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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
�wiêto Chrztu Pañskiego

Bo¿e Ojcze Wszechmog¹cy, dziêku-

jemy Ci za piêkny dar, którym jest

nasz Wielki Rodak Jan Pawe³ II.

By³ cz³owiekiemwyj¹tkowym

i niepowtarzalnym, najwiêk-

szym w naszych dziejach.

Swoj¹ �wiêto�ci¹ wskazy-

wa³ nam �cie¿ki, którymi

powinni�my i�æ. Jego

�mieræ by³a najwiêkszym

wydarzeniem naszej ery,

któr¹ odczuli�my wszyscy.

Ca³¹ rodzin¹ ³¹czymy siê

we wspólnej modlitwie o Jego

rych³¹ beatyfikacjê i w³¹czeniew

Poczet �wiêtych.

Mieczys³aw i Teresa Sajdak
Barbara i S³awomir Sfora z dzieæmi

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.

Pomódlmy siê w Noc Betlejemsk¹,
W Noc Szczê�liwego Rozwi¹zania,
By wszystko siê nam rozpl¹ta³o,
Wêz³y, konflikty, powik³ania.

Oby siê wszystkie trudne sprawy
Porozkrêca³y jak supe³ki.

W³asne ambicje i urazy
Zaczê³y �mieszyæ jak kukie³ki
Oby w nas paskudne jêdze
Pozamienia³y siê w owieczki,
A w oczach m¹dre ³zy stanê³y
Jak na choince barwne �wieczki.

Niech Anio³ podrze ka¿dy dramat
A¿ do rozdzia³u ostatniego,
Aby w¹tpi¹cy siê rozp³aka³

Na cud czekaj¹c w swej kolejce,
A Matka Boska � cichych, ufnych �
Na zawsze wziê³a w swoje rêce.

Ks. J. Twardowski
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

Porz¹dek kolêdy:

Ks. Stanis³aw Gorgol

Dz 10, 34-38 Jezus zosta³ namaszczony
Duchem �wiêtym

DRUGIECZYTANIEZKSIÊGI
DZIEJÓWAPOSTOLSKICH

PIERWSZECZYTANIEZKSIÊGI
IZAJASZA: Iz 42, 1-4.6-7

Otwar³o siê niebo i zabrzmia³ g³os Ojca:
To jest mój Syn umi³owany. Jego s³uchajcie.

Chrystus s³ug¹, w którym Bóg ma
upodobanie

Jezus przyszed³ z Galilei nad Jordan do Jana, ¿eby przyj¹æ chrzest od niego.
Lecz Jan powstrzymywa³ Go, mówi¹c: «To ja potrzebujê chrztu od Ciebie, a Ty

przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedzia³: «Pozwól te-
raz, bo tak godzi siê nam wype³niæ wszystko, co sprawiedli-
we». Wtedy Mu ust¹pi³. A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, na-
tychmiast wyszed³ z wody. A oto otworzy³y Mu siê niebio-

sa i ujrza³ Ducha Bo¿ego zstêpuj¹cego jak. Go³ê-
bicê i przychodz¹cego na Niego. A g³os z nieba
mówi³: «Ten jest mój Syn umi³owany, w którym
mam upodobanie».

Ewangelia: Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa

Chrzest w imiê Trójcy �wiêtej
Ca³a Trójca �wiêta ukazana jest pod-

czas Chrztu Jezusa. Chrzest w Jorda-
nie, to publiczne rozpoczêcie Jego
dzia³alno�ci. Dla nas chrzest w Ko�cie-
le, to publiczne zerwanie z grzechem,
którego piêtno nosimy w sobie po uro-
dzeniu. Celebrujemy nasze urodziny.

�wiêtujemy nasze imieniny. Te daty
dobrze pamiêtamy, ale czy pamiêtasz
datê swojego chrztu �wiêtego? Datê sta-
nia siê dzieckiem Bo¿ym?
Zrozum warto�æ twojego chrztu �wiê-

tego. Podziêkuj Mu za przyjêcie ciê do
grona dzieci Bo¿ych.

