(ci¹g dalszy ze str. 7)

nym, instytucjonalnym miejscem, gdzie realizuje siê konkretny uczynek mi³osierdzia – tak wzglêdem cia³a jak i duszy.
W ostatni pi¹tek 22 stycznia odwiedziliœmy w Wadowicach kuchniê
œw. Brata Alberta. Jej zadaniem
jest: „G³odnych nakarmiæ.”
W niedzielê 28 lutego chcemy nawiedziæ Bazylikê Mi³osierdzia wraz z nasz¹ obecnoœci¹ na pasji przedstawionej
przez kleryków salezjañskich.
Natomiast w pi¹tek 25 marca
udamy siê do wiêzienia wadowickiego. Tam przebywa ok.
300 wiêŸniów. Przy zapisie na tê
pielgrzymkê potrzebne jest podanie nr dowodu osobistego. Listê osób
odwiedzaj¹cych muszê przekazaæ w³adzom wiêziennym, co najmniej na dwa
dni przed wizyt¹. Przy wejœciu do wiêzienia musimy posiadaæ dowód osobisty. Bez niego nie mo¿emy wejœæ.
ks. Infu³at
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S³owa Twe, Panie, s¹ duchem i ¿yciem.

Coœcie widzieli?

W centrum Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest S³owo, które sta³o
siê Cia³em. Syn Bo¿y, który
pocz¹³ siê z Ducha œw. i narodzi³
z Maryi Panny. Do Niego pod¹¿aj¹ ubodzy pasterze i wytworni
magowie. Przybywaj¹ do œw.
Rodziny aby uczciæ – oddaæ ho³d
Bo¿emu Dzieciêciu.
Kolêda jest duszpastersk¹ wizyt¹, której g³ównym celem jest
z³o¿enie ho³du nawiedzanej rodzinie. Potrzeba uczczenia rodzin parafii jest naczelnym zadaniem kolêdy. Rodzina jest zawsze Ÿród³em wielkoœci cz³owieka. Mo¿e byæ – i jego ma³oœci. Jest kuŸni¹, w której wykuwa siê ¿ywot cz³owieczy – jego
przysz³oœæ. W rodzinie kszta³tuje siê piêkno cz³owieka, jego
bogactwo. Mo¿e – niestety byæ
odwrotnie – w niej deformuje siê
cz³owieczy los. Rodzina ma mo¿(ci¹g dalszy na str. 3)

3. Niedziela Zwyk³a - 24 stycznia 2016
1. Jutro spotkanie Szko³y Modlitwy œw. Jana Paw³a II, we wtorek o godz. 16.00 Stra¿y Honorowej NSPJ.
2. W przysz³¹ niedzielê
o godz. 15.30 w klubie Pod Plebani¹ spotkanie op³atkowe
uczestników i sympatyków asysty kalwaryjskiej.
3. Z woli Ojca Œw. Franciszka
prze¿ywamy Nadzwyczajny Rok
Mi³osierdzia, a nasza bazylika
jest jednym z koœcio³ów stacyj-

Porz¹dek kolêdy:
Poniedzia³ek 25.01
Ks. Piotr
Wtorek 26.01
Ks. Piotr
Œroda 27.01
Ks. Piotr
Czwartek 28.01
Ks. Piotr
Pi¹tek 29.01
Ks. Piotr
Ks. Piotr
Sobota 30.01
Ks. Piotr
Poniedzia³ek 01.02
Ks. Piotr

Pogrzeb

nych. Mi³osierdzie wyra¿a siê
w czynie, ale bierze pocz¹tek
z tego, co ukryte, z tego co w sercu. Owoce mi³osierdzia dojrzewaj¹ w ciszy adoracji Boga. Dlatego serdecznie zapraszamy do
udzia³u w nabo¿eñstwach ku
czci Bo¿ego Mi³osierdzia, które
odprawiamy w ka¿d¹ niedzielê
o godz. 17.30.
4. Organizujemy 3-dniow¹
pielgrzymkê do Trójmiasta oraz
Malborka w dniach od 6 do 8
maja. Koszt 500 z³.

