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karmelitañskiego ³¹czy
siê œciœle z dziejami œw.
Teresy od Jezusa. Bóg
obdarzy³ J¹ niezwyk³ym
charyzmatem wyra¿aj¹cym siê w s³u¿bie w sercu Mistycznego Cia³a Chrystusa, jakim jest Koœció³. ¯yæ w nim, mi³owaæ go i broniæ modlitw¹ i ofiar¹. Klasztory karmelitañskie odznaczaj¹ siê sta³oœci¹
miejsca, która polega na tym, i¿ tam
do domu, do którego siê wstêpuje –
w nim siê przebywa a¿ do œmierci. Nie
ma przenoszenia sióstr z jednego
domu zakonnego do innego. Jest to
klasztor klauzurowy – zamkniêty.
Obecnie przebywa w nim 19 sióstr –
najstarsza ma 92 lata, a najm³odsza
34. Maksymalnie w klasztorze mo¿e
byæ 21 sióstr. Za³o¿eniem zakonu jest
modlitwa za kap³anów i ofiarowanie
siebie za œwiat. Karmelitanka za klauzur¹ ca³a poœwiêca siê Bogu, ws³uchuje siê w g³os Jezusa w ciszy swojego serca. Siostry modl¹ siê we
wspólnocie 7,5 godz. dziennie. Codzienne prace wykonujê w samotnoœci, ka¿da w swojej celi. Jest to czas
osobistego przebywania z Jezusem
i ws³uchiwania siê w Jego g³os. Siostry zachowuj¹ milczenie przez ca³y
dzieñ z wyj¹tkiem godzin przeznaczonych na rekreacjê /2 godz. dzien-
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nie/. Siostry nie prowadz¹ dzia³alnoœci apostolskiej ani charytatywnej. W ostatnim czasie
podjê³y godzinê modlitw do b³ogos³awionego Ojca Œw.
Jana Paw³a II w intencjach sk³adanych próœb o uzdrowienia chorych.
Siostra, która zapoznaje nas
z ¿yciem zakonnym emanuje radoœci¹ i czêsto powtarza: KARMEL
JEST RADOŒCI¥
W Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w dolnym koœciele w kaplicy œw.
Siostry Faustyny uczestniczymy we
mszy œw. odprawianej przez ks. Infu³ata J. Gila. W kaplicy znajduje siê
te¿ obraz Jezusa Mi³osiernego, który
peregrynuje po naszej diecezji, a na
okres Bo¿ego Narodzenia powróci³
do £agiewnik. Modlimy siê o jednoœæ
chrzeœcijan i o nowe powo³ania zakonne do ¿ycia kontemplacyjnego.
Po mszy œw. odmawiamy Koronkê
do Bo¿ego Mi³osierdzia. Nasz pobyt
koñczmy adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu. Dziêkujemy za otrzymane ³aski i zawierzamy siê Mi³osierdziu Bo¿emu. W drodze powrotnej
odmawiamy bolesn¹ czêœæ Ró¿añca,
œpiewamy kolêdy.
Dziêkujemy Bo¿emu Mi³osierdziu
za tak bogat¹ w wartoœci duchowe
pielgrzymkê.
Anna Brañka
Do u¿ytku parafialnego
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
5. Niedziela Zwyk³a
Od depresji
zachowaj mnie Panie
Od narzekania,
uchroñ mnie Panie.
Od braku nadziei,
uchroñ mnie Panie.
Od niekochania,
uchroñ mnie Panie.
Od biedy i g³odu,
uchroñ mnie Panie.
Od samotnoœci,
uchroñ mnie Panie.
Od niewdziêcznoœci,
uchroñ mnie Panie.
Od ciemnego smutku,
uchroñ mnie Panie.

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI PRORO- DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LIKA IZAJASZA
Iz 6, 1-2a.3-8
Powo³anie proroka

STU ŒW. PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN: 1 Kor 15, 1-11
Œwiadectwo Paw³a o zmartwychwstaniu Chrystusa

Wobec anio³ów psalm zaœpiewam Panu.

