Dom niezast¹pionym ¿³obkiem
„Trzeba podkreœliæ
wa¿noœæ i ciê¿ar pracy
kobiet wewn¹trz rodziny. Praca ta powinna
byæ gruntownie dowartoœciowana. Trud ka¿dej kobiety
zwi¹zany z wydaniem na œwiat

dziecka, z jego pielêgnowaniem, karmieniem, 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
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
7. Niedziela Zwyk³a

Prosimy Ciê Ojcze Œwiety
o wstawiennictwo do Mi³osierdzia Bo¿ego i Matki Najœwietszej w naszych duchowych i doraŸnych potrzebach, a w
Kobiety maj¹ si³ê, która zdumiewa mê¿czyzn. Maj¹ dzieci, przezwyciê¿aj¹ trudnoœci,
dŸwigaj¹ ciê¿ary, ale obstaj¹ przy szczêœciu, mi³oœci i radoœci.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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szczególnoœci o zdrowie
i b³ogoslaiweñstwo Bo¿e dla
ca³ej rodziny.
Janina i Ryszard

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI

Chrzest Œw.

LISTU ŒWIÊTEGO PAW£A APOSTO£A
DO KORYNTIAN:

KAP£AÑSKIEJ:

Kp³19, 1-2.17-18
Przykazania mi³oœci bliŸniego

1 Kor 3, 19-23
Prawdziwa m¹droœæ to trwaæ przy Chrystusie

Kto zachowuje naukê Chrystusa, w tym naprawdê miloœæ Bo¿a
jest doskona³a.

EWANGELIA:

Mt 5, 38-48 Przykazanie mi³oœci nieprzyjació³
Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i móJezus powiedzia³ do swoich
dlcie siê za tych, którzy was przeœlauczniów: „S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: «Oko za oko i z¹b za z¹b». A Ja
duj¹; tak bêdziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa¿
wam powiadam: Nie stawiajcie opoOn sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi
ru z³emu. Lecz jeœli ciê kto uderzy
nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a
w prawy policzek, nadstaw mu i drudeszcz na sprawiedliwych i niespragi. Temu, kto chce prawowaæ siê
z tob¹ i wzi¹æ twoj¹ szatê, odst¹p
wiedliwych. Jeœli bowiem mi³ujecie
tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagroi p³aszcz. Zmusza ciê kto, ¿eby iœæ
z nim tysi¹c kroków, idŸ dwa tysi¹dê mieæ bêdziecie? Czy¿ i celnicy tego
nie czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko
ce. Daj temu, kto ciê prosi, i nie odwracaj siê od tego, kto chce po¿yczyæ
swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyod ciebie. S³yszeliœcie, ¿e powiedziani¹? B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak
no: «Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego», a nieprzyjaciela swego bêdziesz
doskona³y jest Ojciec wasz niebieski”.
nienawidzi³. A Ja wam powiadam:
Oto s³owo Pañskie

„S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: oko za oko i z¹b za z¹b”
Telewizja ukazuje nam czêsto w filmach prawo mafii, prawo d¿ungli,
prawo odwetu, prawo zemsty, prawo
krwi, ale na szczêœcie to tylko filmy.
Smutniejsze jest jednak to, ¿e te prawa rz¹dz¹ œwiatem. S¹ wszêdzie
w szkole, pracy, domu. Przychodzi
Jezus i daje nowe prawo mi³oœci bli¿niego. Kochaj bliŸniego i czyñ do-

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

brze swoim nieprzyjacio³om. Tylko to
pozwoli ci przetrwaæ. No, bo jak „oko
za oko”? To dwa razy oddasz bliŸniemu i mamy dwóch œlepców wiêcej na œwiecie.
Kochaj nie tylko, dlatego, ¿e ciebie
kochaj¹. Kochaj i czyñ dobrze, aby
byæ doskona³ym.
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Ks. Stanis³aw Gorgol

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 Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

