Rodzina Domowym Koœcio³em
M i s j a prorocka - œwiadectwo wiary
S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II,
niejednokrotnie mówi³, ¿e
œwiat wspó³czesny bardziej
ni¿ nauczycieli, potrzebuje œwiadków wiary. Nikt i nic, nie jest wstanie zast¹piæ rodziny w tym prorockim przepowiadaniu
Boga poprzez œwiadectwo wiary. Tak czêsto i tak ³atwo, negatywnie oceniamy m³ode pokolenia za ich (nie) wiarê a sami nie
zawsze jesteœmy dla nich œwiadkami. Co
znaczy byæ œwiadkiem? „Stajemy siê œwiadkami, gdy poprzez nasze czyny, s³owa i sposób bycia ktoœ Inny objawia siê i udziela”,
to s³owa Ojca Œw. Benedykta XVI zawarte
w adhortacji „Sacramentum Caritatis”.
Ten ktoœ Inny, o którym pisze Ojciec Œw.
to Bóg Trójjedyny. Nasze czyny, nasza
postawa, musz¹ byæ zgodne z tym co wyznajemy i musz¹ tego Boga ukazywaæ.
Jeœli rodzice ka¿¹ iœæ dziecku na roraty czy
nabo¿eñstwo majowe lub paŸdziernikowe
(na spotkanie z Bogiem) a sami nie id¹ to
gdzie jest ich œwiadectwo wiary? Jeœli
w trosce o postawê religijn¹ naszych dzie-

ci nakazujemy im iœæ do
spowiedzi a sami nie korzystamy z tego sakramentu, to jakie jest nasze œwiadectwo?
Jeœli przymuszamy je do wieczornej modlitwy a one nie widz¹ nas modl¹cych siê?
I bywa, ¿e dzieci w takich sytuacjach myœl¹
„jeœli dorosnê to nigdy nie pójdê do koœcio³a, nie bêdê siê modli³ bo doroœli tego
nie musz¹”. To efekt antyœwiadectwa rodziców. Nasza wiara, nasza praktyka wiary, ma zachêciæ dzieci do spotkania z Jezusem Chrystusem a tak bêdzie wówczas, gdy
zobacz¹, ¿e nasza wiara w Boga znajduje
odzwierciedlenia w naszym ¿yciu. Wychowywanie w wierze ma siê dokonywaæ przez
poci¹gaj¹cy przyk³ad a nie zniechêcaj¹ce
rozkazy i moralizatorskie tyrady.
Czy wype³niam misjê prorock¹ poprzez
œwiadectwo wiary? Jakiego Boga widz¹
w moim postêpowaniu moi najbli¿si? Jak
czêsto wspólnie z dzieæmi odmawiam modlitwê, idê na nabo¿eñstwo, przystêpujê do
Sakramentu pojednania? Czy przystêpujemy wspólnie, rodzinnie do Komunii Œw.?
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Marysia i Tadeusz WoŸniakowie
(ci¹g dalszy ze str. 7)

szkle. Z Olczy ju¿ na piechotê zeszliœmy
do McDonalda na przek¹ski i pieszo wróciliœmy do domu. Po obiedzie wszyscy po
raz ostatni zje¿d¿ali na jab³uszkach. Ju¿
wieczorem mogliœmy zobaczyæ zdjêcia
z ca³ego naszego wyjazdu. W drodze powrotnej ka¿dy uczestnik jako pami¹tkê
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otrzyma³ p³ytê ze zdjêciami z naszego
wspólnego pobytu w Zakopanym.
Udany wypoczynek 25 dzieci by³by niemo¿liwy bez dodatkowej finansowej pomocy Ksiêdza Infu³ata, a tak¿e ofiarnoœci naszych parafian, którzy wspieraj¹ grupê misyjn¹. Ta pomoc zapewni³a transport w czasie pobytu dzieci i u³atwi³a zorganizowanie atrakcji.
s. Ewa
Do u¿ytku parafialnego
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Dziêki Ci Bo¿e, ¿e da³eœ œwiatu tak wielkiego cz³owieka jakim by³ Papie¿, Wadowiczanin Jan Pawe³ II. Poprzez Niego nasze ¿ycie nabiera³o
sensu i ³atwiej by³o pokonywaæ pu³apki wspó³czesnego œwiata.
Prosimy Ciê Ojcze Wszechœwiata o w³¹czenie Go w poczet œwiêtych,
bo przez 27 lat by³ przewodnikiem ludzkoœci. Nieustannie odmienia³ oblicze Ziemi. Równie¿ tej Polskiej Ziemi.
Rodzina Bi³ków

