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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
5. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy ze str. 7)

towane s¹ te¿ ubiory, na-
czynia i rozmaite judaika,
obyczaje i tradycje.
Znaczna czêœæ sta³ej wy-
stawy poœwiêcona jest

przedstawieniu cyklu œwi¹t ¿ydow-
skiego kalendarza. Wywodz¹ siê one
bezpoœrednio z Biblii. Najwa¿niej-
szym z nich jest tygodniowe œwiêto
szabatu.

Po opuszczeniu synagogi kieruje-
my siê w stronê koœcio³a Bo¿ego Cia-
³a. Ufundowany przez króla Kazimie-
rza Wielkiego, by³ g³ównym koœcio-
³em parafialnym Kazimierza. Na po-
cz¹tku XV stulecia W³adys³aw Jagie³-
³o sprowadzi³ z K³odzka Kanoników
Regularnych Laterañskich, którzy do
dziœ sprawuj¹ pieczê nad tym koœcio-
³em. Barokowe wnêtrze koœcio³a jest
najœwietniejszym zabytkiem krakow-
skiej snycerki XVII i XVIII stulecia.

Opuszczamy Kazimierz, jedziemy
do £agiewnik. Najpierw kierujemy
siê do powstaj¹cego Centrum „Nie
lêkajcie siê” dla upamiêtnienia boga-
tego dziedzictwa osoby i pontyfika-
tu b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Na
terenie oko³o 1000 hektarów nale¿¹-
cego niegdyœ do produkuj¹cej sodê
fabryki Solvay, tej samej, w której
podczas okupacji pracowa³ Karol
Wojty³a, powstaje „papieskie mia-
steczko”. Idziemy do oddanego
w ubieg³ym roku dolnego koœcio³a.

W jednej z kaplic, ka-
p³añskiej, wybudowanej
na wzór krypty œw. Le-
onarda na Wawelu
umieszczono marmu-
row¹ p³ytê z grobu b³og. Jana Paw³a
II, a na niej relikwiarz z ampu³k¹ krwi
B³ogos³awionego. W centralnej kapli-
cy dolnego koœcio³a na œrodku znaj-
duje siê o³tarz, przy którym sprawo-
wana jest Eucharystia. Wokó³ na œcia-
nach umieszczono obraz przedsta-
wiaj¹cy b³. Jana Paw³a II w ró¿nych
Sanktuariach Maryjnych œwiata.

Z Centrum jedziemy do Sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia. O godz.
14.30 w kaplicy Wieczystej Adora-
cji, uczestniczymy w adoracji pro-
wadzonej przez ks. inf. Jakuba Gila.

O godz. 15.00 odmawiamy Koron-
kê do Mi³osierdzia Bo¿ego. PóŸniej
w bazylice bierzemy udzia³ w kon-
celebrowanej przez 9 kap³anów
mszy œw., g³ównym koncelebrantem
jest ks. infu³at Jakub Gil. Na pocz¹t-
ku mszy œw. ks. pra³at Franciszek
Œlusarczyk serdecznie wita przyby-
³ych pielgrzymów, a szczególnie
nasz¹ grupê, która pielgrzymuje do
£agiewnik co miesi¹c.

Na zakoñczenie mszy œw, odmó-
wiliœmy akt zawierzenia œwiata Mi-
³osierdziu Bo¿emu, który wypowie-
dzia³ b³og. Jan Pawe³ II 17 sierpnia
2002 roku. Maria Zadora

Za wszystko dobro z Bo¿ej rêki

wziête, za skarby wiary, za pocie-

chy œwiête, za trudy pracy i tru-

dów owoce, za chwile si³y i d³ugie

niemoce, za spokój, walki, zdrowie

i choroby, za uœmiech szczêœcia

i za ³zy ¿a³oby i za krzy¿ ciê¿ki na

barki z³o¿ony – niech bêdzie Jezus

Chrystus pochwalony”.

