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5. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Chory – najwierniejszym towarzyszem Chrystusa

Podczas wizyty kolêdowej nie za-
wsze jest rodzina w komplecie. Ró¿ne
przyczyny na to siê sk³adaj¹: praca,
obowi¹zkowe spotkania, itp. S¹ tez
tacy, którym nie spieszno do spotkania
z ksiêdzem. Wizyta ta nie jest im na
rêkê, bo o czym mo¿na mówiæ z ta-

jemniczym kap³anem? Tym ¿arliwej
modlê siê by ich b³ogos³awieñstwo
Chrystusowe dotknê³o i by³o pocz¹t-
kiem nawrócenia.

Jest jednak grupa parafian, która za-
wsze jest obecna. To chorzy. Spotka-
nie kap³ana z nimi jest istotn¹ misj¹

jest specjalna odezwa: b¹dŸmy aposto-
³ami kultu œw. Jana Paw³a II, podtrzy-
mujmy go, o¿ywiajmy i rozszerzajmy.
Chcemy stworzyæ kronikê Apeli Ja-
snogórskich 16-tego dnia miesi¹ca.
By³o ich ju¿ prawie 160. Zwracamy
siê z proœb¹ do tych, którzy czasem
lub stale z nami pielgrzymuj¹, o napi-
sanie wspomnieñ prze¿yæ, refleksji
zwi¹zanych z apelami i dostarczenie

do koñca lutego. Pielêgnujmy tê pa-
miêæ, zaznaczmy, aby zosta³a ona na
d³ugo. Ró¿añcem pielgrzyma omadla-
my sprawy, nasze i naszej Ojczyzny.

Szczególnie polecamy Siostrê Broni-
s³awê ze Zgromadzenia Sióstr Najœwiêt-
szej Rodziny z Nazaretu, obchodz¹c¹
50-lecie z³o¿enia œlubów zakonnych.
Niech dobry Bóg jej b³ogos³awi ka¿-
dego dnia. Do zobaczenia 16 lutego.

Rozalia Borkowska

(ci¹g dalszy ze str. 7)
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5. Niedziela Zwyk³a - 8 lutego 2015

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO LI-
STU ŒW.PAW£A APOSTO£A DO KORYN-
TIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
HIOBA:

EWANGELIA:   Mk 1, 29-39  Jezus uzdrawia i wypêdza z³e duchy

Hi 7, 1-4.6-7
1 Kor  9, 16-19.22-23

 Panie, Ty leczysz z³amanych na duchu.

Marnoœæ ¿ycia ludzkiego

1. W œrodê wspomnienie Najœwiêt-
szej Maryi Panny z Lourdes. Z woli
Ojca Œwiêtego obchodzimy XXII
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Chorych
parafian zapraszamy w tym dniu na
mszê œw. na godz. 12.00.

2. Spotkanie Stra¿y Serca Bo¿ego
we wtorek o godz. 16.30.

3. W pi¹tek 13 lutego mija 28.
rocznica œmierci ks.  infu³ata
Edwarda Zachera, by³ego probosz-
cza naszej parafii i katechety œw.
Jana Paw³a II.

4. Od przysz³ej niedzieli rozpo-
czynamy 40-godzinne nabo¿eñ-
stwo eucharystyczne, które bêdzie
trwa³o przez poniedzia³ek, wtorek
przed Œrod¹ Popielcow¹. Zachêca-
my wiernych do licznego udzia³u
w adoracji.

