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Niedziela Chrztu Pañskiego

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Po co kolêda?
Wci¹¿ chodzê po kolêdzie – czyli od-

wiedzam wadowickie rodziny. Zasta-
nawiam siê, jaki ma sens to moje na-
wiedzenie?

W jednej z rodzin, któr¹ nawiedzam
s¹ dziadkowie, rodzice z ma³ymi dzieæ-
mi. Pytam siê czteroletniej Kasi: „Czy
wiesz kto dziœ przyby³ do ciebie?” Ona

patrzy na mnie swymi inteligentnymi
oczkami – lustruje mnie od g³owy, na
której mam biret – dla niej to nieco-
dzienna czapka. Widzi mnie ubranego
w d³ug¹, czarna sukniê – mama te¿ ma
sukniê, ale o wiele krótsz¹. Przykry-
wa j¹ bia³a kom¿a, na któr¹ jest na³o-
¿ona stu³a – taki niecodzienny szalik.
Dociekliwie mnie ocenia i wreszcie

(ci¹g dalszy na str. 3)

tor i koœció³ zosta³y wybudowane
w 1904 roku. O historii za³o¿enia
klasztoru, oraz o ¿yciu sióstr w zako-
nie opowiada³a nam siostra pochodz¹-
ca z Andrychowa, przebywaj¹ca
w klasztorze ju¿ 12 lat. Z siostr¹ spo-
tkaliœmy siê w ma³ym pokoiku, od-
dzieleni od niej krat¹. Siostry w zako-
nie dziel¹ siê na wewnêtrzne i ze-
wnêtrzne. Siostry tzw. wewnêtrzne to
zakonnice, które nie wychodz¹ na ze-

wn¹trz – ca³e ¿ycie pozostaj¹ za mura-
mi klasztoru. Zaœ siostry„zewnêtrzne”
to zakonnice, które kontaktuj¹ siê
z urzêdami, pracuj¹ przy furcie klasz-
toru – s¹ przedstawicielkami zakonu na
zewn¹trz. Ich nowicjat jest d³u¿szy od
nowicjatu sióstr wewnêtrznych, ponie-
wa¿ s¹ bardziej nara¿one na pokusy,
które niesie ¿ycie na zewn¹trz. G³ów-
nymi za³o¿eniami ¿ycia klauzurowego
s¹: milczenie, modlitwa, praca i kon-
templacja.   cdn Irena Zubek
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S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
IZAJASZA
Iz 42, 1-4. 6-7
Chrystus s³ug¹, w którym Bóg ma upodobanie

DRUGIE CZYTANIE Z KSIÊGI DZIE-
JÓW APOSTOLSKICH:
Dz 10, 34-38
Jezus zosta³ namaszczony Duchem Œwiêtym

 Pan zeœle pokój swojemu ludowi.
EWANGELIA:   Mk 1,6b-11 Chrzest Jezusa

Niedziela Chrztu Pañskiego - 11 stycznia 2015
1. Dziœ spotkanie op³atkowe Ró¿

Ró¿añcowych o godz. 15.00.
2. Przypominamy, ¿e chrzcimy

w pierwsz¹ i trzeci¹ niedzielê na
Mszy Œw. o godz. 13.30. Pouczenie
dla rodziców i chrzestnych odbywa
siê w pi¹tek przed chrztami o godz.
19.00. Ka¿dy cz³owiek ma prawo do
Chrztu Œw. – jako najwa¿niejszego
sakramentu. Rodzice oraz chrzestni
winni zapewniæ dziecku mo¿liwoœæ
rozwoju wiary katolickiej. Rodzica-
mi chrzestnymi mog¹ byæ katolicy,
którzy ¿yj¹ zgodnie z Ewangeli¹.
Winni byæ bierzmowani. Nie mog¹
byæ chrzestnymi tzw. wierz¹cy, a nie
praktykuj¹cy, a tak¿e ludzie doroœli
¿yj¹cy z sob¹ w zwi¹zku cywilnym,
lub te¿, gdy ¿yj¹ ze sob¹ bez ¿adne-
go zwi¹zku.

