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Za nami piêæ tygodni
radosnego czasu kolêdowania. Chór Parafialny kolejny raz z³o¿y³
egzamin z dzielenia siê
wielk¹ radoœci¹ Tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa wykonuj¹c szeœæ koncertów Bo¿onarodzeniowych. Dwa
w naszej Bazylice, oraz – goœcinnie –
w koœcio³ach i kaplicach czterech miejscowych zgromadzeñ zakonnych.
Cieszymy siê, ¿e program naszych
wystêpów zosta³ w pe³ni zrealizowany, co by³o mo¿liwe dziêki ¿yczliwej
wspó³pracy dwóch Dyrygentów –
p. Krzysztofa Jopka i p. Elwiry Zaj¹c.
Wspominaj¹c tegoroczny czas kolê-

dowania z wdziêcznoœci¹ wracamy pamiêci¹ do wieczoru 12
stycznia 2011 r., który spêdziliœmy w Inwa³dzie w Domu Weselnym „Grek Zorba”. Na zaproszenie naszej kole¿anki
z grupy sopranów spotkaliœmy siê, by
po³amaæ siê Op³atkiem.
Wies³awa Kozub - chórzystka

PS
Chór parafialny jest wielkim bogactwem naszej wspólnoty. Dziêkujê
wszystkim chórzystom wraz z P. Organist¹ za wysi³ek kolejnych prób chóru,
a tak¿e koncertów po parafiach i domach zakonnych.
Ks. Proboszcz
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
6. Niedziela Zwyk³a

Ojcze Œwiêty, nasz Najwspanialszy Rodaku, który stoisz
w oknie domu Ojca Niebieskiego i patrzysz
z mi³oœci¹ na swoje miasto rodzinne – prosimy
Ciê, wypraszaj obfite
³aski dla mieszkañców
tego miasta.

fot. St. M¿yk
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S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

SYRACYDESA:

Syr 15, 15-20
Wymagaj¹ca wolnoœæ cz³owieka

EWANGELIA:

1 Kor 2, 6-10
Prawdziwa m¹droœæ

S³owa Twoje, Panie, s¹ duchem i ¿yciem.
Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego.

Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37 Wymagania Nowego Przymierza
powiedziano: «Nie cudzo³ó¿». A Ja
wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w swoim
sercu dopuœci³ siê z ni¹ cudzo³óstwa.
S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: «Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³», «lecz dotrzymasz
Panu swej przysiêgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie.
Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak;
nie, nie. A co nadto jest, od Z³ego
pochodzi”.
Oto s³owo Pañskie

Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: «Powiadam wam: Jeœli wasza sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿ uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»,
a kto by siê dopuœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam:
Ka¿dy, kto siê gniewa na swego brata, podlega s¹dowi. S³yszeliœcie, ¿e

Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo Proroków...”

„

Œwiêty Augustyn poucza: „Prawa
nie s¹ jeszcze wolnoœci¹, tylko pocz¹tkiem wolnoœci”. Panie, usuñ popsute oko patrz¹ce z nienawiœci¹ na
bliŸniego. Niesprawiedliw¹ rêkê, która mia³a czyniæ mi³osierdzie, a czyni
z³o. Panie, spraw, abym by³ lepszy
i nie pozwól, aby odesz³a ode mnie
moja ¿ona. Spraw, aby m¹¿ nie pa-

trzy³ po¿¹dliwie na kole¿anki z pracy. Panie, daj mi si³ê do wykonywania moich obowi¹zków zawodowych
i rodzinnych. Naucz mnie mówiæ
Tak, tak, nie, nie.
No podpisz. Potem „jakoœ” siê to
za³atwi. „Jakoœ” - to znaczy k³amaæ.
K³amstwo = Grzech.
Ks. Stanis³aw Gorgol

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – œwiêto Œwiêtych Cyryla, Mnicha,
i Metodego, Biskupa, Patronów Europy.
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Beatyfikacja Jana Paw³a II
W historii œwiêtych papie¿y nosi ten
tytu³, oprócz œw. Piotra Aposto³a, 48
Jego nastêpców. Ich œwiêtoœæ uznawano przez aklamacje. Od czasu
wprowadzenia formalnych procedur
kanonizacyjnych (1588 rok) Koœció³
wyniós³ na o³tarze tylko czterech papie¿y: Piusa V, Piusa X, oraz Piusa IX
i Jana XXIII (dwaj ostatni s¹ uznani
za b³ogos³awionych).
Czemu s³u¿¹ beatyfikacje i kanonizacje? OdpowiedŸ, która sama siê narzuca brzmi tak: S³u¿¹ one zachowaniu obecnoœci. Pomniki z czasem siê
rozpadaj¹, pamiêæ blednie i zanika.
Œwiêci pozostaj¹, s¹ obecni. Przynajmniej raz w roku powracaj¹ w liturgii
Koœcio³a. Œw. Agnieszka, czy œw. Antoni (opat z pierwszych wieków) s¹
dziœ równie bliscy jak wspó³czesna
nam Matka Teresa z Kalkuty.
Jan Pawe³ II po og³oszeniu go za
b³ogos³awionego z pewnoœci¹ bêdzie