5. Na Apel Jasnogórski pielgrzy-
mujemy ka¿dego 16 dnia miesi¹ca.
Wyjazd o godz. 15.45. Koszt 35 z³.

W pi¹tek 20 lutego pielgrzymujemy
do £agiewnik z nawiedzeniem Sióstr
Nazaretanek. O godz. 13.00 groma-
dzimy siê w wadowickim Nazarecie
przy ul Lwowskiej.

ks. St. Jaœkowiec, prob.

sów jest np. zamykanie zak³adów
pracy i brak pracy, co jest powodem
kryzysów w rodzinach i Ÿród³em
cierpienia. Jak wielkie jest cierpie-
nie cz³owieka nie mog¹cego utrzy-
maæ rodziny, a czêsto jeszcze spoty-
kaj¹cego siê z prymitywnym doku-
czaniem i z³oœliwoœci¹. Niektórzy
ciesz¹ siê z niepowodzenia drugie-
go. Broñmy siê przed dokuczliw¹
mow¹ cz³owieka, biczowaniem s³o-
wem i donosicielstwem. Czêsto cier-
pienie nie daje cz³owiekowi mo¿li-
woœci rozwoju. Jest bezsilny wobec
pewnych problemów, które staj¹ siê
powodem ciê¿kich chorób, równie¿
psychicznych. Prosimy, aby cz³o-
wiek swoje trudne problemy móg³
rozwi¹zywaæ wspólnie z drugim,
dzieliæ siê, ale przede wszystkim za-
ufa³ Bogu, zawierzyæ, Jezu, ufam
Tobie. W cierpieniu cz³owiek winien
dzieliæ siê z Bogiem. Pomó¿ nam
Chryste, abyœmy w Tobie znaleŸli
przystañ.

¯ycie cz³owieka jest drog¹ krzy-
¿ow¹. Jest ona bardzo ciê¿ka dla lu-
dzi chorych, upoœledzonych i ich
rodzin, ale te¿ i ludzi starszych, po-
trzebuj¹cych opieki. Jak wiele imion
ma dziœ ta droga, dotyka rodzin, pra-
cy, dnia codziennego. Powinniœmy
towarzyszyæ im w tej drodze. Pomóc

im, ul¿yæ w dŸwiganiu krzy¿a. Do-
bry Bo¿e, spraw, by ci co dŸwigaj¹
krzy¿e, nie zniechêcali siê i nie upa-
dali na duchu. Jezus mia³ œwiado-
moœæ, ze przez krzy¿ mo¿e nas od-
kupiæ. Cz³owiek prze¿ywa tajemni-
ce radosne i bolesne. Cierpienia nie
mo¿na wyt³umaczyæ. Jest tajemnic¹
– dlaczego dotknê³o ono w³aœnie
mnie. Bojê siê cierpienia i krzy¿a,
dlatego proszê Jezusa o si³y, aby je
znosiæ. Tylko ¿ywa i silna wiara po-
zwala nam je przyj¹æ.

W rozwa¿aniu apelowym o. Robert
Jasiulewicz stawia Maryjê za wzór dla
tych, co szukali, szukaj¹ i szukaæ
bêd¹ Boga w swoim  sercu, w dru-
gim cz³owieku. Wzór dla tych, co
chc¹ odnaleŸæ Boga prawdziwego,
Królow¹ wszystkich, którzy ukochali
Boga. Oby pomaga³a nam wiernie
staæ przy sobie i szukaæ w sercu Je-
zusa. Aby samotnicy mieli œwiado-
moœæ, ¿e nie s¹ sami, ich samotnoœæ
nie jest pusta, Maryja jest zawsze.

Niech nie braknie tych, którzy
przyjd¹ z pos³ug¹ mi³oœci odwiedza-
j¹c i powiedz¹: „Nie jesteœ sam.”
Maryjo, pomó¿ bym to ja siê zmie-
nia³, a nie wszyscy dooko³a. W dro-
dze powrotnej ks. Infu³at porusza³
ró¿ne wa¿ne sprawy. Zbli¿a siê 10. ju¿
rocznica œmierci œw. Jana Paw³a II. Do
pielgrzymów apelowych skierowana

(ci¹g dalszy na str. 8)

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Jezus wzi¹³ na siebie nasze s³aboœci i nosi³ nasze choroby
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Poniedzia³ek 9 lutego
 6.00 Œp. Anna Ludwikowska

Œp. Andrzej Dubel
 6.45 Œp. Jadwiga Paterak
 7.30 Œp. Danuta Paj¹k
 8.00 Œp. Bronis³aw Romañski
12.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
18.00 Œp. Józef Pêpek

