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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. NIEDZIELA ZWYK£A

Rodzina Domowym Koœcio³em

M i s j a  prorocka - rozmowy o Bogu

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Panie Bo¿e Wszechmog¹cy

Dziêkujemy Ci za to, ¿e da³eœ nam Papie¿a Jana Paw³a II. Aposto³a, pielgrzyma,

który ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazuj¹c œwiêtoœæ.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Gor¹co modlimy siê i prosimy o rych³¹

beatyfikacjê naszego Rodaka, z nadziej¹ w³¹czaj¹c Go w poczet Œwiêtych.

Bylicowie z rodzin¹

Misja prorocka, a wiêc to
my mamy byæ prorokami?
A gdzie¿ nam ma³¿onkom

do Abrahama, Jeremiasza, Hellego czy Iza-
jasza, to chyba jakiœ ¿art? Nie, to nie jest
¿art, prorokiem staje siê ka¿da osoba, któ-
ra na ró¿ny sposób przepowiada Boga. My
te¿ mamy to czyniæ. Wspominamy, jak na
jednym z pierwszych Op³atków Oazowych
w Diecezji Bielsko-¯ywieckiej, Ks. Biskup
Ordynariusz Tadeusz Rakoczy, w homilii
z naciskiem wypowiada³ s³owa „b¹dŸcie
prorokami w waszych ma³¿eñstwach,
w waszych rodzinach, œwiat was potrzebu-
je, wy musicie przepowiadaæ Chrystusa wa-
szym najbli¿szym. Jeœli nie wy, to kto? Bo
œwiat woli przepowiadaæ szatana”. I jeste-
œmy prorokami, w wielu rodzinach, a mo¿e
niemal we wszystkich, mówimy o Bogu
naszym dzieciom. „Tam jest Bozia, poma-
chaj Bozi na dobranoc. Bozia ciê kocha.
Mówmy paciorek”. Idziemy do szopki i
opowiadamy o scenie Bo¿ego Narodzenia,

o Dzieci¹tku, o Maryi,
Józefie, pasterzach. Potem przygotowuje-
my nasze dzieci do I Komunii Œwiêtej. To
jest prorokowanie, przepowiadanie Boga.
A co jest potem, mo¿e jeszcze do bierzmo-
wania. A Bóg stale oczekuje wype³niania
misji prorockiej, wobec wszystkich, których
stawia na drogach naszego ¿ycia. Posy³a nas
tam, gdzie nie ma na codzieñ: kap³anów,
zakonników, sióstr zakonnych, tam gdzie
Oni z ró¿nych wzglêdów dotrzeæ nie mog¹,
ale przede wszystkim posy³a nas do naszych
najbli¿szych. Taki Koœció³ jakie rodziny, ta-
kie rodziny jakie w nich prorokowanie.

Czy wype³niam misjê prorock¹? Czy roz-
mawiam o Bogu z moimi dzieæmi, nie tyl-
ko ze wzglêdu na egzamin przed I Komu-
ni¹ Œw. czy Bierzmowaniem? Czy my ma³-
¿onkowie, rozmawiamy ze sob¹ o Bogu,
o naszej relacji do Boga, o jego obecnoœci
w naszym ¿yciu? O Bogu”, do którego na-
le¿y ziemia i jej mieszkañcy”, a wiêc i my.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – œwiêto Nawrócenia œw. Paw³a Aposto³a, we
wtorek – wspomnienie œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa, w œrodê – wspomnienie b³.
Jerzego Matulewicza, biskupa, w czwartek – wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezbite-
ra i doktora Koœcio³a, w pi¹tek – wspomnienie œw. Anieli Merici, dziewicy, w niedzielê –
wspomnienie œw. Jana Bosko, prezbitera.
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S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
NEHEMIASZA
Ne 8, 1-4a.5-6.8-10
Czytanie Prawa Bo¿ego

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 12-30
Mistyczne cia³o Chrystusa

S³owa Twe, Panie, s¹ duchem i ¿yciem.

