Misyjne kolêdowanie w naszej parafii
W okresie Bo¿ego Narodzenia w ca³ym kraju wiele parafii i szkol podejmuje kolêdowanie misyjne.
Zosta³o ono zaproponowane i przygotowane w 1993 r. przez centralê krajow¹ PDM(Papieskich Dzie³
Misyjnych) w Warszawie. Sama akcja
pod patronatem Papieskich Dzie³ Misyjnych Dzieci staje siê okazj¹ do ukazania w³aœciwego osobowoœci ka¿dego chrzeœcijañskiego dziecka.
Po raz pierwszy, w dniu 6 stycznia,
mia³o ono miejsce w parafii Ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny Wadowicach z inicjatywy Ksiêdza kanonika Stanis³awa Jaœkowca – proboszcza tutejszej parafii .
Ju¿ w czasie Adwentu dzieci z Parafialnej Grupy Misyjnej przygotowa³y kolêdy, gwiazdê i stroje kolêdnicze.
Na spotkaniach zapozna³y siê z problemami dzieci w Afryce, w Sudanie.
Na Mszy œw. O 12:00 W dzieñ Uroczystoœci Objawienia Pañskiego, mali
kolêdnicy przygotowali anielski œpiew
psalmu, modlitwê wiernych i procesjê
trzech króli z darami. Ksi¹dz Proboszcz udzieli³ kolêdnikom specjalnego b³ogos³awieñstwa zwi¹zanego
z pos³aniem do mieszkañców parafii.
O godz. 14.00 kolêdnicy wyruszyliœmy w drogê ze œpiewem na ustach
i radoœci¹ w sercu.
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G³ównym celem kolêdowania w Œwiatowy
Dzieñ Misyjny Dzieci,
by³o niesienie radoœci Bo¿ego Narodzenia do naszych parafian. W tym roku
misyjni kolêdnicy dotarli do mieszkañców na osiedlu £¹ki, gdzie spotka³o ich
serdeczne przyjêcie, a nawet s³odki poczêstunek.
Najbardziej wytrwali spoœród kolêdników chêtnie wyruszyliby jeszcze dalej, ale niesprzyjaj¹ca pogoda sk³ania³a
do zakoñczenia kolêdowania w salce
parafialnej na gor¹cej herbacie. Mieszkañcy osiedla £¹ki z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ przyjmowali nas do swoich domów, chwal¹c oryginalne przebranie.
Radoœæ chrzeœcijañska, jeœli jest prawdziwa, staje siê darem dla innych.
O tym przypominaj¹ kolêdnicy misyjni w odwiedzanych rodzinach. Misyjny wymiar kolêdy wyra¿a siê równie¿
w zebranych ofiarach. Kolêdnicy zebrali kwotê 970 z³. Przez te ofiary mieszkañcy osiedla £¹ki w³¹czyli siê w konkretn¹ pomoc na rzecz dzieci Sudanu.
Za ¿yczliwe przyjêcie Misyjnej Grupy Kolêdników Dzieciêcych i ka¿d¹
ofiarê na potrzebuj¹cych sk³adamy serdeczne podziêkowania. A wszystkim,
którzy w³¹czyli siê w trud kolêdowania
misyjnego, dzieciom z grupy misyjnej
i ich rodzicom -Bóg zap³aæ!
Opiekun parafialnej Grupy Misyjnej Dzieci
-s.Ewa F. (nazaretanka)
Do u¿ytku parafialnego
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
3. Niedziela Zwyk³a

Ojcze Œwiêty Janie Pawle II, nasz
najwspanialszy Rodaku, który urodzi³eœ siê w naszym mieœcie w Wadowicach. Opiekowa³eœ siê zawsze nami
i modli³eœ razem z nami. Wierze, ¿e czynisz to nadal u boku Ojca w niebie.
My modlimy siê o wyniesienie Ciebie na o³tarze jako Œwiêtego. Pragniemy, byœ nieustannie otacza³ nas opiek¹,
mi³oœci¹ i b³ogos³awieñstwem.
Rodzina Pamu³ów

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
PROROKA JONASZA:
Jon 3, 1-5.10
Nawrócenie Niniwitów.

ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:
1 Kor 7, 29-31
Przemija postaæ tego œwiata

Bliskie jest królestwo Bo¿e,
Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê

EWANGELIA:

Mk 1, 14-20 Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê

Gdy Jan zosta³ uwiêziony, Jezus przyszed³ do Galilei i g³osi³ Ewangeliê Bo¿¹.
Mówi³: Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê. Przechodz¹c obok Jeziora Galilejskiego, ujrza³ Szymona
i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzek³ do nich: PójdŸcie za Mn¹, a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Id¹c dalej, ujrza³ Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy te¿ byli w ³odzi i naprawiali
sieci. Zaraz ich powo³a³, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z naOto słowo Pańskie
jemnikami w ³odzi i poszli za Nim.

„PójdŸcie za Mn¹, a sprawiê, ¿e siê staniecie rybakami ludzi”
PAN potrzebuje „¿niwiarzy”. Twego serca: otwartego, pomagaj¹cego,
pe³nego dobroci. „Wielki Rybak”
potrzebuje ma³ych rybaków. Powo³añ brakuje, a wiêc owce chodz¹ bez
pasterzy. Dok¹d one maj¹ pójœæ?
Pomódl siê o owe powo³ania kap³añ-

skie i zakonne. BÓG nie jest wró¿k¹,
która swoj¹ czarodziejsk¹ laseczk¹
rozwi¹¿e twoje wszystkie problemy.
Potrzebuje szafarzy Sakramentów.
ON dziœ do ciebie, do mnie, do nas
mówi: „ChodŸcie uczyniê was rybakami ludzi”.
Ks. St. Gorgol

3. Niedziela Zwyk³a - 22 stycznia 2012
1. W tym tygodniu koñczymy wizytê duszpastersk¹ zwan¹ kolêd¹.
Wszystkim parafianom, którzy
ochotnie otworzyli przed nami drzwi
swych domów i przyjêli nas z wielk¹
¿yczliwoœci¹ – sk³adamy serdeczne
Bóg zap³aæ. Dziêkujemy równie¿ za
zaproszenia na uroczystoœci op³atkowe, za przes³ane nam ¿yczenia
i wszelkie gesty i wyrazy ¿yczliwoœci. -2-

2. W czwartek o go dz. 16. 30
spotkanie Stra¿y Honorowej Serca Bo¿ego.
3. W przysz³¹ niedzielê na mszy œw.
o godz. 12.00 œpiewaæ bêdzie chór
„Solideo” z Kalwarii Zebrzydowskiej.
4. Misyjna Grupa Kolêdników
Dzieciêcych, podczas kolêdowania
na Os. £¹ki, zebra³a kwotê 970 z³ na
rzecz dzieci Sudanu.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

lêdy. Ks. Infu³at Jakub Gil gor¹co
przywita³ Dyrektorów Szkó³ P. Dorotê Pelczar i P. Marka Pelczara, którzy
przyjêli zaproszenie na dzisiejszy wieczór i przyjechali z m³odzie¿¹.
W homilii, któr¹ wyg³osi³ ks. Infu³at przytoczy³ pytanie skierowane do
niego przez jednego z parafian – „czy
bardzo bym chcia³, ¿eby b³. Jan Pawe³
II by³ w tym roku kanonizowany?”
Na co Ksi¹dz odpowiedzia³, ¿e nie.
Zaskoczy³ pytaj¹cego. Ks. Infu³at
mówi³, ¿e chcia³by siê nauczyæ wiele
od B³ogos³awionego, chcia³by uczyæ
siê Go naœladowaæ.
B³ogos³awiony Jan Pawe³ II posiada³ wiele cnót i by³ cz³owiekiem zawierzenia. Bezgranicznie zawierzy³
w Bo¿e Mi³osierdzie, stal siê Aposto³em Mi³osierdzia, propagowa³ po ca³ym œwiecie apostolsk¹ wizjê œw. Siostry Faustyny, og³osi³ Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia, a w 2002 roku
w £agiewnikach dokona³ uroczystego aktu zawierzenia œwiata Bo¿emu
Mi³osierdziu. Ca³e swoje ¿ycie oddal
w rêce Jezusa Mi³osiernego. Zawierzy³ te¿ Matce Bo¿ej, Totus Tuus,
czyli Ca³y Twój. To wezwanie powtarza³ wielokrotnie w Rzymie i w
czasie swoich licznych pielgrzymek
po ca³ym œwiecie. Kiedy przychodzi³y na Niego ciê¿kie chwile mówi³:
Totus Tuus. Niech b³ogos³awiony Jan
Pawe³ II wyprasza u Boga, ¿eby ka¿dy z nas swoje ¿ycie zawierzy³ Jezusowi i Maryi.
Po mszy œw. Dyrektor Szko³y Katolickiej w Ponikwi, P. Marek Pelczar,
przedstawi³ krótk¹ historiê szkó³

