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

Rodzina Domowym Koœcio³em

Misja prorocka - czytanie Pisma Œwiêtego

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

Œwiêty Hieronim powie-
dzia³ „kto nie zna Pisma Œw.
nie zna te¿ Chrystusa”. Ka-

techezy w szkole, us³yszane kazania, czy
udzia³ w rekolekcjach, nawet zamkniêtych
to ma³o aby poznaæ Chrystusa, poznaæ Jego
postawê, Jego misjê, Jego mi³oœæ, Jego
pos³uszeñstwo Ojcu. Czytaj¹c Pismo Œw.
odkrywamy jego cz³owieczeñstwo i bó-
stwo. Dopiero wówczas, gdy poznamy Je-
zusa mo¿emy wype³niaæ nasz¹ misjê pro-
rock¹, misjê przepowiadania Boga, opo-
wiadania o Bogu. Pismo Œw. - du¿a, boga-
ta ksiêga, pisana pod natchnieniem Ducha
Œw. czêsto i zasadnie okreœlana Listem Boga
do cz³owieka.

Trzeba j¹ czytaæ nie jak powieœæ czy
ksi¹¿kê historyczn¹ ale jak list od kocha-
nej osoby, powoli, aby nie uroniæ ¿adnego
s³owa, czêsto wracaj¹c do fragmentów, któ-
re wzbudzi³y nasze zainteresowanie.

Gdy podczas naszych pierwszych reko-
lekcji oazowych us³yszeliœmy od animato-
rów, ¿e w Piœmie Œw. znajduje siê rozwi¹-
zanie ka¿dej naszej ¿yciowej sytuacji, ka¿-

dego naszego problemu
to nie uwierzyliœmy. Dopiero praktyka re-
gularnego czytania Pisma Œw. pokaza³a nam
prawdê tamtych s³ów.

W Ewangelii Jezus ukazuje nam powody
naszych radoœci i przyczyny smutków, uka-
zuje jak korzystaæ z jednych i wychodziæ
z drugich. Ukazuje przyczyny naszych lêków
i wskazuje drogê do wyjœcia z nich. Jezus spo-
tyka siê z nami w Swoim S³owie, to wielka
sprawa. Daje siê Sam poznaæ ale daje nam
poznaæ prawdê o nas samych, a ta rodzi po-
korê, wyrozumia³oœæ, otwartoœæ, wstrzemiêŸ-
liwoœæ, cierpliwoœæ , pokój…., tak potrzebne
w ka¿dej rodzinie, w ka¿dym ma³¿eñstwie.

Czy zastanawialiœmy siê nad okreœleniem
Pisma Œw. jako Listu napisanego przez
Boga do naszego ma³¿eñstwa? Czy nasze
Pismo Œw. jest piêkne i czyste, czy te¿ tro-
chê podniszczone, bo siêgamy po nie, nie
tylko na Wigilii i kolêdzie? Czy czytamy
Pismo Œw. naszym dzieciom, wnukom?

Czy rozmawiamy, na miarê ich zdolno-
œci rozumowania, o przeczytanych wyda-
rzeniach?

Panie Bo¿e, dziêkujemy Ci za dar, jaki otrzymaliœmy od Ciebie, za Ojca

Œwiêtego Jana Paw³a II, Wielkiego Polaka, który prowadzi³ nas przez

Maryjê do Syna Jezusa Chrystusa. Wierzymy, ¿e nadal czuwa nad nami

i opiekuje siê nami z domu Ojca.