EWANGELIA:  £k 1, 1-4; 4, 14-21 S³owa Pisma spe³ni³y siê na Chrystusie

Oto s³owo Pañskie

Wielu ju¿ stara³o siê u³o¿yæ opowiadanie o zdarzeniach, które siê dokona³y poœród nas, tak
jak je przekazali ci, którzy od pocz¹tku byli naocznymi œwiadkami i s³ugami s³owa. Posta-
nowi³em wiêc i ja zbadaæ dok³adnie wszystko od pierwszych chwil i opisaæ ci po kolei,
dostojny Teofilu, abyœ siê móg³ przekonaæ o ca³kowitej pewnoœci nauk, których ci udzielo-
no. W owym czasie: Jezus powróci³ w mocy Ducha do Galilei, a wieœæ o Nim rozesz³a siê po
ca³ej okolicy. On zaœ naucza³ w ich synagogach, wys³awiany przez wszystkich.

Przyszed³ równie¿ do Nazaretu, gdzie siê wychowa³. W dzieñ szabatu uda³ siê swoim
zwyczajem do synagogi i powsta³, aby czytaæ. Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza. Rozwi-
n¹wszy ksiêgê natrafi³ na miejsce, gdzie by³o napisane:

«Duch Pañski spoczywa na Mnie, poniewa¿ Mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie, abym ubogim
niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym uciœnio-
nych odsy³a³ wolnych, abym obwo³ywa³ rok ³aski od Pana». Zwin¹wszy ksiêgê, odda³ s³u-
dze i usiad³; a oczy wszystkich w synagodze by³y w Nim utkwione. Pocz¹³ wiêc mówiæ do
nich: «Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli».

W synagodze w Nazarecie Jezus potwier-
dzi³, ¿e ca³a historia zbawienia oparta jest
na schemacie obietnica-wype³nienie.
Z tego p³yn¹ okreœlone konsekwencje dla
spojrzenia na historiê oczyma wiary.
Pierwsz¹ jest uznanie, ¿e historia ma swój
pocz¹tek i swój kres. Tylko Bóg jest wiecz-
ny. St¹d rodzi siê postawa bojaŸni Bo¿ej,
która nie jest lêkiem, ale samoœwiadomo-
œci¹ stworzenia wobec Stwórcy. Po drugie
- cz³owiek wierz¹cy patrzy na historiê jako
miejsce objawienia Boga. Bóg dzia³a przez
wydarzenia, fakty i osoby. Nic nie dzieje
siê przypadkiem. Za wszystkim, co spoty-
ka cz³owieka kryje siê mi³uj¹ca myœl na-

Œp. Edward Wiercimak, ur. 1934 r., zam. ul. Nadbrze¿na

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszed³ do wiecznoœci:
Pogrzeb

Dobry Jezu,
 a nasz Panie,  daj mu wieczne spoczywanie.

Jase³ka w Kalwarii Zebrzydowskiej
9 stycznia 2010 roku 65-osobowa gru-

pa, g³ownie rodzice z dzieæmi, pojecha³a
na jase³ka do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Krótki odcinek drogi z parkingu do klasz-
toru pokonywaliœmy bardzo powoli, by³o
œlisko, a klasztor spowi³a mg³a. W bazy-
lice uderzy³ nas blask bij¹cy od œwiate³ek
umieszczonych na choinkach oraz od szop-
ki, najwiêkszej i najbardziej znanej na Pod-
beskidziu. Ju¿ od ponad czterystu lat
w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydow-
skiej ojcowie bernardyni buduj¹ przed
œwiêtami bo¿onarodzeniow¹ szopkê. Przy-
gotowanie szopki œwi¹tecznej to element
tradycji franciszkañskiej. W obecnym
kszta³cie szopka budowana jest od 1963
roku i zachwyca kolejne pokolenia. T³o
stanowi wysoka na 8 metrów i szeroka na
10 metrów panorama Betlejem. Znajduje
siê w niej równie¿ odniesienie do krajo-
brazu kalwaryjskich dró¿ek. Dzieci i do-
roœli z zachwytem patrzyli na figury
umieszczone w szopce, wiele ruchomych,
co dodatkowo zwiêksza atrakcyjnoœæ. Pó³-
metrow¹ figurkê dzieci¹tka Jezus zakon-
nicy przywieŸli kilka lat temu z Betlejem.
W szopce s¹ tak¿e efekty dŸwiêkowe, s³y-
chaæ œpiew ptaka, szum wody. Na ze-
wn¹trz bazyliki obejrzeliœmy jeszcze jedn¹
szopkê, ale bez ruchomych figur, a póŸ-
niej w jednej z sal makietê kalwaryjskich