EWANGELIA: £k 5, 1-11

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

Moc w Chrystusowym wezwaniu
Z drugiej jednak strony, by³a jakaœ
niezwyk³a moc z Chrystusowym wezwaniem, skoro ci rybacy, tak bardzo zwi¹zani ze swoj¹ prac¹ i miejscem zamieszkania, rzucili wszystko
i poszli za Nim.
Nie wiemy i chyba nie dowiemy siê
nigdy, co dostrzegli: Szymon, Jakub
i Jan w spojrzeniu Jezusa, którego
spotkali po raz pierwszy. Nie wiemy,
czego dos³uchali siê w Jego wezwaniu. Mo¿e przysz³o na nich jakieœ
wewnêtrzne œwiat³o i pewnoœæ, ¿e
trzeba za Nim pójœæ. Musia³a byæ
w tym wezwaniu jakaœ tajemnicza
g³êbia, jakiœ imperatyw odrzucaj¹cy
wszelkie „ale”.
Nie wiedzieli Kim jest Chrystus.
Nie wiedzieli, dok¹d ich poprowadzi.
Powiedzia³ im tylko, ¿e odt¹d bêd¹
rybakami ludzi.
Co z tego rozwa¿ania wynika dla
nas? Po pierwsze, ka¿dy z nas ma
swój czas wezwania. Po drugie, gdy
Bóg wzywa, koniecznie trzeba iœæ
w tym kierunku, który On wyznaczy.
Mo¿e to byæ powo³anie, wezwanie
do nawrócenia, lub spe³nienia jakiegoœ zadania.

Wydarzenia znad jeziora Galilejskiego, o których mówi dzisiejsza
Ewangelia rodzi szereg pytañ.
Pierwsze, najogólniejsze dotyczy
ludzi, jakich Chrystus wybiera³ na
Aposto³ów.
Rzecz charakterystyczna, ¿e nie
siêga³ po uczonych, urzeczonych
wiedz¹ ani pustelników, którzy uciekli od œwiata, ani marzycieli snuj¹cych plany o naprawie œwiata, ale
po prostych ludzi – rybaków, przyzwyczajonych do ciê¿kiej pracy
i zmagañ z przeciwnoœciami losu,
a tak¿e g³êboko zakorzenionych
w miejscu, gdzie przyszli na œwiat.
Dlaczego w³aœnie po nich?
Któ¿ to wie? Mo¿e dlatego, ¿e ludzie ci maj¹ g³êbokie poczucie realizmu i umiejêtnoœæ zmagania siê
z przeciwnoœciami. Mo¿e odkry³ w
nich jak¹œ wewnêtrzn¹ gotowoœæ
przyjêcia Jego nauki i pójœcia za
Nim. Trudno powiedzieæ. Fakt jednak pozostaje faktem, ¿e Chrystus
postawi³ na ludzi prostych i ludzi
ciê¿kiej pracy.
-2-

ks. Proboszcz

Z

siony zosta³ przez Stolicê Apostolsk¹
do godnoœci infu³ata, a w 2008 roku
odznaczony zosta³ przez prezydenta
Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dziêkujemy ks. Infu³atowi za wszelkie dobro i nieustann¹ pomoc, jak¹
obdarza parafian.
W œrodê 13 lutego mija 26. rocznica œmierci ks. infu³ata Edwarda Zachera. W latach 1932-1939, 19451955 oraz 1957-1960 katecheta
w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Od 1933 nauczyciel religii Karola Wojty³y, póŸniejszego papie¿a Jana Paw³a II. W latach
1940 do 1945 by³ wikariuszem, a od
8 wrzeœnia 1965 roku do 25 czerwca
1984 proboszczem naszej parafii.
Zmar³ 13 lutego 1987 roku.
ks. Proboszcz

¿ycia parafii

Dnia 7 lutego 1998 roku ks. kardyna³ Franciszek Macharski mianowa³ na proboszcza naszej parafii
ks. Jakuba Gila. Kierowa³ parafi¹ do
30 czerwca 2011 roku. Jako proboszcz bazyliki przyjmowa³ dwóch
papie¿y - Jana Paw³a II w 1999 roku
i Benedykta XVI w 2006 roku, oraz
w 2006 roku prezydenta RP Lecha
Kaczyñskiego. Podj¹³ starania
o gruntowany remont zabytkowego
koœcio³a. Odnowi³ elewacjê i dzwonnicê koœcio³a, wnêtrze bazyliki wy³o¿y³ marmurow¹ posadzk¹. W latach 2002-2003 wykonano polichromiê, ukazuj¹c¹ nauczanie papieskie.
Ostatnie jego prace to organy koœcielne oraz kaplica b³. Jana Paw³a II.
W 2007 roku ks. Jakub Gil wynie-

