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3. Niedziela Zwyk³a

Na rubie¿ach parafialnych
W tym roku zosta³em pos³any na

kolêdê po obrze¿ach naszej para-
fii. Roków i ulice Zaskawia by³y
terenem mojej wizyty duszpaster-
skiej. Granice naszej parafii s¹ mi
znane bo ju¿ kolêdowa³em tam
przed laty. Po raz kolejny spotka-
³em siê w nawiedzanych rodzinach

z du¿¹ ¿yczliwoœci¹, która wyra¿a-
³a siê miêdzy innymi tym, ¿e by³em
dowo¿ony oraz regularnym poczê-
stunkiem. Dziêkujê za tak¹ postawê.

Id¹c z b³ogos³awieñstwem po ru-
bie¿ach parafialnych dostrzegam
doœæ du¿¹ ró¿nicê pomiêdzy miesz-

(ci¹g dalszy na str. 3)

Œp. Stanis³aw Kosikowski, ur. 1947r., zam. Os. XX-lecia
Dobry Jezu,  a nasz Panie, daj mu wieczne  spoczywanie!Pogrzeb

Pielgrzymka œladami polskiej historii na wschodzie: Sankt Pe-
tersburg, Moskwa, Katyñ, Smoleñsk odbêdzie siê w dniach od 26
lipca do 3 sierpnia. Koszt 2.400 z³. Szczegó³y w kancelarii para-
fialnej.

Pielgrzymka œladami Œwiêtych Papie¿y w pó³nocnych W³oszech
poprzez Mariazell. Turyn, Mediolan bêdzie w dniach od 24 do 28
kwietnia. Koszt 970 z³.

Zapraszamy na pielgrzymki

ks. Infu³at
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3. Niedziela Zwyk³a - 25 stycznia 2015

ks. St. Jaœkowiec, prob.

DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KORYNTIAN:

EWANGELIA:   Mk 1, 14-20  Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
PROROKA JONASZA:
Jon 3, 1-5.10 1 Kor  7, 29-31

Naucz mnie chodziæ Twoimi œcie¿kami.

Nawrócenie Niniwitów. Przemija postaæ tego œwiata

Poniedzia³ek  26. 01. Godz. Miejsce

Ks. Stefan Trojan 15.00 ul. Lwowska ( numery parzyste)

Ks. Janusz Korbel 15.30 Os. Westerplatte 15

Ks. Janusz Korbel 17.00 Os. Westerplatte 12

Ks. Janusz Korbel 19.00 Os. Westerplatte 20

Wtorek 27.01. Godz. Miejsce

Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Sienkiewicza bl. 6 i 14

Ks. Stefan Trojan 15.30 Os. XX - lecia 9 (1 i 2 klatka)

Œroda 28.01. Godz. Miejsce

Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Batorego – domy

Ks. Janusz Korbel 15.30 ul. Mydlarska

Ks. Stefan Trojan 15.30 Os. XX - lecia 9 (3 i 4 klatka)

Czwartek 29.01. Godz. Miejsce

Ks. Piotr Sobala 15.00 Os. XX-lecia 15

Wci¹¿ odkrywam
Ju¿ piêtnasty rok ka¿dego 16-go

dnia miesi¹ca pielgrzymujemy na
Apel Jasnogórski. Nasza obecnoœæ
w tym sanktuarium jest wyrazem
wdziêcznoœci i ci¹g³ej proœby. „Je-
stem, pamiêtam, czuwam.” Niezwy-
k³a to ³aska dla wadowickich uczest-
ników. Przez nasze ci¹g³e wyjazdy
prosimy Matkê Bo¿¹, byœmy o¿y-
wiali w sobie i innych pamiêæ wiel-
kiego Papie¿a pochodz¹cego z Wa-
dowic. W kwietniu mija 10 roczni-
ca œmierci Jana Paw³a II. Pamiêæ jest
ulotna. Z biegiem czasu blednie,
a nawet zanika. Przez 15 lat naszego
pielgrzymowania stajemy siê brac-
twem czcicieli œw. Jana Paw³a II.
Wdziêczni jesteœmy naszym kap³a-
nom, ¿e w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca, a tak¿e w poszczególne
czwartki jest w bazylice wieczór œw.