specjalnym poœrednikiem w wsparciu
ma³¿eñstw, które maj¹ trudnoœci z posiadaniem upragnionego dziecka. Gdy
¿y³, tak bardzo dba³ o ma³¿eñstwo
i rodziny. Œwiêci jak drogowskazy
wskazuj¹ kierunek na Boga i cz³owieka. Od Jana Paw³a II mo¿na siê uczyæ
bezgranicznego zaufania Bogu i kierowania siê tym zaufaniem w ¿yciu.
St¹d Jego odwaga w podejmowaniu
niecodzinnych inicjatyw – id¹cych
czêsto przeciw pr¹dowi, ale te¿ niez³omnoœæ w g³oszeniu zasad wiary
po³¹czonych z mi³oœci¹, na która odpowiedzi¹ by³a mi³oœæ. Mi³oœæ wszêdzie mu towarzyszy³a.
Beatyfikacja Jana Paw³a II jest
okazj¹ do nowej refleksji nad tym,
czego naucza³, kim by³ i co z tego
wynika. Ta beatyfikacja jest nam dana
i zadana.
ks. Adam Boniecki, „No i doczekaliœmy”
Tygodnik Powszechny, Nr 4 z 23 stycznia 2011

Podziêkowanie

ca dziêkujê i razem z wiernymi codziennie modlimy siê za Ksiêdza,
Ksiê¿y Wikarych i za ca³¹ parafiê wypraszaj¹c potrzebnych ³ask.
PS: Odczytujê ten pobyt w Papieskiej
Parafii akurat w niedzielê po decyzji
Benedykta XVI odnoœnie beatyfikacji
S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, jako prezent samego Jana Paw³a II dla naszej
parafii. Gdy¿ w naszej parafii te¿ ca³y
czas modliliœmy siê o rych³o Jego beatyfikacjê.

Serdecznie dziêkujê Ksiêdzu za
umo¿liwienie w niedzielê 16.01.2011
w Waszej Parafii wyg³oszenia S³owa
Bo¿ego i przeprowadzenie kwesty po
Mszach Œwiêtych na odbudowê zabytkowego koœcio³a na Podolu w m.
Czeczelnik Kamieniecko-Podolskiej
Diecezji na Ukrainie. Wierni Waszej
Parafii ofiarowali 8869,22 z³. i 5 $.
Powy¿sza ofiara bêdzie przeznaczona na wymianê 16 du¿ych zgni³ych
okien œwi¹tyni w Czeczelniku. Z ser-7-

o. Rafa³ Makowski, ofm, Proboszcz parafii

Intencje mszalne:
Czwartek 17 lutego
6.00 Œp. Karolina Matejko
7.00 Œp. Weronika Szostek
7.30 Œp. Marianna Lempart
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Zmarli z rodziny Tomskich
18.00 Œp. Ryszard Szopiñski
Œp. Jan Oleksy