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PRORO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pan pos³a³ Mnie, abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom g³osi³ wolnoœæ.

Matka Boska Czêstochowska, ubrana per³ami,
Ca³a w z³ocie i brylantach modli siê za nami.
W drodze powrotnej Siostry Nazaretanki
– s. Anna i s. Michalina bardzo ciekawie
opowiada³y nam o kolejach swojego ¿ycia

KA JEREMIASZA
Jr 1, 4-5.17-19 Powo³anie proroka

EWANGELIA:

ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 12, 31-13,13 Hymn o mi³oœci

£k 4, 21-30 Jezus odrzucony w Nazarecie

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu
z proroctwa Izajasza, Jezus powiedzia³:
«Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli». A wszyscy przyœwiadczali
Mu i dziwili siê pe³nym wdziêku s³owom,
które p³ynê³y z ust Jego. I mówili: «Czy¿
nie jest to synJózefa?».
Wtedy rzek³ do nich: «Z pewnoœci¹ powiecie Mi to przys³owie: „Lekarzu, ulecz
samego siebie”; dokonaj¿e i tu w swojej
ojczyŸnie tego, co wydarzy³o siê, jak s³yszeliœmy, w Kafarnaum».
I doda³: «Zaprawdê powiadam wam: ¯aden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyŸnie. Naprawdê mówiê wam: Wiele

wdów by³o w Izraelu za czasów Eliasza,
kiedy niebo pozostawa³o zamkniête przez
trzy lata i szeœæ miesiêcy, tak¿e wielki g³ód
panowa³ w ca³ym kraju; a Eliasz do ¿adnej
z nich nie zosta³ pos³any, tylko do owej
wdowy w Sarepcie Sydoñskiej. I wielu trêdowatych by³o w Izraelu za proroka Elizeusza, a ¿aden z nich nie zosta³ oczyszczony,
tylko Syryjczyk Naaman».
Na te s³owa wszyscy w synagodze unieœli
siê gniewem. Porwali siê z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili a¿ na stok
góry, na której ich miasto by³o zbudowane,
aby Go str¹ciæ. On jednak przeszed³szy poœród nich oddali³ siê. Oto s³owo Pañskie

Wyrzucili Go

mywa³, ¿e gwarancj¹ jego bezpieczeñstwa
jest to, ¿e niegdyœ Bóg uczyni³ z niego naród wybrany. Wybór Izraela niezale¿nie od
jego postêpowania mia³ daæ poczucie bezpieczeñstwa. Chodzi jak widaæ o fa³szywe
poczucie bezpieczeñstwa, w które uderza³o
przepowiadanie proroków. Jezus przypomnia³ w Nazarecie, ¿e Bóg jest Bogiem tych,
którzy otwieraj¹ siê na Niego, ¿e trzeba Jego
dzia³anie ci¹gle na nowo rozpoznawaæ.