Œp. Julia i Józef Wiercimak - 9 r.œm.
Wtorek 10 lutego
  6.00 Œp. Julian Luzarowski - 3 r.œm.
 6.45 Œp. Michalina Baran
 7.30 Œp. Marta Kwiatek

Œp. Marian i Helena Gêbczyk
 8.00 Œp. Józef Pêpek
12.00 Œp. Agnieszka i Antoni Wcislo, syn

W³adys³aw
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Maria, Bronis³aw Rajda z synami,
Karolem i Józefem

Œroda 11 lutego
 6.00 Œp. Jan Pomiet³o
 6.45 Œp. Danuta Paj¹k
 7.30 Œp. Wanda Pietruszka
 8.00 Œp. Józef Pêpek
12.00 Œp. Henryk i Genowefa Pamu³a
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Rozalia i Rudolf Wiktor
Œp. Tadeusz Wójcik - 9 r.œm.
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Jadwiga Paterak
Œp. Alek Kempiñski - 2 r.œm.
Œp. Stanis³awa Byrska - 8 r.œm.
Œp. Waleria Sobala
Œp. W³adys³aw Listwan
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Andrzej Dubel
Œp. Kazimierz Sadek

Œp. Stanis³aw Kosikowski
Œp. Ludmi³a Lisowska
Czwartek 12 lutego
 6.00 Œp. Danuta Paj¹k
 6.45 Œp. Jan Ga³uszka
 7.30 Œp. Józef Pêpek
 8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o opiekê

Matki Bo¿ej dla Igi, Arka i ich rodzin
12.00 Œp. Helena Koryga - 5 r. œm.
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia Olech
Pi¹tek 13 lutego
 6.00 Œp. Andrzej Dubel
 6.45 Œp. Wanda Pietruszka
 7.30 Œp. Józef Pêpek
 8.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Marian Pióro - 4 r.œm.
18.00 Œp. Zofia i Edward Skiba

Œp. W³adys³aw Sirko
Sobota 14 lutego
  6.00 Œp. W³adys³aw Listwan
  6.45 Œp. Józef Pêpek
  7.30 Œp. Irena Wiœniewska
  8.00 Œp. Maria Szulczyñska
12.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 Œp. Krzysztof G³uszek

Œp. Micha³ Mytnik - 3 r.œm.
Niedziela 15 lutego
  6.00 Œp. Serafina W³adys³aw Lichwiarski
  7.30 Œp. Józef Pêpek

Œp. Krystyna Matu³a
 9.00 Œp. Tadeusz W¹sek
 9.00 Roków: Œp. Antoni Oko³ot - 30 r.œm.,

córka Anna - 25 r.œm.
10.30 Œp. Mieczys³aw Wcis³o
12.00 Œp. Stanis³aw Brañka
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Wanda Pietruszka

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Œwiêci tygodnia: we wtorek – wspomnienie œw. Scholastyki, dziewicy,
w sobotê – Œwiêto Œwiêtych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy.

kolêdowania. Pan Jezus podczas
publicznej dzia³alnoœci zawsze by³
otoczony rzesz¹ chorych. Mieli na-
dziejê, ¿e Uzdrowiciel z Nazaretu
ich wyleczy. Pan Jezus zawsze by³
do ich dyspozycji. By³ niezawod-
nym ich Przyjacielem. Sam uto¿sa-
mia³ siê z niedomagaj¹cymi: „By-
³em chory, a odwiedziliœcie Mnie,
pamiêtaliœcie o Mnie. Nie zapo-
mnieliœcie Mnie, choæ choroba
wyrzuci³a Mnie poza nawias ¿ycia
publicznego.” Zawsze pragnê
podczas kolêdy wiêcej czasu po-
œwiêciæ osobie chorej. S³yszê, jak
ró¿nego rodzaju cierpienia doty-
kaj¹ naszych parafian. W ró¿nym
wieku. Niedawno jeszcze zajmo-
wali odpowiedzialne stanowisko,
ludzie siê im nisko k³aniali, a teraz
z³o¿eni niemoc¹ s¹ uzale¿nieni od
pomocy innych. Choroba ma w³a-
dzê nad ka¿dym cz³owiekiem. Pod-
czas niej chory zdany jest na ³askê
Boga i ludzi. Kiedy by³ zdrowy –
nie mia³ tej œwiadomoœci. ¯y³
w przeœwiadczeniu, ¿e sam cz³owiek
jest kowalem swego losu. W choro-
bie doœwiadcza s³aboœci i zale¿no-
œci. Niejednokrotnie samotnoœci.

