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Jan Pawe³ II - Patron miasta Wadowice
5. Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy ze str. 7)

nego przez b³. Siostrê
Bernardynê i górna – bra-
ci albertynów. Okaza³o
siê te¿, ¿e za dziwnym
uœmiechem o. Euzebiu-

sza kryje siê cz³owiek, dla którego
praca dla szukaj¹cych pomocy – to
za ma³o. On pragnie sam szukaæ bie-
daków, aby dawaæ im chleb i nadzie-
jê. Przygotowuje siê w³aœnie do wy-
jazdu na misjê do Pakistanu.

Schodziliœmy ze Œpi¹cej Górki za-
chwyceni albertyñskim œwiatem
i umocnieni na duchu. Niektórzy
czynili wielkopostne postanowie-
nia, ¿e mo¿e trzeba „byæ dobrym
jak chleb”i wiêcej dawaæ siebie bliŸ-
nim. Po krótkim marszu dotarliœmy
do schroniska na Kalatówkach. Ze
zbocza podziwialiœmy ton¹cy
w s³oñcu Kasprowy Wierch. Powie-
trze by³o wyj¹tkowo przejrzyste,
wiêc ten s³ynny szczyt wydawa³ siê
na wyci¹gniêcie rêki.

Wracaliœmy dolnym szlakiem i tak
doszliœmy do pustelni ss. albertynek.
To nie tylko klasztor klauzurowy, ale
tak¿e cenny zabytek, który zaprojek-

towa³ twórca stylu za-
kopiañskiego, s³ynny
Stanis³aw Witkiewicz,
serdeczny przyjaciel
Brata Alberta. W kapli-
cy Œw. Krzy¿a wisi odrestaurowany
przez Adama Chmielowskiego sta-
ro¿ytny krucyfiks, który albertyni
otrzymali od paulinów ze Ska³ki.
W pustelni sióstr znajduje siê uboga
cela Œwiêtego z jego relikwiami,
a obok tzw. Chatka, gdzie mieœci siê
izba pamiêci. Opuszczaliœmy to
miejsce myœl¹c o Tym, który doko-
na³ afirmacji tradycji albertyñskiej
poprzez kanonizacjê Brata Alberta
i beatyfikacjê s. Bernardyny; który
bywa³ tu jako ksi¹dz, biskup, a ostat-
ni raz jako papie¿. Nasz Rodak Jan
Pawe³ II! Wracaliœmy z gór radoœnie,
dziel¹c siê wra¿eniami z tej udanej
pielgrzymki. Nieznani sobie wcze-
œniej ludzie rozmawiali ze sob¹, jak
starzy przyjaciele. Tak trzeba na piel-
grzymce! Trzeba obdarowywaæ nie
tylko kanapkami, cukierkami, ale
uwag¹ s³uchania i dobrym s³owem.
Us³ysza³am to od Pani z Choczni
i zapamiêta³am. Do spotkania w Do-
linie Chocho³owskiej!    Ewa Czaicka

W œrodê 13 marca o godz. 20.12
og³oszono z balkonu Watykanu,
 i¿ konklawe wybra³o na 266. Na-
stêpcê œw. Piotra 76-letniego kardy-
na³a Jorge Mario Bergoglio z Bu-
enos Aires z Argentyny. Nowy Pa-
pie¿ przyj¹³ imiê Franciszek. Bóg
obdarzy³ nowego Papie¿a, wywo-
dz¹cego siê z 5-osoobowej rodzi-
ny argentyñskiej, wielk¹ wra¿li-
woœci¹ na cz³owieka, zw³aszcza
biednego, a tak¿e niezwyk³¹ du-
chowoœci¹ szko³y jezuickiej. Imiê
Franciszek, które wybra³ nowy Pa-
pie¿ jest wiele mówi¹cym progra-
mem Jego pasterskiej troski. Parafia
papieska w Wadowicach z radoœci¹
przyjmuje Nowego Sternika £odzi
Piotrowej i ogarnia Go serdeczn¹
modlitw¹. Niech Matka Bo¿a Nie-
ustaj¹cej Pomocy wspiera Go w trud-
nym, dziejowym pos³annictwie.