Na pami¹tkê modlitw w intencji

kanonizacji b³og. Jana Paw³a II

Rodzina Cieœlików
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Ks. St. Gorgol

 Oto słowo Pańskie

(ci¹g dalszy ze str. 5)

(ci¹g dalszy na str. 8)

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KORYN-
TIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
HIOBA:

EWANGELIA:   Mk 1, 29-39  Jezus uzdrawia i wypêdza z³e duchy

Hi 7, 1-4.6-7
1 Kor  9, 16-19.22-23

Jezus wzi¹³ na siebie nasze s³aboœci i nosi³ nasze choroby

Marnoœæ ¿ycia ludzkiego

Jezus po wyjœciu z synagogi przy-
szed³ z Jakubem i Janem do domu
Szymona i Andrzeja. Teœciowa zaœ
Szymona le¿a³a w gor¹czce. Zaraz
powiedzieli Mu o niej. On zbli¿y³ siê
do niej i uj¹wszy j¹ za rêkê podniós³.
Gor¹czka j¹ opuœci³a i us³ugiwa³a im.
Z nastaniem wieczora, gdy s³oñce
zasz³o, przynosili do Niego wszyst-
kich chorych i opêtanych; i ca³e mia-
sto by³o zebrane u drzwi. Uzdrowi³
wielu dotkniêtych rozmaitymi cho-
robami i wiele z³ych duchów wyrzu-
ci³, lecz nie pozwala³ z³ym duchom

mówiæ, poniewa¿ wiedzia³y, kim On
jest. Nad ranem, gdy jeszcze by³o
ciemno, wsta³, wyszed³ i uda³ siê na
miejsce pustynne, i tam siê modli³.
Poœpieszy³ za Nim Szymon z towa-
rzyszami, a gdy Go znaleŸli, powie-
dzieli Mu: «Wszyscy Ciê szukaj¹».
Lecz On rzek³ do nich: «PójdŸmy
gdzie indziej, do s¹siednich miejsco-
woœci, abym i tam móg³ nauczaæ, bo
na to wyszed³em». I chodzi³ po ca-
³ej Galilei, nauczaj¹c w ich synago-
gach i wyrzucaj¹c z³e duchy.

Nauczycielu – gdzie mieszkasz?

Co ja mam g³osiæ? Jesteœ polity-
kiem, czy uczniem CHRYSTUSA?
Co chcesz g³osiæ? JEZUSA, czy
swoj¹ naukê? A mo¿e to, co oni chc¹
s³yszeæ. Ca³y œwiat szuka JEZUSA.
Jest on mêczony wieloma prawda-

mi. Zapowiedziami o rych³ym koñ-
cu  œwiata .  Wró¿bami .  Przepo-
wiedniami sprzedawanymi nawet
pod Jasn¹ Gór¹. Chrzeœcijanin ma
g³osiæ prawdê CHRYSTUSOW¥.
Chrzeœcijanin ma prawo oskar¿aæ.

PANIE, pozwól mi byæ œwiatkiem
Twojej Ewangelii. G³osicielem Two-
jej mi³oœci

Rozalia Borkowska

nie ¿yje Ewangeli¹. Tyle rodzin bez
mi³oœci, bez Boga. Umar³a mi³oœæ,
wysch³a m¹droœæ i szlachetnoœæ. Lu-
dzie musz¹ przejœæ przez pustyniê.
Potrzeba im przewodników. Paulini
chc¹ odnajdowaæ Boga, by póŸniej
umieæ poprowadziæ ich do �róde³
£aski. O to prosz¹ Maryjê, swoj¹
Opiekunkê. To g³êbokie rozwa¿anie
sk³oni³o wielu z nas do refleksji.

¯egnamy siê ju¿ z Maryj¹. Pora
wracaæ. W drodze powrotnej trady-
cyjnie odmawiamy „ró¿aniec piel-
grzyma”, modl¹c siê dziœ za pomor-

dowanych ¯ydów, za pojednanie
¯ydów z Polakami, prosimy w mo-
dlitwie o jednoœæ chrzeœcijan. Pole-
camy babcie i dziadków, szczegól-
nie tych, którzy nie s¹ obdarowani
szacunkiem przez wnuków, tak¿e za
ludzi starszych i chorych, o cierpli-
woœæ wzajemn¹ miêdzy ma³¿onka-
mi. W modlitwie wspominamy te¿
zmar³e babcie i dziadków naszych
pielgrzymów. Mimo doœæ du¿ych
opadów œniegu, droga mija bardzo
szybko. Dziêkujemy Ksiê¿e Infu³a-
cie. Do zobaczenia 16 lutego.

