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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Niech Jezus, który przychodzi bêdzie

przyjêty przez Was  jako Wasz Pan! Pan

Wszechœwiata, Pan wszystkiego: Wa-

szych serc, Waszych myœli, pragnieñ

i uczuæ, Waszej inteligencji i zdolnoœci,

Waszych przyjaŸni i relacji, Waszej pra-

cy i rodziny. Wszystkiego! Niech On

Was prowadzi przez ¿ycie, ingeruje

w nie  z Mi³oœci¹, upomina siê o Was

i Wasz¹ mi³oœæ do Niego! Równocze-

œnie niech bêdzie dla Was Ÿród³em ra-

doœci, pokoju serca i wszystkich ³ask,

które bêd¹ Wam potrzebne w  codzien-

nym zmaganiu w nowym roku 2012.

s. Aleksandra Andrukiewicz,
Nazaretanka

by siê nie za³amywaæ. Mat-
ko Bo¿a Ty uczysz nas
cierpliwego czekania. Ca³e
¿ycie Jana Paw³a II, jego
choroba i œmieræ – to naj-
piêkniejsza nauka dla nas.

Brak si³, s³abe nogi, dr¿¹ce rêce, wresz-
cie odjêcie mowy. By³ Wielki dziêki
Bo¿ym mocom. Nie kry³ siê ze swo-
imi s³aboœciami.

Modl¹c siê i œpiewaj¹c pieœni adwen-
towe szybko doje¿d¿amy do Czêsto-
chowy. Jak zwykle o 20-tej gromadzi-
my siê przed Obliczem Jasnogórskiej
Pani na Mszy œw. odprawianej przez
ks. Infu³ata Jakuba Gila. Na dzisiejszy
Apel przyje¿d¿a ks. proboszcz Stani-
s³aw Jaœkowiec, ks. pra³at Tadeusz Ka-
sperek oraz P. Burmistrz Ewa Filipiak,
którzy prosz¹ Maryjê o wstawiennic-
two, aby Jan Pawe³ II zosta³ Patronem
Wadowic. Po Apelu ¿egnamy siê
z Maryj¹ i odje¿d¿amy. Odmawiaj¹c
tradycyjny  „ró¿aniec pielgrzyma”, da-
jemy œwiadectwa o tym, jak prze¿ywa-
liœmy wigilie w dawniejszych latach.
I te smutne i te radosne. Ks.Infu³at daje
œwiadectwo o tym, kiedy jako dyrek-
tor Caritas organizowa³ wigilie dla bez-
domnych w Krakowie i ka¿dego bez-
domnego obdarowywano jeszcze
paczk¹ œwi¹teczn¹. Ktoœ wspomina
smutne wigilie, puste miejsce przy sto-
le, to najczêœciej miejsce bliskiej oso-
by, która ju¿ odesz³a do Pana. Symbol

dodatkowego nakry-
cia. Pielgrzymi mówi¹
o podnios³ym dniu wi-
gilijnym. Od samego
rana krz¹tanina po
domu, przygotowanie potraw, ubiera-
nie choinki. Wigiliê rozpoczyna³o po-
jawienie siê pierwszej gwiazdki. Mo-
dlitwa, czytanie ewangelii, ³amanie siê
op³atkiem, ¿yczenia sk³adane wzajem-
nie, wieczerza, wspólne œpiewanie ko-
lêd i pastora³ek i wyprawa na pasterkê.
Modlimy siê, aby tegoroczna wigilia
by³a wigili¹ radoœci i jednoœci. Wigilia
dodaje ludziom otuchy, daje nadziejê.
Wspominamy najpiêkniejsze wigilie: te
u mamy, u babci, modlitwy na klêcz-
kach, wspólne kolêdowanie, m³odych,
których rozpiera radoœæ. Modlimy siê,
aby wigilie mimo smutnych chwil by³y
radosne, nios¹ce nadzieje, tak¿e za na-
sze rodziny aby by³y silne Bogiem, aby
nie rozbija³y siê ma³¿eñstwa, a tak¿e za
trudne mi³oœci w rodzinach.

Wszyscy, trzymaj¹c w d³oniach op³a-
tek sk³adamy ¿yczenia œwi¹teczne
Ksiêdzu Infu³atowi, naszemu kierow-
cy, p. Jurkowi i Jego bliskim, a tak¿e
wszystkim Pielgrzymom, uczestnikom
Apeli Jasnogórskich najpiêkniejszych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, radoœci
i wytrwa³oœci we wspólnym pielgrzy-
mowaniu w Nowym Roku, a nade
wszystko nieustaj¹cej opieki Tej, do Któ-
rej siê stale udajemy, Œwiêtej Bo¿ej Ro-
dzicielki. Do zobaczenia 16 stycznia.

Rozalia Borkowska
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Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê

 Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
LICZB:

EWANGELIA: £k  2, 16-21 Nadano Mu imiê Jezus

Lb 6, 22-27
B³ogos³awieñstwo Bo¿e

Ga 4, 4-7

Wielokrotnie przemawia³ niegdyœ Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna.

Bóg zes³a³ swojego Syna zrodzonego z nie-
wiasty

Pasterze pospiesznie udali siê do
Betlejem i znaleŸli Maryjê, Józefa
i Niemowlê, le¿¹ce w ¿³obie. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zo-
sta³o objawione o tym Dzieciêciu.
A wszyscy, którzy to s³yszeli, dzi-
wili siê temu, co im pasterze opo-
wiadali. Lecz Maryja zachowywa³a

Jeszcze jeden nowy rok
Nowy rok. Jeszcze jeden.  Wiele

¿yczeñ. Wiele szampanów „pêk³o”.
Ilu z nas dosz³o do domu o w³a-
snych si ³ach? BÓG ukazuje nam
u prog.  nowego roku –  Matkê
z dzieckiem. Przyby³a Ona do œwi¹-
tyni .  Dzieci¹tko  ma osiem dni .
O ile pamiêtam w tamtym roku te¿
mia³o osiem dni. Pamiêtaj! Za rok

te¿ bêdzie mia³o osiem dni. Ty i ja
bêdziemy mieli jednak o jeden rok
wiêcej. Ilu w tym roku odesz³o? Ilu
w nim odejdzie?

