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Wbrew informacjom
podawanym w ksi¹¿kach o Janie Pawle II,
jego matka, Emilia z Kaczorowskich urodzi³a siê
nie w Bia³ej, lecz w Krakowie
26 marca 1884 r.
Najwa¿niejszym dokumentem potwierdzaj¹cym Kraków jako miejsce
urodzenia matki przysz³ego papie¿a
jest zapis w ksiêdze chrztów parafii
œw. Miko³aja. Wynika z niego, ¿e
Emilia
Kaczorowska
zosta³a
ochrzczona 13 kwietnia 1884 r. w tej¿e parafii.

zapamietaæ
Jej rodzice, Feliks
i Anna Kaczorowscy,
mieszkali
wówczas
w kamienicy przy ul. Starowiœlnej 16.
Natomiast 10 lutego 1904 roku w koœciele œw. Piotra i Paw³a w Krakowie
zawar³a sakrament ma³¿eñstwa
z podoficerem Karolem Wojty³¹. Drugie dziecko Olga urodzi³a sie i zmar³a 7 lipca 1916 roku na terenie parafii Opatrznoœci Bo¿ej w Bielsku Bia³ej. Emilia Wojty³owa zmar³a dok³adnie w 45. rocznicê swojego chrztu –
13 kwietnia 1929 r. w Wadowicach.
Wiadomoœci KAI
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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
1. Niedziela Wielkiego Postu

Naucz mnie Twojej drogi
W przyjaŸni z Tob¹,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza na konsultacje

zachowaj mnie Panie.

Dnia 02 marca 2013 r. w godz. od 9:00 do 12:00 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wadowicach, ul. E i K Wojty³ów 16, czynny bêdzie Punkt
Konsultacyjny dla Rodziców dzieci 6 - letnich zamierzaj¹cych podj¹æ wczeœniejsz¹ edukacjê szkoln¹. Natomiast 09 marca w godz. 9:00 - 12:00 odbêdzie
siê „Dzieñ otwarty diagnoz i porad logopedycznych”.

W ludzkiej pamiêci,

Du¿a wdziêcznoœæ

W sercach wielu,
zachowaj mnie Panie.

1. Dla naszych Przewodników z Pani¹ Mari¹ Zadora na czele, za zdobycie
pieniêdzy na zorganizowanie w sobotê 09 lutego 2013 r. Dnia Pamiêci z okazji
150. rocznicy Powstania Styczniowego dla wadowickich dzieci.
2. Dla prowadz¹cych i uczestników adoracji Najœwiêtszego Sakramentu podczas nabo¿eñstw 40-godzinnych w naszej parafii

Œwiêci tego tygodnia:

zachowaj mnie Panie.

w pi¹tek – Œwiêto Katedry œw. Piotra, Aposto³a.

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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W dobrym zdrowiu,
zachowaj mnie Panie.
W jasnym myœleniu,
zachowaj mnie Panie.
W ufnoœci w dobro,
zachowaj mnie Panie.
W troskliwej d³oni,
zachowaj mnie Panie.

S³owo na niedzielê

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI POWTÓ- DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŒW. PAW£A
RZONEGO PRAWA
Pwt 26, 4-10
Wyznanie wiary ludu wybranego

APOSTO£A DO RZYMIAN:
Rz 10, 8-13
Wyznanie wiary prowadzi do zbawienia

B¹dŸ ze mn¹, Panie, w moim utrapieniu.

EWANGELIA: £k 4, 1-13

Jezus przebywa³ w Duchu Œwiêtym na pustyni i by³ kuszony

Jezus pe³en Ducha Œwiêtego powróci³
znad Jordanu i czterdzieœci dni przebywa³ w Duchu na pustyni, gdzie by³ kuszony przez diab³a. Nic w owe dni nie
jad³, a po ich up³ywie poczu³ g³ód. Rzek³
Mu wtedy diabe³: «Jeœli jesteœ Synem
Bo¿ym, powiedz temu kamieniowi, ¿eby
siê sta³ chlebem». Odpowiedzia³ mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek”». Wówczas wyprowadzi³ Go w górê, pokaza³ Mu w jednej
chwili wszystkie królestwa œwiata i rzek³
diabe³ do Niego: «Tobie dam potêgê
i wspania³oœæ tego wszystkiego, bo mnie
s¹ poddane i mogê je odst¹piæ, komu
chcê. Jeœli wiêc upadniesz i oddasz mi