Viva Papa

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,

¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŒW. PAW£A
APOSTO£A DO FILIPIAN:

Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy dla nas.

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
IZAJASZA: Iz 43, 16-21 Flp 3, 8-14 A l b e r t y ñ s k a  p i e l g r z y m k a

W pierwsz¹ sobotê marca piel-
grzymowaliœmy na tatrzañskie Ka-
latówki. Pocz¹tek by³ trochê smut-
ny. Nie by³o Marysi Zadory. By³ za
to bardzo zimny i pochmurny ra-
nek. Jeszcze w Nowym Targu wi-
dok gór zas³ania³y niskie, bure
chmury, ale kiedy znaleŸliœmy siê
na parkingu pod Krokwi¹, wysz³o
s³oneczko i towarzyszy³o nam ju¿
ca³y dzieñ. Humory zaraz siê po-
prawi³y i  raŸno ruszyliœmy po
zmro¿onym œniegu w górê do KuŸ-
nic – Bramy Tatr.

Naszym celem by³y pustelnie al-
bertyñskie na Kalatówkach. Szliœmy
szerokim traktem, zachwycaj¹c siê
zwa³ami srebrzysto-bia³ego œniegu
po obu bokach, s³oñcem, które prze-
œwietla³o wysokie smreki. Po dojœciu
do pustelni ss. albertynek, nie we-
szliœmy do nich, lecz skrêcili w pra-
wo i zaczêliœmy siê pi¹æ w¹sk¹ dro-
¿yn¹ w górê po zmro¿onych œladach
ludzi, którzy szli przed nami.

Dró¿ka wi³a siê stromo przez gê-
sty las na „Œpi¹c¹ Górkê”, na której
szczycie po pó³ godzinie marszu zo-
baczyliœmy wyrastaj¹c¹ w kopnym
œniegu pustelniê braci albertynów.
Czarodziejska samotnia, schowana
przed ludzkim wzrokiem, oddalona
od œwiata, zanurzona w ciszy. Czu-
jemy, ¿e st¹d bli¿ej do nieba. Powi-
ta³ nas uœmiechniêty o. Euzebiusz.
Ks. Infu³at odprawi³ dla nas Mszê

œw. w kaplicy pod kopi¹ cudowne-
go Krzy¿a Mogilskiego. Ten krzy¿
wykona³ Stanis³aw Ba³os z Grzechy-
ni jako uwieñczenie odbudowy pu-
stelni po po¿arze, który j¹ strawi³
w 1977r. Pomys³, aby to w³aœnie ten
cudowny krzy¿ zosta³ skopiowany
– wyszed³ od Kardyna³a Fr. Machar-
skiego.

O. Euzebiusz przy herbatce w re-
fektarzu opowiedzia³ nam dzieje pu-
stelni. Œw. Brat Albert, wczeœniej
znany jako malarz Adam Chmielow-
ski, powstaniec styczniowy, który
w walkach straci³ nogê – poœwiêci³
swoje ¿ycie ubogim, bezdomnym
i tym, którzy zagubili siê w ¿yciu.
Naœladuj¹c swoich mistrzów: Œw.
Franciszka i Jana od Krzy¿a wyrzek³
siê wszelkiej w³asnoœci i wraz ze
wspólnot¹ szarych braci i sióstr
¿ebra³, aby wy¿ywiæ i ogrzaæ nêdza-
rzy. ¯ycie, które wybra³, wymaga³o
wielkich si³ fizycznych i duchowych.
Po to, aby albertyni mogli je odzy-
skiwaæ, budowa³ pustelnie.