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

Œp.Tadeusz Mleczko, ur. 1926r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Alina Rajda, ur. 1942r., zam. ul. Barska
Œp. Józefa Warcha³, ur. 1931r., zam. pl. Obr. Westerplatte
Œp. Józefa Kowalska, ur. 1938r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Artur Pochopieñ, ur. 1961r., zam. Kalwaria Z
Œp. Wojciech Stanek, ur. 1939r., zam. Os. Jednoœæ
Œp. Czes³aw Michna, ur. 1922r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stanis³aw Dolny, ur. 1928r., zam. Pl. Jana Paw³a II
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Ca³e dziedzictwo, które zostawi³ po
sobie, encykliki, adhortacje, listy nabieraj¹ dziœ innego wyrazu.
Tak jak powiedzia³ Mu Prymas Polski Stefan Wyszyñski, przeprowadzi³
Koœció³ w nowe Tysi¹clecie.
Za swojego Pontyfikatu poruszy³
wszystkie ludzkie sprawy, by³ cz³owiekiem sumienia, modlitwy, zabiega³ o jednoœæ chrzeœcijan, zna³ polskie realia, problemy m³odzie¿y.
Ks. Z¹zel wspomnia³ te¿ o swoich
osobistych spotkaniach z Janem Paw³em II, np. w 2001 roku Ojciec Œwiêty powita³ mnie s³owami: „W³adziu,
W³adziu, aleœ mi wy³ysia³”. Kiedyœ

zapyta³: „Gdzie ty to jest?” „- No
w Kamesznicy”, a Ojciec Œwiêty: „Ja
ciê tam da³em i tyœ tam jeszcze jest?”
„-No widzicie Ojcze Œwiêty, przez to
¿eœcie mnie tam dali, teraz boj¹ siê
mnie ruszaæ”.
Ks. Pra³at zakoñczy³ homiliê apelem,
proœb¹ abyœmy chcieli naœladowaæ
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który by³
oddany bez reszty ludziom i Maryi. Po
Eucharystii s³uchaliœmy piêknych góralskich kolêd w wykonaniu 40-osobowego zespo³u „Grojcowianie”. Wieczór Papieski zakoñczy³ siê modlitw¹
dziêkczynn¹ przy pomniku Papie¿a,
a póŸniej pod oknem domu rodzinnego odœpiewaniem „:Barki” wraz z kapel¹ góralsk¹.
Maria Zadora
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Intencje mszalne:
Poniedzia³ek 21 lutego
6.00 Œp. Wanda Mika
7.00 Œp. Marianna Lempart
7.30 Œp. Ryszard Skrzypczak
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Weronika Szostek
18.00 Œp. Ryszard Szopiñski
Œp. Artur Pochopieñ

Czwartek 24 lutego
6.00 Œp. Wanda Mika
7.00 Œp. Ryszard Pochopieñ
7.30 Œp. Marianna Lempart
8.00 Œp. Jerzy Dobrowolski - 3 r. œm.
12.00 Œp. Weronika Szostek
18.00 Œp. W³adys³aw Brañka
Œp. Alina Rajda
Pi¹tek 25 lutego
6.00 Œp. Wanda Mika
7.00 Œp. Marianna Lempart
7.30 Œp. Steafania i Alojzy Latocha
8.00 Œp.Maria,Stanis³aw,Anna,Józef,Anna,Eugeniusz
12.00 Œp. Zenon Randak
18.00 Œp. Jadwiga Leœniewska
Œp. Mieczys³aw Kaczor