5. Niedziela Zwyk³a - 05 lutego 2012

Œladami starszych Braci w Wierze
W tygodniu modlitw o jednoœæ Ko-

œcio³a, 23 stycznia 2012 roku poje-
chaliœmy na pielgrzymkê do £agiew-
nik i na Kazimierz.

Kraków przez wieki by³ miastem
przenikania siê kultur, a najpiêkniej
widaæ to na Kazimierzu, gdzie sy-
nagogi s¹siaduj¹ z koœcio³ami.

W latach 1941 – 1943 hitlerowcy
zlikwidowali prawie ca³kowicie lud-
noœæ ¿ydowsk¹, tworz¹c getto
w Podgórzu, niszcz¹c bezcenne za-
bytki kultury, dewastuj¹c bo¿nice
i cmentarze.

Stara synagoga przy ul. Szerokiej
jest najstarsz¹ istniej¹c¹ do dziœ
¿ydowsk¹ œwi¹tyni¹ na ziemiach
polskich. Pod koniec lat 50. XX stu-
lecia Gmina ¯ydowska przekaza³a
budynek starej synagogi Muzeum
Historycznemu Miasta Krakowa.
W chwili obecnej znajduje siê tu sta³a
ekspozycja „Dzieje i kultura

¯ydów”. Wnêtrze synagogi jest
w du¿ej mierze efektem powojennej
odbudowy i adaptacji zabytku do
funkcji muzealnej. Wysoka hala na-
kryta jest zrekonstruowanymi skle-
pieniem krzy¿owo-¿ebrowym,
wspartym na dwóch smuk³ych ko-
lumnach. Z dawnego wyposa¿enia
ocala³a renesansowa oprawa szafy
o³tarzowej, która s³u¿y³a do przecho-
wywania rêcznie pisanych piêciu
ksi¹g Starego Testamentu (Tora).
Zrekonstruowano bimê, czyli okra-
towane podium dla kantora, z któ-
rego czytano modlitwy Tory. Œwia-
t³o odgrywa w tradycji ¿ydowskiej
bardzo du¿¹ rolê. St¹d te¿ zgroma-
dzono ró¿norodne œwieczniki, u¿y-
wane w trakcie ceremonia³u syna-
golnego i domowego. Symbolem ju-
daizmu jest œwiecznik (menora) sied-
mioramienny. Na wystawie prezen-

1. W czwartek 9 lutego na Mszê
œw. o godz. 18.00 zapraszamy m³o-
dzie¿ przygotowuj¹c¹ siê do Bierz-
mowania. Po Mszy œw. spotkanie
z m³odzie¿¹ i jej rodzicami.

2. W sobotê 11 lutego, w wspomnie-
nie Objawienia Matki Bo¿ej w Lour-
des, z woli Ojca Œwiêtego obchodzi-
my XIX Œwiatowy Dzieñ Chorego.
Wszystkich, którzy siê Ÿle maj¹, za-

praszamy w tym dniu na mszê œw.
o godz. 12.00. Ojciec Œwiêty Bene-
dykt XVI w orêdziu na ten dzieñ pi-
sze: „Zwracam siê z proœb¹ do kom-
petentnych w³adz, a¿eby do³o¿yli sta-
rañ o rozwój i doskonalenie odpo-
wiednich struktur opieki zdrowotnej,
aby s³u¿y³y pomoc¹ i by³y wsparciem
dla cierpi¹cych, przede wszystkich dla
najubo¿szych i potrzebuj¹cych”.
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/-/ Ks. Stanis³aw Jaœkowiec – Proboszcz