Pasterze widz¹c Jezusa wrócili do
swoich zajêæ wielbi¹c i wychwala-
j¹c BOGA. Kolej  na ciebie. Jutro
2  stycznia .  Czas  zapracowaæ na
swoje zbawienie.

wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wiel-
bi¹c i wys³awiaj¹c Boga za wszystko, co
s³yszeli i widzieli, jak im to by³o powie-
dziane. Gdy nadszed³ dzieñ ósmy i nale-
¿a³o obrzezaæ Dzieciê, nadano Mu imiê
Jezus, którym Je nazwa³ anio³, zanim siê
poczê³o w ³onie Matki.

Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi - 01 stycznia 2012

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzia³ek 02.01.2012
Ks. Infu³at 14.00 ul. Nowobilskich
Ks. Maciej Œcibor 14.00 ul. Lwowska (numery parzyste)
Ks. Piotr Wiktor 15.00 Zaskawie – ul. Baœniowa
Ks. Piotr Wiktor 16.30 ul. Jasna
Ks. Grzegorz Kufel 17.30 ul. Batorego – blok 23
Ks. Piotr Wiktor 18.30 ul. Matejki
Wtorek 03.01.2012
Ks. Infu³at 14.00 ul. Graniczna
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 Al. MB Fatimskiej
Ks. Maciej Œcibor 14.30 ul. Legionów
Ks. Marek Poznañski 15.00 ul. Zatorska (numery nieparzyste)

od Westerplatte nastêpnie ul. Mydlarska
Œroda 04.01.2012
Ks. Infu³at 14.00 Os. M. Wadowity 1
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 ul . Karmelicka blok 67 i 69
Ks. Marek Poznañski 15.00 ul. Krakowska
Ks. Piotr Wiktor 15.30 Zaskawie – ul. Zygmunta Starego
Czwartek 05.01.2012
Ks. Marek Poznañski 10.15 Os. Westerplatte 6
Ks. Infu³at 14.00 Os. M. Wadowity 2
Ks. Maciej Œcibor 15.00 Os. XX – lecia 4
Ks. Piotr Wiktor 16.00 ul. Kochanowskiego
Ks. Grzegorz Kufel 17.00 ul. Batorego – blok 21
Sobota 07.01.2012
Ks. Infu³at 9.00 £azówka, nr nieparzyste
Ks. Marek Poznañski 9.00 ul. Pu³awskiego (od ul. Gimnazjalnej)

nastêpnie ul. Wiœniowa (od numeru 1)
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. S³owackiego
Ks. Maciej Œcibor 10.30 Os. XX – lecia 1 (1,2,3 klatka)
Ks. Piotr Wiktor 11.00 Os. Jednoœæ

1. U pocz¹tku roku 2012 ks. Pro-
boszcz wraz z duszpasterzami naszej
parafii sk³ada najserdeczniejsze ¿ycze-
nia – by Matka Bo¿a pochylona nad
Nowonarodzonym schyla³a siê nad
nasz¹ codziennoœci¹ i pomaga³a od-
czytywaæ znaki Bo¿ej mi³oœci wpisa-
ne w nasze ¿ycie.

2. Dzisiaj obchodzimy 45. Œwiatowy

Dzieñ Pokoju pod has³em: „Wychowy-

waæ m³odzie¿ do sprawiedliwoœci i po-

koju”.  Modlimy siê, by wielkie dobro,

jakim jest pokój by³o udzia³em ka¿de-

go z nas, naszych rodzin, Ojczyzny,

w której ¿yjemy, a tak¿e ca³ego œwiata.

W II niedzielê stycznia, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjal-
nego b³ogos³awieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzi-
com i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci
w kancelarii  lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Roczki

Dominika Matu³a

Micha³ Matu³a

Adam Matu³a

Magdalena Mamcarczyk

Oliwia Zawi³a

Maja Zagórska

Maria Miko³ajek

Szymon Kornaœ

Patryk Kapa³a

Dawid Koby³ko
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/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Poniedzia³ek 2 stycznia
   6.00 Dziêkczynna za beatyfikacjê Jana Paw³a II
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Jacek Warcho³
   8.00 Œp. Stanis³aw Œwierczek - 2 r. œm.
  12.00 Œp. Jerzy Wac³aw

O dar uzdrowienia dla Magdaleny
  18.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c

Œp. Stanis³aw Rzepa - 6 r. œm.

Wtorek 3 stycznia
   6.00 W intencji pielgrzymów i rodzin

 z Medyni G³ogowskiej
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
   8.00 Œp. Adam Paterak - 22 r. œm.
  12.00 Dziêkczynno-b³agalna w 79 r. ur. Genowefy

z proœb¹ o ³aski i opiekê Matki Bo¿ej
  18.00 Œp. Stanis³awa Guzdek, Stanis³aw m¹¿,

Janusz syn
Œp. Franciszek Lach

Œroda 4 stycznia
    6.00 Œp. Anna i B³a¿ej Sroka i zmarli z rodziny
    6.45 Œp. Rozalia Grabysz
    7.30 Œp.  Mieczys³aw Ko³odenny
    8.00 Œp. Natalia Augustyniak - 2 r. œm.

Œp. Marian Wasilewski
  12.00  Œp. Józefa Bogacka, Jakub m¹¿
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Helena Kap³on
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Józefa Krauz
Œp. Franciszek Lach
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Maria Targosz
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Stanis³aw Pardyga³

Czwartek 5 stycznia
   6.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Fisior i zmarli z rodziny
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas
   8.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
  12.00 Œp. Tomasz Gracjasz
  18.00 Œp. Jacek Warcho³

Œp. £ukasz Filek

Pi¹tek 6 stycznia
Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
   6.00 Œp. Jacek Warcho³
   7.30 Œp. Bronis³aw i Józefa Fr¹czek
   9. 00 Œp. Boles³aw Putek - 24 r.œm. i zmarli z  rodziny
  10.00 Roków: Œp. Józef Polak - 25 r.œm.
  10.30  Œp. Rozalia Grabysz
  12.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
  13.15  Œp. Stanis³awa Ziemska, syn S³awomir
  18.00 Œp. Franciszek Piwowarczyk - 7 r.œm.

Sobota 7 stycznia
   6.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas
   8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi,
o b³og. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
W 18 r. ur. o b³og. Bo¿e dla Micha³a i Marcina

  12.00  Za Koœció³ œw., Ojca Œw. Benedykta XVI,
o rych³¹ kanonizacjê b³. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo, za Radio Maryja i TV Trwam

 18.00   Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Dominika Madej - 8 r.œm.