Wtorek 22 lutego
6.00 Œp. Wanda Mika
7.00 Œp. Marianna Lempart
7.30 Œp. Weronika Szostek
8.00 Œp. Jan Malczyk
12.00 Œp. Eugeniusz Dziewi¹tka - 2 r. œm. Sobota 26 lutego
6.00 Œp. Wanda Mika
18.00 Œp. Ryszard Szopiñski
7.00 Œp. Weronika Szostek
Œp. Artur Pochopieñ
7.30 Œp. Marianna Lempart
8.00 Œp. Ryszard Skrzypczak
Œroda 23 lutego
00
12.00 Œp. Tadeusz Wójcik
6. Œp. Wanda Mika
00
Œp. Rozalia Wiktor
7. Podziêkowanie za szczêœliwy rok
18.00 Œp. Jerzy Szara - 14 r. œm.
2010 z proœb¹ o dalsze ³aski
Œp. Alina Rajda
7.30 Œp. Marianna Lempart
8.00 Œp. Franciszek i Kazimierz
Niedziela 27 lutego
12.00 Œp. Roman Cholewa
6.00 Œp. Wanda Mika
18.00 W intencjach nowennowych
7.30 Œp. Zofia Tatar - 2r. œm. i zmarli z rodziny
Za zmar³ych
Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Józef Cabak
9.00 Œp. Urszula i Józef Maj
Œp. Jan Gawron
10.00 Roków PodziêkowanieOpatrznoœciBo¿ejprzez
Œp. Ryszard Skrzypczak
NiepokalaneSerceMaryjizaotrzymane³askizproœb¹o
Œp. Weronika Szostek
dalszeb³og.Bo¿edlarodziny
Œp. Karolina Matejko
30
10.
Œp. Jan Czopek - 14 r. œm. siostra Karolina
Œp. Józefa Kowalczyk
00
12.
Œp. Janina Stawowy - 3 r. œm.
Œp. Marianna Lempart
15
13.
Œp. W³adys³aw i Maria Majeran
Œp. Alina Rajda
Œp. Tadeusz i Maria Przysta³
Œp. Ryszard Pochopieñ
Œp. Franciszek i Urszula Majeran
Œp. Stanis³aw Dolny
18.00 Œp. Stanis³aw i Janina Dziwisz

Œwiêci tego tygodnia : we wtorek – Œwiêto Katedry œw. Piotra, aposto³a,
w œrodê – wspomnienie œw. Polikarpa, biskupa i mêczennik.
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7. Niedziela Zwyk³a - 20 lutego 2011r.

1. Dzisiaj przy naszej œwi¹tyni Panie
z Zespo³u Charytatywnego 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 pielgrzymujemy do £agiewnik. Po drodze odwiedzimy uniwersytecki koœció³
œw. 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
œw. o godz. 18.00 bêd¹ uczestniczyæ parafianie z Frydrychowic.
5. Wyj¹tkowo w przysz³¹ niedzielê zapraszamy cz³onków Duszpasterskiej Rady
Parafialnej na godz. 16.00.

6. Prosimy czytelników „Rycerza Niepokalanej” by w najbli¿szym czasie odnowili prenumeratê tego miesiêcznika
w zakrystii wp³acaj¹c 35,- z³ na rok.
7. Na beatyfikacjê Jana Paw³a II organizowana jest przez ks. Krzysztofa G³ówkê siedmiodniowa, autokarowa pielgrzymka w dniach od 29 kwietnia do 5 maja
w cenie 1.200 z³. Jest te¿ druga mo¿liwoœæ: wadowicka grupa pielgrzymkowa
organizuje wyjazd autokarem w dniach od
28 kwietnia do 3 maja. Koszt przejazdu
450 z³ plus 60 euro. Zapisy w kancelarii
parafialnej. Jest te¿ trzecia mo¿liwoœæ pielgrzymowania poci¹giem. Szczególy tej
podró¿y podamy w najbli¿szym czasie.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni dudni
Do beatyfikacji Jana Paw³a II zosta³o tylko dwa i pó³ miesi¹ca. Czas
bardzo szybko leci. Na pewno tej beatyfikacji wadowiczanie nie mog¹
przespaæ. Koniecznie trzeba, by
wszyscy a zw³aszcza m³ode pokolenie, które nie zna³o Jana Paw³a II
poczu³o atmosferê tego wyj¹tkowego spotkania nie tyle przed telewizorem lecz we wspólnocie w Rzymie, lub w £agiewnikach albo te¿
na wadowickim rynku. Pragniemy,
by dzieñ beatyfikacji by³ dla nas
dniem, który da³ nam Pan, byœmy
siê w nim radowali i weselili. Wiadomo jak ka¿de wesele, by by³o radosne, musi byæ dobrze przygotowane. Równie¿ w naszej parafii
chcemy jak najlepiej przygotowaæ -3-