Poniedzia³ek 6 lutego
   6.00 Œp. Mieczys³aw Klimkowicz
   6.45 Œp. Antoni Fr¹czek
   7.30 Œp. Stanis³aw Królewski
   8.00 Œp. Franciszek Lach
  12.00 Dziêkczynno-b³ag. w 80r. ur. Feliksa

z proœb¹ o dalsze zdrowie i blog. Bo¿e
  18.00 Œp.  Józefa Krauz

Œp. Jan Ka³u¿a

Wtorek 7 lutego
   6.00 Œp. Weronika Zmys³owska

Œp. Wojciech Stanek - 1 r. œm.
   6.45 Œp. Antoni Fr¹czek
   7.30 Œp. Stanis³aw Królewski
   8.00 Œp. Artur Pochopieñ - 1 r. œm.
  12.00 Œp. Józefa Krauz
  18.00 Œp.  Bronis³aw S³odowski

O b³og. Bo¿e i zdrowie oraz
wszelkie potrzebne ³aski dla babci
i rodzin Romanik i Mrowiec

Œroda 8 lutego
    6.00 Œp. Stanis³aw Królewski
    6.45 Œp. Józefa Krauz
    7.30 Œp. Jan Spisak, Helena i Micha³ oraz rodzice
    8.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 24 r. œm.
  12.00  Œp. W³adys³awa Handzlik i jej rodzice

Œp. Stanis³aw i Anna
  18.00 W intencjach nowennowych

Za ¿ywych
O szczêœliwe rozwi¹zanie i b³og. Bo¿e dla Eweliny
Dziêkczynna, o b³og. Bo¿e dla Bo¿eny i Agaty
w18 r. ur.

Za zmar³ych
Œp. Teresa Jucha
Œp. Józef Odrzywolski
Œp. Julian Jêdrygas
Œp. Stanis³aw Zaj¹c
Œp. Wiktoria Suska
Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Kazimierz Ry³ko
Œp. Józefa Stankiewicz
Œp. Ludwik Szczurek
Œp. Kornelia Kowalczyk
Œp. Weronika Zmys³owska
Œp. Stanis³aw Pardyga³
Œp. Marianna Kud³acik
Œp. Maria Œwiêch

Œp. Maria Rajda
Œp. Zofia Stopa
Œp. Stanis³awa Byrska - 5 r. œm.
Œp. Halina Firek
Œp. Helena Kap³on

Czwartek 9 lutego
   6.00    Œp. Józefa Krauz
   6.45 Œp. Anna Migas
   7.30     Œp. Julian Jêdrygas

     
8.00 Œp. Stanis³aw Królewski

  12.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
  18.00 Œp. Janina i Franciszek z dzieæmi

Œp. Antoni Fr¹czek

Pi¹tek 10 lutego
   6.00 Œp. Ró¿a Wiœniewska
   6.45 Œp. Kazimierz Ry³ko
   7. 30 Œp. Stanis³aw Królewski

Œp. Weronika Zmys³owska
   8.00 Œp. Józefa Kruaz
  12.00 Œp. Halina Firek
  18.00 Œp. Helena Kap³on

Œp. Antoni Fr¹czek
Œp. Antoni, Bronis³awa, Stefania, Zofia Renkiewicz

Sobota 11 lutego
   6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 25 r. œm.
   6.45 Œp. Marian, Helena Gembczyk
   7. 30 Œp.  Stanis³aw Królewski

Œp. Józefa Kie³taczyñska
   8.00 Œp. Halina Firek
  12.00 Œp. Józefa Krauz
  18.00 Œp. Ludwik Dziedzic z rodzin¹

Œp. Antoni Fr¹czek

  Niedziela  12 lutego
   6.00 Œp. Antoni Fr¹czek
   7.30 O bo¿e b³og. dla cz³onków ¯ywego

