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Ci dziêkujê! Proszê teraz
o szczêœliwe rozwi¹zanie
i zdrowie dla dziecka. Mój
synek mia³ urodziæ siê
2 listopada, ale przychodzi na œwiat kilka dni póŸniej. Jestem
najszczêœliwsz¹ mam¹ na œwiecie,
mam kochanego synka. Wiem, ¿e
modlitwa da³a wiarê i nadziejê, dziêki
której mam cudownego synka, który
daje mi radoœæ, sens ¿ycia, jak¿e teraz
piêknego.

Op³atki
W naszej parafii istnieje piêkny
zwyczaj urz¹dzania przez ró¿ne
wspólnoty „op³atków”. Gromadz¹ siê
cz³onkowie danej wspólnoty w salce
domu parafialnego, przy stole zastawionym ró¿nymi ciastami. Wraz
z ksiê¿mi opiekunami oraz siostrami
zakonnymi ³ami¹c siê op³atkiem sk³adaj¹ sobie ¿yczenia. Takie op³atki
zorganizowa³y nastêpuj¹ce grupy:
¯ywy Ró¿aniec, Grupa Modlitwy
o. Pio, Szko³a Modlitwy b³. Jana Paw³a II, Oaza M³odzie¿owa, Zespó³ Charytatywny, Honorowa Stra¿ Serca
Bo¿ego, Rycerstwo Niepokalanej,
Kolping, Akcja Katolicka, Ruch Wiara i Œwiat³o – Rafa³ki, jak równie¿
Grupa Misyjna i Chór parafialny.

Dwa lata póŸniej dowiadujê siê, ¿e po raz
drugi spodziewam siê
dziecka, cudowna nowina. Niestety 13 maja straci³am moje dziecko, moj¹ córeczkê.
Czu³am cierpienie, ból, bardzo to
prze¿y³am. Modlitwa znowu mi pomog³a, da³a si³ê w tych trudnych dla
mnie chwilach, myœl, ¿e jest kochany synek i to jest najwa¿niejsze. Nie
zapomnia³am o modlitwie. Nadal siê
modlê, teraz proszê Ojca Œwiêtego
o zdrowie dla mojego synka. Ojcze
Œwiêty, dziêkujê!
Mama
„Op³atek” cz³onków Parafialnego
Oddzia³u Akcji Katolickiej, której
prezesem jest Pan Stanis³aw Potoczny, opisuje Pani Barbara P³uska.
„Przy piêknie nakrytych bia³ymi
obrusami sto³ach, na których po³o¿one by³y talerze pe³ne apetycznych
ciast i owoców, usiad³a Wspólnota
wraz z ks. Proboszczem Stanis³awem
Jaœkowcem. Atmosfera i nastrój tego
spotkania by³a niepowtarzalna. Œpiewane kolêdy przypomina³y nasze
dzieciñstwo i wraca³y wspomnienia
domu rodzinnego. Sk³adane ¿yczenia bardzo nas ze sob¹ zespoli³y. Pod
koniec spotkania odwiedzi³y nas
dziewczêta z misyjnej grupy wraz
z opiekunk¹, s. Ew¹. Razem z nimi
jeszcze lepiej szed³ nam œpiew kolêd. Takie chwile pamiêta siê d³ugo”.
ks. Infu³at
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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
4. Niedziela Zwyk³a

Kochany Ojcze Œwiêty
Przez tyle lat nosi³eœ nas
w swoim sercu. Zmaga³eœ siê
z trudami ca³ego œwiata. Kocha³eœ nas wszystkich, tak jak
Jezus kaza³ wszystkich mi³owaæ. Teraz my w imiê naszej
mi³oœci do Ciebie prosimy
o rych³¹ kanonizacjê i oddajemy
Ciê modlitwie naszej rodziny.
Rodzina Krzewiñskich

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIWTÓRZONEGO PRAWA:
Pwt 18, 15-20
Bóg obiecuje zes³aæ proroka

STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KORYN1 Kor 7, 32-35
TIAN:
Ma³¿eñstwo i celibat

Lud, który siedzia³ w ciemnoœci, ujrza³ swiat³o wielkie
i mieszkañcom cienistej krainy œmierci wzesz³o œwiat³o

EWANGELIA:

Mk 1, 21-28 Jezus naucza jako maj¹cy w³adzê
W mieœcie Kafarnaum Jezus w szabat wszed³ do synagogi i naucza³. Zdumiewali siê Jego
nauk¹; uczy³ ich bowiem jak ten, który ma w³adzê, a nie jak uczeni w Piœmie. By³ w³aœnie
w synagodze cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. Zacz¹³ on wo³aæ: «Czego chcesz od
nas, Jezusie, Nazarejczyku? Przyszed³eœ nas zgubiæ. Wiem, kto jesteœ: Œwiêty Bo¿y». Lecz
Jezus rozkaza³ mu surowo: «Milcz i wyjdŸ z niego». Wtedy duch nieczysty zacz¹³ go targaæ
i z g³oœnym krzykiem wyszed³ z niego. A wszyscy siê zdumieli, tak ¿e jeden drugiego pyta³:
«Co to jest? Nowa jakaœ nauka z moc¹. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s¹ mu pos³uszne». I wnet rozesz³a siê wieœæ o Nim wszêdzie po ca³ej okolicznej krainie galilejskiej.
Oto słowo Pańskie

„Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku?”
Chce ciê zbawiæ. Wyrwaæ ze szponów grzech. Sprowadziæ z drogi rozpusty i rozpasania Wyzwoliæ od mocy
piekielnych. Przywróæ nadziejê. Przywróciæ wiarê, abyœ móg³ odró¿niæ dobro od z³a, abyœ powróci³ do ¿ony

Chrzest Œw.
Módlmy siê za te dzieci,
aby wzrasta³y w wierze
dla chwa³y Boga i
Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

i dzieci, abyœ by³ latarni¹ i drogowskazem dla innych, abyœ siê przygotowa³
do zmartwychwstania. Chce ci pomóc
wprowadziæ w ¿ycie dwa przykazania
mi³oœci, no i ¿ebyœ nie mówi³, ¿e to ma³o,
da³ ci jeszcze osiem b³ogos³awieñstw.

Ks. St. Gorgol
Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Kaja PaŸdziora, córka Jaros³awa i Kamili
Milena Wojnowska, córka Szymona i Eweliny
Antonina Radwan, córka Artura i El¿biety
Wojciech Szczurkowski, syn Marcina i Agnieszki

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

Œp. Maria Œwiêch, ur. 1948r., zam. ul. Nadbrze¿na
Œp. Kornelia Kowalczyk, ur. 1927r., zam. ul. Batorego
Dobry Jezu,
Œp. Józefa Kie³taczyñska, ur. 1931r., zam. Os. Westerplatte
Œp. Teresa Czuba, ur. 1932r., zam. Os. £¹ki
a nasz Panie, daj im
Œp. Zofia Stopa, ur. 1933r., zam. ul. Krakowska
wieczne spoczywanie.
Œp. Maria Rajda, ur. 1920r., zam. ul. Mickiewicza
Œp. Jan Mrugacz, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
-2Œp. Czes³aw Romanowski, ur. 1932r., zam. Roków

Maryja z Józefem, Odwiedziny
u El¿biety, scena z pastuszkami, Herodem, Królami. Powaga i zadumanie przeplataj¹ siê ze scenami zabawnymi, œmiesznymi, z których
ciesz¹ siê zw³aszcza dzieci. Niektórych mo¿e zaskakiwaæ taki sposób
przedstawienia Jase³ek, ale spe³niaj¹
one swoj¹ rolê. Ostatnia scena, kiedy do ¿³óbka przychodz¹ pastuszkowi, królowie i sk³adaj¹ Mu dary
i wspólnie z widzami œpiewaj¹ kolêdy, pomaga nam odkryæ tajemnicê
betlejemskiej stajenki.
W drodze powrotnej 50-osobowy
chór pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Infu³ata Jakuba Gila piêknie œpiewa³ kolêdy.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Pana. W prawdziwym ¿³obie, na sianie. Przedstawienie to, odgrywane
póŸniej w licznych koœcio³ach
i klasztorach franciszkañskich, szybko rozpowszechni³o siê po ca³ej Europie i przez franciszkanów przeniesione zosta³o w XIII wieku do Polski. Bracia z Kalwarii kontynuuj¹ tê
tradycjê i co roku staraj¹ siê przygotowaæ jase³ka, które zaskakuj¹ widzów. Salka teatralna wype³niona do
ostatniego miejsca. Na scenie pojawiaj¹ siê Anio³owie, którzy podczas
trwania przedstawienia s¹ narratorami, wprowadzaj¹ w kolejne sceny,
a tak¿e przekazuj¹ wiele myœli, pouczeñ. Ogl¹damy kolejne sceny:

Maria Zadora

B³ogos³awiony Jan Pawe³ II pomaga
„Mamusiu kocham Ciê najbardziej
na œwiecie i ca³e szczêœcie, ¿e Ciebie mam, a Ty masz mnie”. To s¹ s³owa mojego prawie piêcioletniego
synka – synka, na którego czeka³am
dziesiêæ d³ugich lat. Lat, które by³y
walk¹ o dziecko, ci¹g³ymi wizytami
u lekarzy, badaniami, które nie przynios³y nic dobrego. By³am zmêczona, wyczerpana psychicznie i fizycznie. Moje ¿ycie by³o puste, bez sensu, myœla³am, po co mam pracowaæ,
po co mi dom, samochód, po co mi
cokolwiek, jak nie mam „najwa¿niejszego skarbu” czyli dziecka. Tego
najbardziej pragnê³am.
W pewnym momencie mojego
¿ycia zdecydowa³am, ¿e kolejna wizyta u lekarza jest moj¹ ostatni¹ wi-

zyt¹ i przyrzek³am sobie, ¿e mam¹
i tak zostanê! Pozosta³a mi tylko modlitwa. Modlitwa do Ojca Œwiêtego,
naszego Papie¿a, wierzy³am, ¿e Ojciec Œwiêty mnie wys³ucha. Uczestniczy³am w mszach œw. odprawianych ka¿dego 2-go dnia miesi¹ca,
modli³am siê, b³aga³am: „Ojcze Œwiêty wys³uchaj mojej proœby, spraw,
abym zosta³a mam¹”. Modli³am siê
i wierzy³am, ¿e ten cud siê stanie.
Dzieñ 2 marca, w tym dniu wykonujê badanie, które potwierdza, ¿e spodziewam siê dziecka. Co czujê, co
wtedy myœla³am? Czu³am nieopisan¹
radoœæ, ³zy szczêœcia i to, ¿e moje modlitwy zosta³y wys³uchane. Ojcze
Œwiêty dziêkujê Ci bardzo, tak bardzo
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 30 stycznia
6.00 Œp. Katarzyna Migas
6.45 Œp. Rozalia Grabysz
7.30 Œp. Józefa Krauz
8.00 Œp. Antoni Fr¹czek
12.00 Œp. Jacek Warcho³
18.00 Œp. Józef Kleszcz
Œp. Jan Cieœlak - 13 r. œm.
Œp. Czes³aw Knapik - 20 r. œm.
Wtorek 31 stycznia
6.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska
Œp. Stanis³aw Królewski
6.45 Œp. Antoni Fr¹czek
7.30 Œp. Edmund Chowaniak
8.00 Œp. Józefa Krauz
12.00 Œp. Jacek Warcho³
18.00 Œp. Józef Ko³aczyk
Œp. Mieczys³aw Standio
Œroda 1 lutego
6.00 Œp. Stanis³aw Królewski
6.45 Œp. Józefa Krauz
7.30 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
8.00 Œp. Helena Kap³on
12.00 Œp. Franciszek Lach
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Jacek Warcho³
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Ró¿a Wiœniewska
Œp. Maria Targosz
Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Kornelia Kowalczyk
Œp. Weronika Zmys³owska
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Bronis³aw S³odowski
Œp. Maria Œwiêch
Œp. Józefa Kie³taczyñska
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Czwartek 2 lutego
Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
6.00 Œp. Antoni Fr¹czek
6.45 Œp. Jacek Warcho³
8.00 Dziêkczynna za 80 lat ¿ycia Stanis³awa
z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e dla Niego
i Rodziny
10.00 Œp. Maria Zguda - 13 r. œm.
12.00 Œp. Maria Tentszert - 1 r. œm.
16.00 Œp. Maria Worecka, Zbigniew m¹¿
18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Anety Dylowicz
Œp. Wiktoria, Franciszek Król
Œp. W³adys³awa, Izydor Pawlik
Œp. Helena, W³adys³aw Pawlik
Œp. W³adys³aw Czermak - 9 r. œm.
Pi¹tek 3 lutego
6.00 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
6.45 Œp. Edmund Chowaniak
7. 30 Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Józefa Kie³taczyñska
8.00 Wynagradzaj¹ca od Stra¿y Honorowej
NSPJ za grzechy i o nawrócenie grzeszników
12.00 Œp. Maria Ziaja
Œp. ks. Czes³aw Ma³ysa oraz dusze
cierpi¹ce w czyœæcu
16.30 Œp. Józefa Krauz
18.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Karola P³oszczycy
z okazji urodzin
Œp. Antoni Fr¹czek
Sobota 4 lutego
6.00 Œp. Franciszka i Piotr Kwiatek
6.45 Œp. Antoni Fr¹czek
7. 30 Œp. Józefa Krauz
Œp. Józefa Kie³taczyñska
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Niepok. Sercu Maryi oraz Bo¿e b³og. dla
kap³anów z naszej Parafii
12.00 Za koœció³ œw., Ojca œw. Benedytka XVI,
o rych³¹ kanonizacje b³og. Jana Paw³a II,
za duchowieñstwo i osoby konsekrowane,
za Radio Maryja i TV Trwam
18.00 Œp. Marian, Krystyna z Rodzicami
Œp. W³adys³aw Brañka, syn Roman
Niedziela 5 lutego
6.00 Œp. Antoni Fr¹czek
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Teresa, Stanis³aw, Helena Sikora
9.00 Œp. Izabela Ceremuga
10.00 Roków: Œp. Antoni Oko³ot, Anna Tatar córka
10.30 Œp. Józef Witek - 14 r. œm.
12.00 Œp. Fanciszek Biel - 3 r. œm.
13.15 Chrzty
18.00 Œp. Agata Jurczak-Kordek i zmarli z rodziny