Sprawdzianem ¿ywej wiary jest
nasze odniesienie do chorych le¿¹-
cych w szpitalach, w domach ro-
dzinnych, czy tez w ró¿nego rodza-
ju zak³adach leczniczych. Nikt so-
bie choroby nie wybiera. Ka¿dy

chcia³by byæ zdrowy, piêkny i boga-
ty. Czêsto powtarzamy przy ¿ycze-
niach „¯yczê ci… a najwa¿niejsze to
zdrowie.” Jestem przekonany, ¿e naj-
wa¿niejsze u cz³owieka to nie zdro-
wie, ale zbawienie wieczne. Na zie-
mi jednak zdrowie pomaga normal-
nie funkcjonowaæ.

Choroba i zwi¹zane z nim cierpie-
nie jest krzy¿em. Czêsto patrz¹c na
chorego lub niepe³nosprawnego, czy
tez rozwa¿aj¹c swoje cierpienie –
myœlimy, dlaczego nas spotka³o takie
nieszczêœcie? W œwietle wiary krzy¿
jest Ÿród³em ³aski. Niew¹tpliwe jest
prób¹ wiary. Jest trudnym jej egza-
minem.

W najbli¿sz¹ œrodê jest Œwiatowy
Dzieñ Chorego. Ustanowi³ go nasz
Rodak œw. Jan Pawe³ II. Zmaga³ siê
z wieloma chorobami. Wiele dni
spêdzi³ w szpitalu. Niejednokrotnie
widzieliœmy Go w ca³ej ludzkiej
bezsilnoœci. Ten Œwiêty Papie¿, na-Œp. Rafa³ Tatka, ur. 1916 r., zam. ul. Wojska Polskiego

Dobry Jezu,  a nasz Panie, daj mu wieczne  spoczywanie!Pogrzeb
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

pe³niony ¿yw¹ wiar¹ – ilekroæ
zwraca³ siê do chorych, mówi³ do
nich „Jesteœcie si³¹ Koœcio³a, jeste-
œcie Moj¹ si³¹!”.

W tych dniach wyra¿amy wspó³-
czucie naszym chorym parafianom.
Modlimy siê o wasze zdrowie.

Z podziwem i szacunkiem patrzymy
na wielk¹ troskê rodziny o swego

chorego. Modlimy siê, by was si³y

nie opuszcza³y. Niech zw¹tpienie,
ani znu¿enie czy te¿ zniechêcenie nie

bêdzie waszym udzia³em. Wci¹¿
b¹dŸcie ludŸmi nadziei.

Radosne spotkanie
21 i 22 stycznia to dni szczególne

dla seniorów: Dzieñ Babci i Dzieñ
Dziadka. W Polsce œwiêto obcho-
dzone jest od 1964 roku. Powsta³o
z inicjatywy tygodnika Kobieta
i ¯ycie. W ci¹gu kilkunastu lat ob-
chody przyjê³y siê w ca³ym kraju.
Obecnie bardzo popularne. Ukazu-
je siê wiêzi pokoleniowe. Kto, jak
nie Babcia i Dziadek kocha tak bez-
granicznie – rozpieszczaj¹c swoje
wnuczêta? W tym dniu s¹ kwiaty,
¿yczenia, prezenty…