Ró¿añca i ks. Opiekuna
Œp. Maria Olech - 3 r. œm. i rodzice Maria i Tadeusz

   9.00 Œp. Adolf Gonet - 17 r. œm.
  10.00 Roków: Œp. Pawe³ Kurek - 5 r. œm.
  10.30  Podziêkowanie Bogu za 45 lat pracy zawodowej,

z proœb¹ o b³og. Bo¿e na emeryturze
dla Zdzis³awa Wojty³ko

  12.00 Œp. Zofia, Edward Skiba
  13.15 Roczki
  18.00 Œp. Alojzy Kumorowski

Rodzina Domowym Koœcio³em
W ostatnim czasie, pielgrzymuj¹c

do £agiewnik, odwiedziliœmy syna-
gogê na krakowskim Kazimierzu.
Uwa¿aliœmy, ¿e jest nasz¹ wielk¹
powinnoœci¹ byœmy tam byli, bo
prze¿ywaliœmy w styczniu Tydzieñ
Ekumeniczny, który od wielu ju¿ lat
jest poprzedzony w Polsce Dniem
Judaizmu. Równoczeœnie byliœmy
przynagleni nawiedziæ miejsce mo-
dlitwy ¯ydów w Krakowie, gdy¿
dowiedzieliœmy siê, ¿e przyjaciel
z lat gimnazjalnych Karola Wojty³y
– ¯yd Jerzy Kluger umar³ pod ko-
niec grudnia 2011 roku. Przy tej oka-
zji dowiedzieliœmy siê, ¿e ojciec Jur-

ka, znany adwokat wadowicki, by³
przewodnicz¹cym gminy ¿ydow-
skiej, która przed II wojna œwiatow¹
liczy³a 2 tys. wyznawców.

W Wadowicach synagogê
¿ydowsk¹ równie¿ zburzy³ nazizm
niemiecki podczas ostatniej wojny.

Nawiedzenie miejsca modlitwy
wyznawców religii Moj¿eszowej po
raz kolejny uœwiadomi³o mi, ¿e s¹
to nasi starsi bracia w wierze – tak
ich nazwa³ b³og. Papie¿ Jan Pawe³
II. Chrzeœcijañstwo czerpie obfity-
mi garœciami z ¿ydowskiej wiary.

(ci¹g dalszy na str. 4)

3. We wtorek 14 lutego Przewod-
nicy PTTK z Wadowic zapraszaj¹
dzieci na wycieczkê do £agiewnik
„Œladami ks. Karola Wojty³y – papie-
¿a Jana Paw³a II, po Ma³opolsce”.
Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu nad
Choczenk¹. Wpisowe 5 z³.

4. W czwartek 16 lutego pielgrzy-
mujemy na Jasn¹ Górê. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³.

5. W sobotê 25 lutego pojedziemy
do Doliny Koœcieliskiej w Zakopa-
nem. Wyjazd o godz. 7.00. Koszt
przejazdu 30 z³.

6. M³odych i starszych, którzy do-
tychczas nie przyjêli Sakramentu
Bierzmowania pragniemy przygoto-
waæ przez najbli¿sze tygodnie tak,
aby mogli przyj¹æ ten Sakrament 21
marca. Chêtnych zapisujemy w tym
tygodniu w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.

7. Dni skupienia dla narzeczonych
bêd¹ w naszej parafii w marcu,
w pierwsz¹ i drug¹ sobotê, 03. i 10.
marca od godz. 16.00 oraz
w pierwsz¹ i drug¹ niedzielê, 04.
i 11. marca na mszy œw. o godz. 9.00
i po niej spotkanie w domu parafial-
nym, a nie jak dotychczas przez
cztery kolejne niedziele.

8. Œwiêci tego tygodnia: w ponie-
dzia³ek – wspomnienie œwiêtych
mêczenników Paw³a Miki i Towa-
rzyszy, w pi¹tek – wspomnienie
œw. Scholastyki, dziewicy.