4. Niedziela Zwyk³a - 29 stycznia 2012
1. Jutro po mszy œw. wieczornej
spotkanie Szko³y Modlitwy b³og.
Jana Paw³a II.
2. W czwartek jest Œwiêto Ofiarowania Pañskiego zwane u nas Œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicznej. Msze
œw. odprawimy o godz. 6.00, 6.45,
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00. Na
ka¿dej mszy œw. poœwiêcimy gromnice. Prosimy tak zabezpieczyæ œwiece by nie rozlewaæ wosku po ³awkach i posadzce. Gromnica jest symbolem Pana Jezusa i Jego Matki. Jest
skutecznym znakiem ochrony przed
nieszczêœciami. Gdy burze szalej¹,
gdy œmieræ siê zbli¿a – œwiecimy
gromnice i modlimy siê. Przypominamy wiernym, ¿e wszystkie Sakramenty Œwiête s¹ dla osób ¿ywych.
Równie¿ Sakrament Chorych jest
przeznaczony dla cz³owieka ¿ywego, który powa¿nie choruje. Nie jest
on konieczny do zbawienia. Pomaga choremu w znoszeniu krzy¿a
cierpienia, a czasami przywraca
zdrowie. Nie ma sensu prosiæ ksiêdza, by przyszed³ z olejami œwiêtymi i udzieli³ Sakramentu Chorych
temu, który ju¿ umar³. Dla zmar³ych
Koœció³ przeznacza obrzêdy pogrzebowe oraz inne modlitwy.
3. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
– z woli Ojca Œwiêtego – jest dniem
modlitw za osoby konsekrowane –
za siostry i braci zakonnych. Zbiórka w koœciele na rzecz zakonów kontemplacyjnych. W tym dniu odprawiamy specjalne mod³y o rych³¹ ka-

nonizacjê b³ogos³awionego papie¿a
Jana Paw³a II. Zapraszamy na godz.
18.00 na wieczór papieski, który poprowadzi Szko³a Podstawowa Nr 1
z Os. Pod Skarp¹.
4. W pierwszy czwartek zapraszamy na godzinê œwiêt¹ po mszy œw.
o godz. 8.00.
5. W pierwszy pi¹tek zachêcamy
wiernych do spowiedzi i Komunii Œw.
wynagradzaj¹cej. Spowiadamy od
godz. 6.00 do 8.00, od 9.00 do 12.00
i od 16.00 do 18.00. Dla dzieci szkolnych Msza Œw. o godz. 16:30. Po mszy
œw. o godz. 18.00 spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
W czwartek oraz w pierwszy pi¹tek
kancelaria parafialna nieczynna.
6. W pierwsz¹ sobotê prosimy na
mszê œw. o godz. 8.00 rodziców, którzy spodziewaj¹ siê potomstwa, jak
równie¿ cz³onków Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu odwiedzamy
chorych i starszych z Komuni¹ Œw.
7. W przysz³¹ niedzielê na mszy œw.
o godz. 12.00 poœwiêcenie ksi¹¿eczek dzieci, które w tym roku przyst¹pi¹ do I Komunii œw.
8. W dniach od 27 do 29 kwietnia
organizujemy pielgrzymkê do Wilna
i sanktuariów pó³nocno-wschodniej
Polski. Koszt 450 z³. Szczegó³y na
plakatach.
9. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek
– wspomnienie œw. Jana Bosko, prezbitera, w niedzielê – wspomnienie
œw. Agaty, dziewicy i mêczennicy.
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/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Pustostan