Œp. Franciszek B¹k, ur. 1939 r., zam. ul. £azówka

Œp. Irena Krêcioch, ur. 1919 r., zam. Os. Westerplatte

Œp. W³adys³aw Bojêœ, ur. 1928 r., zam. Os. M. Wadowity

Œp. Czes³aw Mrajca, ur. 1931 r., zam. Os. M. Wadowity

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

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

Monika Ka³u¿a i Jan Ka³u¿a
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Oto s³owo Pañskie

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PRORO-
KA IZAJASZA
Iz 6, 1-2a.3-8
Powo³anie proroka

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYN-
TIAN: 1 Kor 15, 1-11
Œwiadectwo Paw³a o zmartwychwstaniu Chrystusa

Wobec anio³ów psalm zaœpiewam Panu.
EWANGELIA:  £k 5, 1-11 Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Zdarzy³o siê raz, gdy t³um cisn¹³ siê
do Jezusa, aby s³uchaæ s³owa Bo¿ego,
a On sta³ nad jeziorem Genezaret, ¿e zo-
baczy³ dwie ³odzie, stoj¹ce przy brze-
gu, rybacy zaœ wyszli z nich i p³ukali
sieci. Wszed³szy do jednej ³odzi, która
nale¿a³a do Szymona, poprosi³ go, ¿eby
nieco odbi³ od brzegu. Potem usiad³
 i z ³odzi naucza³ t³umy.

Gdy przesta³ mówiæ, rzek³ do Szymo-
na: «Wyp³yñ na g³êbiê i zarzuæcie sieci na
po³ów». A Szymon odpowiedzia³: «Mi-
strzu, przez ca³¹ noc pracowaliœmy
i niceœmy nie u³owili. Lecz na Twoje s³o-
wo zarzucê sieci». Skoro to uczynili, za-
garnêli tak wielkie mnóstwo ryb, ¿e sieci

ich zaczyna³y siê rwaæ. Skinêli wiêc na
wspólników w drugiej ³odzi, ¿eby im przy-
szli z pomoc¹. Ci podp³ynêli i nape³nili obie
³odzie, tak ¿e siê prawie zanurza³y.

Widz¹c to Szymon Piotr przypad³ Jezu-
sowi do kolan i rzek³: «OdejdŸ ode mnie,
Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny». I jego
bowiem, i wszystkich jego towarzyszy
w zdumienie wprawi³ po³ów ryb, jakiego
dokonali; jak równie¿ Jakuba i Jana, sy-
nów Zebedeusza, którzy byli wspólnika-
mi Szymona. Lecz Jezus rzek³ do Szymo-
na: «Nie bój siê, odt¹d ludzi bêdziesz
³owi³». I przyci¹gn¹wszy ³odzie do brze-
gu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

90. rocznica urodzin
Burmistrz Polic skierowa³ na moje rêce

list nastêpuj¹cej treœci:
Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu,
z wielkim zaszczytem i radoœci¹ przy-

jêliœmy wiadomoœæ o mo¿liwoœci w³¹cze-
nia siê polickich biegaczy - pielgrzymów
do wspólnej modlitwy podczas Mszy
Œwiêtej celebrowanej przez Czcigodnego
Ksiêdza Biskupa w Bazylice Ofiarowa-
nia NMP w Wadowicach w dniu 18 maja
2010 r. o godz. 12.00.

Msza Œwiêta rozpocznie pielgrzymkê bie-
gow¹ w podziêkowaniu za pontyfikat Pa-
pie¿a Polaka. Pielgrzymka zakoñczy siê
Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele pw. œw. Kazimie-
rza w Policach wdniu22.05.2010r. o godz.
18.00, po ci¹g³ym przebiegniêciu przez
sztafetê dystansu oko³o 960 km.

W Sztafecie uczestniczyæ bêdzie 9 miesz-
kañców Polic oraz jeden przedstawiciel zie-
mi wadowickiej. Dziêkczynna pielgrzym-
ka bêdzie 10. rocznic¹ pielgrzymki papie-

skiej jak¹ biegacze z Polic odbyli w roku
2000 z Polic do Watykanu, zakoñczon¹
wówczas audiencj¹ u Ojca Œwiêtego
w przeddzieñ Jego 80-tych urodzin w dniu
17.05.2000r.