Niedziela  8 stycznia
   6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Aleksandra
   7.30 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Emilia Pawlik - 2 r.œm.
O Bo¿e b³og. dla cz³onkiñ Ró¿ Ró¿añcowych
i ich rodzin

   9.00 Œp. Rozalia Grabysz
  10.00 Roków: Bogdañ Medoñ - 23 r.œm.

i zmarli z rodziny
  10.30 Œp. Wiktoria i Genowefa Gierat
  12.00 Œp. Adam Cisak
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c

Wspomnienie o œp. Pani Krystynie Kêckiej
W ostatni dzieñ roku 2011 na mszy

œw. o godz. 12.00 wspominaliœmy

103 parafian, których Pan powo³a³ do
siebie. Kap³an – poeta, ks. Jan Twar-

dowski pisa³ w jednym ze swych
wierszy, ¿e odejœcie najczêœciej nie

(ci¹g dalszy na str. 4)

3. Od poniedzia³ku 2 stycznia w dni
powszednie msza œw. w kaplicy MB
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 6.45.
Jutro mija kolejny miesi¹c od œmierci
Jana Paw³a II Wielkiego. Zapraszamy
na godz. 18.00 na wieczór papieski,
który poprowadzi Katolicka Szko³a ze
Stanis³awia Górnego.

4. W pi¹tek 6 stycznia jest Uroczy-
stoœæ Objawienia Pañskiego – Œwiêto
nakazane. Msze œwiête w porz¹dku
niedzielnym. Z racji uroczystoœci nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych. Uroczystoœæ Objawie-
nia Pañskiego prze¿ywana jest równie¿
jako Œwiatowy Misyjny Dzieñ Dziecka
wype³niony misyjnym kolêdowaniem,
a przy okazji zbiórk¹ funduszy na rzecz
misji. W tym dniu, po raz pierwszy
w naszej parafii, wyruszy Kolêdnicza
Grupa Misyjna Dzieci, aby kolêdowa-
niem dzieliæ radoœæ Bo¿ego Narodzenia
i prosiæ o ofiary pieniê¿ne na pomoc dla
dzieci Sudanu. Kolêdnicy Misyjni zo-
staj¹ pos³ani do mieszkañców osiedla
£¹ki w godzinach popo³udniowych.
Przyjmijmy ich z ¿yczliwoœci¹.

5. Dni skupienia dla narzeczonych
w styczniu 2012r. odbêd¹ siê w I i II
sobotê, tj 07 i 14 stycznia o godz.
16.00, oraz wyj¹tkowo w II i III nie-

dzielê, tj. 08 i 15 stycznia na mszy œw.
o godz. 9.00, a po niej spotkanie
w domu parafialnym.

6. W niedzielê 8 stycznia pojedzie-
my na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Wyjazd o godz. 15.30. Koszt prze-
jazdu 7 z³. W tym dniu odbêdzie siê
u nas op³atek dla grupy pielgrzymko-
wej o godz. 15.00. Msza œw., a po niej
spotkanie w domu katolickim. Serdecz-
nie zapraszamy.

7. Pielgrzymkê do Sanktuarium
w £agiewnikach po³¹czymy z kra-
kowsk¹ synagog¹. Wyjazd w ponie-
dzia³ek 23 stycznia o godz. 10.00.
Koszt przejazdu 15 z³.

8. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek – wspomnienie œwiêtych Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bi-
skupów i doktorów Koœcio³a

9. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

10. Na pierwszy tydzieñ nowego
roku, razem z Bo¿¹ Dziecin¹ i Matk¹
Bo¿¹ ¿yczymy wszystkim wielu ³ask
i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wsta-
wiennictwem B³ogos³awionego Jana
Paw³a II, polecamy opiece Solenizan-
tów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

jest ani w odpowiednim czasie, ani te¿

w w³aœciwy sposób. Zawsze œmieræ

jest jak z³odziej. Kradnie tych, któ-
rych kochamy. W ten sposób myœlê o

ka¿dym zmar³ym, których Pan odwo-
³a³ do wiecznoœci.
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Wigilijny Apel
16 grudnia jedziemy ju¿ 123 raz do

naszej Matki dziêkowaæ za b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a i prosiæ o kanoni-
zacjê. Ten nasz Apel jest wyj¹tkowy-
bêdzie go prowadzi³ ks.Infu³at Jakub
Gil. Czas radosnego oczekiwania na
przyjœcie Pana, czas refleksji. W dro-
dze ks.Infu³at wspomina swoje dzieciñ-
stwo. Wieczorami zbierali siê po do-
mach przygotowuj¹c siê do roli kolêd-
ników. Robili gwiazdê, æwiczyli kolê-
dy. Na drzewko robiono s³omiane ³añ-
cuchy i inne ozdoby. Z karpieli wyci-
nano kostki, które zawijano w koloro-
wy celofan. W wigilijny poranek wie-
szano na drzewku orzechy, jab³ka, cia-
steczka, oraz wykonane ozdoby.

Uczestniczenie w roratach oraz spo-
wiedŸ adwentowa to by³  obowi¹zek.
Adwent koñczy siê wieczerz¹ wigilijn¹

i pasterk¹. W domach, gdzie nie ma
wiary, nie prze¿ywa siê œwi¹t w taki
sposób. Jak¿e ubo¿sze s¹ takie œwiêta.
Wiara ³¹czy ludzi. Myœl¹ przewodni¹ -
has³em - jest czekanie. Modlimy siê ró-
¿añcem odmawiaj¹c tajemnice bole-
sne. W te tajemnice wprowadza nas ks.
Infu³at. Cz³owiek jest istot¹ oczekuj¹-
ca. Adwent jest czasem oczekiwania.
Cz³owiek od dziecka oczekuje. Ca³y
czas czeka: Kiedy doroœnie, pójdzie do
szko³y, na studia, do pracy. Czeka.
Czeka na mi³oœæ. Cz³owiek czeka na
zrealizowanie siebie. Czêsto cierpi na
brak akceptacji. Modlimy siê o ³askê
akceptowania siebie takim jakim siê
jest. Jezu, nie dozwól nam zadrêczaæ
siebie i innych naszym niedowartoœcio-
waniem. B¹dŸ wola Twoja Panie. Cz³o-
wiek czeka na ró¿ne rzeczy. Czêsto
wydaje siê ¿e to czekanie jest bezsen-
sem, ale mimo to ufamy. Ufnoœæ to si³a

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 8)

W sposób wyj¹tkowy rozmawiam
w koñcz¹cym siê grudniu ze zmar³¹
œp. Krystyn¹ Kêck¹. By³a osob¹ prak-
tykuj¹c¹ w sposób wyj¹tkowy wier-
noœæ. O niej pisze ks. pra³at Zdzis³aw,
jako o nauczycielce bardzo wiernej.
Przez ca³e lata mieszka³a w szkole na
Dzwonku. Warunki, zw³aszcza w po-
cz¹tkowym okresie, mia³a bardzo pry-
mitywne. Nie by³o pr¹du. Po wodê
trzeba by³o iœæ do studni. Ubikacja
poza domem. £azienka to marzenie.
Daleko do komunikacji miejskiej
i miejsc u¿ytku publicznego. Piêkno
przyrody, a nade wszystko piêkno
cz³owieka – tych ma³ych „dziesiêcio-
letnich” szkrabów – zachwyca³y j¹.
Bardzo j¹ trzyma³y na tym miejscu.