i odnaleŸæ w tej nowej sytuacji. Jest to
dla mnie niewyobra¿alna strata. Nikt,
ani nic mi tej osoby nie zast¹pi”. Widzê jak oczy mojego rozmówcy, przy
tych s³owach, coraz bardziej wilgotniej¹. Za chwilê s¹ pe³ne ³ez. To tak¿e
dzieje siê przy przedwczesnych odejœciach dzieci.
Taki duchowy pustostan prze¿ywaj¹
równie¿ ci, którzy utracili pracê. „Tyle
lat by³em przyzwyczajony i¿ szed³em
do mego zak³adu, do pracy, na okreœlon¹ godzinê. Tam mia³em zajêcie.
By³em potrzebny. Mog³em utrzymaæ
rodzinê. Teraz po zwolnieniu – rano
wstajê i nie wiem co z czasem mam
robiæ. W takim stanie mo¿na zwariowaæ. Kusi, by pustkê zalaæ alkoholem.
Niejednokrotnie tak siê dzieje. Bieda
braku pracy – ¿eni siê z alkoholizmem
i rodzi ona nêdzê, piek³o domowe.
Równie¿ zdarza mi siê us³yszeæ od
tych, którzy przeszli na emeryturê czy
rentê, i¿ przez nich te¿ jest prze¿ywany duchowy dramat. Nie jestem ju¿
potrzebny. Mam œwiadomoœæ, ¿e jestem zmarginalizowany.
Duchowy pustostan jest ciê¿k¹ chorob¹ u tych, którzy przestali wierzyæ.
Nie odczuwaj¹ ju¿ potrzeby ani modlitwy, czy te¿ uczestnictwa w coniedzielnej mszy œw. Uwa¿aj¹, ¿e jest to
ich prywatn¹ spraw¹, czy ¿yj¹ w sakramentalnym ma³¿eñstwie, czy te¿
bez niego. Psychologia religii niejednokrotnie podkreœla o niebezpieczeñstwie kryzysu jaki dotyka m³odzie¿ –
jest nim odejœcie od wiary, od Boga
i Koœcio³a. Zauwa¿am, ¿e nasze czasy
spotêgowa³y ten problem. Rozmy³a siê
obecnoœæ Chrystusa we wnêtrzu cz³o-

Chodz¹c po kolêdzie, zw³aszcza
po blokach – niejednokrotnie s³yszê – w s¹siedztwie nikt nie mieszka – jest pustostan. W jesieni zmar³a jedyna mieszkanka tych pomieszczeñ – babcia. Rodzina jeszcze nie zdecydowa³a kto ma tam
osi¹œæ. Mieszkanie jest w remoncie
– czeka na nowych w³aœcicieli.
Na Podhalu nie zamieszka³e
domy, czêsto du¿e kamienice s¹
plag¹. U nas na szczêœcie jest to
bardzo rzadkie zjawisko. Tam za
prac¹ wyjecha³a ca³a rodzina. Dom
siê wyludni³. Cierpliwie czeka a¿
wróc¹. Niektórzy dorobili siê za
granic¹, postawili tu dom, ale jeszcze do niego nie wracaj¹, gdy¿ tam
maj¹ dobrze p³atn¹ pracê, a u nas
du¿e bezrobocie. Bogaty dom
mo¿e jeszcze poczekaæ a¿ w³aœciciele z zagranicy go o¿ywi¹. Pustostany s¹ zawsze smutnym wo³aniem
o w³aœciwych mieszkañców. Zdarzaj¹ siê takie wypadki, ¿e urz¹dzaj¹ sobie w takich lokalach bezdomni spanie.
Du¿o czêœciej jednak spotykam
tzw. duchowe pustostany. Tamte
materialne s¹ bolesn¹ ran¹. Te duchowe s¹ niejednokrotnie wielkim
dramatem. Rozmawiam z parafianami, którzy prze¿ywaj¹ wewnêtrzn¹ pustkê. Spowodowana
jest ona œmierci¹ bliskiej osoby. S³yszê wyznanie: „Przesz³o 50 lat prze¿yliœmy razem. Teraz zosta³em
sam, sama. Nie mogê siê z tym pogodziæ. Nie potrafiê siê pozbieraæ
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wieka, a on ju¿ nie widzi potrzeby
wzmocnienia wiêzi z Jezusem.
Ile¿ jest jeszcze innych przyczyn
duchowej pustki. One siê nasilaj¹.
Kiedy stykam siê z takimi poranionymi – staram siê naprowadzaæ rozmowê na temat pracy nad sob¹. Przed
laty ks. prof. Józef Tischner, w czasach Solidarnoœci, du¿o mówi³ i pisa³
o pracy nad prac¹. Myœlê, ¿e w naszych czasach trzeba pomagaæ ludziom – by gorliwej podjêli prace nad
sob¹. Ró¿ne przyczyny duchowej
pustki trzeba rozwi¹zywaæ. Nie mo¿-

