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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
7. Niedziela Zwyk³a

Dom niezast¹pionym ¿³obkiem
�Trzeba podkre�liæ
wa¿no�æ i ciê¿ar pracy
kobiet wewn¹trz rodzi-
ny. Praca ta powinna
byæ gruntownie dowar-

to�ciowana. Trud ka¿dej kobiety
zwi¹zany z wydaniem na �wiat

dziecka, z jego pielê-
gnowaniem, karmie-
niem, wychowaniem,
zw³aszcza w pierwszych latach jest tak
wielki, ¿e nie mo¿e mu dorównaæ
¿adna praca zawodowa.�
Jan Pawe³ II �List do rodzin� 2.02.1994

Prosimy Ciê Ojcze �wiety

o wstawiennictwo doMi-

³osierdzia Bo¿ego iMat-

ki Naj�wietszej w na-

szych duchowych i do-

ra�nych potrzebach, a w

szczególno�ci o zdrowie

i b³ogoslaiweñstwoBo¿e dla

ca³ej rodziny.

Janina i Ryszard

Kobiety maj¹ si³ê, która zdumiewamê¿czyzn.Maj¹ dzieci, przezwyciê¿aj¹ trudno�ci,
d�wigaj¹ ciê¿ary, ale obstaj¹ przy szczê�ciu, mi³o�ci i rado�ci.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego ko�cio³a i Go�ciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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S³owo na niedz ie l ê

Oto s³owo Pañskie

Ks. Stanis³aw Gorgol

Mt 5, 38-48 Przykazanie mi³o�ci nieprzyjació³

DRUGIECZYTANIEZPIERWSZEGO
LISTU�WIÊTEGOPAW£AAPOSTO£A
DOKORYNTIAN:

Kto zachowuje naukê Chrystusa, w tym naprawdê milo�æ Bo¿a
jest doskona³a.

PIERWSZECZYTANIEZ KSIÊGI
KAP£AÑSKIEJ:
Kp³19, 1-2.17-18
Przykazania mi³o�ci bli�niego 1 Kor 3, 19-23

Prawdziwa m¹dro�æ to trwaæ przy Chrystusie

EWANGELIA:

�S³yszeli�cie, ¿e powiedziano: oko za oko i z¹b za z¹b�

Jezus powiedzia³ do swoich
uczniów: �S³yszeli�cie, ¿e powiedzia-
no: «Oko za oko i z¹b za z¹b». A Ja
wam powiadam: Nie stawiajcie opo-
ru z³emu. Lecz je�li ciê kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i dru-
gi. Temu, kto chce prawowaæ siê
z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p
i p³aszcz. Zmusza ciê kto, ¿eby i�æ
z nim tysi¹c kroków, id� dwa tysi¹-
ce. Daj temu, kto ciê prosi, i nie od-
wracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ
od ciebie. S³yszeli�cie, ¿e powiedzia-
no: «Bêdziesz mi³owa³ swego bli�nie-
go», a nieprzyjaciela swego bêdziesz
nienawidzi³. A Ja wam powiadam:

Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i mó-
dlcie siê za tych, którzy was prze�la-
duj¹; tak bêdziecie synami Ojca wa-
szego, który jest w niebie; poniewa¿
On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi
nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a
deszcz na sprawiedliwych i niespra-
wiedliwych. Je�li bowiem mi³ujecie
tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagro-
dê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego
nie czyni¹? I je�li pozdrawiacie tylko
swych braci, có¿ szczególnego czy-
nicie? Czy¿ i poganie tego nie czy-
ni¹? B¹d�cie wiêc wy doskonali, jak
doskona³y jest Ojciec wasz niebieski�.

�p.Tadeusz Mleczko, ur. 1926r., zam. Os. XX-lecia
�p. Alina Rajda, ur. 1942r., zam. ul. Barska
�p. Józefa Warcha³, ur. 1931r., zam. pl. Obr. Westerplatte
�p. Józefa Kowalska, ur. 1938r., zam. Os. XX-lecia
�p. Artur Pochopieñ, ur. 1961r., zam. Kalwaria Z
�p. Wojciech Stanek, ur. 1939r., zam. Os. Jedno�æ
�p. Czes³aw Michna, ur. 1922r., zam. Os. XX-lecia
�p. Stanis³aw Dolny, ur. 1928r., zam. Pl. Jana Paw³a II

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wieczno�ci:

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

Z rado�ci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest �w. Filip Zembaty, syn Grzegorza i Doroty
Dawid Koby³ko, syn Tomasza i Magdaleny
Cezary Roszak, syn Marcina i Sylwii
Hanna Roszak, syn Marcina i Sylwii
Patryk Kapa³a, syn Ireneusza i Renaty
Alicja Grudniewicz, córka Ireneusza i Marty
Maria Miko³ajek, córka Ireneusza i Agnieszki

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Ko�cio³a powszechnego.