15,00

Pl. Jana Paw³a II i Piaskowa

14.00

£azówka numery nieparzyste od Frydrychowic

14.00

£azówka numery parzyste od Frydrychowic

15.00

Os. XX-lecia bl. 3

14.00
16.30

ul. Podstawie od. P. Baców do pocz¹tku
ul. M³yñska

9.00

ul. Podstawie od koñca do P. Baców

15.00

ul. Pi³sudskiego

ks. S. Jaœkowiec, prob

W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Helena ¯ak, ur. 1928r., zam. ul. Monte Cassino
Œp. Balbina Zadasieñ, ur. 1937r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Stanis³aw Porzycki, ur. 1933 r., zam. Os. XX-lecia

Czyñ ty podobnie
Ju¿ od wielu lat pielgrzymujemy w czwarte pi¹tki do sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia
w £agiewnikach. Przez tê comiesiêczn¹ obecnoœæ w œwiatowym
sanktuarium chcemy uœwiadomiæ sobie, jak ogromnym dobrodziejstwem dla nas jest to miejsce objawieñ o Bo¿ym Mi³osierdziu. Jest ono bliskie Wadowicom. Bliskie fizycznie – dzieli
nas od niego zaledwie 50 km.
Tym bardziej bliskie duchowo.
Œw. Siostra Faustyna, mieszkanka £agiewnik, sta³a siê z niezbadanych wyroków Opatrznoœci
Bo¿ej – Sekretark¹ Bo¿ego Mi³osierdzia. Natomiast œw. Jan
Pawe³ II, d³ugoletni mieszkaniec
Wadowic, poprzez tajemnicze
wyniesienie na Stolicê œw. Piotra – sta³ siê propagatorem na-

bo¿eñstwa do Chrystusa bogatego w Mi³osierdzie. Dwaj wspó³czeœni Œwiêci. G³osili tak bardzo
potrzebn¹ wspó³czesnemu œwiatu prawdê, ¿e dobro jest ponad
z³o. ¯e ³aska jest silniejsza niŸli grzech. ¯e Mi³osierdzie Bo¿e
zawsze przezwyciê¿a ma³oœæ
i s³aboœæ cz³ow iecz¹. Jezu,
ufam Tobie!
Nawiedzaj¹c
£agiewniki
w ubieg³ym roku, który z woli
papie¿a Franciszka by³ poœwiêcony osobom konsekrowanym –
odwiedzaliœmy ró¿ne zakony
¿eñskie. Zapoznawaliœmy siê
z ich bogat¹ histori¹.
W tym roku, gdy Ojciec Œwiêty
Franciszek og³osi³ Nadzwyczajny Rok Bo¿ego Mi³osierdzia –
pragniemy pi¹tkowe, ³agiewnickie spotkania po³¹czyæ z okreœlo(ci¹g dalszy na str. 8)

W ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu œw:

Chrzest
Antoni Sebastian Smaza, s. Sebastiana i Kingi
Oliwier Michal Ba³ys, s. Grzegorza i Beaty
Alan Nowak, s. Macieja i Kingi
Lidia Aleksandra Antoniewicz, córka Jakuba i Agnieszki
Aleksander Tomasz Grabiec, syn Tomasza i Agnieszki
Mateusz Czes³aw Jêdrzejowski, s. Macieja i Joanny
Aniela Pawlik, c. Daniela i Teresy
Judyta Amelia, c. Piotra i Ewy
Leon Kalemba, s. S³awomira i Agnieszki
Nadia Kwiatkowska, c. Daniela i Iwony
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Poniedzia³ek 25 stycznia
6.00 Œp. Bo¿ena Koczur
6.45 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
7.30 Œp. Ryszard Kuba
8.00 Œp. Czes³awa Romanowska
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Renaty
Bizoñ i jej mê¿a, dzieci i wnuki
18.00 Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Barbara i Kazimierz Kuliñscy
Œp. Stanis³awa i W³adys³aw Brzemiñscy
Wtorek 26 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Za zmar³ych, rodzeñstwo
i rodziców Krystyna Kasprzyk
7.30 Œp. Wies³aw Dudoñ
8.00 Œp. Stanis³aw Panek
12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê MB dla Marii
18.00 Œp. Karolina Grzêba
Œp. Maria Rajda - 4 r.œm.
Œroda 27 stycznia
6.00 Œp. Bo¿ena Koczur
6.45 Œp. Barbara Sabuda
7.30 Œp. Józef Opaliñski
8.00 Œp. Kazimierz Tara³a - r.œm.
12.00 Wynagradzajaca za grzechy osobiste
i zaniedbania dobrego
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
Dziêkczynna w 84 r. urodzin z proœb¹ o dalsze
b³. Bo¿e dla Heleny Kowalczyk
O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê MB Niesutaj¹cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II dla Jacka
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Tadeusz Majtyka
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. Tomasz £obodziñski

Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Jan Dutkiewicz - 21 r.œm.
Czwartek 28 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Bo¿ena Koczur
7.30 Œp. Karolina Grzêba
8.00 Œp. Stanis³aw i Stefania Fisior i rodzina
12.00 Œp. Helana i Stanis³aw
18.00 Œp. Jerzy
Œp. Adam Kochman - 33 r.œm.
Pi¹tek 29 stycznia
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
6.45 Œp. Czes³awa Romanowska
7.30 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
8.00 Œp. Krzysztof Opaliñski
12.00 Ozdrowie,b³. Bo¿e dlawszystkich Darczyñców,
którzy wsparli PKPS
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak - 2 r.œm.
Œp. Józefa Warcha³ - 5 r.œm.
Sobota 30 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
6.45 Œp. Karolina Grzêba
7.30 Œp. Jan Cieœlak - 17 r.œm.
8.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
12.00 Œp. Boles³aw i Kazimiera Witek
18.00 Œp. Ireneusz Chudziak
Œp. Edmund Kukliñski
Niedziela 31 stycznia
6.00 Dziêkczynno-b³agalna wint. Heleny Kowalczyk
7.30 Œp. Stanis³awa i Mieczys³aw Ziemscy
i syn S³awomir
Œp. Krystyna Matu³a
9.00 Œp. Kazimiera Glanowska - 2 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Anna i Wojciech Adamczyk
10.30 Œp. ks. Pawe³ Potoczny
12.00 Œp. Stanis³aw - 8 r.œm.
13.30 Œp. Irena Krêcioch
18.00 Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
W int. Cz³onków Ko³a £owieckiego „Knieja”
i ich rodzin z okazji 65-lecia istnienia

Dane z udzielonych sakramentów w 2015 roku
Chrzest œw. przyjê³o 112 dzieci, Bierzmowanie 111, I Komunia œw. 89,
pogrzebów by³o 98, komunii œw. rozdaliœmy 185 tys.
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liœmy Maleñkiego, Jezusa narodzonego.”
Niejednokrotnie
s³ysz¹ podobne pytania kap³ani,
którzy nawiedzaj¹ z kolêd¹ rodziny parafii: „Pasterze parafii,
coœcie widzieli u swoich parafian?’ Z du¿¹ pokor¹ odpowiadamy: „Widzieliœmy Maleñkiego.” W niektórych rodzinach
doœwiadczyliœmy maleñk¹ wiarê, która nie kszta³tuje ¿ycia.
Codziennoœæ idzie swoj¹ drog¹,
a maleñki, bezbronny Jezus ma
nik³y g³os. On jeszcze nie jest
s³yszany w naszym ¿yciu. Koœció³ jednak wci¹¿ ¿yje nadziej¹,
¿e ten Maleñki rozroœnie siê
w ¿yciu poszczególnego cz³owieka, poszczególnej rodziny.
Koœció³ chce naœladowaæ swego
Boskiego Za³o¿yciela, który
mówi o sobie, ¿e nie z³amie trzciny nad³amanej, ani nie zgasi
knotka o nik³ym p³omyku. Nadzieja umiera ostatnia.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