13 wrzeœnia 2014 r. na zjeŸdzie
wspólnot Rycerstwa Niepokalanej
z terenu Archidiecezji Krakowskiej,
które odby³o siê w Sali W³oskiej
przy Bazylice Franciszkanów
w Krakowie, zosta³ wybrany Zarz¹d
Regionalny Rycerstwa Niepokalanej
Archidiecezji Krakowskiej. Wybo-
rom przewodniczy³ Prezes Narodo-
wy MI o. Stanis³aw M. Piêtka OFM-
Conv z Niepokalanowa.

Rycerstwo Niepokalanej ¿yje

Nowo wybrany Zarz¹d regionalny,
w sk³ad którego wchodzi Maria
Wolczko jako prezes, Zofia Bochenek
– ekonom, a doradc¹ jest Wanda Pi¹-
tek – zwróci³ siê do Ks. kardyna³a Sta-
nis³awa Dziwisza o mianowanie Asy-
stenta koœcielnego dla wspólnot Ry-
cerstwa z Diecezji Krakowskiej.

Asystentem zosta³ o. Rados³aw D³u-
gi OFMConv- wspólnota konwentu
krakowskiego. Maria Wolczko

Jana Paw³a II. Nêka nas pytanie: „Co
robiæ, by w naszych sercach i pamiê-
ci ¿y³ œw. Jan Pawe³ II?” Jak rozwi-
jaæ Jego kult. Przychodz¹ nam do g³o-
wy ró¿ne propozycje. Wœród nich
myœlimy, a¿eby ka¿da wadowicka ro-
dzina posiada³a obraz œw. Jana Paw-
³a II. Przecie¿ przed 12 laty wprowa-
dziliœmy do ka¿dej rodziny obraz
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
Myœlimy o specjalnej modlitwie do
naszego Œwiêtego. Chcemy podczas
drogi do Czêstochowy ws³uchiwaæ
siê w przemówienia Jana Paw³a II.
Pragniemy zapocz¹tkowaæ pisemn¹
kronikê naszych wyjazdów. Myœlê,
¿e tych propozycji bêdzie przybywa-
³o. Przez 10 lat po œmierci jest w nas
¿ywa pamiêæ wadowickiego Œwiête-
go. Jak to bêdzie w przysz³oœci? To
tak¿e od nas zale¿y.

1. Jutro po mszy œw. wieczornej
spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana
Paw³a II.

2. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 odprawimy Mszê œw. na za-
koñczenie kolêdy o b³ogos³awieñ-
stwo Bo¿e dla rodzin naszej parafii.

3. Parafialny Komitet Organizacyj-
ny Œwiatowego Dnia M³odzie¿y pro-
si o zwrot wszystkich wstêpnych

deklaracji zakwaterowania, które
zosta³y wrêczone podczas wizyty
duszpasterskiej. Deklaracje nale¿y
sk³adaæ do opisanej skrzyni w Ka-
plicy Ukrzy¿owania. Termin zwrotu
up³ywa 2 lutego. Je¿eli ktoœ nie otrzy-
ma³ deklaracji, to mo¿e j¹ pobraæ ze
strony internetowej lub zabraæ
z bocznych o³tarzy.

ks. Infu³at
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Poniedzia³ek 26 stycznia
 6.00 Œp. Michalina Baran

Œp. Jadwiga Paterak
 6.45 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
 7.30 Œp. W³adys³aw Sirko
 8.00 Dziekczynno-b³agalna dla Antoniego

i Ireny w 40 r. œlubu
12.00 Œp. Alojzy i Stefania Firek, s. Jerzy,

c. Halina i zmarli z rodziny
18.00 Œp. Olgierd Sêtkowski - 9 r.œm.