Cz³owiek w swojej wolnoœci mo¿e Boga
przyj¹æ, ale mo¿e Go te¿ odrzuciæ. Tu nic
nie dzia³a automatycznie. Przyjêli Go ci,
którzy byli daleko. Swoi Go odrzucili.
Jedn¹ z pu³apek, w jak¹ wpada³ naród
wybrany by³o to swoiste samozadowolenie, przeœwiadczenie, ¿e Izrael znajduje siê
w pozycji uprzywilejowanej, a fakt wybrania go sprawia, ¿e nie mo¿e mu zdarzyæ siê ¿adne nieszczêœcie. Izrael utrzy-

o. dr Wojciech Popielewski OMI

Organy W ostatnich tygodniach przekazaliœmy do Gazety Krakowskiej, oraz Goœcia
Niedzielnego informacjê nastêpuj¹cej treœci: „Bazylika Wadowicka dla uczczenia Wielkiego
Jana Paw³a II, naszego Rodaka, buduje 27-g³osowe mechaniczne organy. Stare, mechaniczne 20-g³oswe organy, chêtnie przeka¿emy zainteresowanym”. Przy tym og³oszeniu podaliœmy numer parafii, pod którym zainteresowani mogliby uzyskaæ informacjê. Za og³oszenie
tej informacji w tych gazetach zap³aciliœmy 1 tys. z³. Wkrótce dowiemy siê, czy bêd¹ chêtni
nabywcy starych, wadowickich organów. Demonta¿ tych organów chcemy rozpocz¹æ z pocz¹tkiem
-2lutego obecnego roku.
ks. Proboszcz

zakonnego. Odmawialiœmy ró¿aniec, modl¹c
siê w ró¿nych intencjach, miedzy innymi za
ks. Krzysztofa G³ówkê, aby Maryja da³a mu
zdrowie i si³y do organizowania i prowadzenia kolejnych stu pielgrzymek.
Maria Zadora