Hrabia W. Zamoyski, w³aœciciel
Zakopanego podziwia³ br. Alberta.
Zabra³ go jednego razu na wysoki
regiel, zatoczy³ rêk¹ i powiedzia³ mu:
„bierz, ile chcesz”. Biedaczyna
z Krakowa przyj¹³ w u¿ytkowanie
kawa³ lasu i tak powsta³y pustelnie:
dolna, któr¹ póŸniej objê³y siostry
albertynki ze zgromadzenia za³o¿o-

Œ w i ê t y :  p o  p r o s t u …  c z ³ o w i e k

ks. Proboszcz

EWANGELIA:  J 8, 1-11  Od tej chwili ju¿ nie grzesz

7 lat temu na ekrany kin wszed³ film
„Papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem”.
Film ten pokazuj¹c B³ogos³awionego
Jana Paw³a II mo¿e nam wiele powie-
dzieæ o œwiêtoœci. Gdy Jan Pawe³ II
odszed³ do domu Ojca, miliony wier-
nych z ca³ego œwiata ¿egna³y Go na
Placu œw. Piotra skanduj¹c: „Santo sub-
ito!” – „Œwiêty natychmiast!” Trudno
szukaæ lepszego œwiadectwa po-
wszechnego przekonania o œwiêtoœci.
Jednoczeœnie film, który ma ukazaæ
Jego œwiêtoœæ, re¿yser zatytu³owa³:
„Papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem”.
Gdy przyjrzymy siê temu zestawieniu
mo¿e nas ono zdziwiæ. Z jednej stro-
ny bowiem czêsto mówimy: „Ja nie
jestem taki œwiêty – jestem tylko cz³o-
wiekiem”. Bycie cz³owiekiem zak³a-
da³oby wiêc brak œwiêtoœci. Z drugiej
strony film o cz³owieku, na którego
pogrzebie miliony ludzi wola³y „San-
to subito!” – zatytu³owano „Papie¿,
który pozosta³ cz³owiekiem”. Zastana-
wiam siê wiêc, jak to jest z ow¹ œwiê-
toœci¹ i pozostawaniem cz³owiekiem?

W tym zestawieniu tkwi w³aœnie naj-
bardziej wspó³czesna i najpe³niejsza
definicja œwiêtoœci. Jeœli t³umy wo³a³y
o Janie Pawle II „œwiêty natychmiast”
to w³aœnie dlatego, ¿e widzia³y w Nim
nie marmurow¹ figurê, czy cukierko-
wy obrazek z popularnych wyobra¿eñ
o œwiêtoœci, nie kogoœ, kto sta³ wyso-

ko na piedestale, odleg³y od spraw
zwyk³ego cz³owieka, ale ktoœ kto by³
cz³owiekiem i pozosta³ blisko spraw
zwyk³ego cz³owieka. Pozostawanie
cz³owiekiem to chyba najpiêkniej-
sza definicja œwiêtoœci.

Jeœli wiêc mówimy: Nie jestem
œwiêtym, jestem zwyk³ym cz³owie-
kiem, to czy naprawdê wiemy, co
znaczy œwiêtoœæ? Czy nie mylimy jej
z jak¹œ wyszukan¹ i nieprawdziw¹
œwi¹tobliwoœci¹? Na s³owa jednej z
pracuj¹cej w domu papieskim sióstr
„Martwimy siê o Wasz¹ Œwi¹tobli-
woœæ” Jan Pawe³ II odpowiedzia³: „Ja
te¿  siê martwiê o swoj¹ œwi¹tobli-
woœæ”. Tak gra s³ów doskonale po-
kazuje nam to, o co chodzi w œwiê-
toœci: B³ogos³awiony Jan Pawe³ II nie
musia³ byæ œwi¹tobliwy na pokaz.
By³ œwiêty. By³ w pe³ni cz³owiekiem.
Œwiêtoœæ bowiem to pe³nia cz³owie-
czeñstwa. Jan Pawe³ II myœla³ o lu-
dziach dobrze. Zawsze broni³ cz³o-
wieka. Broni³ jego godnoœci. Niko-
go nie potêpia³. Czêsto mówi³ „Do-
szukajmy siê w tym cz³owieku cze-
goœ pozytywnego, nikogo nie prze-
kreœlajmy, nikogo nie potêpiajmy”.
Podobn¹ postaw¹, jak w tych dniach
dane jest na s³yszeæ, charakteryzuje
siê nowy papie¿, który przyj¹³ imiê
Franciszek.
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Intencje mszalne:Poniedzia³ek 18 marca
  6.00 Œp. Leszek Hojnic