Œp. Anna i Edward Kettner, Adam
Kalamus

Wtorek 27 stycznia
  6.00 Œp. Kazimierz Tara³a - 10 r.œm.
 6.45 Œp. Jadwiga Zemanek
 7.30 Œp. Tadeusz W¹sek

Œp. Danuta Paj¹k
 8.00 Œp. ks. Zdzis³aw Stypu³a
12.00 Œp. Jan Ga³uszka
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Miros³awa Zadora
Œroda 28 stycznia
 6.00 Œp. Aniela Biegun - 1 r.œm.
 6.45 Œp. Stanis³aw Firek

Œp. Anna Daruk - 1 r.œm. i zmarli
rodzice

 7.30 Œp. Janusz Kopyto
 8.00 Œp. Czes³aw Sikora i ¿ona Anna
12.00 Œp. Bronis³aw Romañski
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
W intencji Bogu wiadomej
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Józef P³onka
Œp. Jadwiga Paterak
Œp. Jan Dutkiewicz
Œp. Czes³aw Byrski - 19.r.œm.
Œp. Jan Miarka
Œp. Waleria Sobala
Œp. W³adys³aw Listwan

Œp. Józef Rembiesa
Œp. Andrzej Dubel
Œp. Jadwiga Chmura
Czwartek 29 stycznia
 6.00 Œp. Irena Wiœniewska
 6.45 Œp. Marta Kwiatek
 7.30 Œp. Stanis³aw Firek
 8.00 Œp. Józefa Warcha³ - 4 r.œm.
12.00 Œp. W³adys³aw Sirko
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Marianna Byrska
Pi¹tek 30 stycznia
 6.00 Œp. Waleria Sobala

Œp. Jadwiga Paterak
 6.45 Œp. Stanis³awa i Mieczys³aw Ziemski,

syn S³awomir
 7.30 Œp. Franciszka G³ogowska, Marian

i Teresa G³ogowscy, Natalia Pacek
 8.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak - 1 r.œm.
18.00 Œp. Anna Ludwikowska

Œp. Józef Kleszcz
Sobota 31 stycznia
  6.00 Œp. Zofia WoŸniak
  6.45 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
  7.30 Œp. Stefania Konik
  8.00 Œp. Krzysztof G³uszek
12.00 Dziêkczynno-b³agalna w 50 r. urodzin Józefa

oraz o zdrowie dla ca³ej rodziny
18.00 Œp. Stanis³aw Gêbczyk

Œp. Wanda Pietruszka
Niedziela 1 lutego
  6.00 Œp. Józef Pêpek
  7.30 Œp. Teresa i Stanis³aw Sikora z dzieæmi

Œp. Maria Górska-Putek z rodzicami
 9.00 Œp. Stanis³aw Brañka
 9.00 Roków: Œp. Gabriela Jagie³ka - 13 r.œm.
10.30 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Wanda Pietruszka

(ci¹g dalszy na str. 4)

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – wspomnienie œwiêtych biskupów
Tymoteusza i Tytusa, we wtorek – wspomnienie b³. Jerzego Matulewicza, bisku-
pa, w œrodê – wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Koœcio³a,
w sobotê – wspomnienie œw. Jana Bosko, prezbitera.

kañcami Rokowa, a Zaskawia.
Historia kszta³towa³a t¹ ró¿no-
rodnoœæ, choæ wspó³czesny glo-
balizm za wszelk¹ cenê chce
wszystkich ubraæ w taki sam
garnitur. W Rokowie szko³y nie
by³o, ale by³ dwór. Na Zaskawiu
znajdowa³a siê szko³a, która gro-
madzi³a ma³e dzieci. Obecnie
dwór zaczyna byæ remontowa-
ny, a zlikwidowana szko³a wcie-
li³a siê w nowopowsta³y pallo-
tyñski oœrodek nauczania dzie-
ci na Kopcu.