Maria Zadora

Ca³e dziedzictwo, które zostawi³ po
sobie, encykliki, adhortacje, listy na-
bieraj¹ dzi� innego wyrazu.
Tak jak powiedzia³ Mu Prymas Pol-
ski Stefan Wyszyñski, przeprowadzi³
Ko�ció³ w nowe Tysi¹clecie.
Za swojego Pontyfikatu poruszy³
wszystkie ludzkie sprawy, by³ cz³o-
wiekiem sumienia, modlitwy, zabie-
ga³ o jedno�æ chrze�cijan, zna³ pol-
skie realia, problemy m³odzie¿y.
Ks. Z¹zel wspomnia³ te¿ o swoich
osobistych spotkaniach z Janem Paw-
³em II, np. w 2001 roku Ojciec �wiê-
ty powita³ mnie s³owami: �W³adziu,
W³adziu, ale� mi wy³ysia³�. Kiedy�

zapyta³: �Gdzie ty to jest?� �- No
w Kamesznicy�, a Ojciec �wiêty: �Ja
ciê tam da³em i ty� tam jeszcze jest?�
�-No widzicie Ojcze �wiêty, przez to
¿e�cie mnie tam dali, teraz boj¹ siê
mnie ruszaæ�.
Ks. Pra³at zakoñczy³ homiliê apelem,
pro�b¹ aby�my chcieli na�ladowaæ
Ojca �wiêtego Jana Paw³a II, który by³
oddany bez reszty ludziom i Maryi. Po
Eucharystii s³uchali�my piêknych gó-
ralskich kolêd w wykonaniu 40-oso-
bowego zespo³u �Grojcowianie�. Wie-
czór Papieski zakoñczy³ siê modlitw¹
dziêkczynn¹ przy pomniku Papie¿a,
a pó�niej pod oknem domu rodzinne-
go od�piewaniem �:Barki� wraz z ka-
pel¹ góralsk¹.

Telewizja ukazuje nam czêsto w fil-
mach prawo mafii, prawo d¿ungli,
prawo odwetu, prawo zemsty, prawo
krwi, ale na szczê�cie to tylko filmy.
Smutniejsze jest jednak to, ¿e te pra-
wa rz¹dz¹ �wiatem. S¹ wszêdzie
w szkole, pracy, domu. Przychodzi
Jezus i daje nowe prawo mi³o�ci bli¿-
niego. Kochaj bli�niego i czyñ do-

brze swoim nieprzyjacio³om. Tylko to
pozwoli ci przetrwaæ. No, bo jak �oko
za oko�? To dwa razy oddasz bli�-
niemu i mamy dwóch �lepców wiê-
cej na �wiecie.
Kochaj nie tylko, dlatego, ¿e ciebie
kochaj¹. Kochaj i czyñ dobrze, aby
byæ doskona³ym.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pogrzeb
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

7. Niedziela Zwyk³a - 20 lutego 2011r.

(ci¹g dalszy na str. 4)

W Jakubowej studni dudni
Do beatyfikacji Jana Paw³a II zo-

sta³o tylko dwa i pó³ miesi¹ca. Czas
bardzo szybko leci. Na pewno tej be-
atyfikacji wadowiczanie nie mog¹
przespaæ. Koniecznie trzeba, by
wszyscy a zw³aszcza m³ode poko-
lenie, które nie zna³o Jana Paw³a II
poczu³o atmosferê tego wyj¹tkowe-
go spotkania nie tyle przed telewi-
zorem lecz we wspólnocie w Rzy-
mie, lub w £agiewnikach albo te¿
na wadowickim rynku. Pragniemy,
by dzieñ beatyfikacji by³ dla nas
dniem, który da³ nam Pan, by�my
siê w nim radowali i weselili. Wia-
domo jak ka¿de wesele, by by³o ra-
dosne, musi byæ dobrze przygoto-
wane. Równie¿ w naszej parafii
chcemy jak najlepiej przygotowaæ

ten dzieñ, by go owocnie prze¿ywaæ.
Nasze przygotowanie idzie w kierun-
ku duchowym � przez specjalne na-
bo¿eñstwa i spotkania a tak¿e
w przygotowaniu ró¿nych form piel-
grzymek. Prze¿ywamy nowennê so-
bót, na któr¹ sk³ada siê adoracja Naj-
�wiêtszego Sakramentu o godz. 17.30
oraz nastêpuj¹ca po niej msza �w. Te-
maty poszczególnych sobót oraz oso-
by i parafie, które poprowadz¹ te na-
bo¿eñstwa s¹ nastêpuj¹ce:
- 19.02 Nauczanie Papieskie o Duchu
�wiêtym � ks. Piotr Wiktor, parafia
Chocznia
- 26.02 Naj�wiêtsza Maryja Panna �
ks. Infu³at, parafia Frydrychowice

