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Chrzest Œw.

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

£ucja Karolina Stanaszek, córka Marcina i Angeliki
Krzysztof Andrzej Wawro, syn Tomasza i Ma³gorzaty
Emilia Wanda Górka, córka Jacka i Ireny
Gabriel Trzebuniak, syn Janusza i Klaudii
Módlmy siê za te dzieci, aby wzrasta³y w wierze dla chwa³y Boga i Koœcio³a powszechnego.

Pogrzeb

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Maria Mika, ur. 1932 r., zam. ul. M. Wadowity
Œp. Edward Stanek, ur. 1927 r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Antoni Furdzik, ur. 1922 r., zam. Os. XX-lecia

Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e da³ swojego Syna Jednorodzonego;
ka¿dy, kto w Niego wierzy, ma ¿ycie wieczne.
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4. Niedziela Wielkiego Postu
ewan¿
Jana Paw³a II byliœcie kiedykolwiek

Zaplanowana na koniec kwietnia od
24 do 28 kwietnia pielgrzymka do pó³nocnych W³och jest prób¹ rewan¿u
mieszkañców ziemi wadowickiej za
wielokrotne odwiedziny Wadowic
przez mieszkañców pó³nocnej Italii.
Nieraz s³ysza³em ich pytanie: „Czy wy
Polacy, a zw³aszcza wy ziomkowie

w miejscowoœciach naszych œwiêtych
papie¿y? Czy znacie Riese – miejsce
urodzenia œw. Piusa X? Czy zobaczyliœcie cudown¹ wioskê Sotto il Monte
– sk¹d pochodzi³ œw. Jan XXIII? Czy
poznaliœcie bajeczne miasteczko Concesio – które wyda³o b³ogos³awione(ci¹g dalszy na str. 3)

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIÊ- DRUGIE CZYTANIE Z LISTU
GI KRONIK
2 Krn 36, 14-16.19-23
Gniew i mi³osierdzie Bo¿e

ŒW.PAW£A AP DO EFEZJAN:
Ef 2, 4-10
Umarli wskutek grzechu zostaliœmy zbawieni przez ³askê

Koœciele œwiêty, nie zapomnê ciebie.
EWANGELIA:

J 3, 14-21 Bóg pos³a³ swego Syna, aby œwiat zosta³ zbawiony

4. Niedziela Wielkiego Postu - 15 marca 2015

1. W czwartek 19 marca uroczystoœæ odpustowa u o.o. Karmelitów
na Górce. W tym dniu o godz. 16.30
zebranie Akcji Katolickiej.
2. Do Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego w £agiewnikach wraz z nawiedzeniem oo. Karmelitów Na
Górce w Wadowicach pojedziemy
w najbli¿szy pi¹tek. Koszt 20 z³. Rozpoczêcie o godz. 13.00 u oo. Karmelitów Na Górce.
3. Z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Oœwiêcimiu zapraszamy na pielgrzymkê modlitewn¹ do tego miej-

sca. Wyjazd w sobotê o godz.
7.30. Koszt 10 z³. – prowiant
w³asny. W tym dniu spotkanie
Grupy o. Pio o godz. 10.00.
4. Rekolekcje parafialne rozpoczniemy w przysz³¹ niedzielê
– 22 marca.
Nauki ogólne na Mszach œw.
o godz. 6.00, 7.30, 12.00, 13 30.
Dla m³odzie¿y pracuj¹cej i studentów o godz. 9.00.
Dla dzieci i rodziców o godz.
10.30.
Dla ma³¿eñstw o godz. 18.00.
Gorzkie ¯ale z kazaniem pasyjnym
o godz. 17.00.
Program rekolekcji na poniedzia³ek, wtorek i œrodê podamy
w przysz³¹ niedzielê. W dniach rekolekcji nie bêdzie dy¿uru ksiêdza
w kancelarii parafialnej.
SpowiedŸ œw. w naszej parafii bêdzie w Wielk¹ Œrodê 1 kwietnia.
-2-