10-osobowa sztafeta pokona³a wtedy
w ci¹gu 10 dni dystans oko³o 2 400 km,
odwiedzaj¹c polskie sanktuaria oraz miê-
dzy innymi: Sanktuarium Maryjne Maria-
zell w Austrii, Bazylikê pw. œw. Francisz-
ka w Asy¿u, Bazylik¹ pw. œw. Marka
w Wenecji. W tegorocznej pielgrzymce we-
Ÿmie udzia³ 7 biegaczy, którzy w 2000 r.
biegli do Watykanu.

Planujemy, by trasa tegorocznej piel-
grzymki prowadzi³a przez miejsca zwi¹za-
ne z osob¹ Jana Paw³a II: Wadowice, Kal-
waria Zebrzydowska, Zakopane, LudŸ-
mierz, Kraków, Czêstochowa, Licheñ Sta-
ry, Gniezno.

W katedrach, bazylikach i koœcio³ach
tych miejscowoœci uczestnicy pielgrzym-
ki pragn¹ równie¿ uczestniczyæ we wspól-
nej modlitwie podczas mszy œwiêtej lub
nabo¿eñstw.

- Ka1waria Zebrzydowska, Bazy1ika NMP - 18.05.2010r. godz.17.15
- Zakopane Krzeptówki, Sankt. Matki Bo¿ej Fatim. - 19.05.2010r. godz. 6.00
- LudŸmierz, Bazylika Matki Bo¿ej Królowej Podhala - 19.05.2010r. godz. 10.20
- Kraków, £agiewniki - Bazylika Bo¿ego Mi³osierdzia - 19.05.2010r. godz. 18.00
- Kraków, Archikatedra Wawelska - 19.05.2010r. godz. 19.30
- Kraków, Franciszkañska 3 - 19.05.2010r. godz. 21.00
- Czêstochowa, Bazylika Jasnogórska Wniebowz. NMP - 20.05.2010r. godz. 11.00
- Licheñ Stary, Bazylika MB Bolesnej Król. Polski - 21.05.2010r. godz. 9.00
- Gniezno, Bazylika Archikated. Wnieb. NMP i œw. Wojciecha - 21.05.2010r. godz. 17.00
- Police, Koœció³ pw. œw. Kazimierza - 22.05.2010r. godz. 18.00

Pozostaj¹c w oczekiwaniu na wspóln¹ modlitwê - Szczêœæ Bo¿e

W ci¹gu doby sztafeta pokonywaæ bêdzie dystans ok. 250 km. Planowane miejsca modli-
twy pielgrzymów:

Kierownik Pielgrzymki
Wies³aw Kotarski
tel. 660 731 874

Burmistrz Polic
W³adys³aw Diakun

Proboszcz Parafii
pw. œw. Kazimierza

ks. Dziekan Waldemar Gasztkowski

Powo³anie
Pan Bóg wzywa ludzi do dawania

o Nim œwiadectwa. Wezwa³ Izajasza i zle-
ci³ og³aszanie ludowi Starego Przymie-
rza swych wyroków. Izajasz odpowiedzia³
na wo³anie Boga: .Oto ja, poœlij mnie”.
Aposto³owie równie¿ poszli za Jezusem,
zostawiaj¹c na brzegu jeziora ³odzie i sie-
ci. Œwiêty Pawe³ z przeœladowcy chrze-

œcijan sta³ siê g³osicielem Ewangelii.
Z jego listu dowiadujemy siê o piêciuset
osobach, którym objawi³ siê zmartwych-
wsta³y Chrystus. Ka¿dy z tych wybranych
dawa³ œwiadectwo o Zbawicielu, zgodnie
z powo³aniem, jakie otrzyma³. My te¿ je-
steœmy wezwani do wyznawania, ¿e Jezus
¿yje, ¿e jest zwyciêzc¹ grzechu i œmierci.

ks. dr Wojciech Bartkowicz

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Intencje mszalne: 5. Niedziela Zwyk³a - 07 lutego 2010r.