Œp. Andrzej Byrski
  7.30 Œp. ks. Józef Pêdziwiatr

Œp. Józefa i Józef D¹browski
  9.00 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Steffi

i Christopha na nowej drodze ¿ycia
12.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
18.00 Œp. Marek Kunowski - 1 r.œm.

Œp. Józef Twardowski - 10 r.œm.
Wtorek 19 marca
  6.00 Œp. Józefa Zembroñ

Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  7.30 Œp. Józefa Warcha³ - 2 r.œm.
  9.00 Œp. Józef Resenstrauch, rodzice

Kunegunda i Józef
10.30 O uzdrowienie z choroby nowotworowej

za wst. b³. Jana Paw³a II dla Zofii
12.00 Œp. Maria Stanik
18.00 Œp. Józef Ogieg³o

Œp. Józef Warcha³
Œroda 20 marca
  6.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

Œp. Ludwik Piwowarczyk
  7.30 Œp. Wanda Gwizdalska

Œp. Leszek Hojnic
  9.00 W int. Marii o potrzebne ³aski
12.00 Œp. Zofia Grochowska - 4 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zdrowych:
O pomyœlne zdanie egzaminów dla Damiana
i Cecylii
Za zmar³ych:
Œp. Andrzej Byrski
Œp. Józef, Stanis³aw i Franciszka
Œp. Krzysztof Witek-Kwiatkowski
Œp.  Jaros³aw Seremet
Œp. Wojciech Miarka
Œp. Emil ̄ aba
Œp. Zygmunt £udzik
Œp. Mieczys³aw Michalski
Œp. Irena Filek - 4 r.œm.
Œp. Zdzislaw Tabaka
Œp. Julia Kulig
Œp. Józef i Helena Niziñscy
Œp. Ryszard Jakóbik - 24 r.œm.

Œp. Stanis³awa i Józef Kryjak
Œp. Józef, Aniela, Stanis³aw Apolonia Malata
Œp. Stanis³awa Kalamus
Œp. Krystyna Go³¹b
Œp. Stanis³awa Skoczylas
Œp. Maria i Jan Wolczko
Czwartek 21 marca
  6.00 Œp. Leszek Hojnic
  6.45 W int. ks. Paw³a o b³. Bo¿e, potrzebne ³aski

i opiekê Matki Najœwiêtszej
  7.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
  8.00 Œp. Emil ̄ aba
12.00 Za wszystkie dusze opuszczone
18.00 Œp. Helena Bik

Œp. W³adys³awa Gêbczyk
Pi¹tek 22 marca
  6.00 Œp. Wojciech Miarka
  6.45 Œp. Helena Broda - 12 r.œm. i Irena Laskowska
  7.30 Œp. Jerzy Jaglarz i zmarli z rodziny Jaglarzy

i Chrobaków
  8.00 Œp. Wanda Gwizdalska
12.00 Za wszystkie dusze opuszczone
18.00 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder

Œp. Kazimierz Wolanin
Sobota 23 marca
   6.00 Œp. Józef Zamys³owski
   6.45 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
   7.30 Œp. Irena Brañka
   8.00 Œp. Halina Zmys³owska
12.00 Œp. Emilia Chruszcz - 2 r.œm.
18.00 Œp. Józef Wróblewski i syn Maciej - 18 r.œm.