Maria Zadora

dró¿ek. Z sanktuarium udaliœmy siê do
budynku Wy¿szego Seminarium oo. Ber-
nardynów, aby obejrzeæ jase³ka przygo-
towane przez braci kleryków.

Sam pomys³ urz¹dzania jase³ek przy-
pisywany jest œw. Franciszkowi z Asy¿u,
który wraz ze swoimi braæmi, w czasie
Pasterki odprawianej w lesie, przedsta-
wi³ narodzenie Pana w prawdziwym
¿³obie, na sianie. Przedstawienie to od-
grywane póŸniej w licznych koœcio³ach i
klasztorach franciszkañskich, szybko roz-
przestrzeni³o siê po ca³ej Europie i przez
franciszkanów przeniesione zosta³o
w XIII w. do Polski.

Kalwaryjskie jase³ka, co roku maj¹ inn¹
scenografiê. W tym roku rozpoczê³y siê
scen¹ nawiedzenia œw. El¿biety, kolejne
ods³ony ukaza³y: rozmowê Maryi z Józe-
fem, weso³ych pasterzy, dumnego i py-
sza³kowatego Heroda, diab³a, Trzech
Króli. By³y te¿ zwierz¹tka: osio³, nie-
dŸwiedŸ, który podoba³ siê dzieciom.
Pastuszkowie i Mêdrcy przybyli do
¿³óbka, aby pok³oniæ siê Jezusowi i ofia-
rowaæ dary. Wspólne kolêdowanie zakoñ-
czy³y jase³ka, które przybli¿y³y nam hi-
storiê narodzenia Jezusa.

W drodze do Kalwarii i z powrotem
w autokarze rozbrzmiewa³ radosny œpiew
kolêd.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:
zywana Opatrznoœci¹. Po trzecie - dziêki tej
obecnoœci Boga w historii staje siê ona hi-
stori¹ zbawienia. Bóg tak kieruje ludzkimi
dziejami, by cz³owieka doprowadziæ do jed-
noœci ze sob¹. Dla tych, którzy Boga mi³uj¹
wszystko wspó³dzia³a dla ich dobra. Po
czwarte - cz³owiek wierz¹cy ma znaæ obiet-
nice Boga; te, które dotycz¹ dziejów ca³ej
ludzkoœci jak i te, które otrzyma³ on sam na
chrzcie œwiêtym. ¯ycie cz³owieka wierz¹-
cego jest nieustannym dziêkczynieniem za
spe³nianie siê obietnic Boga. O ile tak ujête
spojrzenie wiary nie sprawia trudnoœci,
o tyle trudne jest zaakceptowanie sposobu,
w jaki Bóg spe³nia swoje obietnice.

o. dr Wojdech Popielewski OM
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Intencje mszalne:
3. Niedziela Zwyk³a - 24 stycznia 2010

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedzia³ek  25 stycznia
   6.00 Œp. Marian Moryl
   7.00 Œp. Rajmund Guzdek z rodzicami
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Antosia w 1 r. urodzin
   8.00 Œp. Feliks Kubera - r. œm.
  12.00 Œp. Kazimierz Mnich
  18.00 Œp. Maria i Zofia Olech

Œp. Zofia Gaczo³
Œp. Emilia Pawlik

Wtorek  26 stycznia
   6.00 Œp. Emilia Pawlik
   7.00 Œp. Olgierd Setkowski - 5 r. œm.
   7.30 Œp. Zofia Jod³owska
   8.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Marii

z okazji imienin
  12.00 W 80 r. urodzin ojca Józefa w podziêkowaniu za

otrzymane ³aski z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e.
  18.00 O b³og. Bo¿e i dalsz¹ opiekê dla