B ogata

duchowoœæ

Tradycj¹ w naszej parafii sta³o siê
tak¿e comiesiêczne pielgrzymowanie
do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach. W tym roku po
raz pierwszy wyje¿d¿amy 24 stycznia. Grupa pielgrzymów nie jest liczna. Z³a aura, choroby w wielu przypadkach s¹ przeszkod¹ w wyjeŸdzie.
Od wielu lat przewodnikiem duchowym jest niestrudzony ks. Infu³at Jakub Gil. Jego zamys³em jest,
abyœmy w tym danym nam przez
Koœció³ Roku Wiary zwracali siê do
Bo¿ego Mi³osierdzia i z gorliwoœci¹
prosili o umocnienie i przymno¿enie
w nas wiary. Pomoc¹ w tym a zarazem pobudzeniem do refleksji jest -7-

nawiedzenie klasztoru klauzurowego
Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie przy ul. Kopernika i poznanie
ich ¿ycia zakonnego.
W klasztorze gromadzimy siê
w tzw. „rozmównicy”. Naprzeciw nas
staje za krat¹ uœmiechniêta, radosna
siostra. Przedstawia siê, ¿e w zakonie jest ju¿ 55 lat. Przybli¿a nam historiê klasztoru, regu³ê zakonu oraz
opowiada o codziennym ¿yciu mniszek. Klasztor ten pod wezwaniem
œw. Teresy od Jezusa i œw. Jana od
Krzy¿a jest najstarszym w Polsce. Siostry przyby³y do Polski 400 lat temu.
Powstanie zreformowanego zakonu
(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 11 lutego
6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 26 r.œm.
Œp. Wojciech Kmita
6.45 Œp. Jaros³aw Seremet
7.30 Œp. Janina Piskorz
8.00 Œp. Barbara Zemanek
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta
Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Krystyna Knapik
Wtorek 12 lutego
6.00 Œp. Barbara Zemanek
Œp. Wojciech Kmita
Œp. Kazimierz Musia³
6.45 Œp. Janina Brañka
Œp. Maria i Tadeusz i Maria Olech - r.œm.
7.30 Œp. Józefa Sordyl
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta
Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Œp. Mieczys³aw Piwowarczyk
Œp. Janina Piskorz
Œroda 13 lutego Œroda Popielcowa
6.00 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Jan Ochocki
6.45 Œp. Marian i Helena Gêbczyk
Œp. Ks. inf. Kazimierz Suder
7.30 Œp. Janina Piskorz
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz
10.00 Œp. Kazimierz Musia³
12.00 Œp. Helena Bik
16.00 Œp. Jan Mrugacz - 1 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. ks. Edward Zacher
Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Zofia Susek
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Krystyna Knapik
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Maria Stanik
Œp. Wojciech Kmita
Œp. Kazimierz Wolanin
Œp. Barbara Zemanek
Œp. Tadeusz Wójcik - 7 r.œm., Rozalia, Rudolf
Œp. Ludwik Piwowarczyk
-6Œp. Emil ¯aba