Œp. Aleksander Cierpia³ek - 8 r.œm.
Niedziela 24 marca
  6.00 Œp. W³adys³awa Gêbczyk
  7.30 Œp. Maria i Józef Rzyccy

Œp. Stanis³aw Adamczyk - 10 r.œm., ¿ona Marianna
 9.00 Œp. o. W³adys³aw Kluz - 18 r.œm.
 9.00 Roków: Œp. Stanis³aw El¿bieciak - 18 r.œm.
10.30 Dziêkczynna za otrzymane ³aski z proœb¹

o dalsze b³og. dla W³adys³awy i Romana
12.00 Œp. Józef i Anna Adamczyk
13.30 Œp. ks. inf. Kazimierz Suder
18.00 Za Parafian

Œp. Henryk Wycisk - 3 r.œm.

5. Niedziela Wielkiego Postu - 17 marca 2013

(ci¹g dalszy na str. 4)

1. Dzisiaj zaczynamy rekolekcje dla
doros³ych, m³odzie¿y pozaszkolnej.
Nauki ogólne na mszach œw. o godz.
6.00, 7.30, 10.30.
Dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów
o godz. 9.00.
Dla dzieci i rodziców o godz. 12.00.
Dla starszych o godz. 13.30,
Dla ma³¿eñstw na Mszy œw. o godz.
18.00.

Jutro 18 marca nauka ogólna na
Mszach œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00,
18.00.  Msza œw. dla chorych
z udzieleniem Sakramentu Namasz-
czenia o godz. 12.00. Sakrament ten
mog¹ przyj¹æ tylko ci, którzy nie
przyjêli go 11 lutego, w Œwiatowy
Dzieñ Chorego.

Nauka rekolekcyjna dla m³odzie¿y
pracuj¹cej i studentów o godz. 19.30.

We wtorek 19 marca nauka ogólna
na Mszach œw. o godz. 6.00, 7.30,
18.00. Na wieczorn¹ Mszê œw. zapra-
szamy równie¿ pracowników urzê-
dów i instytucji naszego miasta.

Droga Krzy¿owa o godz. 9.00.
O godz. 10.30 Msza œw. z nauk¹

dla emerytów, rencistów oraz osób sa-
motnych.

O godz. 12.00 Msza œw. za zmar-
³ych parafian z nauk¹ ogóln¹.

O godz. 19.30 Droga Krzy¿owa
z nauk¹ dla m³odzie¿y pracuj¹cej
i studentów.

W tym dniu uroczystoœæ odpusto-
wa u oo. Karmelitów na Górce.

O godz. 16.30 zebranie Akcji Ka-
tolickiej.

W œrodê 20 marca nauka ogólna na
Mszach œw. o godz. 6.00, 7.30, 9.00.
Na Mszê œw. o godz. 12.00 zaprasza-
my wspólnoty dzia³aj¹ce przy naszej
parafii. Nowenna do Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy bêdzie po mszy œw.
o godz. 7.30 oraz o 17.30.

Zakoñczenie rekolekcji dla doro-
s³ych z nauk¹ ogóln¹ o godz. 18.00.
Na tê Mszê œw. zapraszamy równie¿
nauczycieli i wychowawców.

Zakoñczenie rekolekcji dla m³o-
dzie¿y pracuj¹cej  i  studentów
o godz. 19.30.

SpowiedŸ œw. w naszej parafii bê-
dzie w Wielk¹ Œrodê 27 marca.

2. Ofiary sk³adane podczas reko-
lekcji s¹ przeznaczone na pokrycie
kosztów zorganizowania rekolekcji
dla dzieci, doros³ych i m³odzie¿y.