Grupa Misyjna w Zakopanem
Czas ferii zimowych jest okazj¹ do wyjazdów dzieci i m³odzie¿y. Prowadz¹c Grupê Misyjn¹ dla dzieci postanowi³yœmy zorganizowaæ wyjazd do Zakopanego na pe³ne 4 dni. Celem wyjazdu by³ nie tylko wypoczynek w górskim zimowym krajobrazie, ale równie¿ integracja naszych podopiecznych.
Okaza³o siê, ¿e chêtnych jest wiele.
Oprócz naszych ma³ych dzia³aczy misyjnych zg³asza³y siê inne dzieci. W sumie
udzia³ wziê³o 25 dzieci szko³y podstawowej i gimnazjum. Opiekunkami by³y s.Ma³gorzata, p. Ewa Chmura, p. Katarzyna
i autorka tego wspomnienia. Zamieszkaliœmy na Harendzie. W dniu przyjazdu gospodyni przygotowa³a nam pyszne pierogi
z jagodami, a w nastêpne dni zaskakiwa³a
nas smaczn¹ kuchni¹ tradycyjn¹. Pe³ne cztery dni postanowiliœmy spêdziæ bardzo intensywnie, aby jak najlepiej wykorzystaæ
ten czas. Maj¹c na uwadze, ¿e niektóre
z dzieci s¹ ju¿ tu drugi raz postanowi³yœmy
odwiedziæ nowe ciekawe miejsca. I tak
w sobotê wyjechaliœmy na Bachledówkê aby
wys³uchaæ historii koœcio³a Paulinów na tym
miejscu. Tu czêsto przebywa³ ksi¹dz kardyna³ Karol Wojty³a. St¹d przed naszymi
oczami roztacza³a siê piêkna zimowa panorama Tatr, któr¹ d³ugo podziwialiœmy
id¹c szlakiem papieskim na Guba³ówkê. Po
posi³ku schodziliœmy z Guba³ówki wyznaczon¹ drog¹ razem z innymi turystami.
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Nasze dzieci wybiera³y raczej zjazd na siedzeniu w³asnym ni¿ zejœcie na nogach. Po
zakupach na hali targowej nasz kierowca
zawióz³ nas na obiad. Popo³udnie spêdziliœmy na stoku zje¿d¿aj¹c na jab³uszkach.
Niedzielê rozpoczêliœmy od Mszy œw.
w starym koœciele na Harendzie. Po gor¹cym œniadaniu i zaopatrzeniu siê w prowiant wyjechaliœmy przez Bukowinê na
Wierch Poroñca – do zielonego szlaku prowadz¹cego na Rusinow¹ Polanê, a stamt¹d do kaplicy Królowej Tatr. Tu ka¿de
dziecko modli³o siê o bezpieczny wypoczynek. Z wielkim zainteresowaniem odczytywaliœmy tablice poœwiêcone ludziom,
którzy nagle zakoñczyli swoje ¿ycie w górach. Po smacznym niedzielnym obiedzie
i krótkim odpoczynku pomaszerowaliœmy
na stok na zabawy na œniegu.
Trzeci dzieñ rozpoczêliœmy od p³ywania
w ciep³ych basenach Term Podhalañskich
w Szaflarach. Po obiedzie udaliœmy siê na
wycieczkê. Najpierw do Sanktuarium na
Krzeptówkach, a nastêpnie do starego zakopiañskiego koœció³ka na Pêksowym Brzyzku, a na koñcu na spacer przez Krupówki.
Wieczorem chêtni mogli obejrzeæ film.
W ostatni dzieñ pobytu byliœmy pod
Wielk¹ Krokwi¹. Tu mogliœmy podziwiaæ
skoki najm³odszych sportowców, którzy
æwiczyli na ma³ej skoczni. Stamt¹d pojechaliœmy na Olczê do Sanktuarium Cudownego Medalika, aby pomodliæ siê za swoje
rodziny i obejrzeæ wystawê malarstwa na
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 1 lutego
6.00 Dziêkczynna i o b³og. Bo¿e dla
rodziny Marka i Magdaleny
7.00 Œp. Józef Faber
7.30 Œp. Emilia Pawlik
8.00 Œp. Natalia Augustyniak
12.00 Za wszystkich kap³anów, aby œwiêcie
sprawowali Mszê œw. od Ma³ych Rycerzy
Mi³osiernego Serca Jezusowego
18.00 O szczêœliwe rozwi¹zanie dla JolantyPodstawa
Œp. Danuta i Jan Œwiderga³
Wtorek 2 lutego
6.00 Œp. Franciszek Radwan
7.00 Œp. Emilia Pawlik
8.00 Œp. Krystyna Góra - 1 r. œm.
10.00 Œp. Kazimierz Mnich
12.00 Ozdrowie ib³og.Bo¿e dlaMarii£ukasiewicz
16.00 Œp. Józef Faber
18.00 Œp. Roman Rzemieniec - 6 r. œm.
Œp. Krystyna i Marian z rodzicami
Œroda 3 lutego
6.00 Œp. Józef Faber
7.00 W pewnej intencji
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e i opiekê
MB £askawej dla Iryska Strza³ka
8.00 Sp. W³adys³aw Bojêœ
12.00 Œp. Halina Balon
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Karola
P³oszczycy w 4 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Alksander Moskwa
Œp. Irena Wyroba
Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Emilia Pawlik
Œp. Kazimierz Mnich
Œp. Józef Faber
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Serafina Lichwiarska
Œp. Marian Wasilewski
Œp. W³adys³awa Pawlik
Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek
Œp. Edward Wiercimak
Œp. Irena Krêcioch
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Intencje mszalne:
Czwartek 4 lutego
6.00 Œp. Marian Wasilewski
7.00 Sp. Kazimierz Mnich
7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Beaty Galik
8.00 O obfitoœæ ³ask Bo¿ych dla kap³anów
pracuj¹cych w naszej parafii
12.00 Œp. Emilia Pawlik
18.00 Œp. Józef Faber
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Pi¹tek 5 lutego
6.00 Œp. Kazimierz Mnich
7.00 Œp. Serafina Lichwiarska
7.30 Œp. Marian Wasilewski
8.00 Œp. Emilia Pawlik
Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu za nasze
grzechy i ca³ego œwiata
12.00 Œp. Maria Ziaja i wszyscy zmarli ksiê¿a
18.00 Œp. Agata Jurczak Kordek i zmarli z rodziny
Œp. Natalia Augustyniak
Sobota 6 lutego
6.00 Œp. Marian Wasilewski
7.00 Dziêkczynna z proœb¹ o b³og. Bo¿e dla
Marii i Tadeusza w 60 r. urodzin
7.30 Œp. Emilia Pawlik
8.00 Wynagradzaj¹cazazniewagiprzeciwkoNiepokalanemu
SercuMaryjiorazb³og.Bo¿edlaks.Infu³ataiRycerstwa
12.00 Za Koœció³,Ojca œwBenedykta XVI,o rych³¹
beatyfikacjê S³ugiBo¿ego Jana Paw³a II,za Duchowieñ
stwo,Ojczyznê,RadioMaryja iTVTrwam
18.00 Œp. Maria Mastek
Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi
Niedziela 7 lutego
6.00 O zdrowie dla Czes³awa
7.30 Œp. Józef Witek - 12 r. œm.
Orych³¹beatyfikacjê s³ugiBo¿ego JanaPaw³a II
9.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 22 r. œm.
10.30 Œp. Alojzy Kumorowski
O b³og. Bo¿e dla Marii i Antoniego
Markielowskich w 50 r. œlubu
12.00 Ozdrowie ib³og.Bo¿e dla Krzysztofa w40 r. urodzin
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Jan Meus