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

10. Na nowy tydzieñ ¿yczymy
wszystkim wielu ³ask i b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego, szczególnie dla
Solenizantów i Jubilatów nadcho-
dz¹cych dni.
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Ofiarujemy nasze dzienne sprawy
16.01.jedziemy z ks. infu³atem Ja-

kubem Gilem na pierwszy w tym
roku Apel Jasnogórski. Przez Mary-
jê dziêkujemy Bogu, ¿e mamy tê
wielk¹ ³askê pielgrzymowania i mo-
¿emy prze¿ywaæ takie bliskie spotka-
nia z Matk¹. Nasze modlitwy to wiel-
kie dziêkczynienie za Jana Paw³a II
i gor¹ca proœba o Jego kanonizacjê.
Wieziemy te¿ do Maryi ogrom na-
szych trudnych spraw: choroby, za-
gro¿enie utraty pracy. W tej dzisiej-
szej pielgrzymce szczególnie modli-
my siê za ludzi chorych i cierpi¹cych,
aby dobry Bóg, przez rêce Maryi, za
wstawiennictwem Jana Paw³a II,
wys³ucha³ nas i da³ im zdrowie.
Œpiew kolêd bêdzie dziœ nasz¹ mo-
dlitw¹. Ksi¹dz Infu³at wprowadza
nas w te modlitwy i rozwa¿ania ró-
¿añcowe. W najbli¿szych dniach
obchodziæ bêdziemy Dzieñ Babci
i Dziadka. Z tej okazji dziêkujemy
za nich Bogu, prosz¹c o rozszerzo-
ne, wielkie serce dla rodziców, aby
zaakceptowali synow¹ lub ziêcia. Je-
dziemy w przeddzieñ Dnia Judaizmu,
obchodzonego od 1997r.corocznie
17 stycznia. Jan Pawe³ II powiedzia³:
„Kto spotyka Jezusa, spotyka juda-
izm”. Œwiêtujemy fakt, ¿e chrzeœci-
jañstwo wywodzi siê równie¿ z ju-
daizmu, ¿e z ¯ydami ³¹czy nas wia-
ra w jednego Boga, Ksiêgi Starego
Testamentu. Wspomina  zmar³ego
31 grudnia 2011 roku przyjaciela
Jana Paw³a II z czasów wadowickich
– Jerzego Klugera.

Nasz¹ modlitw¹ obejmujemy
zwalnianych pracowników z wado-
wickich zak³adów pracy. Odmawia-
j¹c tajemnice radosne prosimy, aby
Matka Bo¿a uprosi³a nam u swego
Syna abyœmy byli otwarci na g³os
Bo¿y, pomó¿ nam Matko w przyjê-
ciu powo³ania, które Bóg kieruje do
nas. Pomagaj nam w odkrywaniu
Boga w naszym ¿yciu. Niech w ma³-
¿eñstwach panuje zgoda, a dom bê-
dzie bezpiecznym schronieniem.
Niech œwi¹tynie: koœcio³y katolickie,
cerkwie prawos³awne i zbory prote-
stanckie bêd¹ przepe³nione ludŸmi
wiary i aby przekazywa³y mi³oœæ do
Boga i cz³owieka, a wiara nasza by³a
¿arliwa. 16 stycznia na Jasnej Gó-
rze czczona jest Matka Bo¿a czêsto-
chowska jako Królowa Pustelników,
oraz Patronka oo. Paulinów.

Rozwa¿ania apelowe prowadzi
o. Wojciech Dec. Zwraca siê do Ma-
ryi, i¿ to Ona sama ich wybiera i to
Ona przez Paulinów prowadzi wier-
nych do Chrystusa. Ucz¹ siê od Niej
pokory, m¹droœci i s³u¿by. Jako s³u-
dzy ludzi, którzy przychodz¹c do
Sanktuariów wierz¹, ¿e w zakonni-
kach spotykaj¹ tych, którzy spotka-
li Boga. Ludziom umêczonym bra-
kuje nieraz nadziei i si³y do ¿ycia.
Brakuje tak jak brak³o wina w Ka-
nie. Paulini s³ysz¹ od Maryi – we-
Ÿcie od nich tê wewnêtrzn¹ pustkê,
jak puste st¹gwie i nape³niajcie je
mocami Bo¿ymi. Na pustyni tego
œwiata wielu nie ¿yje w ³asce Bo¿ej,

