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zwyk³¹ radoœæ. Na moich oczach rozwija³ siê
piêkny teatr. Poprzebierane dzieci krêci³y
rogami piêknych gwiazd. Cz³apa³y
szczêki turoniów. Rêce macha³y
w takt entuzjastycznie œpiewanych
kolêd. Poszczególne grupy dzieli³y siê swymi wra¿eniami z obchodów kolêdowych. Mówi³y,
ile uzbiera³y na misje. S³uchaj¹c tych wypowiedzi by³em pod
wra¿eniem, jak bardzo Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, podczas
których prze¿ywamy Bo¿e dzielenie – zaowocowa³y ludzkim mi³osierdziem. Wymieniê choæby niektóre: miko³ajowe podarunki, szlachetna paczka, wigilijne dzie³o pomocy dzieciom, prezenty gwiazdkowe, wielka orkiestra œwi¹teczna. Bóg bogaty w mi³osierdzie ukszta³towa³ cz³owieka, który pragnie dzieliæ siê z innymi.
JG
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Poœród narodów g³oœcie chwa³ê Pana

Ciep³e dziadkowanie

Dziadkowie wnosz¹ do domu
du¿o ciep³a i bezpieczeñstwa.
Podczas kolêdy wiele razy s³ysza³em jak m³odzi ma³¿onkowie
wypowiadali zdanie: „By³oby
nam bardzo trudno opiekowaæ
siê naszymi dzieæmi bez naszych
rodziców. To oni s¹ stró¿ami naszych pociech.”
W najbli¿szym czasie obchodzimy Œwiêto Babci i Dziadka.
Kochani Seniorzy odgrywacie
niezwyk³¹ rolê w ¿yciu rodzinnym, koœcielnym i spo³ecznym.
Jesteœcie wielorakim zabezpieczeniem – religijnym, wychowawczym i materialnym. To
przecie¿ wy swoj¹ obecnoœci¹
wype³niacie nabo¿eñstwa. Wy
dzielicie siê swoj¹ emerytur¹
z potrzebami Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Wy najczêœciej przynosicie ofiary na mszê œw. Ile¿ to
potrzeb rodzinnych, koœcielnych
i spo³ecznych wype³niacie. Dziêki, dziêki, dziêki…
JG

1. „Wezwani, by og³aszaæ wielkie dzie³a Pana” – pod tym has³em rozpoczyna siê tegoroczny
Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan.
2. W Roku Mi³osierdzia, który
obecnie prze¿ywamy, w pi¹tek 22
stycznia pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd ten po³¹czymy z nawiedzeniem kuchni
œw. Brata Alberta w Wadowicach.
Wyjazd o godz. 13.00. Koszt 20 z³.

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzia³ek 18.01.2016
ul. Sportowców
Os. XX-lecia 1 klatka I, II i III
ul. Mickiewicza od 40 do rynku
ul. Nikliborca

Na Jase³ka do Kalwarii jedziemy w niedzielê 24 stycznia. Wyjazd godz. 11.30. Koszt 10 z³.
Na wieczór modlitw w Tychach
w koœciele b³og. Karoliny Kózkównej pojedziemy w sobotê 30
stycznia. Wyjazd godz. 15.30.
Koszt przejazdu 25 z³.
3. Ojcowie Karmelici z wadowickiej Górki zapraszaj¹ do
uczestnictwa w dziewiêcioœrodowej Nowennie przed marcow¹
uroczystoœci¹ œwiêtego Józefa.
Nowenna potrwa od 20 stycznia
do 16 marca 2016 r. W ka¿d¹
œrodê o godz. 8.00 i 18.00 bêdzie
celebrowana uroczysta Msza œw.
z kazaniem i nabo¿eñstwem. Pó³
godziny przed Msz¹ œw. bêdzie
odmawiana koronka do Œwiêtego Józefa.
4. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – wspomnienie œw. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, w czwartek – wspomnienie œw. Agnieszki, dziewicy
i mêczennicy.
Godz.
9 00
14.00
15.00
15.00