Poniedzia³ek 14 lutego
6.00 Œp. Karolina Matejko
7.00 Œp. Ryszard Szopiñski
7.30 Œp. Marianna Lempart
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Dziêkczynnob³agalnadlaTeresyw80r. urodzin
18.00 Œp. Zofia i Edward Skiba
Pi¹tek 18 lutego
Œp. Janina Okrêglicka
6.00 Œp. Karolina Matejko
7.00 Œp. Barbara Gêbala
Wtorek 15 lutego
7.30 Œp. Marianna Lempart
6.00 Œp. Karolina Matejko
8.00 Œp. Jan Malczyk
7.00 Œp. Marianna Lempart
12.00 Œp. Ryszard Szopiñski
7.30 Œp. Wanda Mika
18.00 O b³og. Bo¿e dla Stanis³awy w r. urodzin
8.00 Œp. Jan Malczyk
O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Tomasza
12.00 Œp. Helena Koryga - 1 r. œm.
18.00 Œp. Ryszard Szopiñski
Sobota 19 lutego
Dziêkczynna za miniony rok z
6.00 Œp. Marianna Lempart
proœb¹ o b³og. Bo¿e i ³aski dla
7.00 Œp. Ryszard Skrzypczak
pewnej rodziny
7.30 Œp.EdwardMazur-19r.œmzrodzicamiirodzeñstwem
8.00 Œp. Jan Malczyk
Œroda 16 lutego
12.00 Œp. Ryszard Szopiñski
6.00
18.00 Œp. Marian Gawron - 10 r. œm.
7.00 Œp. Wanda Mika
Œp. Helena Drabczyk - 7 r. œm.
7.30 Œp. Marianna Lempart
Sp. Stefan, syn Stefan Drabczyk
8.00 Œp. Jan Malczyk
Œp. Stanis³aw Bazarnik
12.00 Œp. Ryszard Szopiñski
18.00 W intencjach nowennowych
Niedziela 20 lutego
Za zmar³ych
6.00 Œp. Ryszard Szopiñski
Œp. Józef Cabak
7.30 Œp. Józef Sowa - 14 r. œm.
Œp. Józef Stopa
Œp. Jan Malczyk
Œp. Jan Gawron
9.00 W 18 r. œlubu Marka i Izoldy, dziêkczynna
Œp. Ryszard Skrzypczak
z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e dla ich rodziny
Œp. Rozalia Moska³a
10.00 Roków Œp.AntoniOko³ot,córkaAnnairodzice
Œp. Weronika Szostek
10.30 Œp. Katarzyna i W³adys³aw Rzyccy
Œp. Karolina Matejko
11.30 O b³og. Bo¿e dla Kuby i Dominika w 3 r. urodzin
Œp. Józefa Kowalska
12.00 Œp. Ludwika Foltin
13.15 Chrzty
Œp. Marianna Lempart
18.00 Œp. Józef Stopa
Œp. Wanda Mika
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1. W œrodê 16 lutego pielgrzymujemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd o godz.
15.45. Koszt przejazdu 30z³. W sobotê 26 lutego pielgrzymujemy do
£agiewnik oraz koœcio³a œw. Anny
w Krakowie wyjazd o godz. 10.00.
Koszt przejazdu 15 z³. Natomiast
w sobotê 5 marca jedziemy do Zakopanego-Kalatówki.
Wyjazd
o godz. 7.00. Koszt przejazdu 30 z³.
2. W œrodê nowennê do Matki Bo¿ej odprawiamy o godz. 8.30 i 17.30.
3 . W czwartek o godz. 17.00
spotkanie cz³onków Rycerstwa
Niepokalanej.
4. Spotkanie grupy modlitwy œw.
o Pio rozpocznie siê w sobotê msz¹
œw. o godz. 10.00. Równie¿ w sobotê
adoracj¹ o godz. 17.30 rozpoczniemy nowennê dziewiêciu sobót przygotowuj¹cych nas na beatyfikacjê
Jana Paw³a II. Na mszy œw. o godz.
18.00 bêd¹ uczestniczyæ przedstawiciele parafii Chocznia. Zapraszamy.
W tym dniu o godz. 16.00 jest spotkanie cz³onków Akcji Katolickiej.
5. W przysz³¹ niedzielê 20 lutego kazania bêd¹ o neokatechumenacie. Panie z Zespo³u Charytatyw-

nego przy naszej œwi¹tyni bêd¹ zbiera³y ofiary na pomoc zimow¹ dla
ludzi biednych. Bóg zap³aæ za pomoc charytatywn¹.
6. Przypominamy nauczanie Koœcio³a, i¿ ka¿dy kto uczestniczy
dwa razy w ci¹gu dnia we mszy œw.
mo¿e równie¿ dwa razy przyst¹piæ
do komunii œw.
7. Prosimy czytelników „Rycerza
Niepokalanej” by w najbli¿szym
czasie odnowili prenumeratê tego
miesiêcznika w zakrystii wp³acaj¹c
35,- z³ na rok.
8. M³odych ze szkó³ œrednich,
a tak¿e z wy¿szych, którzy dotychczas nie przyjêli Sakramentu Bierzmowania pragniemy przygotowaæ
w Wielkim Poœcie tak, aby mogli
przyj¹æ ten Sakrament 31 marca.
Chêtnych zapisujemy w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
9. Serdeczne Bóg zap³aæ za ofiarê,
któr¹ z³o¿yliœcie w ostatnia niedzielê
na organy w kwocie 13.470,- z³.
W tych miesi¹cach realizujemy odnowê obrazów stacji Drogi Krzy¿owej.
Koszt pracy konserwacyjnej wynosi
140 tys. z³.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Dudni w Jakubowej studni
go Narodzenia jest pe³en œwiat³a,
a przez to wielkiej radoœci. Przy szopce, a tak¿e na choinkach pali siê mnóstwo ¿aróweczek. Dziêki nim w mrokach d³ugich poranków i wieczorów
jest w koœciele jasno. Ciemnoœæ za-