Intencje mszalne:
Œp. Wanda Gwizdalska
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Zbigniew Wójcik
Œp. Julia Kulig
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Petronela Szatan
Œp. Stanis³awa Skoczylas
Czwartek 14 lutego
6.00 Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Tadeusz Paw³owski
7.30 Œp. Janina Piskorz
8.00 Œp. Anna Tabak
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta
Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Œp. Micha³ Mytnik - 1 r.œm.
Œp. Halina Zmys³owska
Pi¹tek 15 lutego
6.00 Œp. Barbara Zemanek
6.45 Œp. Krystyna Knapik
7.30 Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Wojciech Kmita
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za dusze
w czyœæcu ciepi¹ce, ks. Czes³aw Ma³ysa
18.00 Œp. Marian Pióro - 2 r.œm.
Œp. Janina Piskorz
Sobota 16 lutego
6.00 Œp. Helena Koryga - 3 r.œm.
6.45 Œp. Maciej Chmura - 1 r.œm.
7.30 Œp. Janina Piskorz
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o wstawiennictwo
B³. Jana Paw³a II i MBNP o potrzebne
³aski dla rodziny Kokowicz
12.00 Œp. Antoni, Stanis³aw Chrapusta
Œp. Wac³aw D¹browski
18.00 Œp. Maria Dudoñ
Œp. Mieczys³aw, Maria Przy³êccy
i Alfred Grzywacz
Niedziela 17 lutego
6.00 Za Parafian
7.30 Œp. Krystyna Matu³a
Œp. Janina Piskorz
9.00 Œp. Stanis³awa Korzeniowska
9.00 Roków: Œp. Antoni Oko³at - 28 r.œm.
i córka Anna - 23 r.œm.
10.30 Œp. Andrzej Byrski
12.00 Œp. Edmund Chowaniak
13.30 Chrzty
W int. 50 r.œlubu
18.00 O b³. Bo¿e dla rodziny Mazur z Kanady

5. Niedziela Zwyk³a - 10 lutego 2013
1. Dzisiaj rozpoczynamy 40-to godzinne nabo¿eñstwo eucharystyczne.
Po ka¿dej mszy œw. odprawiamy adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu. Parafian prosimy, aby poczuli siê wewnêtrznie zobowi¹zani do adoracji.
2. Dziœ we wszystkich parafiach
Koœcio³a katolickiego w Polsce rozpoczyna siê Tydzieñ Modlitw o TrzeŸwoœæ Narodu. W tym roku towarzyszy mu has³o: Ojciec - œwiadek wiary
i trzeŸwoœci. Tydzieñ Modlitw trwaæ
bêdzie do soboty 16 lutego. Postarajmy siê w okresie Wielkiego Postu poczyniæ ró¿ne przyrzeczenia pokutne.
Chwalebn¹ rzecz¹ jest ca³kowite powstrzymanie siê od napojów alkoholowych i palenia papierosów. Ograniczmy ogl¹dalnoœæ programów telewizyjnych, aby w to miejsce przeczytaæ religijn¹ ksi¹¿kê. W zakrystii jest
ksiêga abstynencji, do której mo¿na
siê wpisaæ powstrzymuj¹c siê ca³kowicie od napojów alkoholowych na
okreœlony czas.
3. W naszej archidiecezji rozpoczyna siê od tej niedzieli okres spowiedzi i komunii œw. wielkanocnej. Trwa
on do uroczystoœci Trójcy Przenajœwiêtszej – 26 maja.
4. Jutro wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny z Lourdes. Z woli Ojca Œwiêtego obchodzimy XX Œwiatowy Dzieñ
Chorego. Chorych parafian zapraszamy
w tym dniu na mszê œw. na godz. 12.00.
5. W œrodê rozpoczynamy Wielki
Post. Znak posypania g³owy popio³em
uœwiadamia przemijalnoœæ naszego bytowania. Msze œw. w tym dniu odprawiamy o godz. 6.00, 6.45, 7,30, 8.00, -3-