1. Dzisiaj przy naszej �wi¹tyni Panie
zZespo³uCharytatywnego zbieraj¹ ofiary
na pomoc zimow¹ dla ludzi biednych.
Bóg zap³aæ za pomoc.
2. Spotkanie Stra¿y Honorowej Serca

Bo¿ego jest w czwartek o godz. 16.30.
3. W sobotê o godz. 10.00 pielgrzy-

mujemy do £agiewnik. Po drodze od-
wiedzimy uniwersytecki ko�ció³
�w. Anny.
4. Zapraszamy w sobotê na adoracjê o

godz. 17.30. Bêdzie to kolejna nowenna
z dziewiêciu sobót przygotowuj¹cych nas
na beatyfikacjê Jana Paw³a II. Na mszy
�w. o godz. 18.00 bêd¹ uczestniczyæ pa-
rafianie z Frydrychowic.
5.Wyj¹tkowow przysz³¹ niedzielê za-

praszamycz³onkówDuszpasterskiejRady
Parafialnej na godz. 16.00.

6. Prosimy czytelników �Rycerza Nie-
pokalanej� by w najbli¿szym czasie od-
nowili prenumeratê tego miesiêcznika
w zakrystii wp³acaj¹c 35,- z³ na rok.
7. Na beatyfikacjê Jana Paw³a II orga-

nizowana jest przez ks. Krzysztofa G³ów-
kê siedmiodniowa, autokarowapielgrzym-
ka w dniach od 29 kwietnia do 5 maja
w cenie 1.200 z³. Jest te¿ druga mo¿li-
wo�æ: wadowicka grupa pielgrzymkowa
organizujewyjazd autokaremwdniach od
28 kwietnia do 3 maja. Koszt przejazdu
450 z³ plus 60 euro. Zapisy w kancelarii
parafialnej. Jest te¿ trzeciamo¿liwo�æ piel-
grzymowania poci¹giem. Szczególy tej
podró¿y podamyw najbli¿szym czasie.

�wiêci tego tygodnia: we wtorek � �wiêto Katedry �w. Piotra, aposto³a,
w �rodê � wspomnienie �w. Polikarpa, biskupa i mêczennik.

Pi¹tek 25 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 �p. Marianna Lempart
7.30 �p. Steafania i Alojzy Latocha
8.00 �p.Maria,Stanis³aw,Anna,Józef,Anna,Eugeniusz
12.00 �p. Zenon Randak
18.00 �p. Jadwiga Le�niewska

�p. Mieczys³aw Kaczor

Sobota 26 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 �p. Weronika Szostek
7.30 �p. Marianna Lempart
8.00 �p. Ryszard Skrzypczak
12.00 �p. Tadeusz Wójcik

�p. Rozalia Wiktor
18.00 �p. Jerzy Szara - 14 r. �m.

�p. Alina Rajda

Niedziela 27 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.30 �p. Zofia Tatar - 2r. �m. i zmarli z rodziny

�p. Krystyna Matu³a
9.00 �p. Urszula i Józef Maj
10.00 Roków PodziêkowanieOpatrzno�ciBo¿ejprzez

NiepokalaneSerceMaryjizaotrzymane³askizpro�b¹o
dalszeb³og.Bo¿edlarodziny

10.30 �p. Jan Czopek - 14 r. �m. siostra Karolina
12.00 �p. Janina Stawowy - 3 r. �m.
13.15 �p. W³adys³aw i Maria Majeran

�p. Tadeusz i Maria Przysta³
�p. Franciszek i Urszula Majeran

18.00 �p. Stanis³aw i Janina Dziwisz

Czwartek 24 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 �p. Ryszard Pochopieñ
7.30 �p. Marianna Lempart
8.00 �p. Jerzy Dobrowolski - 3 r. �m.
12.00 �p. Weronika Szostek
18.00 �p. W³adys³aw Brañka

�p. Alina Rajda

Poniedzia³ek 21 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 �p. Marianna Lempart
7.30 �p. Ryszard Skrzypczak
8.00 �p. Jan Malczyk
12.00 �p. Weronika Szostek
18.00 �p. Ryszard Szopiñski

