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6. Niedziela Zwyk³a

(ci¹g dalszy na str. 3)

Troska o utrzymanie
Odwiedzaj¹c z b³ogos³awieñstwem

kolêdowym rodziny – z uwag¹ s³u-
cham wypowiadanych zdañ œwiadcz¹-
cych o ogromnej trosce o utrzymanie
i zapewnienie odpowiedniego statusu
¿yciowego rodzinie. �ród³em utrzyma-
nia jest praca w zak³adach, najczêœciej
prywatnych. Ziemia przesta³a byæ Ÿró-

d³em zysku. Stykam siê z doœæ czêstym
problemem bezrobocia. Ludzie szukaj¹
miejsc pracy. Niejednokrotnie znajduj¹
j¹ poza granicami. Jest to bardzo bole-
sna historia wspó³czesnego pokolenia.
Jest ona zagro¿eniem dla patriotyzmu,
jak równie¿ i wiary. Polak wyje¿d¿a-

J e z u s  g ³ o s i ³  E w a n g e l i ê  o  k r ó l e s t w i e
i  l e c z y ³  w s z e l k i e  c h o r o b y  w œ r ó d  l u d u .

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce
dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Milena Odrzywolska, córka Piotra i Katarzyny

Dominik Putaœ, syn Karola i Gabrieli

Œp. Maria P³awny, ur. 1931 r., zam. £azówka

Dobry Jezu,  a nasz Panie, daj jej wieczne  spoczywanie!Pogrzeb
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6. Niedziela Zwyk³a - 15 lutego 2015

S³owo na niedzielê

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

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

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI KA-
P£AÑSKIEJ:

EWANGELIA:   Mk 1, 40-45 Uzdrowienie trêdowatego

Kp³ 13. 1-2.45-46 1 Kor  10, 31 - 11, 1
Odosobnienie trêdowatego Pawe³ naœladowc¹ Chrystusa

Tyœ jest ucieczk¹ i moj¹ radoœci¹.

Kurtyna idzie w górê i ukazuje siê
nam piêkna sceneria. Przed nami
kolejne sceny ukazuj¹ce historiê na-
rodzenia Jezusa w Betlejem i spisku
Heroda. W tym piêknym widowisku
bierze udzia³ ponad 150 aktorów,
ca³e rodziny, ca³e pokolenia. Wszy-
scy graj¹ z wielkim przejêciem. Bra-
wami nagradzane s¹ ma³e dzieci, któ-

re tañcz¹, œpiewaj¹, s¹ anio³kami, ba-
rankami. W tym roku wiele partii so-
lowych œpiewanych przez solistów
doros³ych, jak i dzieci.

Jase³ka koñczy wspólne kolêdowa-
nie, na scenie pojawiaj¹ siê wszyscy
aktorzy, wielu w strojach regional-
nych, otaczaj¹ Œwiêt¹ Rodzinê
i wspólnie z publicznoœci¹ œpiewaj¹
piêkne kolêdy.        Maria Zadora

Tyskie Wieczory Uwielbienia cz. I

31 stycznia 2015 roku 40-osobo-
wa grupa pielgrzymów z ks. inf. Ja-
kubem Gilem pojecha³a po raz
pierwszy na Tyskie Wieczory Uwiel-
bienia do parafii b³. Karoliny Kóz-
kówny w Tychach. Spotkanie orga-
nizowane by³o ju¿ 27 raz przez eki-
pê dzia³aj¹cego w Tychach Centrum
Duchowoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
By³o to dok³adnie w 40 rocznicê
deklaracji ks. Franciszka Blachnic-
kiego, który w styczniu 1975 roku
zapisa³ prorocze s³owa: „Otwieramy
siê na odnowê w Duchu Œwiêtym.”

