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 4 Niedziela Zwyk³a

 Bêdê wys³awia³ pomoc Twoj¹, Panie.

(ci¹g dalszy na str. 3)

Kolêda znakiem

mi³osierdzia
Chodz¹c po kolêdzie w Roku

Mi³osierdzia rozdawa³em obraz-
ki z mi³osiernym ojcem oraz
z tzw. Matk¹ Bo¿¹ Cygañsk¹
i wpatruj¹cego siê weñ papie¿a
Franciszka. W rogu tego obraz-
ka by³o logo z napisem „Mi³o-
sierny jak Ojciec”. Na odwrotnej
stronie znajdowa³ siê zapis:
„Niech nowonarodzony Zbawi-
ciel b³ogos³awi tê rodzinê i ob-
darza w nowym roku pokojem,
zdrowiem, wiar¹ i radoœci¹, któ-
re swe Ÿród³o maj¹ w Jego nie-
skoñczonej mi³oœci mi³osiernej.
Na dobre prze¿ycie tego roku
b³ogos³awi ks. Jakub Gil.”

Ofiarowany obrazek sta³ siê dla
mnie czytelnym drogowskazem
duszpasterskiej wizyty kolêdo-
wej. Mi³osierdzie to pe³ne czu-
³ej mi³oœci pochylenie siê nad
potrzebuj¹cymi. Bóg, którego

(ci¹g dalszy ze str. 7)

noœæ. Ta Ikona przenika duszê tego, co na
ni¹ patrzy. Daje Boga, wskazuje drogê

i jest œwiat³em. Maryja, Matka Mi³osier-
dzia wychodzi wszystkim naprzeciw.

Wracamy, ubogaceni tym Du-
chem Mi³osierdzia, odmawiamy
ró¿aniec pielgrzyma. Siostra
Urszula, prze³o¿ona Sióstr Al-
bertynek daje œwiadectwo
o pos³udze Sióstr i kuchni
Brata Alberta. P. Zofia o swo-
ich cotygodniowych odwie-
dzinach u osób starszych,

przebywaj¹cych w Domu
Opieki u ss. Albertynek. Te spo-

tkania, rozmowy, modlitwy do-
daj¹ si³ w codziennym ¿yciu. Nie

wszyscy pielgrzymi chc¹ mówiæ
o swych dzie³ach mi³osierdzia. Te drob-

ne czyny mi³osierdzia pozostaj¹ ich ta-
jemnic¹. Oby ich by³o jak najwiêcej.
Do zobaczenia 16 lutego!   Rozalia Borkowska



-7-
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W ostatnim czasie

nastêpuj¹ce dzieci

przyjê³y Sakrament

Chrztu œw:

Chrzest

ks. S. Jaœkowiec, prob

Franciszek Adam Wyrwa, s. Jakuba i Katarzyny

Fabian Bruck, s. Andy i Aleksandry

Kuba Pawe³ Kubik, s. Paw³a i Anny

Rochan Dyniszuk, s. Sylwestra i Moniki

Eliza Lejla Buriañska, c. Czes³awa i Amandy

Lily Bia³oñczyk, c. Konrada i Klaudii

Genevieve Amaka Ekeson, c. Stanley i Edyty

Maja Beata Tara³a, c. Arkadiusza i Kamili

Irmena Anna Wiercimak, c. Piotra i Magdaleny

£ucja Zuzanna Kalinowska, c. Szymona i Anny

Joanna Teresa Œwirk, c. £ukasza i Justyny

Hanna Paulina Dudoñ, c. Rafa³a i Pauliny

Alex Andrzej Sêkala, s. Mariusza i Dominiki

Natalia Stypu³a, c. Dariusza i Agnieszki

1. Dziœ o godz. 15.30 w Klubie
Pod Plebani¹ spotkanie op³atko-
we uczestników i sympatyków
asysty kalwaryjskiej.

2. We wtorek Œwiêto Ofiarowa-
nia Pañskiego zwane Œwiêtem
Matki Bo¿ej Gromnicznej. Na
ka¿dej mszy œw. poœwiêcimy
gromnice. Jest to dzieñ modlitw
w intencji osób konsekrowanych
– braci i sióstr zakonnych ró¿-
nych zgromadzeñ. Sk³adka prze-
znaczona jest na zakony kontem-
placyjne.

3. W czwartek spotkanie Szko-
³y Modlitwy œw. Jana Paw³a II.

4. W pierwszy pi¹tek spowiedŸ
od godz. 6.00 do 8.30, oraz od
godz. 16.00 do 18.30. Zachêca-
my do przyjêcia Komunii œw.
wynagradzaj¹cej. W pierwszy
pi¹tek kancelaria parafialna nie-
czynna. Dodatkowa Msza œw.
o godz. 16.30. Pouczenie przed
chrztem o godz. 19.00.