dzimy na wspólne kolêdowanie
i dzielenie siê swoj¹ mi³oœci¹ wyra¿on¹ poprzez dzielony op³atek.
W ostatnich latach pojawi³y siê
na polskiej ziemi tzw. orszaki
Trzech Króli. Te niezwyk³e, religijne pochody w Œwiêto Objawienia Pañskiego przemierzaj¹
miasta i miasteczka oraz wsie polskiej ziemi. Odznaczaj¹ siê niezwyk³¹ pomys³owoœci¹. Najczêœciej ich inicjatorami s¹ grupy
katolików œwieckich: szko³y,
domy kultury, samorz¹dy. Ksiê¿a i zakonnice serdecznie im towarzysz¹. Dum¹ nape³ni³a mnie
inicjatywa s. Moniki, nazaretanki oraz Pana Marka Pelczara i ks.
Janusza Korbla. Wynikiem tej
wspó³pracy by³ orszak Trzech
Króli, który w Œwiêto Objawienia
Pañskiego wyruszy³ z Karmelu na
Rynek wadowicki. Jestem przekonany, ¿e w przysz³ym roku
wadowicki orszak bêdzie bogatszy i bardziej urozmaicony. Ale
zawsze od czegoœ trzeba zacz¹æ.
Dziêkujemy za pocz¹tek.
JG

Radosne œwiêta
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Dziecko wnosi radoœæ. Tym
bardziej bardzo d³ugie na nie
oczekiwanie. Bo¿e Dzieciê
w niezwyk³y sposób ubogaci³o
rodzinê ludzk¹. Efektem Jego
pojawienia siê na ziemi s¹ obchodzone co roku œwiêta pe³ne
radoœci i niezwyk³ej wdziêcznoœci. Radosny cz³owiek chce œpiewaæ. Lubimy œpiewaæ kolêdy
i pastora³ki. Patrzymy na szopkê, któr¹ w naszej parafii wykona³a P. Jolanta Drabczyk wraz ze
swoj¹ rodzin¹ oraz Panem koœcielnym Józefem Grac¹. Lubimy patrzyæ na du¿e choinki przyozdobione licznymi œwiate³kami,
które niestrudzenie dekorowa³a
s. Gabriela. Ogl¹damy jase³ka.
W tym okresie czêsto siê spotykamy. Odwiedzamy rodziny.
Czêste s¹ spotkania op³atkowe.
Jak¿e siê nie cieszyæ z op³atków
organizowanych przez przedszkola, szko³y, samorz¹dy, zak³ady pracy, a tak¿e wszystkie grupy parafialne. Chêtnie przycho-

Spotkanie kolêdników misyjnych
Ks. Janusz
Ks. Infu³at
Ks. Jacek
Ks. Piotr

W sobotê 9 stycznia w koœciele œw. Piotra w Wadowicach spotka³o siê 58 grup kolêdników
misyjnych z naszej archidiecezji.
Mszy œw. koncelebrowanej przez

kilkunastu kap³anów przewodniczy³ ks. bp Jan Zaj¹c. Patrz¹c na
poszczególne grupy dzieciêcych
kolêdników prze¿ywa³em nie-7-
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Poniedzia³ek 18 stycznia
6.00 Œp. W³adys³awa Gierek
6.45 Œp. Rozalia Æwiertnia
7.30 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
8.00 Œp. Henryk Sypu³a, Janina Bilewicz
12.00 Œp. Józefa Gurdek
18.00 Œp. Stanis³aw Kosikowski - 1 r.œm.
Œp. W³adys³aw Szatan - 37 r.œm.
Wtorek 19 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Zdzis³aw Go³¹b - 2 r.œm.
7.30 Œp. Józefa Rosenstrauch
8.00 Œp. Krystyna Waligórska
12.00 Œp. Rafa³ Tatka
18.00 Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Damas
Œroda 20 stycznia
6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodziny Biju
ze Szwajcarii
6.45 Œp. Stanis³aw Micha³ek - 22 r.œm.
7.30 Œp. Jerzy Rokowski
8.00 Œp. Czes³aw Palenica
12.00 Œp. Julia i Józef Wiercimak
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska

Pogrzeb

Czwartek 21 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Irena Zawi³a
7.30 Œp. Julia, Antoni Ry³ko
8.00 O ³askê zdrowia i potomstwa dla
Agnieszki i Damiana
12.00 Œp. Jan Mrugacz - 4 r.œm.,
Œp. Jan Kacorzyk - 22 r.œm.
18.00 Œp. Zofia Gaczo³, Maria i Zofia Olech
Œp. Jerzy Damas
Pi¹tek 22 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla rodzin Baby,
Mariakutty, Baizil, Bisiya z Indii
7.30 Œp. Czes³awa Romanowska
8.00 Œp. Irena Zawi³a
12.00 Œp. Bo¿ena Koczur
18.00 Dziêkczynna z ok. 18 r. urodzinAdriana Fr¹czek
z proœb¹ o ³aski i b³og. dla ca³ej rodziny
Œp. Kazimierz £ojek
Sobota 23 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Bo¿ena Koczur
7.30 Œp. Rafa³ Tatka
8.00 O b³. Bo¿e dla ks. Stanis³awa Miki
12.00 Œp. Czes³aw Byrski - 20 r.œm.
18.00 O zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej i œw. Jana
Paw³a II dla Kasi Pytyniak i dla ca³ej rodziny
Œp. Irena Zaj¹c
Niedziela 24 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
7.30 Œp. Jan Ciep³y
Œp. Wies³aw Domañski - 13 r.œm.
9.00 Œp. Anna W¹troba
9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Nowak
10.30 Œp. Franciszek Skoczylas, córka Agata
12.00 Œp. Anna Huber - 19 r.œm.
13.30 Œp. Karolina Grzêba
18.00 Œp. Zygmunt £udzik - 3 r. œm., syn
Adam - 4 r.œm.

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Barbara Pociêgiel, ur. 1959r., zam. ul. Karmelicka
Œp. Bo¿ena Szczurek, ur. 1957r., zam. ul. Barska
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Wtorek 19.01.2016
ul. Iwañskiego
Os. XX-lecia 1 klatka IV i V
Os. Wadowity 8, 24, 26, 28, 30, 32
Œroda 20.01.2016
ul. S³owackiego
Os. XX-lecia 18 klatka I i II
Os. XX-lecia 20
Os. XX-lecia 13
Os. XX-lecia bl. 5
Os. XX-lecia 10 od nr 1 do 20
Czwartek 21.01.2016
Os. XX-lecia 8
Os. XX-lecia 16
Os. XX-lecia 18 klatka III i IV
Os. XX-lecia 10 od nr 21 do koñca
Pi¹tek 22.01.2016
Os. XX-lecia 11
Os. XX-lecia 12
Sobota 23. 01. 2016
Os. XX-lecia 9
ul. ¯eromskiego
ul. Batorego 23

Godz.
9 00
14.00
15.00
Godz.
9 00
14.00
14.00
14.30
15.00
18.45
Godz.
10 00
13.30
14.00
15.00
Godz.
10 30
15.00
Godz.
9.00
10.00
14.00

Ks. Janusz
Ks. Infu³at
Ks. Piotr
Ks. Janusz
Ks. Infu³at
Ks. Janusz
Ks. Janusz
Ks. Piotr
Ks. Jacek
Ks. Janusz
Ks. Janusz
Ks. Infu³at
Ks. Jacek
Ks. Janusz
Ks. Jacek
Ks. Jacek
Ks. Infu³at
Ks. Infu³at
ks. S. Jaœkowiec, prob

Aby byli jedno
Ju¿ od wielu lat, w drugiej po³owie stycznia prze¿ywamy
w Koœciele Tydzieñ Modlitw
o Jednoœæ Chrzeœcijan. Od przesz³o 100 lat rozbity koœció³
chrzeœcijañski uœwiadamia sobie
tragiczne konsekwencje tego
stanu. Na szczêœcie min¹³ ju¿
czas wzajemnego oskar¿ania
i rozbudzaj¹cej wrogoœci. Chrzeœcijanie, choæ dalej trwaj¹

w swych obszarach wyznaniowych jako katolicy prawos³awni i protestanci – zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e Boski Za³o¿yciel modli³ siê przy Ostatniej Wieczerzy:
„Ojcze spraw, aby Moi uczniowie byli jedno.” Niewiernoœæ
Ewangelii wywo³a³a w ci¹gu
wieków podzia³y. Ludzkie s³aboœci – pycha i upór zaowocowa³y zniszczeniem Koœcio³a
-3-
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Chrystusowego. Zburzyæ jest ³atwo. Odbudowanie to wielki trud.
A jednak s¹ Bo¿y si³acze, którzy otwieraj¹c
siê na tchnienie Ducha
Œw. staj¹ siê inicjatorami wysi³ków zmierzaj¹cych do budowania
jednoœci chrzeœcijañstwa. Nadchodz¹cy tydzieñ ma nas uwra¿liwiæ na otwarcie ducha jednoœci. Najczêstszymi s³owami, które padaj¹ w tym tygodniu to: modlitwa, spotkania i dialog. Realizacja tych s³ów jest najbardziej
twórcza w budowaniu ¿ywotnoœci Koœcio³a.
W tym czasie, gdy prze¿ywamy wielkie sprawy ekumenizmu, odbywa siê po parafiach
kolêda. Jest to duszpasterskie
nawiedzenie rodzin. Sk³adane
wizyty uœwiadamiaj¹ nam, jak
bardzo wa¿ne w rozwoju ¿ycia
parafialnego s¹ powy¿sze trzy
s³owa: spotkanie, modlitwa i dialog. Realizacja ich pomaga
w tworzeniu wspólnoty, czyli
Koœcio³a. Na kolêdzie spotykam
siê z ludŸmi, z parafianami. Z doros³ymi, z m³odzie¿¹ i dzieæmi.
Z chorymi, niepe³nosprawnymi
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i zdrowymi. Z biednymi i bogatymi. Szczêœliwymi i zniszczonymi przez ¿ycie. Spotkania te
jeszcze bardziej uwra¿liwiaj¹
mnie na aktualnoœæ przypowieœci Chrystusowej o pszenicy
i k¹kolu. Na niwie parafialnej
nieustannie dostrzegam wielk¹
bliskoœæ ¿yciodajnego zbo¿a
z niszcz¹cym chwastem. Spotykam rodziny, a zw³aszcza poszczególnych parafian o niezwykle rozwiniêtej religijnoœci.
S¹ oni uczestnikami rekolekcji
ignacjañskich, wspólnoty Galilea oraz innych wspólnot.
Je¿d¿¹c do innych miejscowoœci
bior¹ udzia³ w tzw. wieczorach
uwielbienia. Z wielkim uznaniem patrzê na tych parafian,
którzy maj¹c na g³owie rodzinê
i pracê zawodow¹ – potrafi¹
jeszcze wykroiæ czas na religijne spotkania, które trwaj¹ kilka

godzin. Dziêki Bogu tej „pszenicy” spotykam doœæ du¿o.
Wiedzcie, ¿e jesteœcie si³¹ naszej parafii. Oczywiœcie, ¿e rozleg³e pola naszej parafii nie s¹
wolne od k¹kolu. Ró¿nymi imionami trzeba by okreœlaæ ten k¹kol parafialny: niezgoda, obojêtnoœæ religijna, niedba³oœæ o ma³¿eñstwo i rodzinê, brak zainteresowania ¿yciem religijnym.
Spotkania kolêdowe s¹ okazj¹
do uœwiadomienia duszpasterzom: piêkna i brzydoty, bogactwa i nêdzy parafian, wœród których pracuj¹.
Spotkania kolêdowe s³u¿¹ rozmowie, dialogowi z parafianami.
Rozmawiaæ to mówiæ i s³uchaæ.
Kolêda jest okazj¹, by s³uchaæ
poszczególnych parafian. Wiara jest ze s³uchania. Odwiedzaj¹c
rodziny – pamiêtam, ¿e moim najwa¿niejszym zadaniem jest modlitwa, tak podczas
kolêdy jak i poza
ni¹ za poszczególne rodziny. Kto
jak kto, ale ksi¹dz
powinien siê modliæ. Wizyty dusz-

pasterskie s¹ silnym bodŸcem do
wzmo¿onej modlitwy za rodziny.
S³yszê o grupach mê¿ów, którzy
codziennie odmawiaj¹ dziesi¹tek ró¿añca za swoje ¿ony, a tak¿e odwrotnie oraz rodziców za
dzieci, a dzieci za rodziców. Jak¿e w tej wspólnocie modlitewnej
mog³oby zabrakn¹æ kap³ana.
Codziennie, gdy wracam z kolêdy i wieczorem k³adê siê spaæ –
doœwiadczam w moich myœlach
– jak w filmie – przesuwaj¹ce siê
nawiedzane rodziny. Te widoki
kolêdowe mobilizuj¹ mnie do
³¹czenia ich z Chrystusem. „Beze
Mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
wiele owoców przynosi.”
ks. Infu³at
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