pok³on, wszystko bêdzie Twoje». Lecz
Jezus mu odrzek³: «Napisane jest: „Panu,
Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on
i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz”». Zaprowadzi³ Go te¿ do Jerozolimy, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ do Niego: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê
st¹d w dó³. Jest bowiem napisane: „Anio³om swoim rozka¿e o Tobie, ¿eby Ciê
strzegli”, i „na rêkach nosiæ Ciê bêd¹,
byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi
o kamieñ”». Lecz Jezus mu odpar³: «Powiedziano: „Nie bêdziesz wystawia³ na
próbê Pana, Boga swego”». Gdy diabe³
dokoñczy³ ca³ego kuszenia, odst¹pi³ od
Niego a¿ do czasu.
Oto s³owo Pañskie

Zatrzymaj siê na chwilê i ...pomyœl, po co ¿yjesz?
Lew To³stoj, s³awny rosyjski pisarz,
opublikowa³ ponad sto lat temu
ksi¹¿kê zatytu³owan¹ “23 opowiadania”. Jedno z nich nosi tytu³ „Ile ziemi potrzebuje cz³owiek?” W opowiadaniu tym obiecano pewnemu ch³opu, ¿e dostanie tyle ziemi, ile bêdzie
w stanie obejœæ w ci¹gu jednego dnia.
Ale oczywiœcie jak to zwykle bywa,
by³y pewne warunki. Musia³ wróciæ
do punktu wyjœcia przed zachodem
i nie móg³ siê spóŸniæ ani sekundy,
bo wszystko by straci³. Có¿, cz³owiek
ten podzieli³ ca³y dzieñ na cztery czêœci i z poœpiechem zacz¹³ odmierzaæ -2-

teren. Bieg³ ca³y czas w tym samym
tempie. I rzeczywiœcie na chwilê
przed zachodem s³oñca reszt¹ si³
dobieg³ do miejsca, w którym rano
zaczyna³ bieg. Niestety, by³ tak wycieñczony ca³odziennym bieganiem,
¿e zmar³ z przemêczenia. I wtedy autor jeszcze raz zadaje to samo pytanie: ile ziemi potrzebuje cz³owiek?
OdpowiedŸ brzmia³a: „tyle, ¿eby siê
trumna zmieœci³a”.
Wielu wspó³czesnych nam ludzi
narzeka na coraz wiêksze tempo
¿ycia. Brak czasu na rozmowê w rodzinnym gronie, na zatrzymanie siê

P rzewodnicy

dzieciom

Od kilku lat Samorz¹d Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Ma³opolskiego jest organizatorem
imprez dla dzieci “Przewodnicy PTTK
– Dzieciom”. W akcjê tê od czterech
lat w³¹czyli siê wadowiccy przewodnicy. Inicjatywa podjêta przez przewodników PTTK ma na celu popularyzacjê i zachêtê do czynnego udzia³u
w imprezach turystycznych dzieci
i m³odzie¿y skupionej zw³aszcza
w œwietlicach œrodowiskowych.
Dotacjê na zorganizowanie imprezy otrzymujemy z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego. W tym roku, w zwi¹zku ze
150. rocznic¹ powstania styczniowego, has³em imprezy by³o: “Przewodnicy PTTT Dzieciom 2013 – œladami legend powstañczych na szlakach
Ma³opolski”.
Pomimo tego, ¿e Wadowice bêd¹ce
pod zaborem austriackim nie by³y objête ogniem powstania, mieszkañcy naszego miasta wziêli udzia³ w patriotycznym zrywie spo³ecznym przeciwko
zaborcy pruskiemu i carskiemu.
Nale¿y wymieniæ tu Seweryna Kurowskiego, Jakuba Bajtlika, Kaliksta
Muraszko, Borucha Thieberga. Jednym
z powstañców by³ Józef Kalinowski,
póŸniejszy o. Rafa³, teraz ju¿ Œwiêty.
Przewodnicy postanowili przybli¿yæ m³odzie¿y Jego postaæ, tak bardzo zwi¹zan¹ z Wadowicami. Józef
Kalinowski do powstania przyst¹pi³
w chwili, gdy jego losy by³y ju¿ przes¹dzone. Jako by³y oficer armii carskiej od pocz¹tku zdawa³ sobie spra- -7-