4. Niedziela Zwyk³a - 31 stycznia 2010
1. Zakoñczyliœmy wizytê duszpastersk¹
zwan¹ kolêd¹. Wszystkim parafianom, którzy ochotnie otworzyli przed nami drzwi
swych domów i rodzin i przyjêli nas
z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ – sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ. Dzisiaj msze œw. odprawiamy w ich intencjach.
2. We wtorek jest Œwiêto Ofiarowania
Pañskiego zwane u nas Œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. Msze œw. odprawimy
o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00 i 20.00. Podczas tej ostatniej
mszy œw., któr¹ odprawi O. Benedykt – przeor z Górki, modlimy siê o rych³¹ beatyfikacjê Jana Paw³a II. Na ka¿dej mszy œw. poœwiêcimy gromnice. Prosimy tak zabezpieczyæ œwiece by nie rozlewaæ wosku po ³awkach i posadzce. Gromnica jest symbolem
Pana Jezusa i Jego Matki. Jest skutecznym
znakiem ochrony przed nieszczêœciami. Gdy
burze szalej¹, gdy œmieræ siê zbli¿a – œwiecimy gromnice i modlimy siê. Przypominamy wiernym, ¿e wszystkie Sakramenty
Œwiête s¹ dla osób ¿ywych. Równie¿ Sakrament Chorych jest przeznaczony dla cz³owieka ¿ywego, który powa¿nie choruje. Nie
jest on konieczny do zbawienia. Pomaga
choremu w znoszeniu krzy¿a cierpienia,
a czasami przywraca zdrowie. Nie ma sensu
prosiæ ksiêdza, by przyszed³ z olejami œwiêtymi i udzieli³ Sakramentu Chorych temu,
który ju¿ umar³. Dla zmar³ych Koœció³ przeznacza obrzêdy pogrzebowe oraz inne modlitwy.

3. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego – z woli
Ojca Œwiêtego – jest dniem modlitw za osoby konsekrowane – za siostry i braci zakonnych. W tym dniu bêdzie zbiórka w koœciele na rzecz zakonów kontemplacyjnych.
4. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbli¿szym czasie odnowili
prenumeratê tego miesiêcznika w zakrystii
wp³acaj¹c 30,- z³ na rok.
5. W pierwszy czwartek zapraszamy
w Roku Kap³añskim na godzinê œwiêt¹ po
mszy œw. o godz. 8.00. W pierwszy pi¹tek
zachêcamy wiernych do spowiedzi i Komunii Œw. wynagradzaj¹cej. Dla dzieci
szkolnych Msza Œw. o godz. 16:30.
6. W pierwsz¹ sobotê prosimy na mszê œw.
o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹
siê potomstwa, jak równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzamy chorych i starszych z Komuni¹ Œw.
7. W przysz³¹ niedzielê zbieramy ofiary
na budowê 27 g³osowych organów. Foldery i cegie³ki, które rozdawaliœmy podczas
kolêdy by³y okazj¹ do uœwiadomienia parafianom wielkiego dzie³a, którego podjêliœmy siê zrealizowaæ z okazji beatyfikacji Jana
Paw³a II. Dziêkujemy za bardzo ¿yczliwe
ustosunkowanie siê do tej propozycji.
8. W ostatni¹ niedzielê zebraliœmy przy
naszym koœciele sumê 10.436,- z³, a u ss.
Nazaretanek 190,- z³ na ofiary trzêsienia ziemi na Haiti. Bóg zap³aæ za z³o¿one ofiary.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
ty: „Ja na wizytê ksiêdza w moim domu
ju¿ od d³u¿szego czasu czekam. Obecnoœæ
kap³ana w mojej rodzinie podczas Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia wnosi przedziwny dar
bezpieczeñstwa i ufnoœci. Nabieram przekonania, ¿e poprzez b³ogos³awieñstwo ksiê-

Radoœnie dudni
¯yjê wci¹¿ kolêd¹. Jej blaskiem siê nape³niam, a nad cieniami bolejê. Co jest radoœci¹ mojej tegorocznej kolêdy? Odpowiedzi¹ bêd¹ s³owa pewnej m³odej kobie-
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(ci¹g dalszy na str. 4)

ku - to i tak dobrze. Przypominam sobie
s³awny targ Abrahama z Bogiem przy zag³adzie Sodomy i Gomory. Pyta³ Abraham
Boga: „Gdyby by³o 50 sprawiedliwych – czy
byœ zg³adzi³?” Us³ysza³ odpowiedŸ – Nie.
W tej s³awnej rozmowie zeszli do 10 osób.
Nawet takiej liczby sprawiedliwych nie by³o
w bardzo licznej Sodomie i Gomorze.
Nieraz czytaj¹c wyj¹tek Ewangeliczny na
temat roli chrzeœcijan we wspó³czesnym
œwiecie – Jezus mówi: „Wy jesteœcie œwiat³em œwiata. Wy jesteœcie sol¹ ziemi.” Z doœwiadczenia wiem, ¿e ¿arówka o pewnej
mocy mo¿e oœwietliæ du¿o metrów kwadratowych zalegaj¹cych ciemnoœci. Wiem te¿,
¿e szczypta soli mo¿e przydaæ smaku du¿ej
iloœci jedzenia. Niedu¿o œwiat³a i ma³o soli
ma ogromne pole dzia³ania. Zastanawiam siê
nad tym, jak przez to porównanie Chrystus
chce mobilizowaæ dobre rodziny, dobrego
wierz¹cego cz³owieka do dzia³ania. Jakie¿
we wspó³czesnym œwiecie ma on mo¿liwoœci? Czym bardziej mówimy, ¿e Ÿle siê dzieje w dzisiejszym œwiecie, tym bardziej niech
nas to oskar¿enie mobilizuje do dzia³ania.
Jesteœcie œwiat³em, jesteœcie sol¹.
Dobrze, ¿e po kolêdzie spotykam takie
rodziny. To jest dla mnie powodem o¿ywiaj¹cego optymizmu. Broni przed zniechêceniem.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