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Poniedzia³ek  8 lutego
   6.00

   7.00 O zgodê i dobre relacje w rodzinie
   7.30 W intencji syna Przemka o opiekê Matki Bo¿ej
   8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
  12.00 Œp. Marian Wasilewski
  18.00 Œp. Emilia Pawlik

Œp. Czes³aw Mrajca

Wtorek  9 lutego
   6.00 W intencji ks. Stanis³aw Miki w r. chrztu œwiêtego
   7.00 Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek
   7.30 Œp. Marian Wasilewski
   8.00 Œp. Jan Graca
  12.00 Œp. Emilia Pawlik
  18.00 Œp. Pawe³ Kurek - 4 r. œm.

Œp. Czes³aw Mrajca

Œroda 10 lutego
    6.00

    7.00

    7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Barbary
    8.00 Sp. Serafina Lichwiarska
  12.00

  18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Aleksander Moskwa
Œp. Stanis³aw Wawro
Œp. Janusz Guzdek
Œp. Stanis³aw Byrska - 3 r. œm.
Œp. Emilia Pawlik
Œp. Kazimierz Mnich
Œp. Stanis³aw Paj¹k
Œp. Natalia Augustyniak
Œp. Marian Wasilewski
Œp. Edward Wiercimak
Œp. Irena Krêcioch
Œp. W³adys³aw Bojêœ
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Mieczys³aw B¹k

Pi¹tek 12 lutego
    6.00

    7.00

    7.30 Œp. Czes³aw Mrajca
    8.00 Œp. Tadeusz Wójcik - 4 r. œm.

Œp. Rudolf, Rozalia, Wiktor
  12.00 Œp. Marian Wasilewski
  18.00 Œp. Maria Olech z rodzicami

Œp. Irena Krêcioch

Sobota 13 lutego
    6.00 Œp. Czes³aw Mrajca
    7.00 Œp. Marian Wasilewski
    7.30 Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek
    8.00 Œp. Serafina Lichwiarska
  12.00 Œp. Irena Krêcioch
  18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Gabrieli w 18 r.

urodzin i ca³ej rodziny
Œp. Emilia Brzuka³a - 9 r. œm.

Niedziela 14 lutego
   6.00 Œp. Serafina Lichwiarska
   7.30 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla cz³onków

¯ywego Ró¿añca oraz opiekuna ks. Infu³ata
Œp. Edwin Jaromski

   9.00 Œp. Adolf Gonet - 15 r. œm.
  10.30 Œp. Józef i Bronis³awa Lelek
  12.00 Œp. Józefa K³aput

Œp. Leon, Stanis³aw K³aput
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Irena Wyroba

Czwartek 11 lutego
    6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 23 r. œm.
    7.00 Sp. Emilia Pawlik
    7.30 Œp. Irena Krêcioch
    8.00 Œp. Natalia Augustyniak
  12.00 Œp. Stanis³aw Ksi¹¿ek
  18.00 Œp. Marian Wasilewski

Œp. Czes³aw Mrajca

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. W œrodê na nowennie do Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy modlimy siê
za Siostry Albertynki oraz Nazaretan-
ki, a tak¿e za Ojców Karmelitów i Ksiê-
¿y Pallotynów.

2. W czwartek 11 lutego w wspomnie-
nie objawienia Matki Bo¿ej w Lourdes.
Z woli Ojca Œwiêtego obchodzimy XVII
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Wszystkich,
którzy siê Ÿle maj¹, zapraszamy w tym
dniu na mszê œw. o godz. 12.00.

3. We wtorek 16 lutego pielgrzymuje-

my na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz. 16.00.
Koszt przejazdu 30 z³.

4. W sobotê 6 marca pojedziemy do
LudŸmierza i Zakopanego – Doliny Ko-
œcieliskiej. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
przejazdu 30 z³.