Zima nie wystraszy³a nikogo. Ko-
œció³ b³. Karoliny Kózkówny pêka³

w szwach, przyby³o kilka tysiêcy
ludzi. Organizatorzy mówili, ¿e
tego dnia pad³ rekord frekwencji.
Modlitwa odbywa³a siê na trzech
„poziomach”. Oprócz koœcio³a

i znajduj¹cej siê pod nim kaplicy
udostêpniona zosta³a te¿ aula œw.
Jana Paw³a II, która mo¿e pomie-
œciæ nawet 500 osób.

Wszystkich przyby³ych bardzo ser-
decznie przywita³ proboszcz parafii,

ks. Józef Szklarz. Wita³ pielgrzymów
z Kalisza, Bogatyni, ze Œl¹ska, Ma-
³opolski. Kiedy wymieni³ Wadowice
z ks. inf. Jakubem Gilem rozleg³y siê
gromkie brawa. My nie zawsze zda-
jemy sobie sprawê z tego, ¿e Ojciec

Œwiêty Jan Pawe³ II otworzy³ nam
okno na œwiat. cdn  Maria Zadora

1. Adoracja Najœwiêtszego Sakra-
mentu dziœ po ka¿dej Mszy œw. jako
wprowadzenie do 40-to godzinnego
nabo¿eñstwa eucharystycznego, któ-
re prze¿ywamy dziœ, jutro i we wto-
rek. Zachêcamy wszystkich do w³¹-
czenia siê w tê modlitwê.

2. Od dziœ 48. Tydzieñ Modlitw
o TrzeŸwoœæ Narodu i wyzwolenie
z innych na³ogów pod has³em: „Abs-
tynencja dzieci trosk¹ rodziny, Ko-
œcio³a i narodu”. Przy tej okazji przy-
pominamy, ¿e przy naszej parafii
dzia³a wspólnota AA s³u¿¹ca wspar-
ciem osobom uzale¿nionym.

3. W Œrodê Popielcow¹ rozpoczy-
namy Wielki Post. Msze œw. w tym
dniu odprawiamy o godz. 6.00,
6.45, 8.00, 10.00, 12.00, 16.00
i 18.00. W tym dniu ka¿dego kato-
lika pomiêdzy 18-tym, a 60-tym ro-
kiem ¿ycia obowi¹zuje post œcis³y,
który dopuszcza przyjêcie w ci¹gu
dnia jednego posi³ku do syta

i dwóch lekkich. Post œcis³y jest
w Œrodê Popielcow¹ i w Wielki Pi¹-
tek. Od tego postu nie ma dyspen-
sy. W Œrodê Popielcow¹ kancelaria
parafialna nieczynna. Nowenna do
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
po mszy œw. o godz. 8.00 i o 17.30.

4. Œroda Popielcowa rozpoczyna
kwartalne dni modlitw o ducha po-
kuty oraz okres spowiedzi i Komu-
nii œw. wielkanocnej.

5. Drogê Krzy¿ow¹ odprawiamy
w pi¹tki o godz. 8.30 i 18.30, dla dzie-
ci o 17.15. Gorzkie ¯ale odprawia-
my w niedziele o godz. 17.00.

6. W tym tygodniu zapraszamy na
spotkania nastêpuj¹ce grupy:

- wtorek godz. 15.30 Rycerstwo
Niepokalanej,

- czwartek godz. 16.30 Akcja Ka-
tolicka.

- sobota godz. 10.00 Grupa o. Pio.
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Poniedzia³ek 16 lutego
 6.00 Œp. Andrzej Dubel
 6.45 Œp. Zofia Korytek
 7.30 Œp. Józef Pêpek
 8.00 Œp. Zofia WoŸniak
12.00 Œp. Franciszek i Maria Ziaja
18.00 Œp. Mieczys³aw Wcis³o

Œp. Maria i W³adys³aw Dudoniowie
Wtorek 17 lutego
  6.00 Œp. Irena Wiœniewska
 6.45 Œp. Miros³awa Zadora
 7.30 Œp. Michalina Baran

O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski w 70 r.
urodzin dla Macieja

 8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o opiekê Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla Igi,
Arka i ich rodzin