wê z olbrzymiej dysproporcji si³ i nie
mia³ z³udzeñ co do wyniku walki.
Kiedy jednak poproszono go o przyjêcie wa¿nej funkcji we w³adzach
powstañczych na Litwie – nie odmówi³. Z mi³oœci do Ojczyzny przyst¹pi³ do sprawy, któr¹ uwa¿a³ za przegran¹. Tê szlachetnoœæ przyp³aci³ wyrokiem œmierci zamienionym póŸniej
na dziesiêæ lat katorgi.
Nawiedzenie klasztoru Ojcu Karmelitów na Górce i miejsc, w których
kiedyœ przebywa³ o. Rafa³, zw³aszcza
celi, gdzie zosta³y zebrane pami¹tki,
pozwoli³o na lepsze poznanie tego
Œwiêtego – powstañca.
Pamiêæ o powstaniu styczniowym –
podobnie jak pamiêæ o innych polskich zrywach niepodleg³oœciowych –
jest czêœci¹ naszej tradycji narodowej,
naszej polskiej duszy, a tak¿e pobo¿noœci. B³. Jan Pawe³ II powiedzia³:
“Naród, który nie zna swej przesz³oœci, umiera i nie buduje przysz³oœci”.
Myœlê, ¿e wadowiccy przewodnicy: Janusz Jêdrygas, Józef Hyrkiel,
Maria Zadora, którzy 9 lutego 2013
roku prowadzili 36-osobow¹ grupê
dzieci i m³odzie¿y – wywi¹zali siê
z postawionego zadania.
Podsumowanie imprezy nast¹pi³o
w kawiarni “Lotos”, gdzie przy smacznej pizzy i herbacie rozmawiano o wycieczce. Ka¿dy z uczestników otrzyma³
certyfikat udzia³u w imprezie i nagrodê.
Pragniemy podziêkowaæ Ojcu
Grzegorzowi – dyrektorowi Domu
Pielgrzyma za pomoc w organizacji
imprezy i ks. Infu³atowi Jakubowi
Gilowi za udzia³ i duchowe wsparcie.
Maria Zadora

Poniedzia³ek 18 lutego
6.00 Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Wojciech Kmita
6.45 Œp. Barbara i W³adys³aw Gêbala
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. Tadeusz KoŸbia³
18.00 Œp. Józefa Sordyl
Œp. Halina Zmys³owska
Wtorek 19 lutego
6.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z proœb¹ o dalsze dla Genowefy
6.45 Œp. Wojciech Kmita
Œp. Jaros³aw Seremet
7.30 Œp. Krystyna Knapik
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, Anna i
Andrzej Goryl
18.00 Œp. Jan Meus, Felicja i Józef Wróbel,
Teresa £ê¿niak
Œp. Janina Piskorz
Œroda 20 lutego
6.00 Œp. Andrzej Byrski
Œp. Antonina Mucha
6.45 Œp. Zofia Ko³odziejczyk-Kot 1 r.œm.
7.30 Œp. Janina Piskorz
8.00 Dziêkczynna w 20. rocznicê œlubu
Izoldy i Marka z proœb¹ o Bo¿e b³.
dla rodziny na dalsze lata
12.00
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
- W intencji Bogu wiadomej
- O zdrowie Marii i w W intencji Bogu
wiadomej
Za zmar³ych:
Œp. Zbigniew Klaja
Œp. Krzysztof Morawiec
Œp. Irena Fr¹czek
Œp. Andrzej Byrski
Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Œp. Zbigniew Suknarowski
Œp. Jaros³aw Seremet
Œp. Krystyna Knapik
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Kazimierz Musia³
Œp. Edward Mazur z rodzicami i rodzeñstwem
Œp. Marian Oboza
Œp. Maria Stanik
Œp. Wojciech Kmita
-6Œp. Barbara Zemanek