5. W pierwsz¹ sobotê zaprasza-
my na Mszê œw. o godz. 8.00 ro-
dziców, którzy spodziewaj¹ siê
potomstwa, jak równie¿ cz³on-
ków Rycerstwa Niepokalanej.
W tym dniu odwiedzimy cho-
rych i starszych z Komuni¹ Œw.
W tym dniu o godz. 17.30 Wie-
czór Jana Paw³a II. O 18.00 Msza

œw. ku czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka. Prosimy przy-
nieœæ œwiece.

6. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 Msza œw. w intencji zmar-
³ych wypominanych w naszym
koœciele. O godz. 13.30 chrzty.

7. Koñczymy tegoroczn¹ wizy-
tê duszpastersk¹. Jutro jeszcze
wizyta na ul. Pi³sudskiego od
godz. 15.00. Wszyscy kap³ani
sk³adaj¹ serdeczne Bóg zap³aæ za
wspóln¹ modlitwê, œwiadectwo
wiary, zapytania, podpowiedzi
i z³o¿one dary. Mszê œw. w inten-
cji rodzin przyjmuj¹cych kap³a-
na z wizyt¹ duszpastersk¹ odpra-
wimy 14 lutego o godz. 13.30.

8. W Roku Mi³osierdzia zapra-
szamy do udzia³u w nabo¿eñ-
stwach ku czci Bo¿ego Mi³osier-
dzia, które odprawiamy w ka¿d¹
niedzielê o godz. 17.30.

9. Organizujemy 3-dniow¹ piel-
grzymkê do Trójmiasta oraz Mal-
borka w dniach od 6 do 8 maja.
Koszt 500 z³.

10. Œwiêci tego tygodnia:
w pi¹tek – wspomnienie œw. Aga-
ty, dziewicy i mêczennicy, w so-
botê – wspomnienie œwiêtych
mêczenników Paw³a Miki i To-
warzyszy.

16 stycznia to Œwiêto Matki, Kró-
lowej Pustelników, zatwierdzone
przez Stolicê Apostolsk¹, obchodzo-
ne jako wyraz wdziêcznoœci za opie-
kê Maryi nad Zakonem Paulinów.
Jest sobota, wiêc po mszy œw. bie-
rzemy udzia³ w Jasnogórskiej Modli-
twie o pokój dla œwiata, podczas któ-
rej modlitwa ró¿añcowa po³¹czona
jest ze œpiewem staro¿ytnego hym-
nu ku czci Bogurodzicy – akatystu.

W apelowym s³owie o. Krzysztof

Wendlich mówi o kulcie tej Ikony.
Bóg tak chcia³, by ta Ikona przetrwa-
³a wieki, od najazdu szwedzkiego,
przez II wojnê œwiatow¹, czasy re¿i-
mu komunistycznego. Jest to miejsce
spotkania Boga z cz³owiekiem. W tej
Jasnogórskiej Ikonie Bóg postanowi³
daæ nam Siebie, st¹d nasza obecnoœæ
tutaj. Jego niewidzialne spojrzenie
dosiêga naszej egzystencji. To miej-
sce, w którym œlepi przejrz¹, g³usi
us³ysz¹, a uwiêzieni odzyskaj¹ wol-

(ci¹g dalszy ze str. 5)

(ci¹g dalszy na str. 8)

Pogrzeb
 W ostatnim

czasie z naszej
wspólnoty

po¿egnaliœmy:

Œp. Janina Kundys, ur. 1941r., zam. ul. Konst. 3Maja

Œp. Edward Oleksy, ur. 1939r., zam. ul. Widok

Œp. Alojza Warcha³, ur. 1948r., zam. Al. Wolnoœci
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Poniedzia³ek 1 lutego
 6.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk

Œp. Rafa³ Tatka
 6.45 Œp. Boles³aw Walatek
 7.30 Œp. Czes³awa Romanowska
 8.00 O szczêœliw¹ operacjê i powrót do

zdrowia bratowej Marii z Warszawy
12.00 Œp. Andrzej Nowiñski
18.00 Œp. Stanis³aw Panek

Œp. Helena i W³adys³aw Ba³ys
Wtorek 2 lutego
 6.00 Œp. Krystyna Waligórska
 6.45 Œp. Czes³aw Palenica
 7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
 8.00 Œp. Karolina Grzêba
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, ks. Czes³aw

Ma³ysa, za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp.  Marian Paluchowski - 2 r.œm.

Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk
Œroda  3 lutego
 6.00 Œp. Bo¿ena Szczurek
 6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
 7.30 Dziekczynna za zdany egzamin

specjalizacyjny dla Kasi
 8.00 Na uwielbienie Trójcy Przenajœw., za

wszystkich zmar³ych
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
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 Niesutaj¹-
cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II dla Jacka
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Rozalia Æwiertnia
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. Helena ¯ak
Czwartek 4 lutego
 6.00 Œp. Rozalia Æwiertnia

 6.45 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk
 7.30 Na uwielbienie Trójcy Przenajœw., za

wszystkich zmar³ych
 8.00 Œp. Irena Zawi³a
12.00 Œp. Ryszard Kuba
18.00 Œp. Andrzej Nowiñski

Œp. Czes³awa Romanowska
Pi¹tek 5 lutego
 6.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk
 6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
 7.30 Na uwielbienie Trójcy Przenajœw., za

wszystkich zmar³ych
 8.00 Wynagradzaj¹ca Sercu Bo¿emu i o b³.

Bo¿e dla Wspólnoty Honorowej
Stra¿y Serca Jezusowego i dla ks. Opiekuna

12.00 Œp. Kazimierz Kolber
16.30 Œp. Marian Piwowarczyk
18.00 Œp. Agata Jurczak-Kordek i zmrali z rodziny

Œp. Eugeniusz Spisak - 2 r.œm., Zofia
i W³adys³aw Karelus

Sobota  6 lutego
 6.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk
 6.45 Œp. Maria Malczyk
 7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
 8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa

12.00 50 r. œlubu Krystyny i Henryka
17.00 Roków: Œp. Franciszek Zawi³a, ¿ona Halina
18.00 Œp. Krystyna Gruszka i o zdrowie i opiekê

Matki Bo¿ej i sw. Jana Paw³a II dla
Bronis³awa Gruszki
W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM

Niedziela 7 lutego
  6.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk
  7.30 Œp. Teresa, Stanis³aw Sikora z dzieæmi

Œp. Wies³aw Opyrcha³ - 5 r.œm.
 9.00 Œp. Andrzej Nowiñski

O zdrowie i b³. Bo¿e z podziêkowaniem
za 94 lat ¿ycia Rozalii Rajda

 9.00 Roków: Œp. Pawe³ Kurek - 9 r.œm.
10.30 Œp. Halina Wolniak
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Alojzy Kumorowski

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

imiê jest Mi³osierdzie, jest wci¹¿
¿yj¹c¹ mi³osiern¹ mi³oœci¹. Nie
zra¿a siê naszymi b³êdami, któ-
rych najczêstsz¹ przyczyn¹ jest
sam cz³owiek. Nie czeka biernie
na nas, ale czynnie wychodzi na-
przeciw ka¿dego cz³owieka ob-
ci¹¿onego ró¿norodnymi bieda-
mi – tak materialnymi, jak i du-
chowymi i moralnymi. Bieda nie-
jedno ma imiê. Pan Jezus bogaty
w mi³osierdzie bêdzie nam wci¹¿
przypomina³: „Cokolwiek uczy-
niliœcie jednemu z tych najmniej-
szych – g³odnym, obdartym, bez-
domnym, chorym, wiêŸniom –
odebra³em to jako wyraz mi³oœci
do Mnie. Cokolwiek i dla cia³a
i dla ducha. Dla polepszenia ludz-
kiej kondycji fizycznej i psy-
chicznej. Mnieœcie to uczynili.”

Wiele takich ewangelicznych
przyk³adów spotka³em na kolê-
dzie. Wymieniê choæ niektóre.
Rodzice opiekuj¹cy ma³e dzieci
– nie tylko ma³e. Doros³e dzieci
dbaj¹ce o swych starych rodzi-
ców. ¯ony pielêgnuj¹ce chorych
mê¿ów. Odwiedzaj¹cy swych
schorowanych, samotnych s¹sia-
dów. Tych, co na tej samej, albo
i innej ulicy mieszkaj¹. Tych, co
przebywaj¹ w tym samym,
a mo¿e innym bloku. W tym
Roku Mi³osierdzia nie jest w³a-

œciw¹ mow¹: „Ja nie zajmujê siê
innymi. Mnie nic nie obchodz¹
moi s¹siedzi.”

W rozmowach kolêdowych
czêsto przewija³ siê temat troski
o cz³owieka. Tego, który miesz-
ka obok mnie, jak równie¿ za
œcian¹. Trzeba u¿alaæ siê nad
biedakami,  których pokazuje
telewizja, ale tym bardziej zaj-
mowaæ siê najbli¿szymi.