12.00 Œp. Janusz Kopyto
18.00 Œp. Józef Pêpek

Œp. Anna Biegun - 2 r.œm.
Œroda 18 lutego
Œroda Popielcowa
 6.00 Œp. Danuta Paj¹k
 6.45 Œp. Marianna Byrska
  8.00 Œp. Józef Pêpek
10.00 Œp. Anna Ludwikowska
12.00 Œp. Wanda Pietruszka
16.00 Œp. Jadwiga Zemanek
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Andrzej Dubel
Œp. Jadwiga Chmura
Œp. Maciej Chmura
Œp. Karolina Maga
Œp. Adam Mika

Czwartek 19 lutego
 6.00 Œp. Marian Oboza - 3 r.œm.
 6.45 Œp. Józef Pêpek
 7.30 Œp. Edward Mazur - 23 r.œm. i zmarli

z rodziny
 8.00 Œp. Stefania Konik
12.00 Œp. Franciszek i Maria Ziaja
18.00 Œp. Janusz Kopyto

Œp. W³adys³aw Sirko
Pi¹tek 20 lutego
 6.00 Œp. W³adys³aw Sirko
 6.45 Œp. Janusz Kopyto
 7.30 W 22 r. œlubu Marka i Izoldy - dziêkczynna

z proœb¹ o b³. Bo¿e dla rodziny
 8.00 Œp. Józef Pêpek
12.00 Œp. Maria i Jakub Rybscy, Marian Nowakowski
18.00 Œp. Jan Ga³uszka

Œp. Jan Meus - 9 r.œm., Teresa £ê¿niak,
Felicja i Józef Wróbel

Sobota 21 lutego
  6.00 Œp. W³adys³aw Listwan
  6.45 Œp. Józef Pêpek
  7.30 Œp. Franciszka Fia³kowska - 1 r.œm.
  8.00 W int. Kazimiery o zdrowie i b³. Bo¿e
12.00 Œp. Michalina Baran
18.00 Œp.W³adys³awa KoŸbia³

Œp. Danuta, Andrzej, Janusz, Mieczys³aw
Urbañczyk

Niedziela 22 lutego
  6.00 Œp. Teresa Gawlik - 2 r.œm.
  7.30 Œp. Józef Pêpek

Œp. Agata i Franciszek Skoczylas
 9.00 Œp. Stanis³aw Brañka
 9.00 Roków: Œp. Genowefa Koziarska - 18 r.œm.
10.30 Œp. Janusz Kopyto
12.00 Œp. Janina Stopa

Œp. Stanis³aw Bogusz - 1 r.œm
13.30 Œp. Wanda Pietruszka
18.00 Œp. Janina Kochman

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

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

j¹cy za granicê czêsto nie mo¿e od-
naleŸæ w tamtejszych warunkach
miejsca na praktykê religijn¹. Praca
anga¿uje go w œwi¹tek i pi¹tek.
Z biegiem czasu przyzwyczaja siê,
¿e niedziela odbywa siê bez mszy
œw. Po kilku miesi¹cach czy latach,
gdy z powrotem przybywa do Pol-
ski – niejednokrotnie trudno siê
zmieœciæ w coniedzielnej mszy œw.

Wynagrodzenie, które otrzymuje
za pracê niejednokrotnie nie wystar-
cza na utrzymanie rodziny. Coraz
bardziej normaln¹ rzecz¹ staje siê, ¿e
¿ona podejmuje pracê zarobkow¹.
Z tego powodu niejednokrotnie cier-
pi¹ dzieci. ̄ ³obki i przedszkola, choæ
s¹ konieczne, to jednak czêsto s¹
bolesnym miejscem dla dziecka.

Na kolêdzie s³ucham wyznañ, jak
parafianie musz¹ pokonywaæ co-
dziennie 50 a nawet 100 kilometrów
do pracy. Du¿o czasu poch³aniaj¹ im
wyjazdy i dojazdy. Bardzo czêsto
godziny pracy s¹ nienormo-
wane. Tym bardziej m¹drzy
rodzice musz¹ jak najlepiej
wykorzystaæ soboty i niedzie-
le do budowania wiêzi rodzin-
nych. Trzeba nieustannie
przypominaæ zdanie, które
wielokrotnie pada³o podczas
pielgrzymek górników w Pie-
karach, ¿e niedziela jest dniem
poœwiêconym Bogu i ludziom.
Niedziela Bo¿a i nasza.

Zauwa¿am jak bardzo wspó³czesne
ma³¿eñstwo i rodzina jest niszczona
przez trudnoœci zwi¹zane z prac¹.
Przy tym temacie wychodzi równie¿
poczucie ludzkiej krzywdy, ogrom-
nej spo³ecznej nierównoœci. Jeden nie
ma pracy, inny zarabia 1,5 tys. z³.
a ktoœ ma 4, 8, czy 15 tys. a nawet
wiêcej. W naszych czasach równie¿
jest wielka nierównoœæ spo³eczna.
W historii by³a ona powodem ró¿-
nych rewolucji. Obowi¹zkiem Ko-
œcio³a jest przypominanie katolickiej
nauki spo³ecznej. Mówi ona miêdzy
innymi o sprawiedliwym podziale
dóbr, o obowi¹zkach troski praco-
dawcy o pracownika, o rzetelnej pra-
cy, ale bez wyzysku i uciemiê¿eniu,
a tak¿e w³aœciwych warunkach.

S³ucham dalej na kolêdzie, jak
w rodzinie padaj¹ g³osy, ¿e dzisiaj
skoñczy³y siê czasy, w których stu-
dent po skoñczonej nauce dostawa³
nakaz pracy. Obecnie ukoñczone stu-
dia nie gwarantuj¹ miejsca pracy.
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

ks. Infu³at

(ci¹g dalszy na str. 7)

Trzeba jej szukaæ. S¹ nawet takie
wydzia³y wy¿szych szkó³, które stu-
diuj¹ca m³odzie¿ nie ma widoków
otrzymania w Polsce pracy. Dawniej
na studia trudno siê by³o dostaæ, ciê¿-
ko by³o je skoñczyæ, ale wydatnie
pomaga³y w drodze ¿yciowej. Obec-
nie nie ma trudnoœci w dostaniu siê
na studia. Wy¿sze uczelnie, tak pañ-
stwowe jak i prywatne, chêtnie
przyjmuj¹ kandydatów. S¹ du¿e udo-
godnienia w studiowaniu. Niestety

licencjat czy magisterium nie otwie-
raj¹ drzwi do zajmowania okreœlo-
nych posad. Ojczyzna nasza dla
swego dobra nie potrafi wykorzystaæ
wykszta³conej m³odzie¿y. Opusz-
czaj¹ ja jako wolni najmici, powiêk-
szaj¹ dobra innych narodów.

Po takiej kolêdzie idê do domu
z pe³n¹ g³ow¹ problemów – uœwia-
damiaj¹c sobie, ¿e s³owa Pisma œw.
starego testamentu s¹ nieustannie
¿ywe i aktualne: „Bojowaniem jest
¿ycie cz³owieka.”

Ma³a statystyka

W parafii Ofiarowania Najœwiêt-
szej Maryi Panny w Wadowicach
w roku 2014 odby³o siê 113 po-
grzebów. ks. Infu³at

Dopowiedzenia
a/ Kolêda
W tym roku do koñca stycznia na-

wiedziliœmy z b³ogos³awieñstwem
kolêdowym nasze rodziny. Przyjê³o
nas ok. 80% rodzin. Reszta z ró¿nych
przyczyn nie otworzy³a siê na wizy-
tê duszpastersk¹. Zauwa¿am, ¿e ko-

lêda w naszej parafii jest bardzo
grzeczna, ale z doœæ du¿ym dystan-
sem. Jest ona odbiciem parafialnego
duszpasterstwa, które prowadzone
jest z wielk¹ kultur¹, ale bez zbli¿e-
nia. Dziêkujemy za wspóln¹ modli-
twê, piêkn¹ atmosferê, goœcinnoœæ
i pomoc materialn¹.