Renaty i Marka w 25 r. œlubu
Œp. Józef i Karolina Ga³

Œroda 27 stycznia
    6.00 Œp. Józef Faber
    7.00 O zdrowie dla Alicji
    7.30 Œp. Stanis³aw Paj¹k
    8.00 Dziêkczynno b³agalna z okazji

81 urodzin dla Janiny Piskorz
  12.00 Œp. Zofia Jod³owska
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych:
Œp. Alksander Moskwa
Œp. Irena Wyroba
Œp. Stanis³aw Kot - r . œm.
Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Marian Moryl
Œp. Emilia Pawlik
Œp. Kazimierz Mnich
Œp. Józef Faber
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Serafina Lichwiarska

Pi¹tek 29 stycznia
    6.00 Œp. Zofia Jod³owska
    7.00 Œp.  Stanis³aw Paj¹k
    7.30 Œp. Kazimierz Mnich
    8.00 Œp. Józef Faber
  12.00 Œp. Emilia Pawlik
  18.00 Œp. Stanis³aw Wawro

Œp. Serafina Lichwiarska

Sobota 30 stycznia
    6.00 Œp. Stanis³aw Paj¹k
    7.00 Œp. Kazimierz Mnich
    7.30 Œp. Józef Faber
    8.00 Œp. Emilia Pawlik
  12.00 Œp. Maria Kubat
  18.00 Œp. Jan Cieœlak - 11 r. œm.

Œp. Józefa, Kazimierz Brañka

Niedziela 31 stycznia
   6.00

   7.30

   9.00

  10.30

  12.00

  13.15

  18.00

Czwartek 28 stycznia
    6.00 Œp. Kazimierz Mnich
    7.00 Sp. Józef Faber
    7.30 Œp. Emilia Pawlik
    8.00 Œp. Zofia Jod³owska
  12.00 Œp. Maria Westwalewicz - 3 r. œm.
  18.00 Œp. Zbigniew Wróbel

Œp. Józef Wala

(ci¹g dalszy na str. 4)

Msze œw.

w intencji Rodzin

przyjmuj¹cych kolêdê

W Jakubowej studni dudni

1. Dzisiaj przy koœciele jest zbiórka na
ofiary trzêsienia ziemi na Haiti. Bóg za-
p³aæ za z³o¿one ofiary.

2. W czwartek zapraszamy dzieci na ra-
dosny czwartek na godz. 10.00

3. W przysz³¹ niedzielê wszystkie Msze
Œw. bêd¹ odprawione w intencji rodzin,
które przyjê³y w tym roku b³ogos³awieñ-
stwo kolêdowe.

4. Sakramentu bierzmowania udzieli
ks. bp Jan Szkodoñ w poniedzia³ek
12 kwietnia o godz. 18.00. Niech kandy-
daci do tego sakramentu, zw³aszcza m³o-
dzie¿ z klas III jak najlepiej przygotuje siê
na przyjêcie tego Sakramentu.

Dudni¹ w mojej duszy rozmowy, które
przeprowadzi³em podczas trzytygodnio-
wych wizyt w naszej parafii. S³ucha³em
tego, co mówi¹ parafianie i patrzy³em na
to jak ¿yj¹ – jaki maj¹ wystrój swych po-
koi, oraz domów. Z tych rozmów wynika-
³o, jak w bardzo zró¿nicowanym œwiecie
¿yj¹ nasi parafianie. Pod wieloma wzglê-
dami odmienne jest ich ¿ycie – tak pod
wzglêdem gospodarczym, religijnym i kul-
turowym. Trzeba te¿ dodaæ jeszcze innych
nie wymienionych. S¹ domy, w których
ludzie zdolni do pracy - jej nie maj¹. Czê-
sto naprawdê szukaj¹. Innym razem tylko
pozoruj¹, ¿e im na niej bardzo zale¿y. Na
szczêœcie wiêkszoœæ jest takich rodzin, gdzie
podejmuj¹ normaln¹ pracê, która jest Ÿró-
d³em ich utrzymania. S¹ te¿ takie rodziny,
w których m¹¿ lub ¿ona pracuj¹ nie po
8 godzin lecz 10, 14, albo i wiêcej. Zw³asz-
cza, gdy do tej pracy trzeba codziennie
doje¿d¿aæ 50 lub 100 kilometrów. Noc
wypêdzi i noc przypêdzi. Wci¹¿ poza do-
mem. Tylko soboty i niedziele razem. I to
nie zawsze. Podobnie jest i z dzieæmi szkol-
nymi i m³odzie¿¹. Bardzo du¿o z nich nie
ma czasu na nabo¿eñstwa koœcielne, bo
i kiedy? Chodz¹ do szko³y na dwie zmia-