dza Bóg wype³nia przestrzeñ mych kolejnych dni. Wype³nia przestrzeñ mojego „ja.”
Czujê to i tym ¿yjê. Nie wyobra¿am sobie
rozpoczêcia nowego roku bez kolêdy.
W g³owie nie mo¿e siê pomieœciæ, aby
w moim domu nie by³o wieczerzy wigilijnej. Ona w sposób wyj¹tkowy nas ³¹czy
i bardzo scala. Podobnie kolêda, podczas
której moja rodzina gromadzi siê wokó³
sto³u, na którym wy³o¿one jest Pismo Œw.,
krzy¿ i woda œwiêcona, aby modliæ siê razem z kap³anem za nasz¹ rodzinn¹ wspólnotê. Kap³an wtedy modli siê za nas i razem z nami.
To co nam ksi¹dz powie na kolêdzie –
bardzo dobrze zapamiêtujemy. Czasami jest
to kilka zdañ, a one zapadaj¹ na nasz¹ pamiêæ na ca³y rok. S¹ one drogowskazem
i pociech¹. S¹ œwiat³em w wielorakich
ciemnoœciach naszego codziennego ¿ycia.
Nawet dowolnie wybrany tekst z Pisma Œw.
czytany na kolêdzie w tym dniu przedziwnie wspó³brzmi z tym, co dzieje siê w naszej rodzinie. Biblijne s³owa s¹ echem naszych rodzinnych prze¿yæ.”
S³uchaj¹c dojrza³ej wypowiedzi naszej
parafianki dumam – w ilu rodzinach wadowickich podobnie siê myœli? Choæby w kil-

Setna pielgrzymka do Czêstochowy z Wadowic. Modl¹ siê nie tylko w KalwaOjciec Œwiêty Jan Pawe³ II podczas swojej pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1979
w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedzia³:
„I proszê, abyœcie siê za mnie tu modlili,
za ¿ycia mojego i po œmierci.” W tym samym dniu w Wadowicach: „Was wszystkich proszê, abyœcie przed wizerunkiem tej
Matki otaczali mnie nieustann¹ modlitw¹”.
Proœby Czcigodnego S³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II ju¿ od lat wype³niaj¹ pielgrzymi

rii i Wadowicach, ale tak¿e przed obrazem
Królowej Polski na Jasnej Górze. 16 stycznia 2010 r. pielgrzymi po raz setny pojechali na Jasn¹ Górê. G³ównym pomys³odawc¹ i organizatorem tych pielgrzymek
jest niestrudzony ks. Krzysztof G³ówka.
Wyjazdy ciesz¹ siê du¿ym powodzeniem,
bardzo czêsto brakuje miejsc. Wœród pielgrzymów s¹ tacy, którzy brali udzia³ we
wszystkich wyjazdach lub kilka opuœcili.
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Pielgrzymowaniu towarzyszy serdeczna,
rodzinna atmosfera, co w wiêkszym stopniu sprzyja gorliwej modlitwie. Podró¿
odbywa siê wygodnym autokarem z mi³ym
kierowc¹ p. Jurkiem Wêgrzynem.
Niektórzy obawiali siê styczniowego
wyjazdu – œnieg, mróz, trudna droga, która okaza³a siê bardzo dobra, a widoki dostarcza³y niezapomnianych wra¿eñ. W autokarze by³o ciep³o, a nawet gor¹co, œwiêtowano 100. wyjazd, by³y ró¿nego rodzaju
s³odkoœci, ka¿dy otrzyma³ piêkny obrazek
Czêstochowskiej Pani z dedykacj¹ (ofiarodawc¹ p. R. Borkowska), a ks. Krzysztof
ofiarowa³ pielgrzymom ksi¹¿ki „Przekroczyæ próg nadziei”. Oczywiœcie w drodze
do Czêstochowy nie zabrak³o wspólnej
modlitwy i œpiewu piêknych kolêd. Œpiewanie ich by³o przygotowaniem do ogl¹dania ¿ywej szopki na Jasnej Górze. I tu
kolejna niespodzianka. Wielu pielgrzymów
widzia³o szopkê w poprzednich latach, ale
tegoroczna wywar³a na nas najwiêksze wra¿enie, a wszystko dziêki przepiêknej, zimowej scenerii. Drzewa iglaste pokry³a gruba
warstwa œniegu, sta³y jakby ubrane w bia³e
czapy, ga³¹zki drzew liœciastych i krzewów
skry³y siê w blasku œwiate³ek jak lodowe
sopelki, pod nogami skrzypia³ œnieg. W tej
zaczarowanej krainie ogl¹daliœmy kaczki,
kury, go³êbie, owieczki, kozy. W g³ównej
czêœci szopki do ¿³óbka pod¹¿ali pastuszkowie, Trzej Królowie, dzieci, a poniewa¿
to Rok Kap³añski nie zabrak³o figur kap³anów, którzy spieszyli razem z ludŸmi ró¿nych zawodów. By³a tak¿e postaæ kap³ana,
który spowiada³. Po obejrzeniu szopki by³
czas na indywidualn¹ modlitwê.
Co roku w styczniu Paulini celebruj¹ uroczystoœci ku czci œw. Paw³a I Pustelnika,
patriarchy Zakonu, zwane „Pawe³kami”,
które najbogatszy przebieg maj¹ na Jasnej
Górze. Przez kolejne dziewiêæ dni zakon-