3. W œrodê, na Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30 modlimy siê za rodziny, które
przyjmuj¹ b³ogos³awieñstwo kolêdowe.

4. W przysz³¹ niedzielê spotkanie op³at-
kowe asysty kalwaryjskiej o godz. 15.30.

5. „Jezus rzek³ do Samarytanki: »Daj mi
piæ!«” – pod tym has³em bêdzie przebie-
ga³ od 18 do 25 stycznia tegoroczny Ty-
dzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.

6. Zapraszamy na pielgrzymki: w pi¹-
tek 23 stycznia do £agiewnik w po³¹cze-
niu z nawiedzeniem Sióstr Mi³osierdzia.
Wyjazd o godz. 13.00. We wtorek 27
stycznia na Jase³ka do Cieszyna. Wyjazd
o godz. 14.30. W sobotê 31 stycznia na
wieczorne nabo¿eñstwo charyzmatyczne
do koœcio³a b³. Karoliny Kózkównej
w Tychach. Wyjazd o godz. 15.30.

Wtorek 13.01.
Ks. Infu³at 13.00 ul. Sportowców - dokoñczenie
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Batorego 33, ul. Batorego 27
Ks. Janusz Korbel 15.30 ul. Wojska Polskiego strona lewa
Ks. Adam Garlacz 17.00 al. Wolnoœci oraz ul. Spó³dzielców
Ks. Stefan Trojan 17.00 ul. Pi³sudskiego
Œroda 14.01.
Ks. Infu³at 13.00 ul. �ródlana
Ks. Adam Garlacz 15.00 ul. Mickiewicza (od koñca do nr 41)
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Batorego 31
Ks. Piotr Wiktor 15.00 ul. Nowobilskich
Ks. Stefan Trojan 16.00 Os. XX-lecia 4
Ks. Piotr Wiktor 18.00 ul. Graniczna
Czwartek 15.01.
Ks. Piotr Wiktor 14.00 Os.Wadowity 9 (1-3 klatka)
Ks. Adam Garlacz 15.00 ul. Mickiewicza (od nr 40 do rynku)
Ks. Janusz Korbel 15.30 ul. Krakowska
Ks. Janusz Korbel 18.00 Os. Westerplatte 6
Pi¹tek 16.01.
Ks. Adam Garlacz 15.00 ul. Spadzista, ul. Cicha, ul. Poprzeczna
Ks. Janusz Korbel 15.30 Os. Westerplatte 19
Ks. Stefan Trojan 16.00 Os. XX-lecia 2
Ks. Janusz Korbel 18.00 Os. Westerplatte 11
Ks. Piotr Wiktor 18.00 Os. Wadowity 9 (4 klatka)
Ks. Piotr Wiktor 19.30 Os. Wadowity 9 a
Sobota 17.01.
Ks. Piotr Sobala 9.00 ul. Wadowity, Piaskowa, Westerplatte
Ks. Stefan Trojan 9.00 ul. Kochanowskiego, Os. Jednoœæ, Os. Jesionowe,

ul. Chopina, ul. Fabryczna
Ks. Piotr Wiktor 9.00 ul. Ady Sari
Ks. Janusz Korbel 14.00 ul. Nadbrze¿na
Ks. Adam Garlacz 15.00 ul. Szpitalna, ul. Sobieskiego, ul. Trybunalska
Poniedzia³ek 19.01.
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. S³owackiego
Ks. Stefan Trojan 15.00 ul. Teatralna, Wojty³ów, Koœcielna 3 i 7
Ks. Janusz Korbel 15.30 Os. Westerplatte 16
Ks. Piotr Wiktor 15.30 Os. Wadowity 7
Ks. Piotr Wiktor 17.30 Os. Wadowity 8
Ks. Janusz Korbel 18.00 Os. Westerplatte 17

Poniedzia³ek 12.01.
Ks. Infu³at 13.00 ul. Sportowców od numerów koñcowych

P. Kazimierza Maj do nr 35 P. Zbigniewa Miarki
Ks. Stefan Trojan 14.30 Os. XX-lecia 3
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Batorego 21
Ks. Janusz Korbel 15.30 ul. Wojska Polskiego strona prawa
Ks. Piotr Wiktor 15.30 Os. £¹ki

cd na str. 7

ks. St. Jaœkowiec, prob.
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Poniedzia³ek 12 stycznia
 6.00 Œp. Jan Ga³uszka