ny. Id¹ ko³o po³udnia i wracaj¹ pod wie-
czór, a nawet i w g³êbok¹ noc. S¹ zaanga-
¿owani w treningi sportowe, lekcje jêzy-
ków obcych, czy te¿ inne formy dokszta³-
cenia. Niejednokrotnie spotka³em, ¿e m³o-
dzie¿ klas gimnazjalnych i œrednich, ¿eby
mieæ lepszy start w przysz³oœæ – uczêszcza
do szkó³ do Krakowa. Wstaj¹ o 5 rano
i przyje¿d¿aj¹ ok. godz. 18.00. S³ucham
równie¿ wynurzeñ m³odych ludzi, którzy
studiuj¹ zaocznie. Najczêœciej w soboty
i niedziele. Czêsto ju¿ od pi¹tku wieczo-
rem. Wyje¿d¿aj¹ do Bielska, Krakowa, Ka-
towic rano i wracaj¹ póŸnym wieczorem.

W wielu domach spotka³em siê z proble-
mem nazwanym „wyœcigiem z czasem”.
Jestem przekonany, ¿e to ¿ycie w ci¹g³ym
poœpiechu bêdzie siê potêgowa³o.

Dobrym wspomnieniem s¹ czasy, gdy
sz³o siê do pañstwowego zak³adu pracy na
okreœlon¹ godzinê i wraca³o siê o okreœlo-
nym czasie. Teraz najczêœciej tak ju¿ nie
jest. Czêsto praca jest nienormowana. Pro-
wadzenie prywatnego zak³adu nak³ada na
pracodawcê bardzo wiele obowi¹zków.
By³em przekonany, ¿e za czasów komuny
by³a wielka biurokracja, lecz demokracja
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Serdecznie Witam!
Decyzje o napisaniu tego¿ listu podjê-

³am ju¿ dawno, jednak brak³o dzia³ania
w tym kierunku. Teraz zapewne to dosyæ
niespodziewane, ale chcê byæ konsekwent-
na. Kim jestem i do kogo piszê?

Otó¿ mam na imiê Beata i by³am z piel-
grzymk¹ w sierpniu w Wadowicach. Jestem
pielêgniark¹ i mieszkam w okolicach £añ-
cuta. Te s³owa s¹ po to, by okazaæ wdziêcz-
noœæ za okazane mi zrozumienie i serce
w czasie spowiedzi œwiêtej, oraz Dar Ró-
¿añca, z którym nie rozstajê siê... Mam na-
dziejê, ¿e ten list otrzyma ksi¹dz- starszy,
emeryt, raczej niskiej postury - nic wiêcej
o nim powiedzieæ nie mogê.

By³ to dla mnie czas wielkiego zabiega-
nia w pracy, rozgoryczenia i zniechêcenia.
Cudem mia³am wówczas trochê wolnych
chwil, gdy zadzwoni³a s¹siadka z pytaniem,
czy nie mia³abym ochoty pojechaæ na piel-
grzymkê autokarem. Zaskoczona – zgodzi-

³am siê. Jednak nie zd¹¿y³am wczeœniej wy-
spowiadaæ siê, a mia³am z tym problem, bo
wci¹¿ odwleka³am.