ten dzieñ, by go owocnie prze¿ywaæ.
Nasze przygotowanie idzie w kierunku duchowym – przez specjalne nabo¿eñstwa i spotkania a tak¿e
w przygotowaniu ró¿nych form pielgrzymek. Prze¿ywamy nowennê sobót, na któr¹ sk³ada siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu o godz. 17.30
oraz nastêpuj¹ca po niej msza œw. Tematy poszczególnych sobót oraz osoby i parafie, które poprowadz¹ te nabo¿eñstwa s¹ nastêpuj¹ce:
- 19.02 Nauczanie Papieskie o Duchu
Œwiêtym – ks. Piotr Wiktor, parafia
Chocznia
- 26.02 Najœwiêtsza Maryja Panna –
ks. Infu³at, parafia Frydrychowice
(ci¹g dalszy na str. 4)

czyste og³oszenie Syna Wadowickiej
Ziemi b³ogos³awionym. Wieczory
papieskie, które odprawiamy drugiego ka¿dego miesi¹ca maj¹ ju¿ charakter dziêkczynienia Trójcy Œwiêtej
za dan¹ nam ³askê, i¿ w bardzo ciekawych czasach mo¿emy prze¿ywaæ
nasze ¿ycie. Dotychczas nasz wieczór
papieski koñczyliœmy o godz. 21.37
smutn¹ pieœni¹ „Cisza” lub „£zami
Matki” – teraz ju¿ poszukujemy nowego sposobu wyra¿enia naszej radoœci. Œmieræ Papie¿a sta³a siê bram¹
Jego zmartwychwstania. Weso³y nam
dzieñ dziœ nasta³. Na zakoñczenie
naszego nabo¿eñstwa szliœmy 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 Œrod¹ Popielcow¹
9 marca – bêdzie w naszej archidiecezji szczególnym czasem w przygotowania na wielki dzieñ Niedzieli
Mi³osierdzia 1 maja.
ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

- 05.03 M³odzie¿ nadziej¹ Koœcio³a –
ks. Maciej Œcibor, parafia Marcyporêba
- 12.03 Chrystus bogaty w mi³osierdzie – ks. Piotr Wiktor, parafia
Radocza
- 19.03 O godnoœci pracy – ks. Marek Poznañski, parafia T³uczañ
- 26.03 O wartoœci ¿ycia – ks. Grzegorz Kufel, parafia Tomice
- 02.04 ¯yæ Eucharysti¹ – ks. Infu³at,
parafia Witanowice
- 09.04 Rodzina Bogiem silna –
ks. Maciej Œcibor, parafia WoŸniki
- 16.04 Nie bójcie siê Jego mi³oœci –
ks. Wojciech Szel¹g, parafia Wysoka
Pragniemy poprzez comiesiêczne
pielgrzymowanie na Jasn¹ Górê oraz
do £agiewnik jeszcze bardziej uczyniæ wielk¹ modlitw¹ dziêkczynn¹ za
wyniesienie naszego Wielkiego Rodaka na o³tarze.
Œrodowe nowenny do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy oraz na Górce
do œw. Józefa chcemy prze¿ywaæ jako
b³ogos³awiony czas naszego przygotowania z Maryj¹ i Józefem na uro-

Co wybraæ?
W tych dniach s³yszê najró¿niejsze
opinie na temat prze¿ycia dnia beatyfikacji Jana Paw³a II – 1 maja. Wielu
mówi, ¿e najlepiej ten dzieñ bêdzie
spêdziæ w domu przed telewizorem,
lub na rynku wadowickim przed telebimem. Bez wielkich kosztów, wygodnie zobaczê dok³adnie ceremoniê
beatyfikacyjn¹ w Rzymie. Asekuracyjnie dodaj¹, ¿e przecie¿ w tym czasie w Rzymie bêd¹ miliony ludzi.
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Bêdzie tam du¿y œcisk. Po co tam staæ
daleko od placu watykañskiego, bo
na niego z pewnoœci¹ siê nie dostanê. Spokojnie pojadê sobie póŸniej
do Rzymu, a¿eby dok³adnie ogl¹dn¹æ nowe miejsce spoczynku cia³a
Jana Paw³a II w bazylice watykañskiej. Dodaj¹ jeszcze wiele innych argumentów: szkoda zdrowia, szkoda
pieniêdzy.
Inni wypowiadaj¹ siê odmiennie:
warto ten dzieñ prze¿yæ w Rzymie.
Uci¹¿liwoœci zwi¹zane z pielgrzy-