w Stanis³awiu Górnym i Ponikwi,
które nale¿¹ do Stowarzyszenia
Przyjació³ Szkó³ Katolickich w Czêstochowie. Szko³a w Stanis³awiu
Górnym od 6 lat, szko³a w Ponikwi
od 1 wrzeœnia 2011r. Szko³y te
kszta³c¹c wychowuj¹. Lekcje rozpoczynaj¹ siê wspóln¹ modlitw¹,
uczniowie bior¹ udzia³ w pielgrzymkach, w³¹czaj¹ siê w ¿ycie parafii,
wspó³pracuj¹ z zakonami, przygotowuj¹ programy artystyczne na ró¿ne uroczystoœci koœcielne i pañstwowe, zdobywaj¹ wysokie lokaty
w licznych konkursach, miêdzy innymi w konkursie „Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia”. Jednym z celów
pracy tych szkó³ jest troska o inteligentny rozwój cz³owieka.
Na zakoñczenie wieczoru m³odzie¿ przedstawi³a piêkny monta¿
s³owno-muzyczny o b³ogos³awionym Janie Pawle II, który zebrani
w koœciele wys³uchali w wielkim
skupieniu. Ks. Proboszcz dziêkuj¹c
im powiedzia³: „Dziêki Wam mogliœmy przypomnieæ sobie wspania³e
wydarzenia z ¿ycia naszego b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Mogliœmy
wspólnie modliæ siê, dziêkuj¹c za
Jego beatyfikacjê i prosiæ o kanonizacjê”.
Z okazji Nowego Roku ¿yczy³
wszystkim b³ogos³awieñstwa Bo¿ego za wstawiennictwem b³. Jana
Paw³a II. Wieczór zakoñczy³ siê b³ogos³awieñstwem i uca³owaniem relikwii B³ogos³awionego. Wierni, którzy wychodzili po nabo¿eñstwie ze
œwi¹tyni mówili, ¿e poprzez bardzo
czytelne œwiadectwo wiary Pañstwa
Dyrektorów by³ to piêkny, wzrusza-7- j¹cy wieczór.
Maria Zadora

Poniedzia³ek 23 stycznia
6.00 Œp. Edmund Chowaniak
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
7.30 Œp. Tomasz Gracjasz
8.00 Œp. Józefa Krauz
12.00 Œp. Jacek Warcho³
18.00 Œp. Zofia Olech, Maria Olech, Zofia Gaczo³
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Alina Rajda - 1 r.œm.
Wtorek 24 stycznia
6.00 Œp. Józefa Krauz
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
7.30 W intencji Bogu wiadomej
8.00 Œp. Kazimierz W¹dolny - 17 r. œm.
Œp. Marek syn
12.00 Œp. Maria, Stefan Zawi³a
Œp. Stanis³aw Czaicki
Œp. Jan Migda³ek
18.00 Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Antoni Fr¹czek

Œp. Jan Dutkieiwcz - 17 r. œm.
Œp. Weronika Zmys³owska
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Czwartek 26 stycznia
6.00 Œp. Weronika Zmys³owska
Podziêkowanie Matce Bo¿ej za odnalezienie
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
7.30 Œp. Franciszek Lach
8.00 Œp. Jacek Warcho³
12.00 Œp. Józefa Krauz
18.00 Œp. Izabela Ceremuga
Œp. Antoni Fr¹czek
Pi¹tek 27 stycznia
6.00 Œp. Józefa Krauz
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
7. 30 Œp. Helena Kap³on
8.00 Œp. Tomasz Gracjasz
12.00 Œp. Antoni Fr¹czek
18.00 Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Wies³aw Domañski - 9 r. œm.