Œp. ks. Stefan Kajdas, jego rodzice
i siostry: Janina, Helena

 6.45 Œp. Jan Miarka
 7.30 Œp. Andrzej Grabys, ¿ona Maria

i dzieci
 8.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Franciszek Kunowski
18.00 Œp. Zdzis³aw Stroka

Œp. Bronis³aw Romañski

Wtorek 13 stycznia
  6.00 Œp. Jan Miarka
 6.45 Œp. Stanis³aw Gêbczyk
 7.30 Œp. Franciszek Kunowski

Œp. Janina Tatka
 8.00 Œp. Adam Paterak - 25 r.œm. z rodzicami
12.00 Œp. Helena Z¹dek
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Marianna Lempart - 4 r.œm.

Œroda 14 stycznia
 6.00 Œp. W³adys³aw Sirko
 6.45 Œp. Franciszek Kunowski i syn Marek

Œp. Danuta Paj¹k
 7.30 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
 8.00 Œp. Zofia Korytek
12.00 Œp. Jerzy Wac³aw
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Jadwiga Zemanek
Œp. Miros³awa Zadora
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Edward Sroka
Œp. Janusz Kopyto
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Józef P³onka
Œp. Irena Wiœniewska
Œp. Waleria Sobala
Œp. Jadwiga Paterak
Œp. Jan Miarka

Czwartek 15 stycznia
 6.00 Œp. Franciszek Kunowski
 6.45 Œp. W³adys³aw Sirko
 7.30 Œp. Jan Miarka
 8.00 Œp. Stanis³aw Fisior i ¿ona Stefania
12.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
18.00 Œp. Stanis³aw Gebczyk

Œp. Stefania Konik

Pi¹tek 16 stycznia
 6.00 Œp. Tadeusz W¹sek

Œp. Jadwiga Paterak
 6.45 Œp. Jan Miarka
 7.30 Œp. Joanna Pytlowska
 8.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Marta Kwiatek
18.00 Œp. Marianna Byrska

Œp. Michalina Baran

Sobota 17 stycznia
  6.00 Œp. Józefa Wróblewska - 28 r.œm.
  6.45 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
  7.30 Œp. Franciszek Kunowski
  8.00 W int. ks. Stanis³awa Miki - o zdrowie

i b³. Bo¿e w r. urodzin
12.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Edward Wiercimak - 5 r.œm.

Œp. Eugeniusz i zmarli z rodziny

Niedziela 18 stycznia
  6.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
  7.30 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Józefa Kie³taczyñska - 3 r.œm.
 9.00 Œp. Janina Stopa
 9.00 Roków: Œp. Franciszek B¹k
10.30 Œp. Zdzis³aw Go³¹b - 1 r.œm.
12.00 Œp. Stanis³aw Gêbczyk
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Romualda

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Œwiêci tego tygodnia: w sobotê –
wspomnienie œw. Antoniego, opata.

wypali³a: „Pan Jezus przyszed³ do
naszego domu!” By³em zaskoczony
celn¹ wypowiedzi¹, choæ w duchu
duma³em sobie, gdzie mnie tam do
Pana Jezusa. Jednak ma³a Kasia
przypomnia³a mi to zdanie, które
ju¿ nieraz s³ysza³em – kap³an to dru-
gi Chrystus. Jemu Jezus da³ w³a-
dzê, by nad chlebem i winem pod-
czas mszy œw. wypowiada³ zdanie
„To jest Cia³o moje, to jest Krew
moja.” Tylko on mo¿e z moc¹ wy-
powiadaæ nad grzesznikiem s³owa
„Ja ci rozgrzeszam.”

W osobie kap³ana po kolêdzie do
danej rodziny przybywa Chrystus.
Jak za ¿ycia Jezusa czêsto przycho-
dzili do Niego ludzie z ró¿nymi spra-
wami i problemami, tak podczas wi-
zyty kolêdowej ksi¹dz s³ucha o ró¿-
nych ludzkich sprawach. Najczêœciej
pada³y w kierunku Jezusa s³owa b³a-
gania – u¿yj Swej mocy. Ty mo¿esz
uzdrowiæ. Mo¿esz zaradziæ biedzie.