�wiêto Chrztu Pañskiego - 09 stycznia 2011r.
1. W dzisiejsz¹ Uroczysto�æ Chrztu

Pañskiego przypominamy, ¿e chrzci-
my w pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê na
Mszy �w. o godz. 13.15. Pouczenie dla
rodziców i chrzestnych odbywa siê
w sobotê przed chrztami o godz. 17.00.
Ka¿dy cz³owiek ma prawo do Chrztu

�w. � jako najwa¿niejszego sakramen-
tu. Rodzice oraz chrzestni winni zapew-
niæ dziecku mo¿liwo�æ rozwoju wiary
katolickiej. Rodzicami chrzestnymi
mog¹ byæ katolicy, którzy ¿yj¹ zgod-
nie z ewangeli¹. Winni byæ bierzmowa-
ni. Nie mog¹ byæ chrzestnymi tzw. wie-

Poniedzia³ek 10.01.2011
Ks. Marek Poznañski 10.00 Os. M. Wadowity bl. 9 nastêpnie 9A
Ks. Proboszcz 15.00 ul. Batorego bl. 23
Ks. Maciej �cibor 15.30 ul. Zatorska numery nieparzyste od Westerplatte
Ks. Grzegorz Kufel 16.00 ul. Krasiñskiego od nr 11A do koñca
Ks. Piotr Wiktor 16.00 Os. XX-lecia 1 (klatki 1-4)

Wtorek 11.01.2011
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 ul. Chopina i ul Fabryczna
Ks. Proboszcz 15.00 ul. Batorego bl. 19
Ks. Marek Poznañski 15.00 Os. Wadowity bl. 32

�roda 12.01.2011
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 Zaskawie ul.Konstytucji 3 Maja i ul. ¯ródlana
Ks. Proboszcz 15.00 ul. Batorego bl. 33
Ks. Piotr Wiktor 15.30 Os. XX-lecia 1 (klatka 5)
Ks. Marek Poznañski 16.30 Os. M. Wadowity bl. 24; 26; 28
Ks. Piotr Wiktor 17.00 Os. XX-lecia 2

Czwartek 13.01.2011
Ks. Maciej �cibor 14.00 Os. Westerplatte bl. 5,6
Ks. Proboszcz 15.00 ul. Batorego bl. 31
Ks. Marek Poznañski 15.00 Os. M. Wadowity bl 5
Ks. Piotr Wiktor 16.00 Os. XX-lecia 3
Ks. Maciej �cibor 17.00 Os. Westerplatte bl. 11

Pi¹tek 14.01.2011
Ks. Maciej �cibor 14.30 Os. S³oneczne
Ks. Proboszcz 15.00 ul. Batorego 21
Ks. Marek Poznañski 15.30 Os. M. Wadowity bl. 6 nastêpnie 7
Ks. Wojciech Szel¹g 17.00 Os. Jesionowe
Ks. Grzegorz Kufel 17.30 Os. XX-lecia bl.19
Ks. Piotr Wiktor 18.00 Os. XX-lecia 4

Sobota 15.01.2011
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. Mickiewicza od nr 1-50
Ks. Wojciech Szel¹g 9.00 Zaskawie ul.Wa³owa ul.Monte Cassino ul.J.Matejki
Ks. Maciej �cibor 9.00 Os. Westerplatte bl. 12
Ks. Proboszcz 11.00 ul. Batorego bl. 27
Ks. Maciej �cibor 12.00 Os. Westerplatte bl. 13
Ks. Piotr Wiktor 12.00 ul. Lwowska � numery nieparzyste
Ks. Maciej �cibor 15.00 Os. Westerplatte bl. 14
Ks. Marek Poznañski 17.00 Os. Wadowity 30 ks. Proboszcz
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz
Pi¹tek 14 stycznia
6.00 �p. Barbara Okoñska
7.00 �p. Józef Cabak
7.30 �p. Jan Gawron
8.00 �p. EdwardWiercimak
12.00 �p. Stanis³awa Piesko
18.00 �p. Stefania K¹dzio³ka - 31 r. �m.

O zdrowie i b³og. Bo¿e dla dzieci i ich
rodzin w nowym roku z podziêkowaniem
za otrzymane ³aski

Sobota 15 stycznia
6.00 �p. Józef Cabak
7.00 �p. Bogus³awa Ziomek
7.30 �p. Jan Gawron
8.00 �p. Józef Stopa
12.00 Dziêkczynna za 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego

Ireny i Ignacego Roman o zdrowie i b³. Bo¿e
18.00 �p. Stanis³awa Piesko

�p. Dominika i Franciszek Madej

Niedziela 16 stycznia
6.00 �p. Stanis³awa Piesko
7.30 �p. Józef Sowa, Józef Lurka

�p. JózefaWróblewska - 24 r. �m.
9.00 �p. Kazimierz W¹dolny - 16 r. �m.
10.00 RokówOzdrowie ib³.Bo¿edlaZofiiwdniuurodzin
10.30 �p.Marcjanna,Stanis³aw,AndrzejKaczmarczyk
12.00 �p.Helena, Stanis³aw i ich dzieci
13.15 Chrzty
18.00 �p. Stanis³aw Gibas

Czwartek 13 stycznia
6.00 �p. Józef Stopa
7.00 �p. Zofia i Tomasz Styczeñ
7.30 �p. Stanis³awa Piesko
8.00 �p. Józef Cabak
12.00 �p. Jan Gawron
18.00 �p. Ludwika Foltin

�p. Idzi Æwiêk

Poniedzia³ek 10 stycznia
6.00 �p. Stanis³awa Piesko
7.00 �p. Karolina Maga - 6 r. �m.
7.30 �p. Krystyna Matu³a
8.00 �p. Janina Wac³awska
12.00 �p. Idzi Æwiêk
18.00 �p. Tadeusz - 31 r. �m.

�p. Jan Gawron

Wtorek 11 stycznia
6.00 �p. Idzi Æwiêk
7.00 �p. Stanis³awa Piesko
7.30 �p. Krystyna Matu³a
8.00 �p. Józef Cabak
12.00 �p. Józef Stopa
18.00 �p. Stanis³aw Gibas

Sp. Jan Gawron

�roda 12 stycznia
6.00 �p. Jan Gawron
7.00 �p. Idzi Æwiêk
7.30 �p. Aniela,Walenty, Stanis³awGrabysz

�p. Zofia, Micha³ Cygan
8.00 �p. Kazimierz Spisak - r. �m.

�p. Micha³ Homel - r. �m.
12.00 �p. Krzysztof Lipowski - 1 r. �m.
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Józef Madoñ
�p. Stanis³awa Piesko
�p. Anna Baran
�p. Krystyna Matu³a
�p. Józef Cabak
�p. Józef Stopa
�p. Barbara Okoñska

Stresuj¹ce spotkanie

rz¹cy, a nie praktykuj¹cy, a tak¿e lu-
dzie doro�li ¿yj¹cy z sob¹ w zwi¹zku
cywilnym, lub te¿, gdy ¿yj¹ ze sob¹ bez
¿adnego zwi¹zku.
2. W �rodê, na Nowennie do Matki

Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy siê za rodziny, które
przyjmuj¹ b³ogos³awieñstwo kolêdowe.
3. W sobotê o godz. 10.00 spotkanie

grup modlitwy �w. o. Pio po³¹czone
z op³atkiem.

4. W niedzielê 16 stycznia pielgrzy-
mujemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30 z³. Kazania
w tê niedzielê wyg³osi o. Rafa³ Makow-
ski z Ukrainy. W bazylice odbêdzie siê
konkurs kolêd i pastora³ek o godz.
14.00. Natomiast do £agiewnik oraz do
szopek krakowskich pielgrzymujemy
w sobotê 29 stycznia. Wyjazd o godz.
10.00. Koszt przejazdu 15 z³.

Ks. bp Jan Szkodoñ, który w pa�-
dzierniku ubieg³ego roku wizytowa³
nasz¹ parafiê, z naciskiem postulo-
wa³, aby u nas prowadzono z wiêksz¹
dynamik¹ ró¿ne grupy, a w�ród nich
tak¿e duszpasterstwo m³odzie¿owe.
Konkretnie ks. Biskupowi chodzi³o
o spotkania duszpasterskie z m³o-
dzie¿¹ studiuj¹c¹. Wiadomo, ¿e w na-
szych czasach du¿a ilo�æ m³odzie¿y
studiuje, czy to systemem stacjonar-
nym, lub te¿ zaocznym. Studiuje trzy
lata i zdobywa tytu³ licencjata, lub
cztery czy piêæ, a nawet sze�æ koñ-
cz¹c tytu³em magistra. My�lê, ¿e na
ró¿nych latach studiów z naszej pa-
rafii mo¿e byæ ok. 50 studentów.
W obecnych czasach duszpasterstwo
studenckie w du¿ych o�rodkach aka-
demickich prze¿ywa bolesny kryzys.
Te s³awne krakowskie o�rodki maja
teraz po kilkana�cie lub kilkadziesi¹t
osób. W czasach PRL-u liczy³o siê na
setki, a nawet tysi¹ce. Jest bardzo wie-
le przyczyn tego stanu rzeczy. Jedn¹
z nich, wcale nie banaln¹, jest brak sta-

bilno�ci ¿ycia studenckiego. Oni s¹
wci¹¿ w rozjazdach, w poszukiwaniu
dodatkowej pracy. Wielu z nich studiu-
j¹c zaocznie ma soboty i niedziele bar-
dzo zajête. Niejednokrotnie t³umacz¹
siê, ¿e nawet na uczestnictwo we mszy
�w. nie maj¹ czasu.
W takich okoliczno�ciach niezwykle
trudno jest gromadziæ tê m³odzie¿
w miasteczkach prowincjonalnych.
Rzeczywi�cie trzeba charyzmatyczne-
go duszpasterza, by móg³ cokolwiek
w tej dziedzinie zrobiæ. Nie ustajemy
jednak w naszej parafii szukaæ sposo-
bów, by �rozproszone gromadziæ w jed-
no�. Jedn¹ z takich mo¿liwo�ci by³ apel
do m³odzie¿y studiuj¹cej, by przybyli
na op³atek. Ten g³os równie¿ okaza³ siê
wo³aniem na wadowickiej pustyni. Jed-
nak rozmowy, które przeprowadzili�my
w gronie uczestnicz¹cych, by³y bardzo
owocne i budz¹ce nadzieje. Pisze o nich
uczestnik Tomek.
Z pomoc¹ Bo¿¹, a tak¿e oddanej m³o-
dzie¿y i ich rodziców, bêdziemy dalej
dr¹¿yæ ten wa¿ny temat.

ks. Infu³at

Bóg zap³aæ
W ostatni¹ niedzielê zebrali�my na wybudowane organy kwotê 13.520z³. Ser-

decznie dziêkujê Ofiarodawcom.



-5--4- Tomek Erelis

Trzeba tylko chcieæ
We wtorek 28 grudnia odby³o siê

spotkanie op³atkowe dla wadowickiej
braci studenckiej. Po tradycyjnym z³o-
¿eniu ¿yczeñ i po³amaniu siê op³atkiem
przeszli�my do dyskusji.
Przyczyn braku zainteresowañ m³o-

dzie¿y takimi spotkaniami by³o wiele:
brak czasu, nieodpowiednie terminy,
inne alternatywy spêdzania wolnego
czasu, czy zwyk³y brak zainteresowa-
nia. Wspólnie doszli�my do wniosku,
¿e najniebezpieczniejszym jest ostatni
powód, bowiem pokazuje on, ¿e po-
mys³y spotkañ studenckich o charak-
terze religijnym w dzisiejszym �wiecie
po prostu nie pasuj¹ do wizerunku m³o-
dego cz³owieka. Pomy�leæ, ¿e do�æ
niedawno, bo 20-30 lat temu m³odzie¿
akademicka wrêcz lepi³a siê do Ko�cio-
³a. By³ On bowiem, alternatyw¹ dla
szarej rzeczywisto�ci, z³ego systemu,
co studenci, bêd¹c lud�mi inteligent-
nymi, wiedzieli. W tym momencie
ksi¹dz Proboszcz opowiedzia³ historiê
z czasów, gdy by³ wikarym w parafii
zakopiañskiej � na Krupówkach. Ka-
techeta tej parafii ks. Zbigniew Wi-
�niewski posiada³ niezwyk³y dar zjed-
nywania sobie ludzi. Bardzo garnêli siê
do niego. Pad³o równie¿ nazwisko
ksiêdza Paw³a £ukaszki, by³ego wado-
wickiego wikarego, który w pamiêci
zebranych pozosta³ jako osoba, której
chce siê byæ przyjacielem.
Pani Basia przytoczy³a za� swoj¹ hi-

storiê z wycieczki studenckiej podczas
której jeden ze studentów na spotka-
niu wieczornym wyszed³ na mównicê
i podczas swojej wypowiedzi powie-
dzia³ te s³owa: �Jezus Chrystus jest
moim Panem�. Te cztery s³owa spowo-

dowa³y, ¿e m³oda studentka zobaczy-
³a, ¿e mo¿na postrzegaæ �wiat inaczej,
¿e s¹ inne, wy¿sze warto�ci do wyzna-
wania których mo¿na siê przyznaæ bez
strachu...
Po wys³uchaniu tych historii powsta-

³o kilka wniosków. Po pierwsze osoba
charyzmatyczna, przekonywuj¹ca, po-
trafi¹ca daæ siebie i przekazaæ w³asne
warto�ci, mo¿e byæ wzorem, idea³em,
kim�, kto mo¿e gromadziæ ludzi. Dzi�
mo¿na zauwa¿yæ swoisty �brak proble-
mów�. Oczywi�cie problemy istniej¹,
lecz czêsto nie s¹ one postrzegane.
Dlatego powsta³ zal¹¿ek projektu

spotkañ m³odzie¿owych. Otó¿ polega
on na tym, by zachêciæ licealistów do
szerszego uczestniczenia w duszpaster-
stwie m³odzie¿owym. Zadam tutaj py-
tanie, które powinno pa�æ wcze�niej,
wrêcz na pocz¹tku: �Ale po co?�
Dlatego projekt comiesiêcznych spo-

tkañ ma na celu nie tylko zaintereso-
wanie m³odzie¿y sprawami wiary, lecz
równie¿ nauki i kultury. W tym celu
zapraszani profesorowie, wyk³adowcy,
ksiê¿a bêd¹ zachêcaæ m³odych ludzi do
czêstszego zadawania pytañ, refleksji
nad rzeczywisto�ci¹, zwiêkszenia od-
powiedzialno�ci m³odzie¿y, tak za sie-
bie, innych i za wiarê. Spotkania te maj¹
mieæ równie¿ na celu utworzenie wa-
dowickiego duszpasterstwa m³odzie¿y,
które bêd¹c swoist¹ rodzin¹ ludzi m³o-
dych. To wszystko spowoduje, ¿e spo-
tkania takie jak wtorkowe stan¹ siê rze-
czywisto�ci¹.
Z faktu, i¿ to dopiero projekt, proszê

o w³¹czenie siê w proces tworzenia
i udoskonalania tego pomys³u. My�lê
i mam nadziejê, ¿e wspólnymi si³ami
mo¿emy stworzyæ co� naprawdê cie-
kawego i warto�ciowego.

¯ywe wspomnienie
Zna³em bardzo gorliwych probosz-

czów, którzy uwa¿ali, ¿e tylko oni po-
winni chrzciæ dzieci w parafii. Sakra-
ment ten jest zrodzeniem do wiary, oraz
wspólnoty ko�cielnej. Chrzciæ dzieci to
wype³niæ zadanie proboszcza, który jest
ojcem duchownym parafii.
By³em równie¿ pod urokiem pro-

boszcza, który w swej parafii odprawia³
wszystkie pogrzeby. Uwa¿a³, ¿e on jako
ojciec parafii, ma obowi¹zek po¿egnaæ
swoje duchowe dzieci.
Ja, niestety nie jestem tak zach³anny,

abym sam mia³ spe³niaæ te wa¿ne obo-
wi¹zki duszpasterskie. Uwa¿am, ¿e
wspólnie z ksiê¿mi wspó³pracownika-
mi mamy obowi¹zek szafowania Sa-
kramentami �wiêtymi, oraz sprawowa-
nia obrzêdów i ceremonii religijnych.
Ceniê jednak sobie bardzo, ¿e

w ka¿d¹ niedzielê i �wiêta, jako pro-
boszcz odprawiam mszê �w. za para-
fian. Równie¿ w moich modlitwach

brewiarzowych i adoracyjnych czêsto
omadlam problemy naszych parafian.
Od trzech ju¿ lat, w ostatnim dniu roku,

czyli w Sylwestra, odprawiam o godz.
12.00 mszê �w. za parafian, którzy w tym
roku odeszli do wieczno�ci. Wyczytujê
ich imiona i nazwiska, a tak¿e ich wiek
i zapraszam, aby przedstawiciele rodzi-
ny zmar³ego podeszli i zapalili znicz, któ-
ry k³ad¹ na stole ofiarniczym. W Sylwe-
stra ubieg³ego roku, na 90-ciu zmar³ych,
taki znicz na stole ustawi³o 21 rodzin.
Inni mo¿e nie wiedzieli, lub te¿ z innych
powodów absentowali siê.
Odprawiaj¹c mszê �w. za tych, któ-

rzy odeszli do wieczno�ci, my�lê o nich
ze smutkiem, a tak¿e z du¿ym niepo-
kojem. Zna³em ich czêsto i wiedzia³em
nawet jakie miejsce zajmuj¹ w ko�cie-
le. Niektórzy z nich to stali bywalcy
nabo¿eñstw, a nawet codziennych
mszy �w. Budzi siê niepokój, gdy¿ wi-
dzê wci¹¿ puste miejsca w ko�ciele po
tych zmar³ych. Kto je zape³ni?

Niezwyk³a pasterka
Prze¿y³em szok, kiedy wraz z ks.

Piotrem przybyli�my do Rokowa na
mszê �w. pastersk¹. Odbywa³a siê ona
w tym samym czasie jak na Watyka-
nie, czyli w Wigiliê o godz. 22.00.
W zaaran¿owanej kaplicy na mszê �w.
przysz³o wielu mieszkañców Rokowa
i nie tylko. Samochodów by³o tyle, ¿e
nie by³o miejsca na parkowanie no-
wych. Uczestnicy z entuzjazmem ko-
lêdowali i bardzo du¿o przyst¹pi³o ich
do Komunii �w.
Jeszcze przed kilku laty ksiê¿a cho-

dz¹cy po kolêdzie po tamtejszym re-

jonie co roku stwierdzali, ¿e miesz-
kañców Rokowa ani ziêbi, ani grzeje
powstanie nowego o�rodka sakralne-
go. Wydawa³o siê nam, ¿e nie ma
w�ród tamtejszych mieszkañców za-
potrzebowania na kaplicê. A jednak
w Rokowie znalaz³a siê grupa entu-
zjastów i wraz z ks. Krzysztofem
G³ówk¹ utworzyli miejsce, gdzie
w sposób godny odprawiamy co nie-
dziele o godz. 10.00 mszê �w.
Chwa³a Bogu, a tak¿e mieszkañcom

tej czê�ci naszej parafii, która najdalej
jest od naszej bazyliki, za zaanga¿o-
wanie.

ks. Proboszcz

ks. Proboszcz