liwoœci wymalowaæ, albo te¿ wybazgraæ portret swego potomka.
Kap³an w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia – œwi¹t rodziny –
przychodzi do poszczególnych
rodzin ze s³owami b³ogos³awieñstwa, czyli czci Bo¿ej. Najczêœciej wypowiada nastêpuj¹c¹,
krótk¹ formu³ê: „Niech Pan b³ogos³awi i strze¿e mieszkañców
tego domu, tej rodziny. W imiê
Ojca, i Syna, i Duch œw.” Czêsto
u¿ywa kap³an bardziej rozwiniêtej formu³y b³ogos³awieñstw:
„Panie Jezu, niech wraz ze mn¹,
Twoim s³ug¹, wejd¹ do tej rodziny sta³a szczêœliwoœæ, zbo¿na
pomyœlnoœæ i trwa³e zdrowie.
Niech pierzchnie wszelkie z³o,
a Twe b³ogos³awieñstwo niech
towarzyszy domownikom.”
Modlitwy b³ogos³awieñstw s¹
czytelnym znakiem g³êbokiego
uk³onu dla odkreœlonej rodziny, a tak¿e konkretnego cz³owieka. Jakie¿ piêkno rodziny
wyra¿a Koœció³ w nawiedzeniu
kolêdowym!
Kiedy pasterze i Trzej Królowie oddali pok³on i z³o¿yli przyniesione dary – po¿egnali siê
i poszli do swych zajêæ. Inni ich
pytali: „Pasterze mili, coœcie widzieli?” Odpowiadali: „Widzie-

(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

Pytaj¹ nas: „Powiedzcie pasterze, czy tylko w parafii spotykanie Malutkiego – bardzo uboga
wiarê w po³¹czeniu z kiepskim,
moralnym ¿yciem?” Odpowiadamy: „Z³o jest krzycz¹ce, ³atwo
zauwa¿alne. Dobro jest skromne, mniej dostrzegalne. Czêsto
trzeba je odkrywaæ.” Kolêda s³u¿y do odkrywania piêkna poszczególnych rodzin i konkretnych ludzi.
Bardzo mnie rozbawi³o opowiadanie pewnej parafianki, która mówi³a, ¿e bêd¹c w klasie II
szko³y podstawowej us³ysza³a
od swej nauczycielki pytanie
o zawód rodziców. Ta ma³a
dziewczynka œmia³o odrzek³a:
„Moja mamusia to wyœmienita
fryzjerka, a tatuœ to, to, to…” nie
zna³a jego konkretnego zawodu.
Wypali³a jednak: „Mój tatuœ jest
bardzo zaradny.” Po latach
stwierdzi³a, ¿e powiedzia³a
o swym ojcu ca³¹ prawdê – jest
bardzo zaradny. Za³o¿y³ rodzinê.
Ukoñczy³ studia, choæ by³o mu
bardzo pod górkê. Utworzy³ rodzinny biznes. Ma g³owê do interesów i do ludzi. Umie pogodziæ wiele ró¿norakich spraw
i niejednokrotnie sprzecznych
zadañ. Ma czas dla rodziny, jak
równie¿ na spe³nianie obowi¹zków religijnych.