Odwiedzaj¹cy na kolêdzie rodzi-
ny kap³an wystrzega siê rozmowy
o pogodzie czy o polityce. Nie wa¿-
ne jest czy w godzinie odwiedzin
pada œnieg, czy deszcz, czy jest
mróz. Nie jest istotne, czy w Wado-
wicach rz¹dzi m³ody, czy stary, ko-
bieta lub mê¿czyzna. Na kolêdzie
istotne s¹ sprawy tej rodziny, tego
ma³¿eñstwa i konkretnego cz³owie-
ka, którego odwiedzam. Z ich histo-
ri¹ chcê siê zapoznaæ. S³ucham wiêc

o radosnym czy rozchwianym ma³-
¿eñstwie. O trudnoœciach rodzinnych
spowodowanych ró¿nymi brakami:
zdrowia, zgody, bezrobocia, odleg³e-
go miejsca pracy. Cieszê siê z uda-
nych relacji w ma³¿eñstwie, w rodzi-
nie, w s¹siedztwie. Zachwyca mnie,
gdy spotykam siê z dojrza³ymi wy-
powiedziami na temat zwi¹zków
z Bogiem i Koœcio³em. Smutek ogar-
nia moj¹ duszê, gdy s³yszê, ¿e cho-
cia¿ syn, czy córka nie zawarli jesz-
cze sakramentalnego zwi¹zku, to jed-
nak jest im ze sob¹ bardzo dobrze,
maj¹ ju¿ kochanego dzidziusia –
musz¹ siê nim zaj¹æ, a nie koœcio³em.
Niejednokrotnie w ludzkich g³owach
wibruje myœl, ¿e nie Bóg jest Ÿród³em
szczêœcia, ale sam cz³owiek jest ko-
walem w³asnego szczêœcia.

(ci¹g dalszy na str. 4)

Œp. Jadwiga Chmura, ur. 1940r., zam. Os. Westerplatte

Dobry Jezu,  a nasz Panie, daj jej wieczne  spoczywanie!Pogrzeb
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Adwentowy apel

16 grudnia – to 159. Apel Jasno-
górski w którym uczestniczymy.
Byliœmy i jesteœmy, a nasz¹ si³¹
przewodni¹ by³ i jest, teraz ju¿
Œwiêty Jan Pawe³ II.

Rozwa¿ania tajemnic ró¿nicowych
ks. Infu³ata pozwalaj¹ nam g³êbiej
prze¿yæ nasz¹ modlitwê. Kto chce
¿yæ Ewangeli¹, musi ¿yæ mi³oœci¹.
Mi³oœci¹ mi³osiern¹, tzn. w sposób
czynny  wykazaæ siê
postaw¹ ogarniaj¹c¹
potrzeby drugiego cz³o-
wieka. To dar serca. To
nasza mi³osierna mi³oœæ.
Mi³oœæ do ludzi kaza³a
iœæ Jezusowi na krzy¿.
Pan Jezus rozpoczyna
Drogê krzy¿ow¹ mo-
dlitw¹ w Ogrojcu. Jest
Mu pomoc¹ do przej-

Przyszed³ do nas Jezusa, a my siê
dzielimy z Nim naszymi sprawami.
Czy ksi¹dz je zrozumie? Czy warto
mu naszymi problemami zawracaæ
g³owê? Warto, bo kolêda jest po to,
aby kap³ani lepiej poznali radoœci
i trudy ¿ycia swych parafian. Zazna-
jomili siê ze szczegó³ami szarej co-
dziennoœci. Wiedza ta pomo¿e
w przygotowaniu kazañ bardziej
¿yciowych. Przekona ich do niesie-
nia pomocy materialnej i duchowej.

Sakramentalnej i modlitewnej. Wi-
zyta kolêdowa ma prowadziæ do o¿y-
wienia wiary, odnowienia wiêzi
z Koœcio³em i rodzin¹ parafialn¹.

W czasie kolêdy przyszed³ do nas
Jezus. Kap³an modli siê podczas wi-
zyty: „Uœwiêæ pokorne przyjœcie na-
sze. Niech wejdzie do tej rodziny
pogodna mi³oœæ i sta³e zdrowie.
Niech piechrzn¹ z³e duchy, a przy-
bêd¹ anio³owie pokoju. Niech wia-
ra, nadzieja i mi³oœæ na sta³e zamiesz-
ka w sercach tej rodziny.”

Z wizytk¹

u Sióstr Karmelitanek
19. grudnia w pi¹tek, grupa piel-

grzymów wraz z Ksiêdzem Infu-
³atem J. Gilem powêdrowa³a do
Krakowa. Celem wyjazdu by³o
odwiedzanie klasztoru klauzuro-
wego Sióstr Karmelitanek przy
ulicy £obzowskiej, a tak¿e Sanktu-
arium w £agiewnikach.

Klasztor wraz z koœció³kiem Œw.
Józefa mieœci siê w samym centrum
miasta. Ufundowany zosta³ przez

(ci¹g dalszy na str. 8)

œcia tej drogi. Jezu, pomó¿ nam god-
nie i cierpliwie przetrzymywaæ na-
sze s³aboœci. Nauczmy siê doceniaæ
drugiego cz³owieka, nie koronujmy
go cierniem plotki, pomówienia, nie
pogardzajmy i nie lekcewa¿my. Nie
ma ¿ycia ludzkiego bez drogi krzy-
¿owej, ka¿dy ma swoje stacje. Cz³o-
wiek mo¿e czasem Ÿle wybraæ, sam
siebie krzy¿uj¹c. Wybierzmy wiêc
po Bo¿emu drogê do szczêœcia.

Ka¿dy z nas jest skazany na
œmieræ, niewiadomo tylko jak i  kie-
dy. Prosimy Jezusa by by³ nasz¹
moc¹ w godzinê naszej œmierci.

Dzisiejsza pielgrzymka to czas za-
dumy i refleksji wprowadzaj¹ca nas
w prze¿ywanie Œwi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia.  Cudn¹ noc, podczas któ-
rej S³owo sta³o siê Cia³em, odkry-
wamy przez Wigiliê, poprzez ciep³o
sto³u wigilijnego – zgromadzonej
przy nim rodziny. Modlitwa, ³ama-
nie siê op³atkiem, ¿yczenia, dodat-
kowe nakrycie na stole. Czas rado-
œci i czas melancholijnych wspo-
mnieñ, myœli o tych, których brak³o.

Rozwa¿anie apelowe poœwiêcone
jest Maryi, abyœmy dali siê Jej pro-
wadziæ i od Niej uczyli siê oczeki-
waæ na Pana. Ona pokazuje jak
w pokorze i s³u¿bie przygotowaæ siê
do spotkania z Jezusem.

W drodze powrotnej tradycyjnie
odmawiamy ró¿aniec pielgrzyma,
w którym ogarniamy modlitw¹
wszystkie sprawy, z którymi byliœmy
u Maryi. Polecamy P. Helenkê i cho-
rych naszych pielgrzymów. Adwent
jako czas oczekiwania. Maryja cze-
ka³a na urodzenie swego Dziecka.
My co roku z radoœci¹ oczekujemy
tych Œwi¹t. Ka¿dy oczekuje na coœ
codziennie: odwiedziny, powrót do
zdrowia, wizytê. Omadlamy ró¿añ-
cem nasze domy i naszych bliskich,
aby zapanowa³ w nich duch wiary
i nadziei, mi³oœci i ludzkiej ¿yczliwo-
œci. Polecamy te¿ osoby konsekrowa-
ne, ksiê¿y, zakonników, siostry za-
konne. Sk³adamy wzajemnie ¿ycze-
nia radosnych œwi¹t.

Rozalia Borkowska

Karmelitanki wyrzucone z Poznania
w okresie Kulturkampfu. G³ówn¹
fundatork¹ zakonu i klasztoru by³a
matka Xawera Czartoryska. Klasz-