W rozmowie kolêdowej na
moje pytania: „Gdzie uczêsz-
czacie na mszê œw.?” padaj¹ s³o-
wa: „Na Kopiec, do „Pioska”
(œw. Piotr), do ochronki (siostry
nazaretanki) na Karmel, do ryn-
ku, do kaplicy w Rokowie”.
Chodz¹ do wszystkich sakralnych
miejsc w Wadowi-
cach. S¹ w okreœlo-
nym koœciele, bo
tam siê przyzwycza-
ili. Niejednokrot-
nie dodaj¹ „bo tam
jest wygodnie –
w koœciele jest cie-
p³o, a tak¿e jest
du¿y parking”.
Inni mówi¹: „Cho-
dzê tam na mszê,

bo tam s¹ ciekawe kazania, oka-
za³a s³u¿ba liturgiczna, wspól-
ny, g³oœny œpiew. Tam widaæ
troskê o uczestników. Tam siê
czujê u siebie.”

W Rokowie wa¿n¹ rolê spe³nia
kaplica. Nie tylko religijn¹, ale
i spo³eczn¹. Wiele rodzin
z ogromnym wzruszeniem wspo-
mina by³ego wikariusza,
ks. Krzysztofa G³ówkê. To on
przypi¹³ skrzyd³a Rokowianom,
¿eby zaczêli lataæ, a nie tylko
wpatrywaæ siê we w³asne proble-
my. Kiedy s³yszê o roli ksiêdza
G³ówki, dziêki któremu z maga-
zynu powsta³a kaplica – uœwia-
damiam sobie, ¿e znalaz³ kilku
zapaleñców, którzy uwierzyli
w jego s³owa. Przypominam so-
bie, ¿e Pan Jezus kaza³ nieœæ 12
rybakom Ewangeli¹ do ca³ego
œwiata. Kilku gorliwców rokow-

(ci¹g dalszy ze str. 1)

)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

skich przekszta³ci³o magazyn
w œwiête miejsce. Inni do nich
do³¹czyli. Chwa³a im za tê robo-
tê. Ciesz¹ siê, ¿e obecnie ks. Piotr
Wiktor wg³êbia ich w historiê
zbawienia. Tym kap³anom s¹
wdziêczni za pioniersk¹ pracê.
Niektórzy z mieszkañców wspo-
minaj¹, ¿e kiedy ks. G³ówka od-
chodzi³ – za nim p³akali. Widzê
jak i teraz mojemu rozmówcy
zaczynaj¹ szkliæ siê oczy. A jesz-
cze tak niedawno s³ysza³em
mowê – kto by dziœ za ksiêdzem
p³aka³. A jednak p³acz¹. Szla-
chetnoœæ tych œwieckich wspó³-
pracowników wzrusza mnie do
g³êbi. Zauwa¿am, ¿e kaplica
w Rokowie jest dla nich wyzwa-
niem do nowych inicjatyw, któ-
re pragn¹ realizowaæ.

Mieszkañcy ulic Zaskawia
swej kaplicy nie maj¹. Na Ko-
piec maj¹ blisko. Ciesz¹ siê tym,
co tam dobrego siê dzieje. S¹
dumni, ¿e ks. rektor
Jacek Jezierski ma g³o-
wê pe³n¹ pomys³ów
edukacyjnych. We-
wnêtrznie go w tym
wspieraj¹. Mi³o mi
by³o spotkaæ na uli-
cach Zaskawia para-
fian, którzy s¹ lidera-
mi ró¿nych wspólnot
i ruchów religijnych.
Z radoœci¹ myœlê o ich
promieniowaniu.