Jase³ka w Cieszynie

Pasterze mili, coœcie widzieli?
W³aœnie spotykaliœmy takich zaradnych ludzi. W dzisiejszym
rozbieganym œwiecie umiej¹ pogodziæ ¿ycie z wiar¹. Godz¹ niejednokrotnie trudne ¿ycie z nakazami Koœcio³a, nie tylko w kraju, ale i za granic¹. Niejednokrotnie s³ysza³em podczas kolêdy, ¿e dziœ niepodobne jest pogodziæ w tym szalonym tempie
obowi¹zków pracy z obowi¹zkami wobec rodziny i Koœcio³a.
S³ysza³em, jak niektórzy mówili: „To mo¿na by³o tak ¿yæ dawniej, teraz ju¿ tak siê nie da.”
Z radoœci¹ muszê wyznaæ, ¿e
wci¹¿ na kolêdzie spotyka³em
takich ludzi, którzy potrafi¹ dobrze wype³niæ obowi¹zki i w pracy, w rodzinie i w Koœciele.
Umiej¹ oddaæ Cesarzowi, co cesarskie, a Bogu, co boskie. I za
to niech bêd¹ dziêki Wszechmocnemu, a naszym parafianom
czeœæ i chwa³a.
ks. Infu³at
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W jednym z najstarszych miast
Polski – Cieszynie, w 1910 roku
wybudowano piêkny teatr na
wzór teatru wiedeñskiego. Nosi
imiê Adama Mickiewicza. Od 25
lat teatr im. A. Mickiewicza wynajmuje scenê wraz z zapleczem
amatorskiemu zespo³owi teatralnemu, dzia³aj¹cemu przy
parafii œw. El¿biety w Cieszynie.
G³ównym kierownikiem i re¿yserem jest siostra Jadwiga Wyrozumska ze Zgromadzenia
Sióstr El¿bietanek. W miesi¹cu
styczniu co roku zespó³ wystawia „Jase³ka tradycyjne”.
17 stycznia 2016 roku pojechaliœmy ma Jase³ka do Cieszyna po raz trzeci. W autokarze
du¿a grupa dzieci z rodzicami,
które jad¹ obejrzeæ widowisko
o Bo¿ym Narodzeniu. Widownia
jak zawsze pe³na, na trzech kondygnacjach – 630 miejsc.
Wszystkich bardzo serdecznie
wita s. Jadwiga.
Kurtyna posz³a w górê i rozpoczê³o siê wspania³e widowisko, przygotowane przez zespó³
licz¹cy ponad 150 osób, ca³e
rodziny, ca³e pokolenia. Wszyscy wykonawcy s¹ amatorami,
parafianami
z
Cieszyna,

-5-

a zw³aszcza z parafii œw. El¿biety. W ich grze widaæ naturalnoœæ,
pe³ne zaanga¿owanie uczuciowe
i g³êbokie prze¿ywanie roli.
Osobne miejsce w 25-letniej historii zespo³u zajmuj¹ dzieci,
w Jase³kach to gromadka 40 maluchów w ró¿nym wieku. S¹
przemi³ymi, barwnymi i autentycznymi aktorami, a najwiêcej
radoœci i zachwytu widowni
wzbudzaj¹ baranki, anio³ki, pastuszki.
Obejrzeliœmy piêkne widowisko, sceny jak w tradycyjnych Jase³kach, ale ubogacone aktorami w strojach regionalnych, gr¹ na instrumentach,
œpiewem solowym w wykonaniu doros³ych i nawet malutkich dzieci, które robi¹ to
z wielk¹ swobod¹.
Du¿e wra¿enie robi scena, kiedy wszyscy otaczaj¹ ¿³óbek,
w którym le¿y Dzieci¹tko, „¿ywy
Pan Jezus”. Piêkna sceneria, stroje, uœmiechniêci aktorzy – to
wszystko zachwyca. Jase³ka koñczy wspólne, niezwykle beskidzkie kolêdowanie, na widowni
wielka radoœæ, gromkie brawa na
stoj¹co. Z now¹ nadziejê wracaliœmy do domu.
Maria Zadora