Intencje mszalne:
Œp. Ludwik Piwowarczyk
Œp. Emil ¯aba
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Julia Kulig
Œp. Stanis³awa Skoczylas
Czwartek 21 lutego
6.00 Œp. Jaros³aw Seremet
6.45 Œp. Wojciech Kmita
7.30 Œp. Krystyna Knapik
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. Janina Piskorz
Œp. Jan Oleksy
Pi¹tek 22 lutego
6.00 Œp. Antonina Moskwa
6.45 Œp. Kazimierz Wolanin
7.30 Œp. Janina Piskorz
Œp. Wojciech Miarka
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. Krystyna Knapik
Œp. Jaros³aw Seremet
Sobota 23 lutego
6.00 Œp. Zofia i Tomasz Styczeñ
6.45 Œp. Józefa Sordyl
7.30 Œp. Franciszek i Kazimierz
8.00 Œp. Helana Bik
12.00 Œp. Janina Piskorz
O b³. Bo¿e dla Adriana w 18 r. urodzin
18.00 Œp. Jerzy Szara - 16 r.œm.
O b³. Bo¿e dla Janiny i Janusza
Niedziela 24 lutego
6.00 Œp. Janina Piskorz
7.30 Za Parafian
Œp. Józef i Bronis³awa Lelek
9.00 Œp. Andrzej Mlost, Stefan Glanowski,
Ludwik Szczerbik
9.00 Roków: Œp. Gabriela Jagie³ka - 11 r.œm.
10.30 Dziêkczynna z proœb¹ o b³. Bo¿e dla Zofii
w 60 r. urodzin
12.00 Œp. Jerzy Dobrowolski - 5 r.œm.
13.30 Dziêkczynno-b³agalna dla Marcina
w 18. r. ur. z proœb¹ o pomyslne zdanie matury
18.00 Œp. Katarzyna i W³adys³aw Rzyccy

przy potrzebuj¹cym, brak czasu na
modlitwê i udzia³ w niedzielnej Mszy
œw. Dewiza – „czas to pieni¹dz” coraz bardziej staje siê niekwestionowanym prawem prze¿ycia.
Gdy stawiamy pytanie: „po co ten
ca³y pospiech, ta nieustanna gonitwa?’, mo¿emy spotkaæ siê z ró¿ny-

mi odpowiedziami. Co zrobiæ, aby
nie zatraciæ siebie? Dlatego Koœció³
daje nam taki czas, jak rozpoczêty
w Œrodê Popielcow¹ okres Wielkiego Postu. Jest on po to, abyœmy popatrzyli na swoje ¿ycie inaczej, z innej perspektywy. Mo¿e wiêc warto
zatrzymaæ siê na chwilê i zapytaæ…
po co ja ¿yjê?
ks. Proboszcz

1. Niedziela Wielkiego Postu - 17 lutego 2013
Telegram Prezydium KEP do Ojca Œwiêtego Benedykta XVI
Umi³owany Ojcze Œwiêty!

Warszawa, 12.02.2013 r.