Zmar³a œp. Pani Krysia to bardzo wier-
na adoratorka naszej bazyliki. Zauwa-
¿a³em j¹ uczestnicz¹c¹ w nowennach
œrodowych. Jej sta³e miejsce to kaplica
Ukrzy¿owania Pana Jezusa. W kazaniu
pogrzebowym s³ysza³em, jak ks. Filip
Piotrowski mówi³, ¿e ze swoim mê¿em
Antonim tam mia³a miejsce.

Cieszy³em siê bardzo z jej obecno-
œci na naszych parafialnych pielgrzym-
kach. Wiele razy bra³a w nich udzia³.
Gdy inni zajmowali miejsce z przodu
autokaru, to ona zajmowa³a ostatni
rz¹d w autobusie. Tam zwykle obsia-
dywa³a „za³oga” z Dzwonka. W roz-
mowie z ni¹ urzeka³a mnie jej m¹-
droœæ, wytwornoœæ, oraz wielka pro-
stota. Zosta³a dla mnie przyk³adem
cz³owieka oddanego w sposób wyj¹t-
kowy Bogu i ludziom. Takie s¹ te¿
œwiadectwa dwóch jej Przyjació³:
ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wy, oraz Pani
Anny Brañkowej.

Œwiadectwo pierwsze:
Ca³e ¿ycie nauczycielskie spêdzi³a na

uroczym Dzwonku wokó³ otaczaj¹ce-
go lasu. By³a nauczycielk¹ czterech od-
dzia³ów Szko³y Podstawowej Gorzenia
Dolnego i Górnego. Nie tylko, œmiem
powiedzieæ, ¿e by³a nauczycielk¹, ale
i matk¹ dla tej gromadki dzieci. Teraz
takie ma³e szko³y likwiduje siê, a wte-
dy przywi¹zywan¹ wagê do takiego in-
dywidualnego nauczania. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ma u ma³ych dzieci ka¿d¹
r¹czkê prowadzi³a literki w zeszycie.
Przy starszych, do czwartej w³¹cznie,
nauka odbywa³a siê oczywiœcie na za-
sadach „normalnych”. Zajmowa³o jej to
ca³y dzieñ pracy poniewa¿ tych ma³ych
oddzia³ów by³o jednak sporo. Wspomi-
nam mile j¹ jako dobr¹ i troskliw¹ na-
uczycielkê i matkê. Moje wiadomoœci
czerpiê z bliskich kontaktów na Dzwon-
ku, gdzie spêdza³em chwile relaksu
spaceruj¹c po lesie, a potem u Pani Kry-
si, jak w Betanii, mog³em zaczerpn¹æ
nowych si³ od osoby g³êboko religij-
nej, otwartej na sprawy Bo¿e i coœ od
siebie dodaæ. Otrzymywa³em od niej
¿yczenia imieninowe i œwi¹teczne, które
by³y buduj¹ce pod wzglêdem treœci
i duchowej inspiracji. W koœciele w ryn-
ku pojawia³a siê czêsto, nawet wtedy,
gdy ju¿ powsta³a parafia œw. Piotra, naj-
czêœciej na nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, na pierwsze pi¹t-
ki i wiêksze uroczystoœci. Po œmierci
mê¿a Antoniego nie za³ama³a siê mimo,
¿e by³o to ma³¿eñstwo bardzo kocha-
j¹ce siê. Ostatnie ¿yczenia otrzyma³em
listownie na imieniny w koñcu listopa-

da br, a za kilka dni odesz³a do Pana.
Wzruszaj¹ce by³y s³owa: „Piszê dr¿¹c¹
rêk¹, bo dojrzewam do œmierci”. Jest
to piêkny przyk³ad dla wierz¹cego g³ê-
boko katolika, ¿e do œmierci trzeba
dojrzeæ. Ks. pra³at Zdzis³aw Ka³wa

Œwiadectwo drugie
Uczestniczy³am w ostatnim po¿egna-

niu œp. Krystyny Kêckiej i s³ysz¹c s³o-
wa z listu œw. Paw³a: „nikt nie ¿yje dla
siebie i nie umiera dla siebie” – myœlê
o œp. Krystynie – ona to realizowa³a.

Bli¿ej pozna³am J¹ 13 lat temu. By³a
osob¹ bardzo ¿yczliw¹, zawsze skor¹
do pomocy, której doœwiadczali zarów-
no Jej wychowankowie jak równie¿

znajomi, s¹siedzi i rodzina. Posiada³a
niezwyk³y, rzadko spotykany takt i de-
likatnoœæ w kontaktach z drugim cz³o-
wiekiem, umiejêtnoœæ rady i niesienia
serdecznej pociechy. Zazna³am tak¿e
od Niej serdecznego wspó³czucia i
modlitewnego wsparcia w trudnych dla
mnie chwilach. Œp. P. Krystyna umia³a
tak¿e cieszyæ siê i okazywaæ wdziêcz-
noœæ za Jej okazywan¹ pamiêæ i ¿ycz-
liwoœæ.

Dlatego proszê: dobry Jezu, a nasz
Panie „daj nam wiarê, ¿e to ma sens, ¿e
nie trzeba ¿a³owaæ przyjació³. Daj nam
wiarê, ¿e dobrze im jest, ¿e s¹ z nami,
choæ w innej postaci”.      Anna Brañka

ks. Infu³at
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Niech Jezus, który przychodzi bêdzie

przyjêty przez Was  jako Wasz Pan! Pan

Wszechœwiata, Pan wszystkiego: Wa-

szych serc, Waszych myœli, pragnieñ

i uczuæ, Waszej inteligencji i zdolnoœci,

Waszych przyjaŸni i relacji, Waszej pra-

cy i rodziny. Wszystkiego! Niech On

Was prowadzi przez ¿ycie, ingeruje

w nie  z Mi³oœci¹, upomina siê o Was

i Wasz¹ mi³oœæ do Niego! Równocze-

œnie niech bêdzie dla Was Ÿród³em ra-

doœci, pokoju serca i wszystkich ³ask,

które bêd¹ Wam potrzebne w  codzien-

nym zmaganiu w nowym roku 2012.

s. Aleksandra Andrukiewicz,
Nazaretanka

by siê nie za³amywaæ. Mat-
ko Bo¿a Ty uczysz nas
cierpliwego czekania. Ca³e
¿ycie Jana Paw³a II, jego
choroba i œmieræ – to naj-
piêkniejsza nauka dla nas.