3. Msze œw. poranne w okresie re-
kolekcji s¹ o zmienionych godzinach,
tj. o 6.00, 7.30, 9.00.

4. Przed koœcio³em wspólnota Ra-
fa³ki urz¹dza kiermasz, na którym
nabyæ mo¿na palmy wielkanocne
i kartki œwi¹teczne.

5. W Niedzielê Palmow¹ bêdzie
uroczysta procesja wraz z poœwiêce-
niem palm przed msz¹ œw. o godz.
11.45, a po mszy œw. odbêdzie siê
konkurs palm. Do udzia³u zaprasza-
my. W tym dniu zachêcamy do udzia-
³u we wspólnej, wadowickiej Drodze
Krzy¿owej, która rozpocznie siê
o godz. 15.00 w parafii œw. Piotra.
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/-/ Ks. St.Jaœkowiec – Proboszcz

Pochwa³a wiernoœci

Z pocz¹tkiem marca by³em zapro-
szony do udzia³u we mszy œw.,
w zwi¹zku z nawiedzeniem obrazu
Mi³osierdzia Bo¿ego do parafii na
Wzgórzach Krzes³awickich w Nowej
Hucie. W tamtejszej parafii jako pro-
boszcz duszpasterzowa³em przez 18
lat. Bóg b³ogos³awi³ mej pracy, bo
dziêki pomocy wspania³ych parafian
utworzyliœmy wspólnotê parafialn¹
oraz wybudowaliœmy koœció³. W tej
pracy wydatnie pomaga³ mi tamtej-
szy wikariusz, a obecny proboszcz
wadowicki – ks. Stanis³aw Jaœko-
wiec. Przed dwoma laty równie¿

w tamtejszej parafii gorliwie praco-
wa³ obecny nasz wikariusz, ks. Ja-
nusz Korbel.

Pojechaliœmy na mszê œw. sprawo-
wan¹ przez wszystkich duszpasterzy
pracuj¹cych na przestrzeni prawie
40 lat w tamtejszej wspólnocie para-
fialnej. Z liczby 50 kap³anów przy-
by³o 25. Przybyliœmy do tego koœcio-
³a du¿o wczeœniej. Mia³em wiele cza-
su na modlitewn¹ medytacjê. Przy
relikwiach œw. Siostry Faustyny
i b³og. Papie¿a Jana Paw³a II przed
oczami przesuwa³a siê taœma filmo-
wa mojego nowohuckiego pobytu.
Przyby³em do Nowej Huty z Zako-
panego w roku 1977. Ks. kard. Ka-
rol Wojty³a przy nominowaniu mnie
na nowe stanowisko powiedzia³ mi
o nie³atwym zadaniu. Trzeba budo-
waæ wspólnotê ludzi wierz¹cych
i zdynamizowaæ starania o budowê
œwi¹tyni. Na odchodnym serdecznie
przycisn¹³ mnie do siebie mówi¹c:
„Bêdzie ci tam bardzo ciê¿ko – czê-
sto przychodŸ do mnie. Jeœli nie wy-
trzymasz – przeniosê ciê na inn¹ pla-
cówkê”. Wychodz¹c od ks. Kardy-
na³a – spotka³em jego Sekretarza,

obecnego kard. Stanis³awa Dziwi-
sza, który jako swemu rocznikowe-
mu koledze poradzi³, aby na patro-
na tej nowohuckiej biedy wybraæ
Mi³osierdzie Bo¿e.