Œroda 25 stycznia
6.00 Œp. Leopold i Joanna Zawi³a
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
7.30 Œp. Józefa Krauz
8.00 Œp. Rajmund, Teresa, Franciszek Guzdek
12.00 Œp. Janina Wac³awska
Sobota 28 stycznia
Dziêkczynno-b³agalna w intencji
00
Jubilatów z okazji 50 lat ma³¿eñstwa 6. O zdrowie i b³og. bo¿e dla rodziny
00
Franiok i Witoszek
18. W intencjach nowennowych
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
Za ¿ywych:
7.30 Œp. Antoni Fr¹czek
O uzdrowienia Kubusia za wstawiennic8.00 Œp. Stanis³awa Guzdek
twem NMP i B³og. Jana Paw³a II
Za zmar³ych
12.00 Œp. Maria Westfalewicz - 5 r. œm
Œp. Zbigniew Karelus
18.00 Œp. Jacek Warcho³
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Sowa, Józef Lurka
Œp. Zofia Rokowska
Œp. Józef Odrzywolski
Niedziela 29 stycznia
Œp. Julian Jêdrygas
6.00 Œp. Tomasz Gracjasz
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Jacek Warcho³
7.30 Œp. Olgierd Sêtkowski
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Józefa Wróblewska - 25 r. œm.
Œp. Antoni Fr¹czek
9.00 Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
Œp. Kazimierz Ry³ko
10.00 Roków: Œp. Wies³aw Kubaszewski - 8 r. œm.
Œp. Ró¿a Wiœniewska
10.30 Œp. Rozalia Grabysz
Œp. Maria Targosz
12.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla W³adys³awy w 75 r. ur.
Œp. Czes³aw Byrski - 16 r. œm
13.15 Œp. Stanis³aw Górak - 4 r. œm.
Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Ludwik Szczurek
18.00 Œp. Józefa Warcha³ - 1 r. œm.
-6-

5. Sakramentu Bierzmowania
udzieli ks. Bp Jan Szkodoñ w œrodê
21 marca o godz. 18.00. Niech kandydaci do tego Sakramentu, zw³aszcza m³odzie¿ z klas III jak najlepiej
przygotuj¹ siê na przyjêcie tego Sakramentu.
6. Pierwsza Komunia œw. bêdzie
6 V na mszach œw. o godz. 10.30
i 12.00.
7. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Franciszka
Salezego, biskupa i doktora Koœcio³a, w œrodê – œwiêto Nawrócenia
œw. Paw³a Aposto³a, w czwartek –
wspomnienie œwiêtych biskupów

Tymoteusza i Tytusa, w pi¹tek –
wspomnienie b³. Jerzego Matulewicza, biskupa, w sobotê – wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Koœcio³a.
8. Zachêcamy do ogl¹dania programów telewizyjnych o tematyce
religijnej, oraz do czytania prasy
katolickiej.
9. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Za wstawiennictwem
B³ogos³awionego Jana Paw³a II, polecamy opiece Solenizantów i Jubilatów nadchodz¹cych dni.

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzia³ek 23.01.2012
Ks. Marek Poznañski
Wtorek 24.01.2012
Ks. Wojciech Szel¹g
Œroda 25.01.2012
Ks. Wojciech Szel¹g
Ks. Marek Poznañski

14.00

Os. Westerplatte bl. 16

14.00

ul. Karmelicka od nr 1 do 35

10.00
15.00

ul .Karmelicka od nr 36 do koñca
Os. Westerplatte bl. 17
/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Rodzinne zmagania
W niedzielê Chrztu Pañskiego, która koñczy okres Bo¿ego Narodzenia, uderzy³o mnie piêkne przepowiadanie Proroka Izajasza o S³udze
Jahwe – przysz³ym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Wielki, starotestamentalny Prorok mówi³, ¿e Bóg podtrzymuje swego s³ugê. On nie bêdzie
podnosi³ g³osu. Bêdzie delikatny –
nie z³amie trzciny nad³amanej.
Utrwali prawo Bo¿e na ziemi. Choæ
bêdzie widzia³, ¿e nie wszyscy Pra-