mowaniem na dzieñ beatyfikacyjny wpisuj¹ siê w g³êbokie prze¿ycie tego jednego dnia. Choæby najwiêkszy i najdok³adniejszy obraz
telewizyjny nie przeka¿e nam nastroju, który jest udzia³em bezpoœrednich uczestników.
Co myœlê o tych postawach? W zesz³ym roku by³a zimowa olimpiada
w Vancouver w dalekiej Kanadzie.
By³y to dni chwa³y Justyny Kowalczyk. Czyta³em w sportowej gazecie odpowiedŸ, któr¹ dali rodzice Justyny na zapytanie: „Czy Pañstwu
warta³o pokonaæ tyle trudnoœci, ¿eby

byæ z Justyn¹ w Vancouver?” Oni
uœmiechnêli siê i odpowiedzieli:
„Przecie¿ to by³y najpiêkniejsze dni
naszego dziecka. Jej niezwyk³e zwyciêstwo. Nic nie usprawiedliwi³oby
naszej absencji. Serce i rozum podpowiedzia³y, ¿e tam musimy byæ”.
Pos³uguj¹c siê tego rodzaju myœleniem, muszê szczerze Parafianom
powiedzieæ, ¿e jeœli z wielk¹ satysfakcj¹ mówimy o Janie Pawle II, ¿e
to jest nasz Najwiêkszy Rodak – to
gdy przez Koœció³ jest wyniesiony
na o³tarze, to myœmy w Rzymie powinni byæ.
ks. Infu³at

Dziêkczynny Wieczór Papieski
2 lutego 2011 roku, w Œwiêto Ofiarowania 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. Pra³ata przypomnia³, ¿e pracowali razem
w latach 70-tych w Zakopanem.
Od 1976 r. ks. pra³at W³adys³aw
Z¹zel jest proboszczem w Kamesznicy, jest tak¿e kapelanem Zwi¹zku
Podhalan, inicjatorem i propagatorem
wesel bezalkoholowych.
Kamesznica to jedna ze starszych
wsi ¯ywiecczyzny. Ks. W³adys³aw
Z¹zel powiedzia³ o niej kiedyœ: „Som
my tu pod Barani¹ Gór¹, sk¹d Wis³a
i So³a bierom pocz¹tek, na kawo³ku
przepiyknej Ziemi Beskidzkiej, polskiej, europejskiej”. Kamesznicê odwiedzi³ trzykrotnie jako biskup i kar- -5-

dyna³ Karol Wojty³a. W koœciele
w o³tarzu g³ównym znajduje siê wizerunek Matki Bo¿ej £askawej, wierna kopia obrazu z polskiego koœcio³a na Kahlenbergu pod Wiedniem,
poœwiêcona przez Ojca Œwiêtego
w Watykanie w lipcu 1992 roku.
O godz. 20.00 ks. Pra³at w asyœcie
ksiê¿y koncelebrowa³ uroczyst¹ mszê
œw., dziêkuj¹c Bogu za wyznaczony
dzieñ beatyfikacji Jana Paw³a II. Wyg³osi³ homiliê, nawi¹zuj¹c do pierwszej pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II – 8 czerwca 1979r. w Nowym Targu, gdzie witali Papie¿a górale, sk¹d móg³ patrzeæ na Tatry, które w tym dniu nie pokaza³y siê w ca³ej krasie, ale za to górale witali Go
serdecznie.
Dwadzieœcia szeœæ i pó³ roku Pontyfikatu Jana Paw³a II zapisa³o siê
w pamiêci i sercach ka¿dego z nas.
(ci¹g dalszy na str. 7)