Po przybyciu zamieszka³em naj-
pierw w domku kempingowym,
a póŸniej w kancelarii parafialnej,
a nastêpnie wynaj¹³em mieszkanie
w bloku. Z powodu ró¿nych prze-
szkód wci¹¿ siê przeprowadza³em.
Odprawialiœmy mszê œw. w wiacie,
która przylega³a do stajni gospodar-
czej. Katechizowaliœmy w budyn-
kach gospodarczych. To by³ budy-
nek z dala od zamieszkuj¹cych przez
naszych parafian bloków. Jak la³o –
to by³o ogromne b³oto, zw³aszcza
jesieni¹ hula³ wiatr przynosz¹cy od
kombinatu bardzo niemi³e zapachy.
W takich dniach smród agresywnie
wdziera³ siê w nasze p³uca. Nieraz
w myœlach porównywa³em opusz-
czone przed kilku miesi¹cami piêk-
ne krajobrazy tatrzañskie ze smut-
nym pejza¿em nowohuckim. Nie
by³o ¿adnego widoku na otrzymanie
pozwolenia budowy koœcio³a i zaple-
cza duszpasterskiego. Wydawa³o siê,
¿e w tych trudnych warunkach mu-
simy trwaæ latami. Z nastaniem sza-
rugi jesiennej, a póŸniej mrozów zi-
mowych by³o mi coraz trudniej. Na-
sz³a na mnie silna pokusa, a¿eby iœæ
do ks. Kardyna³a i poprosiæ o prze-
niesienie. Pamiêtam, ¿e mia³em to
uczyniæ w nadchodz¹cy poniedzia-
³ek. W niedzielê odprawialiœmy, jak
zwykle, w tej zimnej wiacie piêæ
mszy œw. Z du¿ym smutkiem patrzy-
³em na zmarzniêtych ludzi i zziêb-

niêtego celebransa. Poszed³em do
konfesjona³u, by chêtnych wyspowia-
daæ. Wœród penitentów znalaz³a siê
pewna pani. W spowiedzi bardzo
skar¿y³a siê na nieudane ma³¿eñstwo.
Ze ³zami mówi³a o swojej gehennie
ma³¿eñskiej. Musi odejœæ bo dalej,
w tym piekle, nie mo¿e ¿yæ. T³uma-
czy³em jej o nierozerwalnoœci ma³-
¿eñskiej, o trwaniu przy krzy¿u,
o ³asce krzy¿a. Wieczorem tej nie-
dzieli d³ugo nie mog³em zasn¹æ.
W mojej g³owie t³uk³y siê najró¿no-
rodniejsze myœli. Najbardziej we-
wnêtrzny wyrzut: spowiadaj¹cej siê
kobiecie mówi³eœ o wiernoœci, a sam
chcesz odejœæ od trudnoœci. Czy to
jest uczciwe z twojej strony? W wy-
niku wewnêtrznego szamotania,
a tak¿e d³ugiej modlitwy na klêcz-
kach postanowi³em, ¿e do ks. Kar-
dyna³a z rezygnacj¹ nie pójdê. Da-
lej tam bêdê pracowa³.

Po latach, w wieczór nawiedzenia
Mi³osierdzia Bo¿ego w tej parafii
dziêkowa³em Jezusowi bogatemu
w mi³osierdzie, ¿e da³ mi ³askê wy-
trwania. Dziêki Jego pomocy zreali-
zowaliœmy piêkne dzie³o budowy
œwi¹tyni, a tak¿e zaplecza duszpaster-
skiego. W ci¹gu 18 lat duszpasterzo-
wania wytworzy³y siê serdeczne wiê-
zi miêdzy ludŸmi, a tak¿e du¿a przy-
jaŸñ z Bogiem. ¯arliwie w ten wie-
czór prosi³em Boga o ³askê wierno-
œci w kap³añstwie, ma³¿eñstwie, ro-
dzinie. O ³askê wiernoœci cz³owieka
z Bogiem. Z w³asnego doœwiadcze-
nia wiem, i¿ wiernoœæ daje cz³owie-
kowi du¿¹ satysfakcjê.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

6. Prosimy w najbli¿szym tygodniu
o z³o¿enie daru, czy to ¿ywnoœci, czy
odzie¿y do kosza znajduj¹cego siê
przy o³tarzu œw. Antoniego.

7. W Œwiêto Zmartwychwstania
Pañskiego bêdziemy chrzcili na mszy
œw. o godz. 13.30. Pouczenie przed-
chrzcielne bêdzie w najbli¿sz¹ sobo-
tê o godz. 17.00.

8. W ostatnich dniach z naszej

wspólnoty odeszli: œp. Teresa Gaw-

lik, œp. Boles³aw £aziñski. Wieczny

odpoczynek racz im daæ Panie,

a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im

œwieci. Amen.