10.00, 12.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu
obowi¹zuje post œcis³y ka¿dego katolika pomiêdzy 18-tym, a 60-tym rokiem
¿ycia. Post ten dopuszcza przyjêcie
pokarmu bezmiêsnego raz do syta i dwa
razy w ci¹gu dnia lekki posi³ek. Post
œcis³y jest w Œrodê Popielcow¹ i w Wielki Pi¹tek. Od tego postu nie ma dyspensy. Natomiast we wszystkie pi¹tki
roku obowi¹zuje katolików w Polsce
wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych, a tak¿e powstrzymanie siê od
hucznych zabaw.
6. Koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia
odmawiamy w naszej bazylice po
Mszy Œw. o godz. 8.00 12.00 i 15.00.
Drogê Krzy¿ow¹ odprawiamy w pi¹tki: dla doros³ych o 8.30 i 17.15, dla
dzieci o 16.45, a dla m³odzie¿y
o 18.30 oraz w niedzielê o godz.
16.15. Gorzkie ¯ale odprawiamy
w niedziele o godz. 17.00.
7. W ostatni pi¹tek minê³a 15. rocznica powo³ania na proboszcza naszej
parafii ks. infu³ata Jakuba Gila.
8. W œrodê 13 lutego mija 26. rocznica œmierci ks. inf. Edwarda Zachera.
9. W sobotê 16 lutego spotkanie
Grupy o. Pio o godz. 10.00.
10. W przysz³¹ niedzielê Zespó³
Charytatywny bêdzie zbiera³ ofiary
na pomoc biednym naszej parafii.
11. Pielgrzymka do £agiewnik wraz
z nawiedzeniem Sióstr Nazaretanek
w Kurdwanowie bêdzie w pi¹tek 22
lutego. Wyjazd godz. 13.00. Koszt 20
z³, natomiast do Zakopanego na Kalatówki w sobotê 2 marca. Wyjazd
godz. 7.00, koszt 30 z³.
/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Co s³ychaæ na kolêdzie? – Chory domownik.

Odwiedzaj¹c w tym roku rodziny
naszej parafii i wnosz¹c w nie b³ogos³awieñstwo Bo¿e zwróci³em baczniejsz¹ uwagê na los ludzi chorych
i starszych. Dostrzeg³em, jak wielkim
dobrodziejstwem jest rodzina dla
cz³owieka obci¹¿onego chorob¹, niesprawnoœci¹, staroœci¹. W mieszkaniach, w których spotka³em niedomagaj¹cych ws³uchiwa³em siê
w piêkne s³owa wdziêcznoœci dla
swych rodzinnych opiekunów. „Oni
dbaj¹ o mnie. S¹ zatroskani. Zale¿y
im na mnie. Choæ maj¹ ju¿ swoje
rodziny, to wci¹¿ s¹ ze mn¹. Czêsto
mnie odwiedzaj¹, telefonuj¹. Codziennie s¹ przy mnie”. W ostatnich
tygodniach – po œmierci Pani Jadwigi
Kaczyñskiej przeczyta³em du¿o artyku³ów o wyj¹tkowej szlachetnoœci
i opiekuñczoœci wielkich synów bliŸniaków dla matki. Czytaj¹c serdeczne wspomnienia – myœla³em, ¿e równie¿ z takimi piêknymi, wra¿liwymi
postawami dzieci wobec chorych domowników spotyka³em siê na tego-4-

rocznej kolêdzie. Niejednokrotnie s³ysza³em ciep³e s³owa wypowiadane
przez starszego rodzica o swojej doros³ej córce czy synu. „To mój anio³”
– pada³y s³owa. Doœæ czêsto zdarza³o
siê, ¿e te cudowne okreœlenia tyczy³y
niezamê¿nych córek czy nieo¿enionych synów. Jest takie powiedzenie:
„Jak siê nie wydam, to siê ludziom
przydam”. Jak¿e ono sprawdza siê
w stosunku do najbli¿szych. S¹ nieocenionym skarbem dla swych rodziców. Przy takich okazjach, gdzieœ
w skrytoœci swego ducha pyta³em
„Kto w staroœci tych samotnych ludzi nimi siê zajmie”. Wierzê jednak,
¿e w ¿yciu dzia³a prawo powracaj¹cej fali. Dobro wyœwiadczone cz³owiekowi nie pozostanie bez echa.
Bardzo wyraŸnie o tej sprawie poucza papie¿ Benedykt XVI w orêdziu
na 21. Œwiatowy Dzieñ Chorego, który 11 lutego w ca³ym Koœciele katolickim obchodzimy. Pisze, ¿e ka¿dy
chory jest szczególnie bliski Jego
sercu, gdy¿ rozpoznaje w nim œwiête oblicze Chrystusa, który przez
cierpienie, œmieræ i zmartwychwstanie dokona³ zbawienia ludzkoœci.
Papie¿ zachêca nas, abyœmy w Roku
Wiary wzmogli diakoniê mi³oœci
w naszych wspólnotach koœcielnych.
Nale¿y pomagaæ osobom chorym
i cierpi¹cym – w szczególnoœci niechcianym, niekochanym, nieleczonym – podtrzymywaæ niezachwian¹
ufnoœæ w Bo¿¹ moc oraz troskliwoœæ
ludzk¹.