Równie¿ liturgia nasza zrozumia³a
jest przez poznanie publicznej
chwa³y Bogu oddawanej przez Na-
ród Wybrany. Zasadnicza ró¿nica
jest w tym, ¿e my uznajemy Jezusa
Chrystusa za obiecanego Mesjasza
i prawdziwego Boga. Oni na Niego
wci¹¿ czekaj¹. Przy zwiedzaniu sy-
nagogi g³êboko prze¿y³em jak bar-
dzo w tej religii s¹ rozbudowane
œwiêta, a zw³aszcza szabat – obcho-
dzony w rodzinnych domach. Wier-
ne wype³nienie przez rodziny
¿ydowskie przepisów dotycz¹cych
szabatu ustrzeg³o ten naród, który
przez ca³e wieki nie mia³ w³asnego
pañstwa, œwi¹tyni i szkó³ – od wy-
narodowienia. W ogromnym zna-
czeniu naród ¿ydowski utrzyma³
sw¹ to¿samoœæ poprzez rodzinny
kult dnia sobotniego. Pobo¿noœæ
rodzinna sprawi³a, ¿e rozproszony
przez wieki naród nosi³ œwiadomoœæ
swego Bo¿ego wybrañstwa.

Chodz¹c po kolêdzie doznawa-
³em radoœci, gdy¿ wiele rodzin na-
szej parafii jest czytelnym znakiem
Domowego Koœcio³a. Bardzo mnie
cieszy³o, ¿e w mieszkaniach s¹ reli-
gijne znaki. Zw³aszcza powieszony
na œcianie krzy¿, a tak¿e obraz Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i b³og.
Papie¿a Jana Paw³a II. Podbija³a
moje kap³añskie serce w wielu do-
mach obecnoœæ na modlitwie kolê-
dowej ca³ej rodziny. Zdajê sobie
przecie¿ sprawê, jak w naszych cza-
sach trudno jest byæ razem podczas

wizyty kolêdowej. Minê³y czasy, kie-
dy w zak³adach pañstwowych by³a
praca od godziny do godziny. Widzê
jak teraz bardzo czêsto nie ma ure-
gulowanych godzin pracy. Zw³asz-
cza w zak³adach prywatnych. Tym
bardziej gdy ktoœ prowadzi w³asny
biznes. Równie¿ dzieci szkolne
i m³odzie¿ s¹ wprzêgniête w ró¿ne
zajêcia pozaszkolne: nauka jêzyków,
dodatkowe lekcje, æwiczenia spraw-
noœciowe.

Gdy by³em m³odym ksiêdzem wi-
dzia³em, jak system komunistyczny
utrudnia³ ludziom publiczne przy-
znanie siê do wiary. Wtedy by³em
przekonany, ¿e kiedy minie nacisk
partyjny – wtedy ludzie bêd¹ z ³atwo-
œci¹ wyznawali wiarê. Teraz widzê,
¿e siê ³udzi³em. Obecne czasy libe-
ralizmu s¹ wielk¹ przeszkod¹ w roz-
woju wiary. Wci¹¿ s¹ aktualne s³owa
Jezusa, ¿e ten kto chce iœæ za Nim
musi podj¹æ krzy¿.

Po tej kolêdzie nabra³em jeszcze
wiêkszego przekonania, ¿e ¿ywa
wiara w narodzie polskim, jak rów-
nie¿ w naszych parafianach, ostoi siê
za cenê wspólnotowej pobo¿noœci
rodzinnej. Spotka³em w parafii takie
rodziny, które skromnie wyznawa³y,
¿e modl¹ siê wieczorem wspólnie,
razem w niedziele chodz¹ na mszê
œw. i doœæ czêsto czytaj¹ stronice Pi-
sma œw., albo te¿ artyku³y z tygodni-
ków katolickich. Dziêkujê Bogu
i parafianom, ¿e mia³em mo¿liwoœæ
bycia w tych rodzinach, bo tylko one
mog¹ przekazywaæ ewangelicznego
Chrystusa na dalsze lata.

(ci¹g dalszy ze str. 3)