Przyjmujemy z wiar¹ i zaufaniem Twoj¹, Ojcze Œwiêty, decyzjê. Rozpoznajemy w niej znak czasu dla wspó³czesnego œwiata i Koœcio³a. W tak nie³atwych
czasach, naznaczonych wieloma sprzecznoœciami i wyzwaniami, jesteœ dla nas
i pozostaniesz œwiadkiem ¿ywej wiary w Jezusa Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Bóg da³ Koœcio³owi i œwiatu w Twojej Osobie cz³owieka wra¿liwego na
dobro, piêkno i prawdê.
Dziêkujemy Ci, Ojcze Œwiêty za Twoj¹ ponad siedmioletni¹ pos³ugê Œwiadka
Wiary, Nastêpcy œw. Piotra i teologa ukazuj¹cego g³êbiê Ewangelii. Tobie,
Ojcze Œwiêty, wyra¿amy wdziêcznoœæ zw³aszcza za og³oszenie b³ogos³awionym Jana Paw³a II, za pielgrzymkê do naszej Ojczyzny – jedn¹ z pierwszych,
za Twoj¹ mi³oœæ do wszystkich Polaków, ¿yj¹cych w kraju i rozsianych poza
jego granicami, a tak¿e za trud mówienia do nas po polsku.
Modlimy siê w Twojej intencji w ca³ej Polsce, zw³aszcza na Jasnej Górze, by
Bóg zachowa³ Ciê w zdrowiu i wspiera³ sw¹ ³ask¹.
Prezydium KEP
1. Panie z Zespo³u Charytatywnego
zbieraj¹ przy œwi¹tyni ofiary na pomoc dla ludzi biednych. Bóg zap³aæ
za pomoc charytatywn¹.
2. W okresie Wielkiego Postu nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali odprawiamy
w niedziele o godz. 17.00, natomiast
Drogê Krzy¿ow¹ o godz. 16.15.
W pi¹tki uczestniczymy w Drodze
Krzy¿owej: doroœli o godz. 8.30
i 17.15, dzieci o godz. 16.45, a m³odzie¿ o godz. 18.30. Koronkê do Bo- -3-

¿ego Mi³osierdzia odmawiamy codziennie po Mszy Œw. o godz. 8.00,
12.00, oraz o godz. 15.00. Zachêcamy wiernych do udzia³u w tych pokutnych nabo¿eñstwach.
3. Jutro po mszy œw. wieczornej
Apel przed Bazylik¹ przy pomniku
b³ogos³awionego Jana Paw³a II – Patrona naszego miasta. Apel ten bêdzie
wyrazem wdziêcznoœci za opiekê
B³ogos³awionego nad mieszkañcami
(ci¹g dalszy na str. 4)

œwiêcona w Bazylice tablica pami¹tkowa wyra¿aj¹ca wdziêcznoœæ za
pos³ugê kap³añsk¹ w naszej parafii
by³emu proboszczowi, ks. inf. Kazimierzowi Suderowi.
W przysz³¹ niedzielê bêd¹ zbierane do puszek dobrowolne ofiary na
ten cel.
7. 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

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Wadowic. Zapraszamy do udzia³u
w modlitwie.
4. We wtorek o godz. 16.30 spotkanie cz³onków Akcji Katolickiej,
natomiast o godz. 17.00 Rycerstwa
Niepokalanej.
5. W œrodê na nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30 modlimy siê o dobre
prze¿ycie rekolekcji wielkopostnych.
Obowi¹zkiem ka¿dego katolika jest
uczestniczenie w rekolekcjach wielkopostnych.
6. Zgodnie z zapowiedzi¹, 04 marca – w dniu Imienin – zostanie po-

/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Zakorzenieni

cy i dziewczêta z ró¿nych polskich
wiosek. Czeka³a na nich praca z mo¿liwoœci¹ u³o¿enia swojej przysz³oœci.
Jak na dro¿d¿ach rós³ wielki zak³ad
metalurgiczny im. Lenina i szybko
powstawa³y pracownicze hotele,
a tak¿e bloki mieszkaniowe.
W latach 80., gdy przyby³em do
Nowej Huty – choæ wiele lat minê³o
od czasu, gdy m³odzi mieszkañcy
wiosek: kieleckich, krakowskich czy
nowos¹deckich opuœcili swoje gniazda, to jednak przy bli¿szym obcowaniu ³atwo by³o poznaæ, gdzie s¹ ich
korzenie. Wiele lat minê³o od opuszczenia swych stron rodzinnych, a jednak wci¹¿ nosili w sobie to, co nabyli w domu rodzinnym. Zasiana kiedyœ przez rodzinê i œrodowisko tak pszenica jak i k¹kol, po latach – w mieœcie
socjalistycznym owocowa³y.
Wspominam te dawne, nowohuckie dzieje dlatego, gdy¿ w tym roku