ks. St. Jaœkowiec, prob.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

Dojechaliœmy do Starego Smokowca. Jest to miejscowoœæ turystyczna. Widaæ du¿o okaza³ych domów wczasowych, hoteli – niektóre
w stylu szwajcarskim.
Kolejk¹ szynow¹ wyjechaliœmy na
górê Hriebieniok, gdzie z daleka widnia³ namiot z Tatrzañsk¹ Œwi¹tyni¹
Lodow¹. Do stworzenia tej budowli
zu¿yto 25 ton lodu, który sprowadzono z Belgii. RzeŸby wykona³ Czech
Franciszek Balek. W kaplicy tej autor rzeŸb wzi¹³ œlub ze swoj¹ wybrank¹. Rol¹ namiotu, który okrywa
œwi¹tyniê jest ochrona jej przed szkodliwymi dla rzeŸb warunkami atmosferycznymi.
Pod sufitem wisz¹ kryszta³owe
¿yrandole. Figury s¹ wykonane
z lodu i podœwietlone. W miejscu
centralnym stoi lodowy o³tarz, a po
bokach wyciosane z lodu postaci
ludzkie i zwierzêta. W tle rozbrzmiewa muzyka powa¿na – „Cztery Pory
Roku” Vivaldiego. Wewn¹trz œwi¹tyni temperatura minusowa.
Tatrzañska Œwi¹tynia Lodowa
brzmi wznioœle i obiecuj¹co. Jednak
spodziewaliœmy siê czegoœ wiêcej,
ni¿ zobaczyliœmy. Owszem, nale¿y
doceniæ pomys³, wysi³ek i pomys³owoœæ rzeŸbiarzy. Niew¹tpliwie przyci¹ga to turystów i w³aœciwie spe³ni³o intencje pomys³odawców.
Wracaj¹c do kolejki, zauwa¿yliœmy
obok pojedyncze rzeŸby lodowe.
Powsta³y one na okolicznoœæ kon-
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kursu rzeŸb z lodu, w którym brali
udzia³ twórcy z ró¿nych krajów. Widzieliœmy wyrzeŸbione niedŸwiedzie, postaci ludzkie a tak¿e budowle. Niestety rzeŸby by³y ju¿ trochê
roztopione i jedyne w ca³oœci pozosta³y tabliczki mówi¹ce o narodowoœci ich autorów.
Nastêpnym punktem programu
by³o jezioro Szczyrbskie, maj¹ce prawie 21 ha powierzchni, po³o¿one
w pobli¿u miejscowoœci - Szczyrbskie Pleso. Wokó³ jeziora wyznaczony zosta³ szlak turystyczny. W przeciwieñstwie do Starego Smokowca
zastaliœmy tam du¿o wiêcej œniegu.
Nastêpnie udaliœmy siê grupami na
spacer wokó³ jeziora, które by³o skute lodem. Widok tak du¿ego, zamarzniêtego jeziora by³ niesamowity,
tym bardziej, ¿e widzieliœmy je poprzednim razem wiosn¹, kiedy p³ywa³o tam ptactwo.
No horyzoncie, nad lasem, górowa³y dwie skocznie narciarskie. Skocznie te s¹ ju¿ nieczynne. W latach
osiemdziesi¹tych, a ostatni raz w roku
1991, miasto by³o organizatorem zawodów Pucharu Œwiata w skokach
narciarskich.
Pomimo niepogody wyjazd ka¿demu na³adowa³ akumulatory. Wracaliœmy dotlenieni i zadowoleni. Po drodze, jeszcze po s³owackiej stronie,
zrobiliœmy drobne zakupy. Potem,
wyciszeni, odmawialiœmy ró¿aniec
dziêkuj¹c Bogu za wszystko, co mogliœmy zobaczyæ. I. A. Zubkowie

Poniedzia³ek 16 marca
6.00 Œp. Zofia Korytek
Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Stanis³aw Kosikowski
7.30 Œp. Tadeusz W¹sek
8.00 Œp. Józef Rembiesa
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
18.00 Œp. Jan i Danuta Szwed
Œp. Danuta Paj¹k

Czwartek 19 marca
6.00 Œp. Józef P³onka
6.45 Œp. Józef i Marianna P³ywacz
7.30 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
8.00 Œp. Józef Rajda
12.00 Œp. Józef Warcha³
18.00 Œp. Józefa i Stefan Kois
Œp. Maria i Jan Wolczko
Œp. Czes³aw Szeloch i Krzysztof Dañski

Wtorek 17 marca
6.00 Œp. Jadwiga Zemanek
6.45 Œp. Kazimierz Wo³ek
7.30 Œp. Michalina Baran
8.00 Œp. Anna Ludwikowska
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Marek Kunowski - 3 r.œm.

Pi¹tek 20 marca
6.00 Œp. Kazimiera Ga³uszka
Œp. Marian Peszel
6.45 Œp. Andrzej Pawlik
7.30 Œp. Józef Choczyñski
8.00 Œp. ks. Józef Pêdziwiatr, Józefa i Józef
Dobrowolski
00
12.
Œp. Ryszard Jakubik - 26 r.œm.
18.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
Œp. Józef Lurka
Œp. Józef Sowa

Œroda 18 marca
6.00 Œp. Zmarli z rodziny Michalec
6.45 Œp. Danuta Paj¹k
7.30 Œp. Zofia WoŸniak
8.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
12.00 Œp. Zmarli z rodzin Curzyd³ów
i Sikorów
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O cud uzdrowienia dla Emilki
O cud uzdrowienia dla Zbigniewa
Za zmar³ych:
Œp. Antonina Wiewióra
Œp. Mieczys³aw Wcis³o
Œp. Józef P³onka
Œp. Józef Rembiesa
Œp. Józef Twardowski - 12 r.œm.
Œp. Zbigniew Karelus
Œp. Józef Ogieg³o - 31 r.œm.
Œp. Emilia Zaj¹c - 2 r.œm.
Œp. Andrzej Pawlik
Œp. Marian Peszel
Œp. Józef Baklarz
Œp. Józef Doleg³o i zmarli z rodziny
Œp. Kazimiera Witek
Œp. Józef Bryja, s. W³adys³aw

Sobota 21 marca
6.00 Œp. Kazimiera Ga³uszka
6.45 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
7.30 W int. ks. Paw³a, o zdrowie i b³. Bo¿e
8.00 W int. Józefa Mika, o zdrowie i b³. Bo¿e
12.00 Œp. W³adys³aw Listwan
18.00 Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze ³aski i b³.
Bo¿e dla Wac³awy w 80 r. urodzin
Œp. Danuta Paj¹k
Niedziela 22 marca
6.00 Œp. Józef Zamys³owski i jego rodzice
7.30 Œp. Bronis³awa B¹k - 5 r.œm.
Œp. Ryszard Malec - 13 r.œm.
9.00 Œp. Helena Broda - 14 r.œm.
Œp. Irena Laskowska - 12 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Stanis³aw El¿bieciak -20 r.œm.
10.30 Œp. Zbigniew Maluty - 12 r.œm.
12.00 Œp. W³adys³awa KoŸbia³
13.30 Œp. Stefania Konik
00
Œp. Janina Kochman
- 6 - 18.

autentycznego p³ótna, w które owiniête by³o cia³o Pana Jezusa po Jego
œmierci. To wyj¹tkowa okazja. Nie
przegapcie jej. Tak zrodzi³a siê idea
fantastycznej pielgrzymki do pó³nocnych W³och. Serdecznie na ni¹ zapraszam. Koszt wynosi 970 z³.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

go Paw³a VI?” Na te pytanie odpowiada³em ze wstydem: „Nigdy tam
nie byliœmy.” To siê poprawcie –
odpowiadali i uzupe³nijcie wielk¹
lukê w poznaniu piêknych, znacz¹cych miejscowoœci w³oskich. Bêdziecie mieli równie¿ mo¿liwoœæ
zobaczenia Ca³unu Turyñskiego, tj.

Ks. Infu³at

Troska o wnêtrze

Najwiêcej ludzi w naszej bazylice
modli siê przed obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Siedz¹c
w konfesjonale w pobli¿u tej kaplicy widzê codziennie ilu Matka Bo¿a
ma petentów. Wci¹¿ siê tam znajduj¹ potrzebuj¹cy. Obarczeni ró¿nymi troskami i niepokojami. Obci¹¿eni krzy¿em. Jak¿e nie podzieliæ siê
nimi z T¹, któr¹ Jezus uczyni³ nasz¹
Matk¹. Wci¹¿ nas coœ boli. Niejednokrotnie odbiera nam sen z oczu.
Dobrze robimy, ¿e z tymi sprawami
tutaj przychodzimy. Nie na pró¿no

tradycja przypisuje Jej piêkny
tytu³ – Nieustaj¹cej Pomocy.
Przed laty nasz Wielki Rodak
wspomina³ podczas pielgrzymek
do naszego miasta, ¿e jako uczeñ
szed³ wraz z kolegami przed
szko³¹ na modlitwê przed ten
Cudowny Obraz. Mówi³, by³ taki
obyczaj, ¿e wtedy sz³o wielu
uczniów, ¿eby siê tutaj modliæ.
Zmieni³y siê czasy. Uczniowie
ju¿ nie doje¿d¿aj¹ poci¹giem. Równie¿ opustosza³y autobusy. Nie wysiadaj¹ z nich na Zbo¿nym Rynku.
Wspó³czeœnie du¿o uczniów wsiada
do samochodów. Podje¿d¿a pod
sam¹ szko³ê. Ju¿ im do koœcio³a nie
po drodze. Du¿o siê zmieni³o na niekorzyœæ w praktykach religijnych.
Tak wiele wartoœci siê rozchwia³o.
Przed laty byliœmy przyzwyczajeni do
sta³ej pracy. Wykszta³cenie dawa³o
odpowiedni¹ stabilizacjê ¿ycia. ¯yjemy w okresie ogromnej destabiliza-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

mieszkañców, którzy tutaj maj¹ swoje miejsce. Zw³aszcza w niedziele po
mszach œw. Przed kilku dniami prowadzi³em pogrzeb œp. Mariana Peszel. Za jego ¿ycia bardzo czêsto go
spotyka³em, jak w zwyk³e dni przychodzi³ codziennie na popo³udniow¹
modlitwê do Kaplicy Œwiêtokrzyskiej. Bardzo du¿o jeŸdzi³ na rowerze. Du¿o spacerowa³. „Ruch to
zdrowie” – mawia³. Choæ samotny
– tym bardziej kontaktowy i z ludŸmi i z Bogiem. Nieraz patrz¹c na
modl¹cego siê Pana Mariana przed
Cudownym Obrazem myœla³em
o jego czêstej modlitwie. Prosi³em
wtedy Matkê Bo¿¹, aby wielu naszych parafian, którzy z ró¿nych
przyczyn ju¿ nie uczêszczaj¹ do zak³adów pracy i maj¹ wiêcej wolnego czasu, by stawali siê czêstymi
bywalcami modlitwy przed Matk¹
Bo¿¹ Wadowick¹. Oby siê tego nauczyli! Niech wci¹¿ siê ucz¹, aby
du¿o spaceruj¹c – chcieli rozmawiaæ
nie tylko z ludŸmi, ale i z Bogiem,
np. przesuwaj¹c paciorki ró¿añca

(ci¹g dalszy ze str. 3)

cji. Ona nam bardzo utrudnia ¿ycie
religijne. Ci¹g³e wyjazdy i rozjazdy
niszcz¹ zwi¹zki z najbli¿szymi, a tak¿e relacje z Bogiem.
Nowego sposobu ¿ycia trzeba siê
nieustannie uczyæ. Tak¿e nowego
kszta³tu religijnoœci. W nowych realiach ¿yciowych. Ktoœ powie – nic
nowego pod s³oñcem. Przecie¿ po
wojnie te¿ by³a wielka zawierucha.
Socjologiczna i religijna. M³odzi
wychodzili z przeludnionych wiosek
do powstaj¹cych miast – Nowej
Huty, Tychów. Te¿ nie³atwo im by³o
w nowych warunkach uk³adaæ ¿ycie
spo³eczne i religijne. Musieli pokonywaæ du¿e bariery. Jednak w wiêkszoœci nie utracili piêknej tradycji
rodzinnej modlitwy, niedzielnej mszy
œw. i okresowej spowiedzi. Bardzo
im w tym pomagali rodzice, którzy
ich w nowych warunkach odwiedzali. Przybyli do bloku, w których ich
dzieci zamieszkiwa³y. Nie widzieli
przy nich koœcio³ów i z zaniepokojeniem pytali – „Gdzie ty dziecko
w niedzielê idziesz na mszê œw.? Jak
ty na tym wysokim piêtrze siê modlisz?” Troska rodziców o religijne
¿ycie doros³ych dzieci wci¹¿ powinna mieæ miejsce.
Choæ przy cudownym obrazie
Matki Bo¿ej Wadowickiej mniej jest
modl¹cych uczniów, to jednak z radoœci¹ dostrzegam sta³ych naszych
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w swoich kieszeniach. Myœlê te¿
o naszych parafianach, którzy codziennie wychodz¹ na przechadzkê
z psem. Mówi¹: swoim wiernym
przyjacielem. Musz¹ dla niego mieæ
czas. I dobrze, ¿e troszcz¹ siê o psa,
swego wiernego przyjaciela. Tak
trzeba. Mam do was jednak ser-

deczn¹ proœbê: miejcie na uwadze,
¿e wasza dusza nieœmiertelna jest
równie¿ waszym serdecznym przyjacielem. Trzeba siê o ni¹ troszczyæ.
Koniecznie dbaæ o jej nadprzyrodzone ¿ycie. Przynajmniej tak, jak siê
dba o psa – przyjaciela, tak równie¿
trzeba dbaæ o swoj¹ duszê. ks. Infu³at

Tatrzañska Œwi¹tynia Lodowa – S³owacja
W dniu 28.02.2015 grupa 59 osób
wraz z ks. Infu³atem J. Gilem wybra³a siê do Starego Smokowca
w Wysokie Tatry na S³owacjê.
G³ównym punktem wyprawy
by³a Tatrzañska Œwi¹tynia Lodowa, któr¹ zbudowano na górze
Hriebieniok. Pogoda w tym dniu
nie napawa³a optymizmem. By³o
pochmurno i przygnêbiaj¹co. Wyruszyliœmy jednak licz¹c, ¿e w górach bêdzie pogodniej. W czasie
jazdy Pani M. Zadora opisywa³a
nam miejscowoœci, które mijaliœmy, jak równie¿ historiê powstania lodowej œwi¹tyni. Im bli¿ej gór,
tym czêœciej zacz¹³ pojawiaæ siê
œnieg i wyci¹gi narciarskie wraz
z szusuj¹cymi narciarzami. Mijaliœmy Bia³kê Tatrzañsk¹ z bogatymi
willami i oœrodkami wczasowymi.
Wje¿d¿aj¹c na S³owacjê i do miejscowoœci Zdziar widzieliœmy ró¿nicê w architekturze miêdzy wsiami po stronie polskiej i s³owackiej.

Pogoda troszkê siê poprawi³a
i wyjrza³o lekko zamglone s³oneczko. Niestety Wysokie Tatry zakry³a
szczelnie mg³a. Wjechaliœmy w dolinê, któr¹ otacza³y lasy. Uroku dodawa³y jedynie przep³ywaj¹ce wœród
œniegu górskie strumyki. Zbocza gór
sprawia³y przygnêbiaj¹ce wra¿enie,
poniewa¿ huragan, który przeszed³
nad Tatrami S³owackimi w 2004
roku po³ama³ tysi¹ce drzew na kilkudziesiêciu hektarach. Wœród wystaj¹cych pni sta³y pojedyncze drzewa i by³y to modrzewie. Okaza³y siê
najbardziej odporne. By³y mocno
ukorzenione i jednoczeœnie giêtkie.
Równie¿ po¿ar strawi³ kilka hektarów lasu. Teraz rosn¹ nowe drzewka, ale trzeba czasu, ¿eby odbudowaæ ca³y drzewostan. Przyroda
w górach jeszcze nie jest rozbudzona. Nic siê nie zieleni³o i jak na d³oni
widaæ by³o ten tragiczny bilans
¿ywio³ów – wiatru i ognia.
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(ci¹g dalszy na str. 7)