Brak si³, s³abe nogi, dr¿¹ce rêce, wresz-
cie odjêcie mowy. By³ Wielki dziêki
Bo¿ym mocom. Nie kry³ siê ze swo-
imi s³aboœciami.

Modl¹c siê i œpiewaj¹c pieœni adwen-
towe szybko doje¿d¿amy do Czêsto-
chowy. Jak zwykle o 20-tej gromadzi-
my siê przed Obliczem Jasnogórskiej
Pani na Mszy œw. odprawianej przez
ks. Infu³ata Jakuba Gila. Na dzisiejszy
Apel przyje¿d¿a ks. proboszcz Stani-
s³aw Jaœkowiec, ks. pra³at Tadeusz Ka-
sperek oraz P. Burmistrz Ewa Filipiak,
którzy prosz¹ Maryjê o wstawiennic-
two, aby Jan Pawe³ II zosta³ Patronem
Wadowic. Po Apelu ¿egnamy siê
z Maryj¹ i odje¿d¿amy. Odmawiaj¹c
tradycyjny  „ró¿aniec pielgrzyma”, da-
jemy œwiadectwa o tym, jak prze¿ywa-
liœmy wigilie w dawniejszych latach.
I te smutne i te radosne. Ks.Infu³at daje
œwiadectwo o tym, kiedy jako dyrek-
tor Caritas organizowa³ wigilie dla bez-
domnych w Krakowie i ka¿dego bez-
domnego obdarowywano jeszcze
paczk¹ œwi¹teczn¹. Ktoœ wspomina
smutne wigilie, puste miejsce przy sto-
le, to najczêœciej miejsce bliskiej oso-
by, która ju¿ odesz³a do Pana. Symbol

dodatkowego nakry-
cia. Pielgrzymi mówi¹
o podnios³ym dniu wi-
gilijnym. Od samego
rana krz¹tanina po
domu, przygotowanie potraw, ubiera-
nie choinki. Wigiliê rozpoczyna³o po-
jawienie siê pierwszej gwiazdki. Mo-
dlitwa, czytanie ewangelii, ³amanie siê
op³atkiem, ¿yczenia sk³adane wzajem-
nie, wieczerza, wspólne œpiewanie ko-
lêd i pastora³ek i wyprawa na pasterkê.
Modlimy siê, aby tegoroczna wigilia
by³a wigili¹ radoœci i jednoœci. Wigilia
dodaje ludziom otuchy, daje nadziejê.
Wspominamy najpiêkniejsze wigilie: te
u mamy, u babci, modlitwy na klêcz-
kach, wspólne kolêdowanie, m³odych,
których rozpiera radoœæ. Modlimy siê,
aby wigilie mimo smutnych chwil by³y
radosne, nios¹ce nadzieje, tak¿e za na-
sze rodziny aby by³y silne Bogiem, aby
nie rozbija³y siê ma³¿eñstwa, a tak¿e za
trudne mi³oœci w rodzinach.

Wszyscy, trzymaj¹c w d³oniach op³a-
tek sk³adamy ¿yczenia œwi¹teczne
Ksiêdzu Infu³atowi, naszemu kierow-
cy, p. Jurkowi i Jego bliskim, a tak¿e
wszystkim Pielgrzymom, uczestnikom
Apeli Jasnogórskich najpiêkniejszych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, radoœci
i wytrwa³oœci we wspólnym pielgrzy-
mowaniu w Nowym Roku, a nade
wszystko nieustaj¹cej opieki Tej, do Któ-
rej siê stale udajemy, Œwiêtej Bo¿ej Ro-
dzicielki. Do zobaczenia 16 stycznia.

Rozalia Borkowska
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Ks. St. Gorgol

S³owo na niedzielê

 Oto słowo Pańskie

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO GALATÓW:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
LICZB:

EWANGELIA: £k  2, 16-21 Nadano Mu imiê Jezus

Lb 6, 22-27
B³ogos³awieñstwo Bo¿e

Ga 4, 4-7

Wielokrotnie przemawia³ niegdyœ Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do nas przez Syna.

Bóg zes³a³ swojego Syna zrodzonego z nie-
wiasty

Pasterze pospiesznie udali siê do
Betlejem i znaleŸli Maryjê, Józefa
i Niemowlê, le¿¹ce w ¿³obie. Gdy Je
ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zo-
sta³o objawione o tym Dzieciêciu.
A wszyscy, którzy to s³yszeli, dzi-
wili siê temu, co im pasterze opo-
wiadali. Lecz Maryja zachowywa³a

Jeszcze jeden nowy rok
Nowy rok. Jeszcze jeden.  Wiele

¿yczeñ. Wiele szampanów „pêk³o”.
Ilu z nas dosz³o do domu o w³a-
snych si ³ach? BÓG ukazuje nam
u prog.  nowego roku –  Matkê
z dzieckiem. Przyby³a Ona do œwi¹-
tyni .  Dzieci¹tko  ma osiem dni .
O ile pamiêtam w tamtym roku te¿
mia³o osiem dni. Pamiêtaj! Za rok

te¿ bêdzie mia³o osiem dni. Ty i ja
bêdziemy mieli jednak o jeden rok
wiêcej. Ilu w tym roku odesz³o? Ilu
w nim odejdzie?

Pasterze widz¹c Jezusa wrócili do
swoich zajêæ wielbi¹c i wychwala-
j¹c BOGA. Kolej  na ciebie. Jutro
2  stycznia .  Czas  zapracowaæ na
swoje zbawienie.

wszystkie te sprawy i rozwa¿a³a je
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wiel-
bi¹c i wys³awiaj¹c Boga za wszystko, co
s³yszeli i widzieli, jak im to by³o powie-
dziane. Gdy nadszed³ dzieñ ósmy i nale-
¿a³o obrzezaæ Dzieciê, nadano Mu imiê
Jezus, którym Je nazwa³ anio³, zanim siê
poczê³o w ³onie Matki.

Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi - 01 stycznia 2012

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzia³ek 02.01.2012
Ks. Infu³at 14.00 ul. Nowobilskich
Ks. Maciej Œcibor 14.00 ul. Lwowska (numery parzyste)
Ks. Piotr Wiktor 15.00 Zaskawie – ul. Baœniowa
Ks. Piotr Wiktor 16.30 ul. Jasna
Ks. Grzegorz Kufel 17.30 ul. Batorego – blok 23
Ks. Piotr Wiktor 18.30 ul. Matejki
Wtorek 03.01.2012
Ks. Infu³at 14.00 ul. Graniczna
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 Al. MB Fatimskiej
Ks. Maciej Œcibor 14.30 ul. Legionów
Ks. Marek Poznañski 15.00 ul. Zatorska (numery nieparzyste)

od Westerplatte nastêpnie ul. Mydlarska
Œroda 04.01.2012
Ks. Infu³at 14.00 Os. M. Wadowity 1
Ks. Wojciech Szel¹g 14.00 ul . Karmelicka blok 67 i 69
Ks. Marek Poznañski 15.00 ul. Krakowska
Ks. Piotr Wiktor 15.30 Zaskawie – ul. Zygmunta Starego
Czwartek 05.01.2012
Ks. Marek Poznañski 10.15 Os. Westerplatte 6
Ks. Infu³at 14.00 Os. M. Wadowity 2
Ks. Maciej Œcibor 15.00 Os. XX – lecia 4
Ks. Piotr Wiktor 16.00 ul. Kochanowskiego
Ks. Grzegorz Kufel 17.00 ul. Batorego – blok 21
Sobota 07.01.2012
Ks. Infu³at 9.00 £azówka, nr nieparzyste
Ks. Marek Poznañski 9.00 ul. Pu³awskiego (od ul. Gimnazjalnej)

nastêpnie ul. Wiœniowa (od numeru 1)
Ks. Grzegorz Kufel 9.00 ul. S³owackiego
Ks. Maciej Œcibor 10.30 Os. XX – lecia 1 (1,2,3 klatka)
Ks. Piotr Wiktor 11.00 Os. Jednoœæ

1. U pocz¹tku roku 2012 ks. Pro-
boszcz wraz z duszpasterzami naszej
parafii sk³ada najserdeczniejsze ¿ycze-
nia – by Matka Bo¿a pochylona nad
Nowonarodzonym schyla³a siê nad
nasz¹ codziennoœci¹ i pomaga³a od-
czytywaæ znaki Bo¿ej mi³oœci wpisa-
ne w nasze ¿ycie.

2. Dzisiaj obchodzimy 45. Œwiatowy

Dzieñ Pokoju pod has³em: „Wychowy-

waæ m³odzie¿ do sprawiedliwoœci i po-

koju”.  Modlimy siê, by wielkie dobro,

jakim jest pokój by³o udzia³em ka¿de-

go z nas, naszych rodzin, Ojczyzny,

w której ¿yjemy, a tak¿e ca³ego œwiata.

W II niedzielê stycznia, na mszy œw. o godz. 13.15,  udzielamy specjal-
nego b³ogos³awieñstwa dzieciom,  które obchodz¹ „Roczek”, oraz Rodzi-
com i Chrzestnym. Chêtnych Rodziców prosimy o zg³oszenie dzieci
w kancelarii  lub najpóŸniej przed t¹ msz¹ œw.

Roczki

Dominika Matu³a

Micha³ Matu³a

Adam Matu³a

Magdalena Mamcarczyk

Oliwia Zawi³a

Maja Zagórska

Maria Miko³ajek

Szymon Kornaœ

Patryk Kapa³a

Dawid Koby³ko
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/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Poniedzia³ek 2 stycznia
   6.00 Dziêkczynna za beatyfikacjê Jana Paw³a II
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Jacek Warcho³
   8.00 Œp. Stanis³aw Œwierczek - 2 r. œm.
  12.00 Œp. Jerzy Wac³aw

O dar uzdrowienia dla Magdaleny
  18.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c

Œp. Stanis³aw Rzepa - 6 r. œm.

Wtorek 3 stycznia
   6.00 W intencji pielgrzymów i rodzin

 z Medyni G³ogowskiej
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
   8.00 Œp. Adam Paterak - 22 r. œm.
  12.00 Dziêkczynno-b³agalna w 79 r. ur. Genowefy

z proœb¹ o ³aski i opiekê Matki Bo¿ej
  18.00 Œp. Stanis³awa Guzdek, Stanis³aw m¹¿,

Janusz syn
Œp. Franciszek Lach

Œroda 4 stycznia
    6.00 Œp. Anna i B³a¿ej Sroka i zmarli z rodziny
    6.45 Œp. Rozalia Grabysz
    7.30 Œp.  Mieczys³aw Ko³odenny
    8.00 Œp. Natalia Augustyniak - 2 r. œm.

Œp. Marian Wasilewski
  12.00  Œp. Józefa Bogacka, Jakub m¹¿
  18.00 W intencjach nowennowych

Za zmar³ych
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Helena Kap³on
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Józefa Krauz
Œp. Franciszek Lach
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Maria Targosz
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Stanis³aw Pardyga³

Czwartek 5 stycznia
   6.00 Œp. Stefania i Stanis³aw Fisior i zmarli z rodziny
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas
   8.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
  12.00 Œp. Tomasz Gracjasz
  18.00 Œp. Jacek Warcho³

Œp. £ukasz Filek

Pi¹tek 6 stycznia
Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
   6.00 Œp. Jacek Warcho³
   7.30 Œp. Bronis³aw i Józefa Fr¹czek
   9. 00 Œp. Boles³aw Putek - 24 r.œm. i zmarli z  rodziny
  10.00 Roków: Œp. Józef Polak - 25 r.œm.
  10.30  Œp. Rozalia Grabysz
  12.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
  13.15  Œp. Stanis³awa Ziemska, syn S³awomir
  18.00 Œp. Franciszek Piwowarczyk - 7 r.œm.

Sobota 7 stycznia
   6.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c
   6.45 Œp. Rozalia Grabysz
   7.30 Œp. Julian Jêdrygas
   8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi,
o b³og. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
W 18 r. ur. o b³og. Bo¿e dla Micha³a i Marcina

  12.00  Za Koœció³ œw., Ojca Œw. Benedykta XVI,
o rych³¹ kanonizacjê b³. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo, za Radio Maryja i TV Trwam

 18.00   Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Dominika Madej - 8 r.œm.