Zauwa¿am u mieszkañców tych
obrze¿y parafialnych du¿¹ wspólno-
towoœæ. Oni miêdzy sob¹ siê znaj¹.
Ceni¹ sobie dobre s¹siedztwo. Za-
praszaj¹ siê miêdzy sob¹. Niejedno-
krotnie te¿ dostrzeg³em, ¿e w po-
grzebach z Rokowa czy Zaskawia
uczestniczy bardzo liczna tamtejsza
spo³ecznoœæ. Doskonale znaj¹ tego,
w którego pogrzebie bior¹ udzia³.
Czuj¹ swój zwi¹zek z rodzin¹ zmar-
³ego. Braterstwo to cecha bardzo
chrzeœcijañska. Jest ona czytelna
w rodzinach, w s¹siedztwach
i mieszkañcach Zaskawia i Rokowa.
Tym bardziej jest obecnie bardzo po-
¿¹dana, gdy¿ poprzez œrodki spo-
³eczne wiemy, co dzieje siê w Azji,
czy w Afryce, a nie interesujemy siê
tym, w jakich warunkach ¿yje nasz
s¹siad. Kochaj bliŸniego /bliskiego/
jak siebie samego. ks. Infu³at

Spotkanie op³atkowe w Muzeum Domu Rodzinnym

Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Wadowicach

W przeddzieñ wigilii 23 grud-
nia 2014 roku do Domu Rodzin-
nego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
– Muzeum, na spotkanie op³at-
kowe przybyli: Dyrektorzy Mu-
zeum – ks. dr Dariusz Raœ, ks. dr
Jacek Pietruszka, P. Micha³ Ja-
kubczyk, projektanci ekspozycji
PP. Barbara i Jaros³aw K³aputo-
wie, ks. infu³at Jakub Gil, prze-
wodnicy muzealni i wszyscy
pracownicy Muzeum.

Ks. Dyrektor D. Raœ witaj¹c
wszystkich powiedzia³, ¿e spo-
tykamy siê w niezwyk³ym miej-
scu, to tu 94 lata temu przyszed³
na œwiat Œwiêty Jan Pawe³ II
i spêdzi³ tu najpiêkniejsze lata
dzieciñstwa i m³odoœci. Wiele
razy w tym domu zasiada³ do
sto³u wigilijnego i ³ama³ siê
op³atkiem. My dziœ dost¹piliœmy
wielkiego daru, ¿e tu mo¿emy siê
spotkaæ. Ten dom wszystkich
nas tu pracuj¹cych ³¹czy, zawie-
raj¹ siê nici przyjaŸni. Ten dom
– muzeum wielu z nas da³ pracê.

Uœwiadomi³ nam, ¿e tak jak ma³e
Betlejem zyska³o s³awê i pamiêæ
przez narodzenie w nim Jezusa
Chrystusa, tak równie¿ miastecz-
ko nad Skaw¹ rozs³awi³ w œwie-
cie œwiêty papie¿ Jan Pawe³ II.

 Po przeczytaniu fragmentu Pi-
sma Œwiêtego – ks. Dyrektor po-
b³ogos³awi³ op³atki. Podczas
³amania op³atkiem sk³adaliœmy
¿yczenia. Pracownicy muzeum
sk³adaj¹cy ¿yczenia mówili miê-
dzy sob¹ o piêknie i wybrañstwie
pracy na tym miejscu. Przy ka-
wie i ró¿norodnych s³odkoœciach
przygotowanych przez uczestni-
ków spotkania czas szybko
p³yn¹³. Ogl¹daliœmy te¿ ruchom¹
ekspozycjê obrazuj¹c¹ ró¿ne
okresy z ¿ycia Karola Wojty³y –
Papie¿a.

Na zakoñczenie ka¿dy otrzy-
ma³ od dyrektora M. Jakubczy-
ka upominek – piêkny kalendarz
na 2015 rok – ze Œwiêtym Papie-
¿em Janem Paw³em II – terminarz
i agenda biblijna. Maria Zadora

Bliskie jest królestwo Bo¿e,

Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê


