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1. Niedziela Wielkiego Postu

Modlitwa wielkopostna
Panie,

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Antonina Toporek, ur. 1954 r., zam. ul. Pu³askiego
Œp. Kazimierz Wo³ek, ur. 1939 r., zam. ul. Lwowska

Mi³y upominek
Nasz¹ 160. pielgrzymkê na Jasn¹ Górê 16 lutego prze¿yliœmy w wyj¹tkopwej radosci, gdy¿ obok Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej zosta³ umieszczony
du¿y obraz œw. Jana Paw³a II w otoczeniu radosnych dzieci. Podobizna Ojca
Œwiêtego poœwiêcona Bazylice jasnogórskiej powêdrowa³a do parafii œw. Faustyny w Ostródzie do œwietlicy dzieci. W ten wieczór doœwiadczyliœmy szczególnej bliskoœci Maryi i Jej wiernego Czciciela, a naszego Rodaka œw. Jana
Pawla II. Dziêkujemy.
Ks. Infu³at
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Otworzyæ siê na wiêksze potrzeby

gdy jestem g³odny, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje po¿ywienia;
gdy jestem spragniony, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje wody;
gdy jest mi zimno, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje ciep³a;
gdy cierpiê, przyœlij mi kogoœ, kto potrzebuje pociechy;
gdy mój krzy¿ staje siê ciê¿ki, pozwól mi jeszcze wzi¹æ krzy¿ innych. Amen

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIÊGI
DRUGIE CZYTANIE Z PIERWSZEGO
RODZAJU: Rdz 9, 8-15
Przymierze Boga z Noem po potopie

EWANGELIA:

LISTU ŒW.PIOTRA APOSTO£A:
1 P 3, 18-22
Woda chrztu nas ocala

Drogi Twe, Panie, to ³aska i wiernoœæ.

Mk 1, 12-15 Jezus by³ kuszony przez szatana, anio³owie zaœ Mu us³ugiwali
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1. W niedziele Wielkiego Postu
Droga Krzy¿owa o godz. 16.15,
a nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali
o godz. 17.00, natomiast w pi¹tki
Droga Krzy¿owa o godz. 8.30
i 18.30, dla dzieci o 17.15. Zachêcamy wiernych do udzia³u w tych pokutnych nabo¿eñstwach.
2. W œrodê spotkanie Stra¿y Honorowej o godz. 16.30.
3. 4 marca o godz. 18.45 odbêdzie
siê spotkanie dla Rodziców m³odzie¿y z klas II gimnazjalnych przygotowuj¹cej siê do Bierzmowania. Spotkanie po³¹czone jest z prelekcj¹.
4. Studium Apostolstwa Œwieckich
wraz z ks. Januszem zaprasza 8 marca na prelekcjê tylko dla doros³ych
pt. „Stop seksualizacji dzieci.” Spotkania odbêd¹ siê po Mszach œw.
o godz. 9.00, 10.30 i 12.00 w domu
katolickim. Spotkania poprowadz¹
Goœcie z Krakowa.

5. Do pó³nocnych W³och, a szczególnie do Turynu, aby uczciæ Ca³un
Turyñski pielgrzymujemy od 24 do
28 kwietnia, koszt 970 z³. Natomiast
do Medjugorie pielgrzymujemy
w dniach od 28 kwietnia do 4 maja,
koszt 925 z³.
6. Z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu zapraszamy na pielgrzymkê modlitewn¹ do tego miejsca. Wyjazd 21 marca o godz. 7.00.
Zapisy u ks. Janusza i w kancelarii.
Koszt 10 z³.
ks. St. Jaœkowiec, prob.

ciê¿ko chorego proboszcza z parafii
Ducha Œwiêtego, przecie¿ tak niedawno z wielkim zaanga¿owaniem
oprowadza³ nas po swojej parafii
w Tychach.” „Wszyscy podkreœlali, ze
nie jest to nasze ostatnie uczestnictwo
w Tyskim Wieczorze Uwielbienia.”
Sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ ks.
inf. Jakubowi Gilowi i P. Lucynie Sat³awie, którzy byli pomys³odawcami
tego niezwyk³ego wyjazdu.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

W drodze powrotnej dzieliliœmy siê
prze¿yciami, oto niektóre z nich: „To
by³o bardzo silne prze¿ycie.”, „To s¹
prze¿ycia, o których trudno opowiadaæ, bo s¹ tak mocne i g³êbokie.”
„Taka modlitwa nas wzmacnia.” „Tu
mo¿na siê modliæ wspólnie w konkretnej intencji.” „Chocia¿ nie
wszystkie s³owa modlitwy do mnie
dociera³y, ale bardzo to prze¿y³am.”
„Bardzo prze¿yliœmy modlitwê za

Maria Zadora

Troska o trzeŸwe Wadowice
nie alkoholu staje siê powodem potêpienia wiecznego. W wielkim naszym zagro¿eniu alkoholowym trzeba wysy³aæ sygna³y SOS – ratujcie
nasze dusze. Trzeba chroniæ godnego ¿ycia w ka¿dym cz³owieku. Nie
mo¿na spychaæ na margines wadowiczanina. To tez jest wyraz troski
o wygl¹d naszego miasta. ks. Infu³at

Bardzo siê ucieszy³em, gdy dowiedzia³em siê, ¿e radni wadowiccy,
w trosce o trzeŸwoœæ naszego grodu, nie zgodzili siê na powiêkszenie
iloœci sklepów z napojami alkoholowymi. W wadowickiej gminie jest
ju¿ 90 koncesji na alkohol dla sklepów oraz 60 dla barów i restauracji.
Az 150 miejsc, gdzie mo¿na kupiæ
ró¿nego rodzaju alkohole. Czytam,
¿e w powiecie wadowickim w 2014
roku przepito 47 mln z³otych. Alkohol to z³odziej, który z roku na rok
kradnie coraz wiêcej pieniêdzy. Powiêksza iloœæ przestêpstw. Niszczy
ludzkie zdrowie. Jest powodem wielu tragedii rodzinnych. Nadu¿ywa-2-
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Intencje
mszalne:
Poniedzia³ek 23 lutego
6.00 Œp. Jadwiga Zemanek
6.45 Œp. Danuta Paj¹k
7.30 Œp. Bronis³aw Romañski
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o opiekê Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla Igi,
Arka i ich rodzin
12.00 Œp. Franciszek i Kazimierz
18.00 Œp. Franciszek Landowski
Œp. Józef Pêpek
Wtorek 24 lutego
6.00 Œp. Tadeusz W¹sek
6.45 Œp. Danuta Stelmaszuk
7.30 Œp. Józef Pêpek
Œp. Ryszard Rospond
8.00 Œp. Wanda Pietruszka
12.00 Œp. Maciej Chmura - 3 r.œm.
18.00 Œp. Jerzy Dobrowolski - 7 r.œm.
Œp. Zenon Randak
Œroda 25 lutego
6.00 Œp. Franciszek Tomski, Józefa
i Rozalia ¿ona, syn Mieczys³aw
6.45 Œp. Janina Domadzierska
7.30 Œp. Józef Pêpek
8.00 Œp. Janusz Kopyto
12.00 Œp. Janina i Józef Szymañscy i ich synowie
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Andrzej Dubel
Œp. Stefan Garlacz - 4 r.œm.
Œp. Natalia Kanik, W³adys³aw
Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Maria P³awny
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Chcê ¿yæ

Czwartek 26 lutego
6.00 Œp. Andrzej Dubel
6.45 Œp. Józef Pêpek
7.30 Œp. Danuta Paj¹k
8.00 Œp. Michalina Baran
12.00
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Józef Sowa - 17 r.œm.
Pi¹tek 27 lutego
6.00 Œp. Andrzej Dubel
6.45 Œp. Józef Pêpek
7.30 Œp. Danuta Paj¹k
8.00 Dziêkczynna z proœb¹ o opiekê Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy dla Igi,
Arka i ich rodzin
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Krzysztof G³uszek
Œp. Helena i Micha³ - rodzice, Kazimierz Spisak
Sobota 28 lutego
6.00 Œp. Andrzej Dubel
6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
7.30 Œp. Józef Pêpek
8.00 Œp. Jadwiga Zemanek
12.00 Œp. Jadwiga i Izydor ¯ukowscy
18.00 Œp.Janina Stopa
Œp. Jerzy Szara - 17 r.œm.
Niedziela 1 marca
6.00 O b³. Bo¿e dla Piotra i Krystiana
7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Janina Stawowy - 7 r.œm.
9.00 Œp. Kazimiera Glanowska
9.00 Roków: Œp. Alfreda Leñ - 1 r.œm.
10.30 Œp. Stanis³aw Brañka
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Józef Pêpek

27 stycznia 2015 roku prze¿yliœmy
70. rocznicê wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.
Wiemy, ¿e by³ to nie tyle obóz pracy, co miejsce œmierci ok. 2 mln ludzi. Prowadzi³a do niej wyczerpuj¹ca praca ponad si³y, g³odowe dawki ¿ywnoœciowe, regularne bicie,
a nade wszystko zawyrokowana
œmieræ dla ¯ydów i Cyganów. Oni
natychmiast byli przeznaczeni do
zagazowania.
Pewnej grupie wiêŸniów – ok.
3 tysiêcy, uda³o siê obóz prze¿yæ. Po
70 latach pozosta³o ju¿ ich bardzo
ma³o – ok. 300.
Co przyczyni³o siê do przetrwania
piek³a, które ludzie ludziom zgotowali?
To by³ splot ró¿nych powodów.
Wœród najczêstszych by³a nie do
przecenienia w przetrwaniu pomoc
innych. Wyra¿a³a siê w przydzieleniu do odpowiedniego komanda –
czyli oddzia³u pracy, w dostarczaniu
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lekarstw, odzie¿y, obuwia, dodatku
¿ywnoœciowego. Ogromn¹ pomoc¹
by³y skierowane ufne s³owa: „Ty
musisz przetrzymaæ! Ty musisz ¿yæ!
Nie poddawaj siê! Przetrzymaj ten
dzieñ, a nawet tê straszn¹ godzinê!
Nie myœl, co bêdzie jutro! Najwa¿niejsze – mieæ si³ê na dziœ!” Te s³owa
karmi³y, dodawa³y otuchy. Ju¿ na
wolnoœci dowiadywaliœmy siê, ¿e nasi
bliscy dzieñ w dzieñ modlili siê za
nas, przyjmowali Komunie œw.
w naszej intencji. Zamawiali msze œw.
To oni równie¿ przyczynili siê do
naszego przetrwania. Moce nadprzyrodzone dodawa³y si³ skazañcom.
Wœród œwiadectw ludzi, którzy
prze¿yli obóz œmierci by³o i takie:
„Wiedzia³am, ¿e nie mogê umrzeæ
w obozie. Gdy by³am m³oda jeden
z ksiê¿y kaza³ nam w szkole przez
9 pierwszych pi¹tków miesi¹ca przystêpowaæ do Spowiedzi i Komunii.
Powiedzia³, ¿e dziêki temu nie umrê
bez sakramentów. Wierzy³am w to.
I obóz przetrwa³am.”
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Diabelsko-opêtañcza, nazistowska
ideologia leg³a u pod³o¿a 2 tys. obozów koncentracyjnych, w których
w nieludzkich warunkach ginê³y miliony ludzi. To by³o piek³o na ziemi.
Sk¹din¹d pamiêtamy równie¿
o ob³êdnej ideologii marksistowskiej,
która zaowocowa³a tysi¹cami gu³agów, w których równie¿ zginê³a niewiarygodna liczba niewinnych skazañców. Bezmyœlny kult narodu,
a tak¿e proletariatu zaowocowa³y
okrutnym unicestwieniem milionów
mieszkañców naszego globu,
zw³aszcza Europy.
W naszych czasach rodz¹ siê równie¿ totalne, diabelskie systemy filozoficzne. G³osz¹, ¿e tylko one jedynie s¹ s³uszne. S¹ zdolne wyzwalaæ
cz³owieka z ró¿nych uciemiê¿eñ. Dla
innego myœlenia nie ma tolerancji.
Na naszych oczach duchowo ginie
europejskie spo³eczeñstwo. Niebezpieczne myœlenie ogarnia równie¿
nasze rz¹dz¹ce elity. Bolesna destrukcja dotyka cz³owieka, ma³¿eñstwo i rodziny.
Jak budowaæ tamê zabezpieczaj¹c¹
przed tym zagra¿aj¹cym niebezpiecznym rozlewiskiem nios¹cym
zniszczenie polskiej historii. W tym
wypadku trzeba sobie koniecznie
przypomnieæ, co pomog³o w prze-4trwaniu obozu?

Przyjazne krêgi wierz¹cych s¹ dla
zagro¿onych niezwyk³¹ pomoc¹.
Wci¹¿ nale¿y wlewaæ balsamy nadziei: „powinieneœ wytrzymaæ przy
Chrystusie, przy Koœciele. Nie poddawaj siê. Nie zniechêcaj siê. Dziœ
wytrwaj przy tej ¿onie, tym mê¿u,
tej rodzinie, tym Koœciele. Dziœ nie
porzucaj.” Nale¿y modliæ siê jeden
za drugiego. Zw³aszcza w rodzinie.
Jeden drugiego brzemiona noœcie.
A¿eby te diabelskie ideologie, które obecnie przetaczaj¹ siê przez Europê i nasz kraj – nie uœmierci³y naszych sumieñ, trzeba rozwijaæ w sobie ¿ycie Bo¿e. Troska o modlitwê,
Komuniê œw., znajomoœæ Ewangelii jest potrzebna by przetrwaæ duchowe zniszczenie. Próbujmy tak
odczytywaæ tegoroczny Wielki Post.
ks. Infu³at

Tyskie Wieczory Uwielbienia
Przed rozpoczêciem Mszy œw. odczytano œwiadectwa z poprzedniego
Wieczoru Uwielbienia. Mo¿na by³o
us³yszeæ m.in. jak 24-letnia Gra¿yna opisuje uzdrowienie z nowotworu gard³a, jakiego dozna³a po ostatniej modlitwie w Tychach. Œwiadectwa dzia³ania Boga wœród uczestników poprzedniego spotkania czytane by³y tak¿e po Mszy œw.
Podczas Eucharystii kazanie wyg³osi³ ks. Piotr Kontny, który zachêca³, aby uczestnicy modlitwy pozwolili siê poprowadziæ Panu Bogu - Jeœli jesteœ tu dzisiaj i czujesz siê chory, daleki, niekochany, jeœli czujesz
siê upodlona grzechem, odepchniêta, poczuj na sobie uzdrawiaj¹c¹ rêkê
Jezusa, powiedz Mu tak jak ten trêdowaty z Ewangelii: „Jeœli chcesz
Jezu mo¿esz mnie oczyœciæ.”
Odnosz¹c siê do przebiegu liturgii
Mszy œw. zauwa¿y³, ile jest w niej
Bo¿ego dotyku. W zasadzie ca³a
Eucharystia jest jednym wielkim
dotykiem: ca³owanie o³tarza Ewangelii, czym jest jeœli nie ca³usem dla
Boga i z Nim?
Po Eucharystii trwa³a adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu. Uczestnicy modlili siê o doœwiadczenie
dotyku Jezusa i o uzdrowienie cho-
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rych. Ksi¹dz z Najœwiêtszym Sakramentem przechodzi³ przez koœció³
wœród modl¹cych siê t³umów, udzielaj¹c b³ogos³awieñstwa. W tym czasie nieustannie trwa³a modlitwa „Oto
Serce Twoje Panie” - œpiewali wszyscy. Pada³y s³owa proroctwa w jêzykach - „Jesteœcie drodzy mojemu sercu. Kocham was bardzo i nigdy nie
przestanê. Uwierzcie mojej mi³oœci.”.
Na te s³owa wierni odpowiadali:
Amen. Modlitwy zakoñczono b³ogos³awieñstwem i wspólnym œpiewem
Apelu Jasnogórskiego.
Kiedy patrzy³am na uczestników
tego niezwyk³ego Wieczoru - Dotyku Boga, by³am pe³na podziwu dla
jego uczestników. My weszliœmy do
œwi¹tyni przed 17.00, modlitwy zakoñczy³y siê o 22.00. Wœród modl¹cych jest bardzo du¿o ludzi m³odych:
kobiet i mê¿czyzn, na twarzach widaæ by³o, ¿e bardzo prze¿ywaj¹
uczestnictwo w tym Wieczorze.
Piêkne wnêtrze nowoczesnego koœcio³a, a zw³aszcza œwi¹teczna dekoracja - ¿³óbek i mieni¹ca siê z³ocistymi œwiat³ami i bombkami wisz¹ca
nad o³tarzem choinka stworzy³y niepowtarzalny nastrój modlitwy. Kiedy wyszliœmy na zewn¹trz zachwyci³a nas niezwyk³a sceneria - krzewy,
drzewa, budynki wszystko oœwietlone kolorowymi œwiate³kami.
(ci¹g dalszy na str. 7)