W £agiewnikach zbyt póŸno usiad³
ksi¹dz w konfesjonale, a musieliœmy ru-
szaæ dalej. „Trzyma³yœmy siê” razem
z s¹siadk¹, ona równie¿ szuka³a okazji
do spowiedzi. W Wadowicach, Bazyli-
ce, wypatrzy³ ten mój anio³ ksiêdza
w konfesjonale przy o³tarzu z wystawio-
nym Najœwiêtszym. Sakramentem. Ona
zd¹¿y³a odbyæ spowiedŸ. Ja robi³am pod-
chody i ci¹gle jakoœ nie wygodnie, ludzi
przybywa³o, bo modlili siê równie¿ przy
o³tarzu. Ju¿ nie wiedzia³am, kto do spo-
wiedzi i gdzie wreszcie stan¹æ, ¿eby sko-
rzystaæ z sakramentu. Zrezygnowa³am,
wysz³am, poniewa¿ nadal czas nagli³.
Asia wróci³a mnie z powrotem i powie-
dzia³a, ¿e wyjaœni moj¹ nieobecnoœæ i nic
siê reszcie nie stanie z tego powodu.
Wróci³am. Nagle wczeœniejsza kolejka

ludzi (niby) do konfesjona³u zniknê³a,
pozosta³a jedna osoba.

Stanê³am wiêc prawie na wprost. Wi-
doczna by³a tylko d³oñ ksiêdza, w której
przebiera³ paciorki ró¿añca. Ten widok
„g³askanego” ró¿añca wzruszy³ mnie, po-
niewa¿ sama mia³am problem z modlitw¹
ró¿añcow¹.

Wymieni³am grzechy, ale ksi¹dz jednak
podj¹³ rozmowê. Jestem wdziêczna za ta-
kie podejœcie. Pyta³ sk¹d jestem, wspomnia³
o tym, ¿e w £añcucie jest ³adny zamek,
mówi³ mi o pewnym malarzu, który stu-
diuj¹c w Krakowie póŸniej o¿eni³ siê
z piêkn¹ kobieta, która wbrew pozorom uro-
dzi³a mu wiele dzieci i wszystkie wycho-
wali w sposób rozs¹dny, chocia¿ ona sama
wygl¹dem pozorowa³a „wielk¹ pani¹”.
Równie¿ spowiednik przytoczy³ mi przy-
powieœæ o mi³osiernym samarytaninie
i wspomnia³ o tym, ¿e w jego rodzinie jest
równie¿ po³o¿na. Wspominam o tych w¹t-
kach rozmowy, bo mo¿e jakimœ cudem
ksi¹dz przypomni sobie to spotkanie.

W czasie tej rozmowy obieca³ mi ró¿a-
niec. Nie by³am pewna, czy aby siê nie prze-
s³ysza³am. Jednak wyczeka³am ciut po spo-
wiedzi, otworzy³ drzwiczki konfesjona³u
i poprosi³ mnie, sam szukaj¹c obiecanego
prezentu. Nie znalaz³ jednak go w swojej
aktówce i da³ mi TEN, na który wczeœniej
spogl¹da³am z takim wzruszeniem...Nigdy
nie zapomnê uœcisku d³oni w czasie ofiaro-
wania tego DARU. Chcia³am powiedzieæ,
¿e „rêce” ksiêdza na nim pozosta³y, a ja w
czasie swojej modlitwy za³¹czam równie¿
ksiêdza i jego intencje. Szkoda, ¿e mam tak
daleko, chcia³abym mieæ w ksiêdzu sta³ego
spowiednika, bo nie mam takiego.

Powiedzia³ mi ktoœ, ¿e w czasie spowie-
dzi, powinno wymieniaæ siê jedynie grze-
chy, bez dodawania komentarzy, wyjaœnia-

nia, dopiero potem mo¿na porozmawiaæ.
Jednak wiem, jak bardzo trudno znaleŸæ
duszpasterza, z którym mo¿na by³oby póŸ-
niej rozwiaæ w¹tpliwoœci, zasiêgn¹æ rady.
Rozmawiaj¹c z kole¿ank¹ w pracy, ona
sama wyzna³a podobne doœwiadczenie -
w Czêstochowie. By³a bardzo poruszona
faktem, ¿e ksi¹dz siêgn¹³ w czasie spowie-
dzi do prostych ¿yciowych sytuacji i fak-
tów. Wspomina o tym zawsze, kiedy ju¿
taki temat zaistnieje w naszych kole¿eñskich
rozmowach.