Niedziela  8 stycznia
   6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Aleksandra
   7.30 Œp. Jan Ciep³y

Œp. Emilia Pawlik - 2 r.œm.
O Bo¿e b³og. dla cz³onkiñ Ró¿ Ró¿añcowych
i ich rodzin

   9.00 Œp. Rozalia Grabysz
  10.00 Roków: Bogdañ Medoñ - 23 r.œm.

i zmarli z rodziny
  10.30 Œp. Wiktoria i Genowefa Gierat
  12.00 Œp. Adam Cisak
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Stanis³aw Zaj¹c

Wspomnienie o œp. Pani Krystynie Kêckiej
W ostatni dzieñ roku 2011 na mszy

œw. o godz. 12.00 wspominaliœmy

103 parafian, których Pan powo³a³ do
siebie. Kap³an – poeta, ks. Jan Twar-

dowski pisa³ w jednym ze swych
wierszy, ¿e odejœcie najczêœciej nie

(ci¹g dalszy na str. 4)

3. Od poniedzia³ku 2 stycznia w dni
powszednie msza œw. w kaplicy MB
Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 6.45.
Jutro mija kolejny miesi¹c od œmierci
Jana Paw³a II Wielkiego. Zapraszamy
na godz. 18.00 na wieczór papieski,
który poprowadzi Katolicka Szko³a ze
Stanis³awia Górnego.

4. W pi¹tek 6 stycznia jest Uroczy-
stoœæ Objawienia Pañskiego – Œwiêto
nakazane. Msze œwiête w porz¹dku
niedzielnym. Z racji uroczystoœci nie
obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych. Uroczystoœæ Objawie-
nia Pañskiego prze¿ywana jest równie¿
jako Œwiatowy Misyjny Dzieñ Dziecka
wype³niony misyjnym kolêdowaniem,
a przy okazji zbiórk¹ funduszy na rzecz
misji. W tym dniu, po raz pierwszy
w naszej parafii, wyruszy Kolêdnicza
Grupa Misyjna Dzieci, aby kolêdowa-
niem dzieliæ radoœæ Bo¿ego Narodzenia
i prosiæ o ofiary pieniê¿ne na pomoc dla
dzieci Sudanu. Kolêdnicy Misyjni zo-
staj¹ pos³ani do mieszkañców osiedla
£¹ki w godzinach popo³udniowych.
Przyjmijmy ich z ¿yczliwoœci¹.

5. Dni skupienia dla narzeczonych
w styczniu 2012r. odbêd¹ siê w I i II
sobotê, tj 07 i 14 stycznia o godz.
16.00, oraz wyj¹tkowo w II i III nie-

dzielê, tj. 08 i 15 stycznia na mszy œw.
o godz. 9.00, a po niej spotkanie
w domu parafialnym.

6. W niedzielê 8 stycznia pojedzie-
my na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Wyjazd o godz. 15.30. Koszt prze-
jazdu 7 z³. W tym dniu odbêdzie siê
u nas op³atek dla grupy pielgrzymko-
wej o godz. 15.00. Msza œw., a po niej
spotkanie w domu katolickim. Serdecz-
nie zapraszamy.

7. Pielgrzymkê do Sanktuarium
w £agiewnikach po³¹czymy z kra-
kowsk¹ synagog¹. Wyjazd w ponie-
dzia³ek 23 stycznia o godz. 10.00.
Koszt przejazdu 15 z³.

8. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia-
³ek – wspomnienie œwiêtych Bazylego
Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bi-
skupów i doktorów Koœcio³a

9. Zachêcamy do ogl¹dania progra-
mów telewizyjnych o tematyce religij-
nej, oraz do czytania prasy katolickiej.

10. Na pierwszy tydzieñ nowego
roku, razem z Bo¿¹ Dziecin¹ i Matk¹
Bo¿¹ ¿yczymy wszystkim wielu ³ask
i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wsta-
wiennictwem B³ogos³awionego Jana
Paw³a II, polecamy opiece Solenizan-
tów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

jest ani w odpowiednim czasie, ani te¿

w w³aœciwy sposób. Zawsze œmieræ

jest jak z³odziej. Kradnie tych, któ-
rych kochamy. W ten sposób myœlê o

ka¿dym zmar³ym, których Pan odwo-
³a³ do wiecznoœci.
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Wigilijny Apel
16 grudnia jedziemy ju¿ 123 raz do

naszej Matki dziêkowaæ za b³ogos³a-
wionego Jana Paw³a i prosiæ o kanoni-
zacjê. Ten nasz Apel jest wyj¹tkowy-
bêdzie go prowadzi³ ks.Infu³at Jakub
Gil. Czas radosnego oczekiwania na
przyjœcie Pana, czas refleksji. W dro-
dze ks.Infu³at wspomina swoje dzieciñ-
stwo. Wieczorami zbierali siê po do-
mach przygotowuj¹c siê do roli kolêd-
ników. Robili gwiazdê, æwiczyli kolê-
dy. Na drzewko robiono s³omiane ³añ-
cuchy i inne ozdoby. Z karpieli wyci-
nano kostki, które zawijano w koloro-
wy celofan. W wigilijny poranek wie-
szano na drzewku orzechy, jab³ka, cia-
steczka, oraz wykonane ozdoby.

Uczestniczenie w roratach oraz spo-
wiedŸ adwentowa to by³  obowi¹zek.
Adwent koñczy siê wieczerz¹ wigilijn¹

i pasterk¹. W domach, gdzie nie ma
wiary, nie prze¿ywa siê œwi¹t w taki
sposób. Jak¿e ubo¿sze s¹ takie œwiêta.
Wiara ³¹czy ludzi. Myœl¹ przewodni¹ -
has³em - jest czekanie. Modlimy siê ró-
¿añcem odmawiaj¹c tajemnice bole-
sne. W te tajemnice wprowadza nas ks.
Infu³at. Cz³owiek jest istot¹ oczekuj¹-
ca. Adwent jest czasem oczekiwania.
Cz³owiek od dziecka oczekuje. Ca³y
czas czeka: Kiedy doroœnie, pójdzie do
szko³y, na studia, do pracy. Czeka.
Czeka na mi³oœæ. Cz³owiek czeka na
zrealizowanie siebie. Czêsto cierpi na
brak akceptacji. Modlimy siê o ³askê
akceptowania siebie takim jakim siê
jest. Jezu, nie dozwól nam zadrêczaæ
siebie i innych naszym niedowartoœcio-
waniem. B¹dŸ wola Twoja Panie. Cz³o-
wiek czeka na ró¿ne rzeczy. Czêsto
wydaje siê ¿e to czekanie jest bezsen-
sem, ale mimo to ufamy. Ufnoœæ to si³a