Kiedy po œwiêcie Matki Bo¿ej
Gromnicznej zosta³y rozebrane szopka i choinki zauwa¿y³em, ¿e w naszym koœciele zrobi³o siê pusto
i smutno, a tak¿e ciemno. Dostrzeg³em wtedy jak bardzo okres Bo¿e-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

wsze budzi strach, a œwiat³o daje nadziejê i radoœæ. Gdy zakoñczy³ siê
okres Bo¿ego Narodzenia po raz kolejny uœwiadomi³em sobie, i¿ znakiem
Bo¿ego Dzieci¹tka jest œwiat³o. Pasterze poruszeni niezwyk³¹ jasnoœci¹ nad
szop¹ w mrokach nocy, pod¹¿aj¹ tam
i znajduj¹ Dzieci¹tko le¿¹ce w ¿³obie
i owiniête w pieluszki. Równie¿ Bo¿e
Dzieciê emanuj¹ce œwiat³em w niepowtarzalnej gwieŸdzie zmobilizuje Mêdrców ze wschodu, aby przybyli pok³oniæ siê Bo¿emu Dzieciêciu. Kiedy
Symeon bêdzie bra³ w ramiona czterdziestodniowego Jezusa powie „Œwiat³o na oœwiecenie pogan”. Po latach,
gdy doros³y Jezus bêdzie ewangelizowa³, powie o Sobie, „Jam jest œwiat³oœæ œwiata, kto idzie za Mn¹ nie chodzi w ciemnoœciach”.
Wierzyæ, to znaczy pójœæ za Jezusem. Jego Boska osoba i nauka wyznacza cz³owiekowi kierunek ¿ycia.
Uwierzyæ, to znaczy dziêki œwiat³u
Chrystusa, nieustannie przyjmowaæ
Jego naukê i realizowaæ j¹ we w³asnym ¿yciu.
Kiedy po œwiêcie Matki Bo¿ej
Gromnicznej znik³o w naszym koœciele mnóstwo œwiat³a zwi¹zanego z tajemnic¹ Bo¿ego Narodzenia, myœla³em tak¿e, ¿e dla ka¿dej, normalnej
rodziny narodziny dziecka s¹ potê¿nym snopem œwiat³a. Niejednokrotnie
s³ysza³em od ma³¿onków, którzy nie
maj¹ dziecka, ¿e choæ wszystko maj¹,
to jednak ich dom jest pusty. Czuj¹
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wielki brak. Jakby takie ¿ycie traci³o
sens. Nie ma dla kogo ¿yæ. Kiedy
rodz¹ siê dzieci w ma³¿eñstwie – ma³¿onkowie wiedz¹, i¿ to maleñstwo
wyznacza im kierunek ¿yciowy. Jest
dla kogo ¿yæ. Jest dla kogo pracowaæ.
Ka¿de dziecko, chocia¿ jest ciê¿arem
w rodzeniu i wychowaniu, to ponad
wszystko jest œwiat³em daj¹cym radoœæ i nadziejê. Nieraz s³ysza³em s³owo wypowiedziane przy chorej osobie „Ty musisz ¿yæ, bo dzieci na Ciebie czekaj¹. Ty musisz wyzdrowieæ”.
Warto na tym miejscu przypomnieæ
zdarzenie, które mia³o miejsce 70 lat
temu, na pocz¹tku sierpnia 1941 roku
w obozie oœwiêcimskim. Kiedy na
apelu wœród 10 skazanych na œmieræ
g³odow¹ znalaz³ siê równie¿ Franciszek Gajowniczek, on w wielkim bólu
szepn¹³ „Moja biedna ¿ono, moje
biedne dzieci, ja ju¿ was nigdy
w ¿yciu nie zobaczê”. To zdanie by³o
tak poruszaj¹ce, ¿e z szeregu wiêŸniów wyszed³ o. Maksymilian Kolbe
i wskazuj¹c na Franciszka powiedzia³
do w³adz wiêziennych „Ja chcê iœæ na
œmieræ za niego”. Na zapytanie „Dlaczego?” odpowiedzia³, „On ma ¿onê
i dzieci, a ja jako ksi¹dz katolicki, jestem samotny”. On ma rodzinê, a ja
powinienem poœwiêciæ siê dla rodziny. Franciszkanin zgin¹³, a sier¿antowi uda³o siê po latach wyjœæ na wolnoœæ i byæ œwiadkiem podczas procesu beatyfikacyjnego w 1971 roku, i¿
mi³oœæ jest silniejsza ni¿ œmieræ.
Ka¿de dziecko jest œwiat³em w mrokach ludzkiej egzystencji. ks. Infu³at