wo Bo¿e przestrzegaj¹ – to siê nie
zniechêci, ani nie za³amie. Ze œwiadomoœci¹, ¿e Bóg uj¹³ go za rêkê, by
by³ œwiat³oœci¹ dla narodów – bêdzie
otwiera³ oczy niewidomym i prostowa³ przygnêbionych. Bêdzie znakiem
nadziei.
Jako kap³an spe³niam zadanie S³ugi Jahwe. W ca³ym ¿yciu pragn¹³em
go realizowaæ. Tak¿e podczas kolêdy. Byæ delikatnym, wyrozumia³ym
-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

– jednak wyraŸnie obwieszczaæ naukê Chrystusa. Nie zniechêcaæ siê,
¿e j¹ wszyscy nie przyjm¹. Nie lêkaæ siê – wci¹¿ oœwiecaæ mroki
ludzkiej egzystencji œwiat³em Chrystusowego nauczania.
Id¹c do rodzin z b³ogos³awieñstwem kolêdowym mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e nasi parafianie to wybrañcy Bo¿y. Bóg ma w naszych
rodzinach wielkie upodobanie. Pragnie byæ dla nich si³¹ i œwiat³oœci¹.
Choæ niejednokrotnie ich ¿ycie
³amie, to jednak Chrystus wci¹¿ wlewa w ich obola³e dusze balsamy ufnoœci. Ufajcie, Jam zwyciê¿y³.
Podczas kolêdy staram siê z cierpliwoœci¹ s³uchaæ tego, co mi mówi¹.
Ws³uchujê siê w bolesne zdania
o chorobach, tak fizycznych, jak
i moralnych, s¹ czêsto powodem ró¿norakich bied ludzkich. Z wielkim
bólem dowiadujê siê o nowych rozpadach ma³¿eñskich. Jest to wspó³czesna wielka zaraza. Coraz wiêcej
jest ma³¿eñstw ¿yj¹cych na zwi¹z-

kach cywilnych, albo te¿ na tzw.
zwi¹zkach partnerskich. „Jest nam ze
sob¹ dobrze” – mówi¹. Jest to ciê¿ka
choroba, która trapi wspó³czesny
Koœció³, a tak¿e nasz¹ parafiê.
Poprzez wyznania poszczególnych
rodzin przejmuje mnie los ludzi, którzy s¹ zwolnieni z zak³adów pracy –
nie maj¹ Ÿród³a utrzymania. Ws³uchujê siê w bolesne wyznania, i¿
w naszym szpitalu, który ma za patrona b³og. Jana Paw³a II ma byæ
zwolnionych ok. 80 pracowników,
w tym wiêkszoœæ pielêgniarek. Smuci mnie to ogromnie. Gdzie ci ludzie
pójd¹ do pracy. Z czego bêd¹ ¿yæ?
Niejednokrotnie taki stan wywo³uje,
zw³aszcza u mê¿czyzn, pokusê pijañstwa. Doprowadza ono do rodzinnej nêdzy i piek³a domowego. Ta
kolêda uœwiadamia mi równie¿, jak
wielkim problemem jest praca na
ró¿nych rynkach europejskich. Têsknota za rodzin¹, za Ojczyzn¹ jest
niejednokrotnie cierpieniem trudnym do pokonania.
ks. Infu³at

Jasne promienie kolêdy
Pewna parafianka przekaza³a mi
do wykorzystania w naszym biuletynie takie œwiadectwo:
„Kiedy spotyka Ciê wielkie nieszczêœcie, czy to jest koniec œwiata, czy pocz¹tek nowego, lepszego
¿ycia?
Parê lat temu ja, mój m¹¿ oraz córka byliœmy zwyk³a rodzin¹. W ci¹gu jednego dnia zawali³ nam siê ca³y
œwiat. M¹¿ uleg³ powa¿nemu wy- -4-

padkowi, lekarze nie dawali mu szans
na prze¿ycie. Wszystkie marzenia, plany na przysz³oœæ leg³y w gruzach. Co
bêdzie dalej, dlaczego nas to spotka³o? Ci¹g³y lêk, niepokój myœl czy m¹¿
prze¿yje tkwi³y w mojej g³owie.
Co tu powiedzieæ córce, dla której
tata by³ najukochañszym tat¹ na œwiecie, a ona by³a jego oczkiem w g³owie? Przecie¿ w ka¿dej chwili mo¿e
umrzeæ. Trzeba by³o byæ silnym, ra-

M¹¿ nie poddawa³ siê, ciê¿ko æwiczy³, uczy³ siê podstawowych rzeczy,
bardzo siê stara³. Bywa³o raz lepiej,
raz gorzej, ale nasze wysi³ki nie sz³y
na marne. Si³a walki z chorob¹, ci¹g³a rehabilitacja, wsparcie rodziny,
przynios³y rezultaty. To wielki cud,
¿e po tak ciê¿kim wypadku ¿yje
i dobrze funkcjonuje, choæ nadal walczy z chorob¹.
Na naszej drodze spotkaliœmy wiele cudownych ludzi, którzy pomagali nam w ciê¿kich chwilach, za co im
bardzo dziêkujemy. Spotkaliœmy
równie¿ wspania³ych lekarzy mimo,
i¿ w dzisiejszych czasach tak Ÿle siê
o nich mówi i os¹dza. Czujemy opiekê Matki Bo¿ej, która czuwa nad
nami abyœmy byli razem i razem siê
wspierali w trudnych chwilach.
W naszym nieszczêœciu spotka³o
nas wielkie szczêœcie, bo cieszymy
siê, ¿e ¿yjemy i jesteœmy razem.
Wszystkie te wydarzenia pozwoli³y
nam spojrzeæ na ¿ycie z innej strony, zbli¿y³y nas do siebie. Wierzymy, ¿e w trudnych sytuacjach mo¿emy liczyæ na siebie, ¿e jeden dla
drugiego, zrobi wszystko. Ne ma co
u¿alaæ siê nad ¿yciem, tylko trzeba
myœleæ jak go prze¿yæ najlepiej”.

cjonalnie myœleæ, podejmowaæ szybko trudne decyzje, a ja nie mia³am
si³y, tylko p³aka³am. Pamiêtam do
dziœ s³owa córki: mamo jedz, nie
p³acz, bo jak tobie siê coœ stanie, to
co ja zrobiê? Wiedzia³am, ¿e ma racje, nie mogê siê za³amaæ, muszê
wzi¹æ siê w garœæ, byæ silna dla niej,
dla mê¿a, bo oni mnie potrzebuj¹.
To ona nie dopuszcza³a do myœli, ¿e
bêdzie Ÿle, to ona wierzy³a, ¿e
wszystko bêdzie dobrze, by³a m¹drzejsza ode mnie i mia³a racje, choæ
by³a jeszcze ma³¹ dziewczynk¹.
Zaczê³am prosiæ Matkê Bo¿¹
o opiekê nad nami, aby pomog³a
nam pokonaæ wszystkie trudnoœci
i uchroniæ od z³ego. M¹¿ przeszed³
kilka skomplikowanych operacji,
wymaga³ ca³odobowej opieki. Straci³ pamiêæ, zosta³ sparali¿owany.
By³o naprawdê ciê¿ko, ja musia³am
pracowaæ, a córka musia³a zrezygnowaæ z kó³ zainteresowañ i zaraz po
szkole wracaæ do domu, aby pomóc
tacie w rehabilitacji. By³ dla niej jak
m³odszy brat, którego musi wszystkiego nauczyæ. Nie narzeka³a, by³a
to dla niej wielka satysfakcja, ¿e
mo¿e go nauczyæ czegoœ, co uczy³
on j¹ jeszcze niedawno.

Parafianka

Wieczór Papieski
2 stycznia 2012 roku do bazyliki
pw Ofiarowania NMP w Wadowicach przybyli wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami – uczniowie
ze Stowarzyszenia Przyjació³ Szkó³

Katolickich w Stanis³awiu Górnym
i Ponikwi, aby uczestniczyæ w Wieczorze Papieskim. Przed rozpoczêciem mszy œw. piêknie œpiewali ko-5-

(ci¹g dalszy na str. 7)