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 8)

W sposób wyj¹tkowy rozmawiam
w koñcz¹cym siê grudniu ze zmar³¹
œp. Krystyn¹ Kêck¹. By³a osob¹ prak-
tykuj¹c¹ w sposób wyj¹tkowy wier-
noœæ. O niej pisze ks. pra³at Zdzis³aw,
jako o nauczycielce bardzo wiernej.
Przez ca³e lata mieszka³a w szkole na
Dzwonku. Warunki, zw³aszcza w po-
cz¹tkowym okresie, mia³a bardzo pry-
mitywne. Nie by³o pr¹du. Po wodê
trzeba by³o iœæ do studni. Ubikacja
poza domem. £azienka to marzenie.
Daleko do komunikacji miejskiej
i miejsc u¿ytku publicznego. Piêkno
przyrody, a nade wszystko piêkno
cz³owieka – tych ma³ych „dziesiêcio-
letnich” szkrabów – zachwyca³y j¹.
Bardzo j¹ trzyma³y na tym miejscu.

Zmar³a œp. Pani Krysia to bardzo wier-
na adoratorka naszej bazyliki. Zauwa-
¿a³em j¹ uczestnicz¹c¹ w nowennach
œrodowych. Jej sta³e miejsce to kaplica
Ukrzy¿owania Pana Jezusa. W kazaniu
pogrzebowym s³ysza³em, jak ks. Filip
Piotrowski mówi³, ¿e ze swoim mê¿em
Antonim tam mia³a miejsce.

Cieszy³em siê bardzo z jej obecno-
œci na naszych parafialnych pielgrzym-
kach. Wiele razy bra³a w nich udzia³.
Gdy inni zajmowali miejsce z przodu
autokaru, to ona zajmowa³a ostatni
rz¹d w autobusie. Tam zwykle obsia-
dywa³a „za³oga” z Dzwonka. W roz-
mowie z ni¹ urzeka³a mnie jej m¹-
droœæ, wytwornoœæ, oraz wielka pro-
stota. Zosta³a dla mnie przyk³adem
cz³owieka oddanego w sposób wyj¹t-
kowy Bogu i ludziom. Takie s¹ te¿
œwiadectwa dwóch jej Przyjació³:
ks. pra³ata Zdzis³awa Ka³wy, oraz Pani
Anny Brañkowej.

Œwiadectwo pierwsze:
Ca³e ¿ycie nauczycielskie spêdzi³a na

uroczym Dzwonku wokó³ otaczaj¹ce-
go lasu. By³a nauczycielk¹ czterech od-
dzia³ów Szko³y Podstawowej Gorzenia
Dolnego i Górnego. Nie tylko, œmiem
powiedzieæ, ¿e by³a nauczycielk¹, ale
i matk¹ dla tej gromadki dzieci. Teraz
takie ma³e szko³y likwiduje siê, a wte-
dy przywi¹zywan¹ wagê do takiego in-
dywidualnego nauczania. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ma u ma³ych dzieci ka¿d¹
r¹czkê prowadzi³a literki w zeszycie.
Przy starszych, do czwartej w³¹cznie,
nauka odbywa³a siê oczywiœcie na za-
sadach „normalnych”. Zajmowa³o jej to
ca³y dzieñ pracy poniewa¿ tych ma³ych
oddzia³ów by³o jednak sporo. Wspomi-
nam mile j¹ jako dobr¹ i troskliw¹ na-
uczycielkê i matkê. Moje wiadomoœci
czerpiê z bliskich kontaktów na Dzwon-
ku, gdzie spêdza³em chwile relaksu
spaceruj¹c po lesie, a potem u Pani Kry-
si, jak w Betanii, mog³em zaczerpn¹æ
nowych si³ od osoby g³êboko religij-
nej, otwartej na sprawy Bo¿e i coœ od
siebie dodaæ. Otrzymywa³em od niej
¿yczenia imieninowe i œwi¹teczne, które
by³y buduj¹ce pod wzglêdem treœci
i duchowej inspiracji. W koœciele w ryn-
ku pojawia³a siê czêsto, nawet wtedy,
gdy ju¿ powsta³a parafia œw. Piotra, naj-
czêœciej na nowennie do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy, na pierwsze pi¹t-
ki i wiêksze uroczystoœci. Po œmierci
mê¿a Antoniego nie za³ama³a siê mimo,
¿e by³o to ma³¿eñstwo bardzo kocha-
j¹ce siê. Ostatnie ¿yczenia otrzyma³em
listownie na imieniny w koñcu listopa-

da br, a za kilka dni odesz³a do Pana.
Wzruszaj¹ce by³y s³owa: „Piszê dr¿¹c¹
rêk¹, bo dojrzewam do œmierci”. Jest
to piêkny przyk³ad dla wierz¹cego g³ê-
boko katolika, ¿e do œmierci trzeba
dojrzeæ. Ks. pra³at Zdzis³aw Ka³wa

Œwiadectwo drugie
Uczestniczy³am w ostatnim po¿egna-

niu œp. Krystyny Kêckiej i s³ysz¹c s³o-
wa z listu œw. Paw³a: „nikt nie ¿yje dla
siebie i nie umiera dla siebie” – myœlê
o œp. Krystynie – ona to realizowa³a.

Bli¿ej pozna³am J¹ 13 lat temu. By³a
osob¹ bardzo ¿yczliw¹, zawsze skor¹
do pomocy, której doœwiadczali zarów-
no Jej wychowankowie jak równie¿

znajomi, s¹siedzi i rodzina. Posiada³a
niezwyk³y, rzadko spotykany takt i de-
likatnoœæ w kontaktach z drugim cz³o-
wiekiem, umiejêtnoœæ rady i niesienia
serdecznej pociechy. Zazna³am tak¿e
od Niej serdecznego wspó³czucia i
modlitewnego wsparcia w trudnych dla
mnie chwilach. Œp. P. Krystyna umia³a
tak¿e cieszyæ siê i okazywaæ wdziêcz-
noœæ za Jej okazywan¹ pamiêæ i ¿ycz-
liwoœæ.

Dlatego proszê: dobry Jezu, a nasz
Panie „daj nam wiarê, ¿e to ma sens, ¿e
nie trzeba ¿a³owaæ przyjació³. Daj nam
wiarê, ¿e dobrze im jest, ¿e s¹ z nami,
choæ w innej postaci”.      Anna Brañka

ks. Infu³at