5. M³odych i starszych, którzy dotych-
czas nie przyjêli Sakramentu Bierzmowa-
nia pragniemy przygotowaæ w Wielkim
Poœcie tak, aby mogli przyj¹æ ten Sakra-
ment 12 kwietnia. Chêtnych zapisujemy
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

W Jakubowej studni dudni
Ju¿ od trzech tygodni opisujê moje wra-

¿enia z tegorocznej wizyty kolêdowej.
Nawiedza³em rodziny naszej parafii przez
20 dni. Z³o¿y³em wizytê w 445 rodzinach.
Myœlê, ¿e na pewno w tym czasie uœci-
sn¹³em rêkê ok. 1200 parafian. Jeœli po-
zosta³ych 5 kap³anów przesz³o podobn¹
iloœæ – to ³atwo policzyæ, ¿e nawiedzili-
œmy prawie 2,5 tysi¹ca rodzin Wadowic-
kich, a w nich spotkaliœmy siê prawie
z 7 tysi¹cami naszych parafian.

Chodzi³em po kolêdzie przewa¿nie
z dwoma ministrantami. Najczêœciej od
godz. 14.00 do 19.00. Zauwa¿y³em, ¿e
najbardziej optymalnym czasem kolêdo-
wym by³by od godz. 16.00 do 20.00. Do-
œwiadcza³em jednak, ¿e dla niektórych
ka¿da pora nie jest dogodna. Ich nie ma
na kolêdzie. S¹ te¿ tacy, którzy chêtnie
uczestniczyliby w przyjêciu ksiêdza, ale
pracuj¹. Czy to na zmiany, czy te¿ na pe³-
ny  zegar – od œwitu do póŸnej nocy. Dzie-
ci czêsto s¹ te¿ w szkole, bo ucz¹ siê na
popo³udnie, albo korzystaj¹ z ró¿nych

form uzupe³niania swej wiedzy, czy te¿
rozszerzenia znajomoœci jêzyków. Podob-
nie jest te¿ z m³odzie¿¹. Najwierniejsi s¹
emeryci i renciœci, bo oni s¹ ju¿ wolni od
obowi¹zku pracy. Spotka³em jednak star-
szych ludzi, którzy na ró¿ne sposoby do-
rabiaj¹. Bawi¹ ma³e dzieci, albo te¿, na
ile mog¹, pracuj¹ w ró¿nych prywatnych
instytucjach. Szukaj¹ pieniêdzy, bo ich
emerytury nie wystarczaj¹ do pokrycia ro-
sn¹cych kosztów utrzymania.

Zauwa¿y³em u niektórych narastaj¹cy
tak zwany konsumpcjonizm, tzn. wci¹¿
jest ma³o, trzeba mieæ coraz wiêcej. Po-
siadaæ lepsze mieszkanie, wygodniejsze
auto, wiêkszy telewizor itd.

W czasie przeznaczonym na odwiedzi-
ny kolêdowe prze¿ywa³em niejednokrot-
nie wielki stres wynikaj¹cy z tego, ¿e
w niektórych rodzinach potrzebny by³
d³u¿szy czas, a w innych nawet kilkumi-
nutowy pobyt wydawa³ siê zbyt d³ugi. Go-

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œw. Hieronima Emilianiego, za-
konnika, w œrodê – wspomnienie œw. Scholastyki, dziewicy, w czwartek – wspomnienie
Najœw. Maryi Panny z Lourdes.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

spodarka czasem na kolêdzie jest wielk¹
kwadratur¹ ko³a. Nale¿a³oby wiêcej cza-
su poœwiêciæ na wizyty duszpasterskie,
a jednoczeœnie nie mo¿na zaniedbywaæ in-
nych zajêæ kap³añskich. Zdajê sobie spra-
wê, ¿e kolêda jest czasem wspólnej mo-
dlitwy z rodzin¹ i za rodzinê, oraz obda-
rowania Bo¿ym b³ogos³awieñstwem. Fa-
milijne rozmowy s¹ bardzo potrzebne, ale
wielka roztropnoœæ musi nimi kierowaæ.