Ten list mia³am napisaæ tu¿ po powrocie.
Mo¿e i teraz czas na niego...?Ubieg³y rok
prze¿ywaliœmy jako kap³añski. Bóg zap³aæ
ksiêdzu za serce...Przez takich kap³anów
w sposób szczególny przeœwietla Bóg...

Nasta³ czas radoœci z Bo¿ego Narodze-
nia i niech bêd¹ spóŸnione ¿yczenia, które
wysy³a³am w czasie dni œwi¹tecznych, po-
niewa¿ winniœmy pozwoliæ Bogu rodziæ
w naszych sercach nieustannie. Niech spe³-
niaj¹ siê te ¿yczenia na drodze powo³ania
ksiêdza oraz pozosta³ych pos³uguj¹cych
w Wadowicach kap³anów.

Pozdrawiam serdecznie! Szczêœæ Bo¿e!
Beata

PS
Niechaj oczekiwane, wytêsknione, odna-

lezione, zrodzone Bo¿e Dzieciê b³ogos³a-
wi przemieniaj¹c codzienny trud w radoœæ
¿ycia. ¯yczê, by tl¹ce siê w sercu Œwiat³o,
niczym Betlejemska Gwiazda, umocni³o
Wiarê, Nadziejê i Mi³oœæ, ukazuj¹c Obec-
noœæ Boga, który sta³ siê Cz³owiekiem
i zamieszka³ poœród nas, staj¹c siê Tajem-
nic¹ – Obietnic¹ na ostateczne Mi³osne
Spotkanie...

¯yczê zadziwienia cisz¹ Nocy Bo¿ego
Narodzenia oraz bliskoœci drugiego cz³o-
wieka i wzajemnego obdarowania sercem
przeœwietlonym Bo¿¹ £ask¹.

w której ¿yjemy i Unia Europejska, w któr¹
weszliœmy nak³ada na nas gigantyczne
opracowania papierkowe. To s¹ stosy pa-
pierów i nieprzeliczone punkty przepisów,
poprzez które tylko dziêki komputerowi
cz³owiek mo¿e przebrn¹æ. Prowadzenie
prywatnych firm, zw³aszcza tych ma³ych,
rodzinnych to zawsze œwiadomoœæ nienor-
mowanego dnia pracy.

Czêsto z tegorocznej kolêdy wynosi³em
œwiadomoœæ, ¿e dla bardzo wielu ludzi star-
szych, m³odych, a nawet dzieci, wspó³cze-
sny czas nak³ada ogromnie du¿o obowi¹z-
ków. A mo¿e sami, w imiê ró¿norakich am-
bicji nak³adamy sobie i dzieciom niepotrzeb-
ne zobowi¹zania. Myœlê, ¿e trzeba wielkiej

m¹droœci, by umieæ sobie i rodzinie, a zw³asz-
cza dzieciom powiedzieæ, co jest w konkret-
nym dniu konieczne do zrobienia, a co mo¿-
na sobie bez wielkich strat podarowaæ.

Grozi nam wielki duchowy zamêt i fi-
zyczne przepracowanie. To s¹ czêste przy-
czyny stresów.

W takiej rzeczywistoœci b³ogos³awieñ-
stwem jest dobre prze¿ycie niedzieli. To ma
byæ dzieñ poœwiêcony Bogu, ludziom i sa-
memu sobie. To jest cotygodniowy dzien-
ny urlop, który do naszego normalnego
¿ycia jest konieczny. Szczêœliwa jest ta ro-
dzina, która umie zhierarchizowaæ prace
i zajêcia. Ma na wszystko czas. Ma czas na
pracê, na rodzinê, na Boga. To jest dojrza-
³oœæ cz³owieka naszych zagonionych czasów.