Instruktorska Wigilia stulecia

Rok 2011 jest rokiem szczególnym
dla Hufca Ziemi Wadowickiej Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Po ubieg³orocznych obchodach stulecia powstania harcerstwa w Polsce œwiêtowaæ bêdziemy sto lat istnienia harcerstwa na Wadowickiej Ziemi.
Min¹³ dok³adnie wiek od czasu, gdy
w Wadowicach powsta³y pierwsze
dru¿yny skautowe. Harcerstwo Ziemi Wadowickiej przetrwa³o trudny
okres wojen, burzliwe czasy komunizmu, by dziœ móc prê¿nie dzia³aæ
i rozwijaæ siê.
Uroczyste otwarcie roku obchodów
stulecia wadowickiego harcerstwa
mia³o miejsce 7 stycznia 2011r.
w Wadowickim Centrum Kultury
podczas zorganizowanej przez Hufiec Instruktorskiej Wigilii Stulecia.
Przybylo na ni¹ ponad 150 instruktorów – dzia³aj¹cych teraz, jak i tych
pracuj¹cych kiedyœ. W spotkaniu
wziêli udzia³ tak¿e Komendant Chor¹gwi Krakowskiej hm. Pawe³ Grabka, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wadowice – Zdzis³aw Szczur oraz Proboszcz parafii Ofiarowania NMP
ks. infu³at Jakub Gil.
Podczas spotkania uhonorowano
osoby zas³u¿one dla Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i Hufca ZHP Ziemi Wadowickiej. Komendant Chor¹gwi Krakowskiej wrêczy³ instruktorom Honorowe Odznaczenia Stulecia Harcerstwa w stopniu z³otym,
srebrnym i br¹zowym, a Komendant
Hufca Ziemi Wadowickiej hm. Marcin Homel okolicznoœciowe Lilijki
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Stulecia (wœród odznaczonych
srebrn¹ odznak¹ znalaz³a siê autorka
artyku³u). W legitymacji do odznaczenia umieszczono s³owa Jana
Paw³a II – „Cz³owiek nie mo¿e siê
w pe³ni odnaleŸæ inaczej, jak tylko
przez bezinteresowny dar z siebie samego”. Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ instruktorów, którzy odeszli ju¿
na wieczn¹ wartê.
Ks. infu³at Jakub Gil pob³ogos³awi³
op³atki oraz pokarmy, które bêd¹ spo¿ywane. Z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia
œwi¹teczne i noworoczne, ¿yczy³ dalszej aktywnoœci w pracy harcerskiej.
Wigilia dla wielu instruktorów by³a
wspania³¹ okazj¹ do spotkania po latach – nie zabrak³o wzruszeñ przy dzieleniu siê op³atkiem i sk³adaniu ¿yczeñ,
a opowieœciom sprzed lat nie by³o koñca. Wspominano dawne obozy, biwaki, rajdy, harcerskie ¿ycie, które przecie¿ tak bardzo siê zmieni³o.
Czas wigilii umila³a – kolêduj¹c góralska kapela z Suchej Beskidzkiej
oraz harcerze ze Szczepu ze Stanis³awia Górnego. Goœcie obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ prezentuj¹c¹
przebieg harcerskich dzia³añ Hufca
Ziemi Wadowickiej w roku 2010,
oraz plany Hufca na rok 2011.
Komendant Hufca hm. Marcin Homel ¿yczy³, by obchody stulecia istnienia harcerstwa na Ziemi Wadowickiej zainspirowa³y nas do dalszych
harcerskich dzia³añ, godnych postawy wzorowego instruktora, kieruj¹cego siê przes³aniem: „Ojczyzna,
hm Maria Zadora
Nauka, Cnota”.