Z kolêd¹ z pewnoœci¹ wi¹¿¹ siê tak¿e
pieni¹dze. Otrzymuj¹ j¹ ministranci,
a tak¿e ksi¹dz. Z w³asnego doœwiadcze-
nia wiem, ¿e problem brania tak zwanej
kolêdy jest w Koœciele wci¹¿ dyskuto-
wany. Jedni ksiê¿a s¹ wielkimi propaga-
torami brania, a inni s¹ jej zagorza³ymi
przeciwnikami. S¹ parafie, gdzie ksiê¿a
chodz¹cy po kolêdzie nie bior¹, ale
mówi¹ wiernym, ¿e jak maj¹ ochotê to
niech z³o¿¹ tê ofiarê w kopercie w nie-
dzielê na mszy œw.

Jakie jest moje zdanie w tej kwestii?
Uwa¿am, ¿e ksi¹dz jako poœrednik miê-
dzy niebem, a ziemi¹ - pomiêdzy Bo-
giem, a ludŸmi powinien byæ równie¿
poœrednikiem pomiêdzy cz³owiekiem
majêtnym, a biednym. Uwa¿am, ¿e ka-
p³an powinien dawaæ. ¯eby móg³ dawaæ
to musi i braæ. Przys³owie mówi, ¿e „z
pustego to nawet Salomon nie naleje”.
Kolêda to jest jakiœ rodzaj ¿niw: ducho-
wych i materialnych. Tym zbo¿em na-
gromadzonym podczas kolêdy kap³an
mo¿e obdzielaæ tych, których dotykaj¹
braki.  Jeœli tak robi to ma pe³ne prawo
do brania kolêdy. Kiedy zape³nia otrzy-

man¹ „kolêd¹” swoje kieszenie i z niej
pieni¹dz nie idzie na potrzeby bliŸnich –
wtedy staje siê morzem martwym.

Gdy podczas kolêdy s³ysza³em, albo te¿
zauwa¿a³em, ¿e w danej rodzinie jest
trudno wi¹zaæ koniec z koñcem – to ni-
gdy nie bra³em ofiarowanej kolêdy. Czy
du¿o takich rodzin by³o podczas tego-
rocznej mojej wizyty kolêdowej? Myœlê,
¿e by³o ich kilkadziesi¹t. Nie mia³em po-
czucia, ¿e nie bior¹c kolêdy w takiej ro-
dzinie – upokarzam j¹. Dostrzega³em
radoœæ w ich oczach.

Niejednokrotnie pytaj¹ siê parafianie
sk¹d biorê pieni¹dze na tak powa¿ne re-
monty, które przeprowadza³em? Sk¹d
wezmê tak du¿a sumê pieniêdzy na orga-
ny, które mamy budowaæ? Odpowiadam
im: „Wy jesteœcie sprawcami tego, co
w naszej parafii siê dzieje”. Dodajê do
tego, ¿e równie¿ te pieni¹dze, które biorê
od Was na kolêdzie na ten cel ofiarowujê.

Pytam siê sam siebie - jaki sens ma ko-
lêda? Przecie¿ nie chodzi w niej o po-
zbieranie pieniêdzy od parafian. Wtedy
przypomina mi siê przypowieœæ Jezusa
o pasterzu, który znalaz³ jedn¹ owcê,
wzi¹³ j¹ na ramiona i raduje siê ni¹, a po-
zostawi³ 99 owiec. Przypomina³a mi siê
przypowieœæ o kobiecie, która znalaz³a
jeden pieni¹¿ek, zwo³a³a s¹siadki i wy-
prawi³a ucztê, aby siê cieszyæ dobrem,
choæ bardzo maleñkim. Na kolêdzie od-
najdujemy zagubionych. Choæby jedne-
go, czy dwóch – których ³¹czymy z Chry-
stusem. Trzeba by³o przejœæ ulice, czy
osiedle, ¿eby siê spotkaæ z tak¹ osob¹.
¯eby jej pomóc. Dobremu Pasterzowi, Je-
zusowi Chrystusowi, niech bêd¹ dziêki.

Styczniowe pielgrzymowanie
MroŸny, styczniowy pi¹tek nie zachê-

ca³ do wyjœcia z domu, a tym bardziej do
podró¿owania. Jednak nie odstraszy³ gru-
py 45 pielgrzymów z parafii Ofiarowa-
nia NMP z Wadowic, którzy wraz z ks.
Infu³atem Jakubem Gilem pojechali do
Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach. Intencjami pielgrzymo-
wania by³a modlitwa za kap³anów, o po-
wo³ania kap³añskie i zakonne, za miesz-
kañców Haiti, którzy zginêli podczas trzê-
sienia ziemi, zostali ranni, pozbawieni
dachu nad g³ow¹, o jednoœæ Chrzeœcijan,
za babcie i dziadków z okazji ich œwiêta.

W kaplicy wieczystej adoracji, przed
obliczem Pana w niezwyk³ej bliskoœci mo-
dlimy siê w tych intencjach. Adoracjê pro-
wadzi ks. Infu³at, odmawiamy Litaniê
o Najœwiêtszym Imieniu Jezus, Litaniê do
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

W Godzinie Mi³osierdzia odmawiamy
koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego. W ko-
ronce powtarzamy wielokrotnie wezwa-
nie „Dla Jego bolesnej mêki, miej mi³o-
sierdzie dla nas i ca³ego œwiata”. Prosi-
my Ojca niebieskiego o mi³osierdzie,
a wiêc dar szczególny. Prosimy o udzie-
lenie nam czegoœ, co stanowi istotn¹ ce-
chê ¿ycia Bo¿ego.

O godz. 16.00 w kaplicy klasztornej
przy relikwiach œw. Faustyny uczestniczy-

my we mszy œw. odprawianej przez ks.
Edwarda Antolaka – proboszcza z Leñcz
k/ Kalwarii, który tak¿e wyg³osi³ homi-
liê. W homilii nawi¹za³ do Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Tydzieñ
obchodzony jest w styczniu miêdzy dniem
niegdyœ wspominaj¹cym œw. Piotra – 18
stycznia, a dniem upamiêtniaj¹cym œw.
Paw³a – 25 stycznia. Ks. Proboszcz po-
wiedzia³, ¿e jednoœæ zaczyna siê w nas.
Bez mi³oœci nie ma jednoœci. Hymn
o mi³oœci zamieszczony przez œw. Paw³a
w pierwszym Liœcie do Koryntian jest jed-
nym z najpiêkniejszych tekstów o mi³oœci
w historii œwiata. Mi³oœæ – mo¿na powie-
dzieæ za œw. Paw³em „najwiêksza jest”
spoœród wszystkich cech chrzeœcijañskich.

Warto tu przytoczyæ s³owa Jana Paw³a II
wypowiedziane podczas nabo¿eñstwa eku-
menicznego w Drohiczynie w 1999r.

„Mi³oœæ czyni nas – uczniów Chrystusa
– nowymi ludŸmi, dziedzicami Bo¿ych
obietnic, sprawia, ¿e stajemy siê dla sie-
bie wszyscy braæmi i siostrami w Panu.
Czyni z nas nowy Lud Bo¿y, Koœció³,
w którym wszyscy winni mi³owaæ Chry-
stusa i w Nim mi³owaæ siê nawzajem”.

Wracaliœmy do domu nape³nieni Bo¿¹
mi³oœci¹, odmawiaj¹c ró¿aniec za nasze
zmar³e babcie i dziadków.

Maria Zadora

W PIERWSZ¥ ROCZNICÊ URODZIN
W II niedzielê lutego, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjalnego b³ogos³a-

wieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzicom i Chrzestnym.

B³a¿ej Ceremuga
Artur Jambor

£ucja Uda³a

Maria Sitko

Emilia Fujak

Nikola Bernaœ
Martyna Rokowska