nicy wraz z wiernymi gromadz¹ siê na
wspólnych modlitwach. 15 stycznia obchodzono uroczystoœæ œw. Paw³a I Pustelnika,
a 16 stycznia œwiêto Królowej Pustelników.
Braliœmy udzia³ w tych uroczystoœciach.
O godz. 19.30 zgromadziliœmy siê przed
Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem, by uczestniczyæ we mszy œw.
odprawianej przez naszego duchowego
przewodnika ks. Krzysztofa. Modlimy siê
za najwiêkszego P ielgrzyma – Jana
Paw³a II o rych³¹ jego beatyfikacjê i kanonizacjê. Tak jak kiedyœ powiedzia³:
„W OjczyŸnie Jasnej Góry nigdy nie mo¿e
zabrakn¹æ œwiat³a nadziei”. Mamy nadziejê, ¿e modlitwy nasze zostan¹ wys³uchane. Po mszy œw. dalej trwaliœmy na modlitwie rozwa¿aj¹c Tajemnice ró¿añca prowadzone przez postulantki i siostry S³u¿ebniczki ze Œl¹ska. O godz. 21.00 pieœni¹ Bogurodzica rozpocz¹³ siê Apel jasnogórski, póŸniej trzykrotnie odœpiewaliœmy „Maryjo, Królowo Polski, jestem
przy Tobie, pamiêtam, czuwam”.
W rozwa¿aniach apelowych prowadz¹cy mówi³ ze szczególnym znaczeniem o duchowoœci pauliñskiej. Od pocz¹tku istnienia jest rozwijanie i szerzenie kultu Matki
Bo¿ej. Konstytucje Zakonu g³osz¹: Najwiêksza Maryja Panna Królowa Pustelników
jest Matk¹ i szczególn¹ opiekunk¹ Zakonu.
Apel koñczy³ siê odmówieniem przez
wiernych dziesi¹tki ró¿añca, antyfon¹ „Pod
Twoj¹ obronê”. Podczas Apelu prowadz¹cy podkreœli³, ¿e dzisiaj modl¹ siê z nami
pielgrzymi z Wadowic z bazyliki Ofiarowania NMP, którzy ka¿dego 16 dnia miesi¹ca przybywaj¹ do duchowej Stolicy Polski, przed obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej,
aby modliæ siê za swojego Najwiêkszego
Rodaka. Dziœ przyjechali po raz setny. Patrz¹c na obraz opuszczaliœmy kaplicê.
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