Œw. Pawe³ w drugim liœcie do Koryntian w rozdziale 12 poucza: „Dlatego mam upodobanie w moich s³aboœciach, w obelgach, w niedostatkach, w przeœladowaniach, w udrêkach z powodu Chrystusa. Albowiem
ilekroæ niedomagam, tylekroæ jestem
mocny”. Niech te s³owa Aposto³a
Narodów bêd¹ drogowskazem w naszym obola³ym ¿yciu. Serdecznie
o to Boga proszê i za ka¿dego chorego i starszego – ja równie¿ starszy

– codziennie siê modlê. Drodzy chorzy i seniorzy! Jestem stale moj¹ modlitw¹ i sercem z wami. Jestem przy
was, gdy prze¿ywacie sw¹ chorobê
w domach. Tym bardziej, gdy wasza
choroba siê wzmaga i musicie siê leczyæ w szpitalach. Proszê Chrystusa
bogatego w mi³osierdzie, by w swojej trosce o ka¿dego s³abego i chorego – obdarza³ si³ami potrzebnymi do
wyleczenia. W górê serca!
ks. Infu³at

Jase³ka w Kalwarii Zebrzydowskiej
27 stycznia 2013 roku pojechaliœmy do Kalwarii Z., aby obejrzeæ
piêkn¹ szopkê i jase³ka.
Tradycjê budowania szopek zawdziêczamy œw. Franciszkowi z Asy¿u, autorowi szopki w Greccio
z 1223r. Œwiêty Franciszek z Asy¿u
w grudniow¹ noc zaprosi³ wiernych
do piêknej groty. Ustawi³ ¿³óbek,
a obok niego wo³u i os³a. Zwyczaj
ustawiana szopek szybko siê rozprzestrzeni³ po ca³ej Europie. Szopka u Ojców Bernardynów ma d³ug¹
tradycjê. Budowa rozpoczyna siê
przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia,
co roku umieszczane s¹ w niej nowe
figurki, jest ich oko³o 200, wiele ruchomych. Figurka Dzieci¹tka Jezus
umieszczana jest w ¿³óbku podczas
pasterki.
W sali teatralnej obejrzeliœmy Jase³ka przygotowane przez braci kleryków i m³odzie¿ oazow¹. Tegoroczne Jase³ka oprócz scen tradycyjnych
wnios³y te¿ elementy wspó³czesne.
Ogl¹daliœmy sceny z pastuszkami,
przybycie Trzech Króli do Heroda, -5-

Œwiêt¹ Rodzinê, a tak¿e wspó³czesn¹
rodzinê, której cz³onkowie: matka, ojciec i córka ¿yli jakby obok siebie.
Ka¿dy z nich by³ zajêty sob¹, swoimi sprawami, nie dostrzega³ drugiej
osoby. Wszystko zmienia ich córka,
któr¹ pod swoje skrzyd³a bierze
Anio³, prowadzi j¹ do ¿³óbka. W wigiliê ca³a rodzina wspólnie zasiada do
sto³u, nastêpuje czas refleksji nad
sob¹ i swoim ¿yciem osobistym, ma³¿eñskim, rodzinnym. Jest to wreszcie czas postanowienia poprawy swojego ¿ycia.
Jezus Chrystus przez swoje narodzenie wszed³ w historiê ka¿dego
cz³owieka. Przyszed³, aby cz³owieka
obdarzyæ ³ask¹, mi³oœci¹ i mi³osierdziem. W Jase³kach nie zabrak³o scen
humorystycznych, z których najbardziej cieszyli siê mali widzowie,
œmiesznych, dowcipnych pasterzy,
weso³ego b³azna, upartego osio³ka.
Piêkny œpiew kolêd towarzyszy³
nam w drodze powrotnej do Wadowic, najg³oœniej œpiewali mali uczestnicy pielgrzymki.
Maria Zadora