Nas te¿ spotka³a mi³a niespodzian-
ka. Zostaliœmy zaproszeni do restau-
racji Mauers przez PP Lucynê i S³a-

womira Dzia³ów. W czwartek 22
stycznia o godz. 16.00 30-osobowa
grupa seniorów wraz z ks. Infu³atem
prze¿y³a w tej restauracji radosne
spotkanie. Serdecznie przywitali nas
w³aœciciele lokalu. By³ smaczny po-
czêstunek: szarlotka z lodami, kawa,
herbata, lampka wina. By³y tez wy-
stêpy uzdolnionych artystów z Pañ-
stwowej Muzycznej Szko³y Wado-
wickiej. Podziwialiœmy ich wystêpy.
Du¿e wra¿enie zrobi³ ciekawy, ele-
gancki wystrój lokalu, uprzejmoœæ
obs³ugi i uœmiech na twarzach w³a-
œcicieli. Serdecznie Pañstwu dziêku-
jemy.   Seniorzy z Klubu pod plebani¹

Trudne budowanie
Obserwowa³em jak przez trzy dni

oko³o 20 pracowników przygotowy-
wa³o nasz¹ bazylikê na koncert bo-
¿onarodzeniowy. Praca nad nag³o-
œnieniem, oœwietleniem, utworze-
niem specjalnych stanowisk dla ka-
merzystów telewizyjnych – poch³a-
nia³a wiele czasu. Z uznaniem patrzy-

ks. Infu³at

Spotkanie samotnoœci z Królow¹ Pustelników
Ka¿dy 16-ty dzieñ miesi¹ca po-

œwiêcamy pamiêci œw. Jana Paw-
³a II, czcz¹c Go Apelem Jasnogór-
skim. 16 stycznia Paulini Jasno-
górscy czcz¹ Maryjê, jako Kró-
low¹ Pustelników.

Na naszych oczach œwiat ulega ci¹-
g³ym zmianom, tak wiele rzeczy siê
dzieje. Nastêpuje coraz wiêksza au-
tomatyzacja, a przez to jest coraz

mniejsze zapotrzebowanie na pracê
cz³owieka, co powoduje kryzys pra-
cy. Bolesn¹ czêœci¹ ró¿añca omadla-
my wszystkie sprawy, które wiezie-
my do Maryi. Nasze i naszych bli-
skich. Górników i naszej Ojczyzny.

G³êbokie rozwa¿ania ks. Infu³ata
pomagaj¹ nam bardziej prze¿ywaæ te
tajemnice. Ogrojcem naszych cza-

(ci¹g dalszy na str. 7)

³em i s³ucha³em jak wielki wysi³ek
wk³adaj¹ artyœci, by jak najlepiej

wypaœæ podczas wystêpu. Na uda-

ny koncert pracowa³o wielu ludzi

przez kilka dni. To by³a solidarna

wspó³praca wielu organów. Nato-

miast zlikwidowanie wystroju bazy-

liki trwa³o tylko jedn¹ noc. Myœla-

³em wtedy, jak trudno tworzyæ, a jak

³atwo rozbieraæ.
To samo prze¿ywa³em, gdy przed

dwoma tygodniami ogl¹daliœmy naj-
wiêksz¹ szopkê w Panewnikach.
S³ysza³em tam, ¿e przez ca³y adwent
artysta, który wczeœniej przygotowa³
odpowiedni plan uk³ada z grup¹ kle-
ryków figury tworz¹ce misterium
Bo¿ego Narodzenia. Wiele godzin,
w bazylice franciszkañskiej, przy

g³ównym o³tarzu spêdza wielu ludzi,
by pochwaliæ siê wspania³ym wyni-
kiem – piêkn¹ szopk¹. Po okresie
Bo¿ego Narodzenia tê szopkê roz-
bior¹ w ci¹gu jednego dnia.

Dobre, piêkne dzie³o wymaga na-
k³adu wielkich si³ – przez d³ugi czas.
Rozebraæ, zburzyæ mo¿na w krótkim
czasie. Mo¿e to ka¿dy ³atwo zrobiæ.
Do budowy trzeba mistrzów. Zniwe-
lowaæ mo¿e ka¿dy. Nie trzeba g³o-
wy i serca, wystarcz¹ silne rêce.


