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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela Adwentu

Maria Zadora

Jezu, ufam Tobie

Dziêkujemy Ci Jezu za dar Ojca �wiêtego, który wyszed³ z naszego miasta. Pro-

simy Ciê o szybk¹ Jego beatyfikacjê. Jego optymizm i wiara w cz³owieka dodawa-

³a nam otuchy i nadziei, w tym trudnym czasie dla naszej rodziny, Polski. Mimo, ¿e

nie jest jeszcze �wiêtym, moja rodzina prosi Ciê i modli siê do Ciebie Panie, za

Jego wstawiennictwem o zdrowie dla naszej chorej córki i b³ogos³awieñstwo dla

naszej rodziny. Romañskich

Spotkanie Duszpasterskiej
Rady parafialnej

W niedzielê 05 grudnia
2010r. odby³o siê ostatnie
w tym roku spotkanie
Rady Parafialnej, które-
mu przewodniczy³ ks. in-

fu³at Jakub Gil. Wziê³o w nim udzia³
25 cz³onków i 4 kap³anów. Spotkanie
rozpoczê³o siê wspóln¹ modlitw¹, po
niej Przewodnicz¹cy, Pan Bogdan Pa-
mu³a, przedstawi³ tematy:
1. Adhortacja apostolska Ojca �wiêtego
Benedykta XVI.
2. Jak zachêcaæ do czytania Pisma �w.?
3. Odbiór nowych organów.
4. Szko³a lektorów.
5. Duszpasterstwo Akademickie
6. Wolne wnioski.
Ad.1. Ks. Piotr Wiktor zapozna³ nas

z g³ównymi my�lami zawartymi w Ad-
hortacji apostolskiej Ojca �wiêtego Be-
nedykta XVI � �O s³owie Bo¿ymw ¿yciu
i misji Ko�cio³a�. S³owo Bo¿e ma cen-
tralne znaczenie w ¿yciu chrze�cijañ-
skim. Nasze czasy powinny byæ coraz
bardziej czasami s³uchania na nowo S³o-
wa Bo¿ego. Ksi¹dz mówi³ o roli S³owa
Bo¿ego w Ko�ciele, w �wiêtej liturgii,
w dzia³aniu sakramentalnym, pog³êbia-
niu zwi¹zku s³owa z Eucharysti¹, zna-
czeniu homilii, pos³udze lektorów. Ni-
gdy nie powinni�my zapominaæ, ¿e pod-
staw¹ wszelkiej autentycznej i ¿ywej du-
chowo�ci chrze�cijañskiej jest s³owo
Bo¿e, g³oszone, przyjête, celebrowane
i rozwa¿ane w Ko�ciele.

Ad.2. Na spotkaniach
Rady wielokrotnie by³a
omawiana sprawa czyta-
nia Pisma �wiêtego. Tak by³o i dzi�. Czyta-
nie Pisma �w. zale¿y od indywidualnego
podej�cia, nale¿y zacz¹æ od rodziny, rodzice
winni daæ przyk³ad dzieciom.Mo¿nawyzna-
czyæ sobie dzieñ, kiedy bêdê czyta³.Wieczo-
ry adwentu s¹ do tego dobrym momentem.
Ad.3. Ks. Infu³at poinformowa³, ¿e 15 li-

stopada 2010 roku Archidiecezjalna Komi-
sja Muzyki Ko�cielnej odebra³a nowe orga-
ny i bardzo wysoko oceni³a ich wykonanie.
Ad.4. W £agiewnikach pod przewodnic-

twem ks. St. Szczepañca odbywaj¹ siê spo-
tkania w �Szkole lektorów�, maj¹ za zada-
nie przygotowanie kobiet i mê¿czyzn do
czytania podczas liturgii Pisma �wiêtego.
Z naszej parafii zg³osi³a siê jedna osoba.
Ad.5. Podczas wizytacji kanonicznej

ks. Biskup Jan Szkodoñ zwróci³ uwagê, ¿e
w naszej parafii mog³aby powstaæ Duszpa-
sterstwo Akademickie, w mie�cie jest du¿a
grupa m³odzie¿y studiuj¹cej na ró¿nych
uczelniach. Rozwa¿anomo¿liwo�æ utworze-
nia takiej grupy, nale¿a³oby najpierw zor-
ganizowaæ spotkanie ze studentami i przed-
stawiæ im powy¿sz¹ sprawê.
Ad.6. Na zakoñczenie ks. Infu³at podziê-

kowa³ wszystkim cz³onkom Rady za udzia³
w spotkaniach, pracy w Radzie 2010r.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia, Nowego Roku z³o¿y³ ¿yczenia.
�Pokój zakwitnie kiedy Pan przybêdzie, pa-
trzymy z nadziej¹ w przysz³o�æ�.
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S ³owo na n i ed z i e l ê

Oto s³owo Pañskie

DRUGIECZYTANIEZLISTU�W. JA-
KUBAAPOSTO£A

Duch Pañski nade mn¹,
pos³a³ mnie g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim.

PIERWSZECZYTANIEZ DRUGIEJ
KSIÊGIPROROKAIZAJASZA
Iz 35, 1-6a.10
Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawiæ

EWANGELIA: Mt 11, 2-11 Na Chrystusie spe³niaj¹ siê proroctwa

Jk 5, 7-10
Przyj�cie Pana jest ju¿ bliskie

Gdy Jan us³ysza³
w wiêzieniu o czy-
nach Chrystusa,
pos³a³ swoich
uczniów z zapyta-
niem: «Czy Ty je-
ste� Tym, który ma
przyj�æ, czy te¿ in-

nego mamy oczekiwaæ?» Jezus im od-
powiedzia³: «Id�cie i oznajmijcie Ja-
nowi to, co s³yszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi
chodz¹, trêdowaci doznaj¹ oczyszcze-
nia, g³usi s³ysz¹, umarli zmartwych-
wstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê.
A b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie
nie zw¹tpi». Gdy oni odchodzili, Je-

zus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie:
«Co�cie wyszli ogl¹daæ na pustyni?
Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Ale
co�cie wyszli zobaczyæ? Cz³owieka
w miêkkie szaty ubranego? Oto w do-
mach królewskich s¹ ci, którzy miêk-
kie szaty nosz¹. Po co�cie wiêc wyszli?
Proroka zobaczyæ? Tak, powiadam
wam, nawet wiêcej ni¿ proroka. On jest
tym, o którym napisano: Oto Ja posy-
³am mego wys³añca przed Tob¹, aby Ci
przygotowa³ drogê. Zaprawdê, powia-
dam wam: Miêdzy narodzonymi z nie-
wiast nie powsta³ wiêkszy od Jana
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w króle-
stwie niebieskim wiêkszy jest ni¿ on.

Czy to Ty Panie?
Wczoraj prawie potr¹ci³em pijaka.
Pl¹ta³ siê po jezdni. Ja tylko przekro-
czy³em prêdko�æ o czterdzie�ci kilo-
metrów. Nie wiem, jak z tego wysze-
d³em. Czy to Ty Panie uratowa³e� mnie
i jego? No dobra, wypi³em tylko jedno
piwo, ale tylu lekarzy mi mówi³o, ¿e

kazuje na rêce ks. Infu³ata relikwie
�w. Stanis³awa Kazimierczyka. W sku-
pieniu podchodzimy i ca³ujemy Je. Pó�-
niej odmawiamy litaniê do �wiêtego.
Nastêpnie ks. proboszcz Piotr Walczak
w piêknych s³owach przybli¿y³ nam po-
staæ �w. Stanis³awa Kazimierczyka, któ-
ry urodzi³ siê w 1433r. na Kazimierzu
i z tym miejscem by³ zwi¹zany przez ca³e
swoje ¿ycie. Kszta³ci³ siê przy klaszto-
rze Bo¿ego Cia³a, po ukoñczeniu szko-
³y podj¹³ studia w Akademii Krakow-
skiej, pó�niej kontynuowa³ studia na wy-
dziale teologicznym, gdzie uzyska³ tytu³
doktora.

Gdy mia³ 23 lata zdecydowa³ siê wst¹-
piæ do klasztoru Bo¿ego Cia³a na Kazi-
mierzu. Po zaledwie roku nowicjatu z³o-
¿y³ �luby zakonne. Kap³anem zosta³ ma-
j¹c 25 lat. By³ doskona³ym wychowawc¹
m³odzie¿y zakonnej. Doskona³y kazno-
dzieja, funkcjê kaznodziei pe³ni³ do koñ-
ca swego ¿ycia (przez 26 lat). Ks. Stani-
s³aw skupia³ ogromn¹ uwagê na ludziach
chorych, biednych i cierpi¹cych. Dostrze-
ga³ ludzk¹ niedolê i star³ siê wspieraæ lu-
dzi w ich problemach. ¯ywi³ specjalne
nabo¿eñstwo do Mêki Pañskiej i Krzy¿a
Chrystusowego, by³ równie¿ ¿arliwym
czcicielem Matki Naj�wiêtszej. Zmar³
3 maja 1489 roku, maj¹c zaledwie 56 lat.
Dla mieszkañców Kazimierza i Krakowa
by³ osob¹ niezwykle cenion¹. Wielu z nich
uwa¿a³o go za �wiêtego ju¿ za Jego ¿ycia.
St¹d od razu po Jego �mierci modlono siê
do Niego, aby wyprasza³ u Boga potrzeb-
ne ³aski. Niemal natychmiast po �mierci
Stanis³awa wydarza³y siê dziesi¹tki cudów
za Jego przyczyn¹. Przygotowania do ka-
nonizacji trwa³y piêæ wieków.

18 kwietnia 1993r. w Rzymie Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II uroczy�cie og³osi³
Stanis³awa Kazimierczyka b³ogos³awio-
nym, powiedzia³ wtedy: �Pozdrawiam
Ciê wreszcie Stanis³awie Kazimierczy-
ku, kap³anie Kanoników Regularnych
Laterañskich. Twe ¿ycie by³o zwi¹za-
ne nierozerwalnie z Krakowem, z jego
s³awn¹ Akademi¹ oraz klasztorem przy
ko�ciele Bo¿ego Cia³a na Kazimierzu,
gdzie dojrzewa³o i rozwija³o siê twoje
powo³anie�.

17 pa�dziernika 2010 roku w Rzy-
mie odby³a siê kanonizacja. Mieli�my
te¿ mo¿liwo�æ zwiedzenia tej piêk-
nej trójnawowej �wi¹tyni, po której
oprowadza³ nas ks. proboszcz
P. Walczak. W 2004 roku ko�ció³ zo-
sta³ podniesiony przez Jana Paw³a II
do godno�ci bazyliki mniejszej.
Obok o³tarza, przy którym sprawo-
wana by³a Eucharystia, wisz¹ obraz-
ki wotywne, zwi¹zane z kultem
�w. Stanis³awa. Piêkny o³tarz g³ówny
datowany jest na XVIIw. W dolnej czê-
�ci przedstawia narodzenie Jezusa, za�
w górnej zdjêcie z krzy¿a. W szczy-
cie o³tarza umieszczona jest figura
Jana Chrzciciela.

Piêknie wygl¹daj¹ odnowione za-
bytkowe stalle. Szczególn¹ uwagê
zwraca pó�nobarokowa ambona, pod-
trzymywana przez dwie syreny i del-
finy, niczym ³ód� unosi siê na falach.
Byli�my te¿ w odnowionej barokowej
kaplicy z obrazem Madonny z XVI
wieku, czczonym przez wiernych.
Cieszymy siê, ¿e miesi¹c od kanoni-
zacji �w. Stanis³awa Kazimierczyka
mogli�my byæ w miejscu Jego kultu,
uca³owaæ relikwie, otrzymaæ Je dla
naszej parafii.