Jase³ka w Kalwarii
Na pierwsz¹ w 2012 roku pielgrzymkê pojechaliœmy do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Kalwaria w okresie
zimowym odwiedzana jest przede
wszystkim dziêki piêknej szopce.
Szopka zajmuje niemal jedn¹ czwart¹
nawy g³ównej. Dziêki swym rozmiarom i bogactwu elementów, zdaje siê
przenosiæ cz³owieka dwa tysi¹ce lat
wstecz, choæ jest to Betlejem widziane po polsku: z tañcz¹cymi góralami, wiatrakami, warsztatami z ruchomymi figurkami rzemieœlników, stawkami, to jednak g³ówne miejsce zajmuje Pan Jezus w ¿³óbku, Maryja
i Józef. Budowa szopki zaczyna siê
najczêœciej po pierwszej niedzieli adwentu. Jeden z jej budowniczych brat
Hiacynt podaje, ¿e w szopce jest oko³o 150 figurek nieruchomych i oko³o
50 ruchomych, nie licz¹c zwierz¹tek
i drobiazgów. Stale w szopce pojawiaj¹ siê nowe figurki.
Kolejnym miejscem, do którego siê
udajemy jest kaplica Matki Bo¿ej -5-

na siê im poddaæ. Doprowadz¹ do
wielkiej depresji. W pracy nad swoimi biedami pomaga Jezus Chrystus.
Papie¿ Jan Pawe³ II uczy³, ¿e nie
mo¿na zrozumieæ cz³owieka bez
Chrystusa. Sam Zbawiciel zaprasza³
cz³owieka: „PrzyjdŸcie do Mnie
wszyscy, którzy obci¹¿eni jesteœcie,
a Ja was pokrzepiê”.
Tegoroczne kolêdowanie wzmog³o we mnie potrzebê du¿ej modlitwy za tymi, którzy doœwiadczaj¹
goryczy ludzkiego ¿ycia.
ks. Infu³at

Kalwaryjskiej, przed cudownym
obrazem Matki Bo¿ej prosimy
o potrzebne ³aski na 2012 rok.
Z wielkim wzruszeniem uca³owujemy relikwie b³ogos³awionego
Jana Paw³a II, które znajduj¹ siê
w tej kaplicy. Na klêczniku, na którym klêcza³ i modli³ siê B³ogos³awiony w czasie pielgrzymki do
Kalwarii umieszczono relikwie
w kszta³cie ksiêgi. Z jednej strony
znajduje siê ampu³ka z krwi¹ B³ogos³awionego i napis „Tutaj moje
serce pozosta³o na zawsze” – Jan
Pawe³ II, a z drugiej herb papieski,
napis Totus Tuus i data beatyfikacji.
Z bazyliki idziemy do budynków
Seminarium, gdzie od kilku lat
w okresie Bo¿ego Narodzenia wystawiane s¹ Jase³ka. Sam pomys³
urz¹dzania jase³ek przypisywany
jest œw. Franciszkowi z Asy¿u, który wraz ze swoimi braæmi, w czasie
Pasterki odprawianej w lesie, przedstawi³ dramatyczne narodzenie
(ci¹g dalszy na str. 7)