W latach 80. ubieg³ego wieku by³em duszpasterzem w Nowej Hucie
na Wzgórzach Krzes³awickich. Z historii pamiêtamy, ¿e Nowa Huta jako
miasto socjalistyczne rodz¹ce siê
w po³owie XX wieku mia³o byæ nowoczesn¹ przeciwwag¹ dla tradycyjnego Krakowa. Najczêœciej przybywali do budowy Nowej Huty ch³op-4-

chodz¹c po kolêdzie zauwa¿y³em,
jak wielu wœród naszych parafian jest
przybyszów z ró¿nych bli¿szych czy
dalszych miejscowoœci. Myœlê, ¿e
1/3 naszych parafian ma swoje korzenie poza Wadowicami. Z ró¿nych
powodów tutaj siê osiedlili: nakaz
pracy, o¿enek, wiêksze mo¿liwoœci
rozwoju, itd. Ró¿ne by³y przyczyny
ich emigracji. Kilkanaœcie rodzin
przyby³o z dawnej parafii mucharskiej – gdy¿ przy budowie zapory
wyw³aszczono ich z rodzinnych domów. Wielu naszych parafian swe
dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³o w innych miejscowoœciach. Przybyli ze
swoim mniejszym, czy wiêkszym
przywi¹zaniem do Koœcio³a, do wiary, do Boga. Podczas kolêdy wyraŸnie ujawniaj¹ siê ró¿ne sposoby wyra¿enia swej pobo¿noœci: podczas
modlitwy wszyscy klêkaj¹, s¹ w komplecie rodzinnym, identyfikuj¹ siê
¿yciem parafialnym. Wchodz¹c do
konkretnej rodziny widaæ w niej jak
w soczewce historiê, któr¹ w sobie
nosz¹. Choæ minê³o ju¿ wiele lat od
ich przeprowadzki – niemniej w ich
¿yciu wci¹¿ widoczny jest rys religijnoœci, który wynieœli z rodzin.
W ich ¿yciu na ziemi wadowickiej
owocuje tak pszenica jak i k¹kol, którymi zosta³y obsiane ich wnêtrza
w ich domach rodzinnych. W rzetelnym duszpasterstwie wyra¿a siê dba³oœæ o rozwój duchowy cz³owieka.
Jak jednak dbaæ o wzrost tego drzewa, nie znaj¹c jego pnia, ani korzeni. Poznanie historii parafii oraz parafian bardzo pomaga w ewangeli-5zowaniu.

Gdy myœlê o bogactwie ma³ej wêdrówki ludów, która przesz³a przez
ziemiê wadowick¹, to wspominam
równie¿ rodzinê PT Wojty³ów. Nie
by³oby chluby naszego miasta jakim
jest b³og. Jan Pawe³ II, gdyby w 1919
roku nie zosta³ przeniesiony do dalszej s³u¿by wojskowej podoficer Karol Wojty³a wraz z rodzin¹. To dziêki
temu Przybyszowi Wadowice okry³y siê s³aw¹.
Wêdrówki ludzi istnia³y dawniej, ale
w naszych czasach, na skutek braku
pracy, jeszcze bardziej siê spotêgowa³y. Po raz kolejny na kolêdzie spotka³em siê z wielkim dramatem niezwyk³ego exodusu naszych m³odszych czy starszych parafian do ró¿nych krajów Europy. Wiêkszoœæ tych
„ptaków”, które wylecia³y z tej ziemi, wróci do swoich „gniazd”. Niektórzy jednak w ró¿nych zak¹tkach
Europy zostan¹. Ci nasi parafianie,
którzy przesiedlili siê tymczasowo lub
na sta³e do innych miejscowoœci europejskich – nieustannie zdaj¹ egzamin z ró¿nych wartoœci, które w dzieciñstwie na ziemi wadowickiej nabyli. Wci¹¿ s¹ poddawani trudnym testom ze swojej wiary, przywi¹zania
do Koœcio³a. W nowych miejscowoœciach prze¿ywaj¹ ró¿ne zdarzenia.
Czy prze¿ywaj¹ je zgodnie z wartoœciami ewangelicznymi? Wci¹¿ na to
pytanie musz¹ sobie odpowiadaæ.
Po prze¿yciu tegorocznej kolêdy,
tym gorêcej modlê siê by w tych trudnych czasach nie usta³a wiara tych
wszystkich, którzy z ró¿nych przyczyn s¹ uczestnikami wspó³czesnej
wielkiej wêdrówki ludów.
ks. Infu³at