b/ Pomoc
Nasz by³y lektor Pawe³ Œwiêch

le¿y chory na unikalne stwardnienie
rozsiane, w domu ko³o Zatora, ju¿
od 8 lat. Jego ¿ona zwróci³a siê
z proœb¹, aby 1% z rozliczenia po-
datkowego przekazaæ na jego kon-
to. Pomocne ulotki znajduj¹ siê
w zakrystii.

c/ Pielgrzymki
Chêtnych zapraszamy na nastêpu-

j¹ce pielgrzymki:
Ks. Infu³at – pó³nocne W³ochy:

Mariazel, Mediolan, nawiedzenie
Œwiêtego Ca³unu w Turynie, miej-

scowoœci urodzenia œw. Piusa X , œw.
Jana XXIII i b³og. Paw³a VI oraz œw.
Jana Bosco. Termin od 24 do 28
kwietnia, koszt 970 z³.

Ks. Piotr Wiktor – Medjugorie
w dniach od 28 kwietnia do 4 maja,
koszt 925 z³.

Ks. Krzysztof G³ówka wraz z P. Je-
rzym Wêgrzynem – Rzym, Monte
Cassino, San Giovanni Rotondo,
Loreto, Manopello, Padwa w dniach
od 1 do 8 maja, koszt 1600 z³.

Na powy¿sze pielgrzymki mozna
zapisaæ siê w kancelarii parafialnej.

Jase³ka w Cieszynie
Jase³ka to widowisko o Bo¿ym

Narodzeniu, wzorowane na œrednio-
wiecznych misteriach franciszkañ-
skich, a ich nazwa wywodzi siê od
staropolskiego s³owa jas³o oznacza-
j¹cego ¿³ób. Za twórcê przedstawieñ
bo¿onarodzeniowych uwa¿any jest
œw. Franciszek Asy¿u, który
pierwsz¹ scenê zaaran¿owa³ w 1223
roku w Greccio. Ogl¹danie Jase³ek
od wielu lat cieszy siê wielkim zain-
teresowaniem.

Po raz drugi 27 stycznia 2015 roku
pojechaliœmy na Jase³ka do Cieszy-
na. Przedstawienie jak co roku przy-
gotowane jest przez Zespó³ Teatral-
ny parafii œw. El¿biety w Cieszynie
pod kierunkiem s. Jadwigi Wyro-
zumskiej ze Zgromadzenia Sióstr
El¿bietanek. Od 1990 roku Jase³ka

s¹ wystawiane w gmachu teatru cie-
szyñskiego im. Adama Mickiewicza.
Jase³ka tradycyjnie co roku ogl¹da
kilka tysiêcy osób, zwykle przyby-
waj¹cych do teatru ca³ymi rodzina-
mi, by wspólnie uczestniczyæ w tym
niezwyk³ym beskidzkim kolêdowa-
niu. Tak by³o dzisiaj, w tym roku to
ju¿ 13 raz i ostatni, chocia¿ chêtnych
by³o jeszcze wielu. Wszystkich bar-
dzo serdecznie wita siostra Jadwiga.

Sakrament Chrztu œw. przyjê³o 113
dzieci. Przy tej liczbie warto dodaæ,
¿e 27 dzieci by³o z innych parafii.
Rodziców ¿yj¹cych w sakramental-
nych zwi¹zkach by³o 72 pary. Bez
zwi¹zku 28 par. Na zwi¹zkach cy-
wilnych 13 par.

Sakrament ma³¿eñstwa przyjê³o
77 par.

Sakrament Bierzmowania przyjê-
³o 107 m³odych ludzi.

Komunii œw. w ci¹gu roku rozda-
no 205 tys.