Maria Zadora

Bóg zap³aæ
W ostatni¹ niedzielê 05 grudnia na nowo powsta³e organy z³o¿ono ofiarê 12.426,- z³. Na

pomoc ko�cio³owi na wschodzie � 1.025,- z³. Wyra¿am serdeczne podziêkowanie Ofiaro-
dawcom.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

po dwóch godzinach balonik nic nie
wyka¿e. A je�li wyka¿e, to zaskar¿ysz
lekarzy?! Nie pytaj siê Pana, czy to On,
bo przecie¿ On jest wszêdzie. Masz
wzrastaæ w mi³o�ci do Boga i ludzi.
W ka¿dej chwili, masz w³o¿yæ swój
w³asny trud, znój i pot, aby nawróciæ
siebie. A potem mo¿e innych?

ks. Stanis³aw Gorgol
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Intencje
mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

3. Niedziela Adwentu - 12 grudnia 2010r.
1. Wspólnota Wiara i �wiat³o dzi� or-

ganizuje przy ko�ciele kiermasz �wi¹-
teczny, z którego dochód przeznaczo-
ny bêdzie na wakacyjny wypoczynek
dla osób niepe³nosprawnych.

2. Dzi� rozpoczynamy rekolekcje
adwentowe.

Dla doros³ych nauki rekolekcyjne bêd¹
w poniedzia³ek, wtorek i �rodê o godz.
6.00, 8.00, 12.00 i 18.00.

Dla dzieci szkolnych o godz. 17.00.

Dla m³odzie¿y z I klasy gimnazjalnej
w poniedzia³ek o godz. 16.00.

Dla klasy II gimnazjum we wtorek
o 16.00.

Dla m³odzie¿y z klasy III gimnazjum
w �rodê o 16.00.

Dla m³odzie¿y szkó³ �rednich we wtorek
o godz. 19.30.

Spowied� adwentowa bêdzie
w czwartek 23 grudnia od godz. 6.00-
12.00 i 14.00-18.00. Nie odk³adajmy
spowiedzi adwentowej na czas przed-
�wi¹teczny. Ju¿ w tym tygodniu sko-
rzystajmy z sakramentu pokuty. Dzi�
zachêcamy wiernych do udzia³u w kier-
maszu �wi¹tecznym organizowanym
przy ko�ciele przez �Rafa³ki�.

3. W tym tygodniu wypadaj¹ kwartal-
ne dni modlitw o ¿ycie chrze�cijañskie
rodziny � w miejsce dawnych tzw. su-
chych dni. Zachêcamy do wiêkszej tro-
ski o biednych cz³onków swych rodzin,
a tak¿e z s¹siedztwa. Prosimy zaprosiæ
do sto³u wigilijnego samotnych, czy
opuszczonych.Wdziêczni jeste�my w³a-

�cicielom sto³ówek, którzy organizuj¹
wieczerzê wigilijn¹ dla biednych.

4. W �rodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy siê o dobr¹ spo-
wied� adwentow¹.

5. W czwartek 16 grudnia pielgrzymu-
jemy na apel jasnogórski. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. W sobotê
o godz. 10.00 pielgrzymujemy do £agiew-
nik. Koszt przejazdu 15 z³.

6. Rycerstwo Niepokalanej ma spotka-
nie w czwartek o godz. 17.00.

7. W sobotê bêdzie spotkanie z rodzi-
cami dzieci klas II. Dla dzieci ze szko³y
podstawowej nr 2 od 9.00 do 13.00, na-
tomiast dla dzieci ze szko³y nr 4 od 14.00
do 17.00. W tym dniu zapraszamy gru-
pê modlitewn¹ o. Pio, oraz wszystkich
chêtnych do w³¹czenia siê w tê grupê na
spotkanie o godz. 10.00 w Kaplicy
Ukrzy¿owania.

8. Cz³onków Akcji Katolickiej prosimy
w przysz³¹ niedzielê poMszy �w. o godz.
10.30. Kazania w przysz³¹ niedzielê bê-
dzie wyg³asza³ o. Rafa³ Makowski � ber-
nardyn z Ukrainy.

9. Postarajmy siê, aby na ka¿dym stole
wigilijnym by³a �wieca Caritas. Mo¿na
je nabywaæ w naszym ko�ciele. Przez na-
bywanie �wiec Caritas wspieramy dzie³o
wigilijnej pomocy dzieciom.

10. �wiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek � wspomnienie �w. £ucji, dziewicy
i mêczennicy, we wtorek � wspomnienie
�w. Jana od Krzy¿a, prezbitera i doktora
Ko�cio³a.

Pi¹tek 17 grudnia
6.00 �p. Józef Gêbala
7.00 �p. Anna Baran
7.30 �p. Maria i Boles³aw z rodzicami
8.00 �p.AdamDec
12.00 �p. Michalina Paleczna
17.00 �p. Józef Madoñ

Za wadowickich kupców o b³. Bo¿e

Sobota 18 grudnia
6.00 Sp. Jan Stanis³awa Augustyniak
7.00 �p. Józef Gêbala
7.30 �p.AdamDec
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ks. Bogus³awa
12.00

17.00 �p. Józef Madoñ
18.00 �p. Maria Mastek - 4 r.�m.

Niedziela 19 grudnia
6.00 �p. Stanis³aw, Helena, Franciszek
7.30 �p. Józef Madoñ

�p.AdamDec
9.00 �p. Franciszka Lempart - 2 r.�m.
10.00 Roków �p. Helena Nicieja - 20 r.�m.
10.30 �p.Stanis³awSala-20r.�m.,KazimierzSala-17r.�m.
12.00 �p. Adam Cisak
13.15 Chrzty
18.00 �p. Stefania, Helena, W³adys³aw Ba³ys

Poniedzia³ek 13 grudnia
6.00 Dziêkczynna i o opiekê NMP dla

Joanny Zawi³y w 100 r. urodzin
7.00 Podziêkowanie MB za ³aski i opiekê

nad rodzin¹ Siwiec
7.30 �p. Jaros³aw Rzeszótko
8.00 �p. Michalina Paleczna
12.00 �p. AdamDec
17.00 �p. Zofia i Edward Skiba

�p. Józef Madoñ

Wtorek 14 grudnia
6.00 �p. Jan Pawe³ Ludwikowski
7.00 �p.Józef,Janina,synowieAndrzej,Stanis³aw
7.30 �p. Stanis³awa Góralczyk - r.�m.
8.00 �p. AdamDec
12.00 �p. Józef Madoñ
17.00 �p.Michalina Paleczna

�p. Jan Oleksy

�roda 15 grudnia
6.00 �p. Józef Gêbala
7.00 Dziêkczynna za 46 lat ma³¿eñstwa

Józefa i Anastazji
7.30 �p. Anna Baran
8.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla cz³onkiñ II Ró¿y
12.00 �p. AdamDec
17.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Karol Pustelnik
�p. Michalina Paleczna
�p. Józef Madoñ
�p. AdamGraca
�p. Krystyna Matu³a
�p. Józef Cabak
�p. Józef Stopa
�p. Jan i Barbara Siwek

Czwartek 16 grudnia
6.00 �p. Anna Baran
7.00 �p. Józef Gêbala
7.30 �p. Michalina Paleczna
8.00 �p. Janina Drapa
12.00 �p.Maria P³ywacz - 23 r.�m.
17.00 �p.AdamDec

�p. Józef Madoñ
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ks. Proboszcz

Czyj¹ patronk¹ jest �w. Barbara?
W pierwsz¹ sobotê, 4 grudnia odwie-
dzam chorych z sakramentami �wiêty-
mi. Nios¹c w tzw. bursie Naj�wiêtszy
Sakrament � modlê siê dzisiaj za gór-
ników. Mia³em brata, który przez
æwieræ wieku mieszka³ w pracowa³
w kopalni Rydu³towy. Czêsto przy spo-
tkaniach opowiada³ w kole rodzinnym
o swojej ciê¿kiej, niebezpiecznej pra-
cy. Jego ziêæ równie¿ w tej kopalni
by³ sztygarem. Ró¿nym opowie�ciom
z terenu pracy nie by³o koñca. Nauczy-
³em siê na pamiêæ, ¿e zawód górnika
to bardzo trudny i niebezpieczny, a jed-
nocze�nie dobrze p³atny zawód. W la-
tach PRL-u wszyscy o tym dobrze wie-
dzieli. To oni wydobywali z czelu�ci
ziemi �czarne z³oto�, które Polsce przy-
nosi³o du¿e zyski. Tych ludzi bardzo
siê szanowa³o, gdy¿ swoim mozo³em
tworzyli dobro materialne narodu. Choæ
likwidowano w kopalni wszelkie ozna-
ki religijno�ci, to jednak górnicy prze-
chowywali w ukryciu �w. Barbarê i na-
wzajem pozdrawiali siê s³owami
�Szczê�æ Bo¿e�. Ciê¿ka praca górni-
ków nios³a niejednokrotnie kolosalne
zagro¿enie. Wci¹¿ s³ychaæ by³o
o �miertelnych wypadkach. Dobrze ro-
zumia³em, ¿e tradycja przypisuj¹ca
�w. Barbarze wypraszanie dobrej
�mierci ma specjalny zwi¹zek z górni-
kami, którzy nie znaj¹ dnia ani godzi-
ny swego odej�cia.

Dzisiaj, w dzieñ �w. Barbary, odwie-
dzam z sakramentami �wiêtymi na-
szych chorych. Do�wiadczam faktu, ¿e
chorzy i ich opiekunowie s¹ lud�mi
ciê¿kiej pracy. Cz³owiek chory, a tak-
¿e jego opiekunowie � najczê�ciej do-

mownicy, przypominaj¹ mi ciê¿k¹ pra-
cê w czelu�ciach kopalni. W tym dniu
�w. Barbary � Patronki górników, mo-
dlê siê za was, kochani chorzy � two-
rzycie �braæ górnicz¹�. Umêczeni zma-
ganiem z chorob¹, niepewno�ci¹ jutra.
Z g³êbok¹ ¿yczliwo�ci¹ patrzê na do-
mowników, którzy opiekuj¹ siê miesi¹-
cami, a nawet latami swymi najbli¿szy-
mi. To wy nieustannie staracie siê wle-
waæ we wnêtrza waszych bliskich bal-
samy nadziei. Ile¿ trzeba trudu fizycz-
nego i psychicznego, aby czuwaæ przy
chorym. To jest wasz górniczy stan.
Zdarza siê te¿ czasami, ¿e ju¿ nie ma-
cie si³, ¿eby dalej troszczyæ siê o chor¹
osobê i oddajecie j¹ do domów opieki.
Gdy ten wasz bliski po kilku dniach,
albo tygodniach tam umiera � wiem,
jak to bole�nie prze¿ywacie.

S³yszy siê nieraz o zasypaniu okre�lo-
nej ilo�ci górników. Czasami ich siê ura-
tuje, ale bardzo czêsto gin¹ pod zwa³a-
mi kamieni.

Odwiedzaj¹c dzisiaj chorych s³yszê
nieraz bolesn¹ skargê na zasypanie
waszego ¿ycia ludzk¹ niepamiêci¹.
Dochodz¹ do mnie wasze ciche, bole-
sne skargi: �Dawniej, gdy by³em zdro-
wy to mia³em tylu znajomych, odwie-
dzali mnie i ja ich te¿ nawiedza³em,
a teraz ju¿ od wielu miesiêcy le¿ê sam.
Dawni znajomi zapomnieli o mnie. Sa-
motno�æ czêsto kojarzy siê z niepo-
trzebno�ci¹. Nikomu nie jestem po-
trzebny, lepiej ¿ebym umar³�. Moi ko-
chani, le¿¹cy �górnicy� � choæ nigdy
nie pracowali�cie w tym zawodzie, to
jednak wasz stan jest bardzo ciê¿kim

zawodem. Trzeba w nim wytrwaæ. Fe-
drowaæ dzieñ po dniu. R¹baæ tward¹
�cianê bolesnych pytañ, niepewno�ci
i nasilaj¹cych siê stanów depresji. �w.
Barbara jest specjalnie wasz¹ Patronk¹.
Ona, jak mówi¹ o Niej legendarne opi-
sy, przed swoj¹ m³od¹ �mierci¹ prosi-
³a Boga, aby obdarzy³ J¹ tak¹ ³ask¹, i¿
ka¿dy, który w niebezpieczeñstwie
¿ycia bêdzie przyzywa³ Jej imienia, nie
umrze bez pojednania z Bogiem. Mówi
siê o Niej � Patronka dobrej �mierci.
Dobrej, gdy¿ otwieraj¹cej drzwi do
szczê�cia wiecznego.

S³yszê te¿ niejednokrotnie wasze pra-
gnienia: tak chcia³bym i�æ do ko�cio-
³a, ale nie mogê. Co bym da³a, ¿eby
nios³y mnie nogi. S¹ mi niepos³uszne.
Kiedy s³ucham tych wynurzeñ, ze
smutkiem my�lê o tych m³odych, zdro-
wych, którzy z ca³¹ �wiadomo�ci¹

opuszczaj¹ mszê �w. niedzielne. Zdro-
we nogi nie kieruj¹ ich do koscio³a.

Za niepe³ne dwa tygodnie bêdziemy
obchodziæ �wiêta Bo¿ego Narodzenia
� przyjmijcie Kochani Chorzy, a tak¿e
domownicy chorych moje najserdecz-
niejsze ¿yczenia �wi¹teczne. Niech No-
wonarodzone Bo¿e Dzieciê wlewa
w wasze ludzkie niemoce � Bo¿e bal-
samy. Jan Pawe³ II czêsto patrz¹c na lu-
dzi chorych mówi³ do nich z pe³nym
przekonaniem: �Wy jeste�cie Moj¹
moc¹, jeste�cie si³¹ Ko�cio³a. Przezy-
wacie bezsilno�æ, a jeste�cie w rzeczy-
wisto�ci si³¹ i moc¹ Ko�cio³a�.

W przededniu �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenie �ciskam wasze czêsto posinia-
czone od zastrzyków rêce, ca³uj¹c je
mówiê: Jeste�cie moc¹ proboszcza wa-
dowickiego.

Pielgrzymka do £agiewnik i na Kazimierz
26 listopada 2010r., w czwarty pi¹-

tek miesi¹ca, 52-osobowa grupa piel-
grzymów z ks. infu³atem Jakubem Gi-
lem pojecha³a do £agiewnik i na Ka-
zimierz. W sanktuarium Bo¿ego Mi³o-
sierdzia w £agiewnikach uczestniczy-
my w Godzinie Mi³osierdzia, odma-
wiamy Koronkê, w której prosimy
o mi³osierdzie dla nas i ca³ego �wiata.
Zaimek �nas� oznacza osobê odma-
wiaj¹c¹ tê modlitwê oraz wszystkich,
za których pragnie i jest obowi¹zana
siê modliæ. Natomiast �ca³y �wiat� �
to wszyscy ludzie ¿yj¹cy na ziemi
i dusze w czy�æcu cierpi¹ce. Z mo-
dlitw¹ w Godzinie Mi³osierdzia zwi¹-
za³ Pan Jezus obietnice wszelkich ³ask:
�W godzinie tej uprosisz wszystko dla
siebie i dla innych�.

Z £agiewnik jedziemy na Kazimierz
za³o¿ony w 1335r. przez Kazimierza
Wielkiego. Kazimierz by³ samodziel-
nym o�rodkiem miejskim, dopiero
w 1800 r. zosta³ przy³¹czony do Kra-
kowa. Miejscem, do którego siê udaje-
my, jest Bazylika Bo¿ego Cia³a Kano-
ników Regularnych Laterañskich, je-
den z najpiêkniejszych zabytków �re-
dniowiecznych w Europie. Obecnie jest
to Centrum Kultu nowego �wiêtego �
Stanis³awa Kazimierczyka. W bazylice
uczestniczymy we mszy �w. odprawia-
nej przez ks. infu³ata Jakuba Gila. Po
mszy �w. nastêpuje bardzo podnios³y
i uroczysty moment, proboszcz parafii
Bo¿ego Cia³a ks. Piotr Walczak prze-

(ci¹g dalszy na str. 7)