�p. Artur Pochopieñ

Wtorek 22 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 �p. Marianna Lempart
7.30 �p. Weronika Szostek
8.00 �p. Jan Malczyk
12.00 �p. Eugeniusz Dziewi¹tka - 2 r. �m.
18.00 �p. Ryszard Szopiñski

�p. Artur Pochopieñ

�roda 23 lutego
6.00 �p. Wanda Mika
7.00 Podziêkowanie za szczê�liwy rok

2010 z pro�b¹ o dalsze ³aski
7.30 �p. Marianna Lempart
8.00 �p. Franciszek i Kazimierz
12.00 �p. Roman Cholewa
18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
�p. Józef Cabak
�p. Jan Gawron
�p. Ryszard Skrzypczak
�p. Weronika Szostek
�p. Karolina Matejko
�p. Józefa Kowalczyk
�p. Marianna Lempart
�p. Alina Rajda
�p. Ryszard Pochopieñ
�p. Stanis³aw Dolny
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

- 05.03 M³odzie¿ nadziej¹ Ko�cio³a �
ks. Maciej �cibor, parafia Marcyporêba
- 12.03 Chrystus bogaty w mi³o-
sierdzie � ks. Piotr Wiktor, parafia
Radocza
- 19.03 O godno�ci pracy � ks. Ma-
rek Poznañski, parafia T³uczañ
- 26.03 O warto�ci ¿ycia � ks. Grze-
gorz Kufel, parafia Tomice
- 02.04 ¯yæ Eucharysti¹ � ks. Infu³at,
parafia Witanowice
- 09.04 Rodzina Bogiem silna �
ks. Maciej �cibor, parafia Wo�niki
- 16.04 Nie bójcie siê Jego mi³o�ci �
ks. Wojciech Szel¹g, parafia Wysoka
Pragniemy poprzez comiesiêczne

pielgrzymowanie na Jasn¹ Górê oraz
do £agiewnik jeszcze bardziej uczy-
niæ wielk¹ modlitw¹ dziêkczynn¹ za
wyniesienie naszego Wielkiego Roda-
ka na o³tarze.
�rodowe nowenny do Matki Bo¿ej

Nieustaj¹cej Pomocy oraz na Górce
do �w. Józefa chcemy prze¿ywaæ jako
b³ogos³awiony czas naszego przygo-
towania z Maryj¹ i Józefem na uro-

czyste og³oszenie Syna Wadowickiej
Ziemi b³ogos³awionym. Wieczory
papieskie, które odprawiamy drugie-
go ka¿dego miesi¹ca maj¹ ju¿ cha-
rakter dziêkczynienia Trójcy �wiêtej
za dan¹ nam ³askê, i¿ w bardzo cie-
kawych czasach mo¿emy prze¿ywaæ
nasze ¿ycie. Dotychczas nasz wieczór
papieski koñczyli�my o godz. 21.37
smutn¹ pie�ni¹ �Cisza� lub �£zami
Matki� � teraz ju¿ poszukujemy no-
wego sposobu wyra¿enia naszej ra-
do�ci. �mieræ Papie¿a sta³a siê bram¹
Jego zmartwychwstania. Weso³y nam
dzieñ dzi� nasta³. Na zakoñczenie
naszego nabo¿eñstwa szli�my pod
okno papieskie. Poniewa¿ odbywa
siê remont domu papieskiego � od
najbli¿szego wieczoru papieskiego
w marcu bêdziemy koñczyæ to nabo-
¿eñstwo przy pomniku.
Wielki Post, który rozpocznie siê

w tym roku �rod¹ Popielcow¹
9 marca � bêdzie w naszej archidie-
cezji szczególnym czasem w przy-
gotowania na wielki dzieñ Niedzieli
Mi³osierdzia 1 maja.

Dziêkczynny Wieczór Papieski
2 lutego 2011 roku, w �wiêto Ofia-
rowania Pañskiego, w dzieñ modlitw
za osoby konsekrowane przyby³ do
naszej bazyliki ks. pra³at W³adys³aw
Z¹zel wraz z zespo³em góralskim
�Grojcowianie�, aby wzi¹æ udzia³
w Wieczorze Papieskim.
Ks. Infu³at Jakub Gil, witaj¹c ks. Pra-
³ata przypomnia³, ¿e pracowali razem
w latach 70-tych w Zakopanem.
Od 1976 r. ks. pra³at W³adys³aw
Z¹zel jest proboszczem w Kamesz-
nicy, jest tak¿e kapelanem Zwi¹zku
Podhalan, inicjatorem i propagatorem
wesel bezalkoholowych.
Kamesznica to jedna ze starszych
wsi ¯ywiecczyzny. Ks. W³adys³aw
Z¹zel powiedzia³ o niej kiedy�: �Som
my tu pod Barani¹ Gór¹, sk¹d Wis³a
i So³a bierom pocz¹tek, na kawo³ku
przepiyknej Ziemi Beskidzkiej, pol-
skiej, europejskiej�. Kamesznicê od-
wiedzi³ trzykrotnie jako biskup i kar-

dyna³ Karol Wojty³a. W ko�ciele
w o³tarzu g³ównym znajduje siê wi-
zerunek Matki Bo¿ej £askawej, wier-
na kopia obrazu z polskiego ko�cio-
³a na Kahlenbergu pod Wiedniem,
po�wiêcona przez Ojca �wiêtego
w Watykanie w lipcu 1992 roku.
O godz. 20.00 ks. Pra³at w asy�cie
ksiê¿y koncelebrowa³ uroczyst¹ mszê
�w., dziêkuj¹c Bogu za wyznaczony
dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II. Wy-
g³osi³ homiliê, nawi¹zuj¹c do pierw-
szej pielgrzymki Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II � 8 czerwca 1979r. w No-
wym Targu, gdzie witali Papie¿a gó-
rale, sk¹d móg³ patrzeæ na Tatry, któ-
re w tym dniu nie pokaza³y siê w ca-
³ej krasie, ale za to górale witali Go
serdecznie.
Dwadzie�cia sze�æ i pó³ roku Pon-
tyfikatu Jana Paw³a II zapisa³o siê
w pamiêci i sercach ka¿dego z nas.

Co wybraæ?
W tych dniach s³yszê najró¿niejsze
opinie na temat prze¿ycia dnia beaty-
fikacji Jana Paw³a II � 1 maja. Wielu
mówi, ¿e najlepiej ten dzieñ bêdzie
spêdziæ w domu przed telewizorem,
lub na rynku wadowickim przed tele-
bimem. Bez wielkich kosztów, wy-
godnie zobaczê dok³adnie ceremoniê
beatyfikacyjn¹ w Rzymie. Asekura-
cyjnie dodaj¹, ¿e przecie¿ w tym cza-
sie w Rzymie bêd¹ miliony ludzi.

Bêdzie tam du¿y �cisk. Po co tam staæ
daleko od placu watykañskiego, bo
na niego z pewno�ci¹ siê nie dosta-
nê. Spokojnie pojadê sobie pó�niej
do Rzymu, a¿eby dok³adnie ogl¹d-
n¹æ nowe miejsce spoczynku cia³a
Jana Paw³a II w bazylice watykañ-
skiej. Dodaj¹ jeszcze wiele innych ar-
gumentów: szkoda zdrowia, szkoda
pieniêdzy.
Inni wypowiadaj¹ siê odmiennie:
warto ten dzieñ prze¿yæ w Rzymie.
Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z pielgrzy-

mowaniem na dzieñ beatyfikacyj-
ny wpisuj¹ siê w g³êbokie prze¿y-
cie tego jednego dnia. Choæby naj-
wiêkszy i najdok³adniejszy obraz
telewizyjny nie przeka¿e nam na-
stroju, który jest udzia³em bezpo-
�rednich uczestników.
Co my�lê o tych postawach? W ze-
sz³ym roku by³a zimowa olimpiada
w Vancouver w dalekiej Kanadzie.
By³y to dni chwa³y Justyny Kowal-
czyk. Czyta³em w sportowej gaze-
cie odpowied�, któr¹ dali rodzice Ju-
styny na zapytanie: �Czy Pañstwu
warta³o pokonaæ tyle trudno�ci, ¿eby

byæ z Justyn¹ w Vancouver?� Oni
u�miechnêli siê i odpowiedzieli:
�Przecie¿ to by³y najpiêkniejsze dni
naszego dziecka. Jej niezwyk³e zwy-
ciêstwo. Nic nie usprawiedliwi³oby
naszej absencji. Serce i rozum pod-
powiedzia³y, ¿e tam musimy byæ�.
Pos³uguj¹c siê tego rodzaju my�le-
niem, muszê szczerze Parafianom
powiedzieæ, ¿e je�li z wielk¹ satys-
fakcj¹ mówimy o Janie Pawle II, ¿e
to jest nasz Najwiêkszy Rodak � to
gdy przez Ko�ció³ jest wyniesiony
na o³tarze, to my�my w Rzymie po-
winni byæ. ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)