Niejednokrotnie s³ysza³em, jak
rodzice mówili: „My teraz po-
magamy naszym dzieciom, bo na
staroœæ one nam to zwróc¹. To
nasze najlepsze PZU. Oby tak
by³o. Jednak nie zawsze tak siê
dzieje. Wdziêcznoœæ, to cnota
czêsto zapomniana. Mi³osierdzie
trzeba realizowaæ nie tyle ze
wzglêdów ziemskich, lecz z po-
wodu ukszta³towanego po chrze-
œcijañsku sumienia.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Duszpasterskie nawiedzenie
w Roku Mi³osierdzia to równie¿
problem sk³adanego datku, któ-
ry nazywamy kolêd¹. Przyjmu-
j¹cy parafianie s¹ wewnêtrznie
przekonani, ¿e kap³anowi i to-
warzysz¹cym ministrantom trze-
ba daæ okreœlony datek. Spotka-
³em siê w tym roku z du¿¹ ofiar-
noœci¹. Ofiarowano mi najczê-
œciej od 10 do 100 z³. Wyj¹tko-
wo by³o nawet i wiêcej. Przeciêt-
nie otrzymywa³em 30 z³. Kiedy
s³ysza³em narzekania, ¿e jest
ciê¿ko, lub widzia³em le¿¹cych
chorych, albo ma³e dzieci – nie
bra³em ¿adnej ofiary. Równie¿,
gdy spotyka³em emerytów na-
rzekaj¹cych na trudnoœci finan-

sowe – pozostawia³em tam pie-
ni¹dze. W takich okoliczno-
œciach spotka³em siê z ró¿nymi
postawami: by³o tak, ¿e wtedy
gdy nie bra³em, zauwa¿a³em za-
dowolenie na twarzy ofiarodaw-
cy. Zdarza³o siê te¿ inaczej –
daj¹cy stanowczo mówi³: „Pro-
szê to wzi¹æ, jest to niedu¿y da-
tek wspomagaj¹cy Koœció³. Nie
mogê tego przyj¹æ z powrotem,
bo: kto daje i odbiera, ten siê po
piekle poniewiera.” By³em zdu-
miony tak¹ postaw¹.

Zdajê sobie sprawê, ¿e otrzy-
mane ofiary powinienem wyda-
waæ zgodnie z tym, czego wyma-
ga od nas Biskup. Sk³adam ser-
deczne Bóg zap³aæ za wasz¹
ofiarn¹ postawê.

Styczniowy Apel
Bardzo bogata w prze¿ycia by³a

styczniowa pielgrzymka apelowa.
Przed wyjazdem zgromadziliœmy siê
w kaplicy œw. Jana Paw³a II w na-
szej bazylice, gdzie ks. Infu³at za³o-
¿y³ na o³tarzu ikonê – ryngraf MB
Jasnogórskiej, podarowanej przez
Kustosza Jasnej Góry. Zosta³a zawie-
szona obok portretu œw. Jana Paw³a
II, który wszystko Jej zawierzy³.
Totus Tuus, ca³y Twój, jest oznak¹
naszych pielgrzymek do Maryi, któ-
rej ufamy tak jak i On i jeŸdzimy do
Niej, dziêkuj¹c za ten Wielki Ponty-

fikat, zawierzaj¹c nasze codzienne
sprawy. Pod pomnikiem œpiewamy
jeszcze ulubion¹ pieœñ naszego Ojca
Œwiêtego – Barkê i wyruszamy. Po-
niewa¿ zbli¿a³ siê Dzieñ Babci, roz-
poczynaj¹c autokarowe rekolekcje,
ks. Infu³at nie omieszka³ wszystkim
babciom i dziadkom z³o¿yæ ¿yczeñ
i poczêstowaæ s³odkoœciami.

W swoim rozwa¿aniach podkreœla³
rolê dziadków w rodzinie i w ¿yciu.
O ich bezinteresownej pomocy. Ile¿
radoœci mog¹ sprawiaæ wnuki zagl¹-
daj¹c do babci, kiedy ona niedoma-

ga. Ale bywa i tak, ¿e staroœæ jest
niepotrzebna dzieciom. Oby Bóg da³
nam ³askê, byœmy nie pozostawili
naszych rodziców bez opieki. Wszak
dzieci i wnuki to taki promyk s³oñca
w pochmurny dzieñ staroœci. Mo-
dlitw¹ ogarniamy dziadków, wnuki
i rodziny. Prosimy Jezusa byœmy
mieli ochotê i si³y do pomocy i nie
prze¿ywali gorzkich rozczarowañ.
Modlimy siê odmawiaj¹c tajemnice
radosne ró¿añca. W tych tajemnicach
wystêpuje zawsze Matka Najœwiêt-
sza. Jest przyczyn¹ naszej radoœci,
nadziei, pomocy. Nie zra¿ona nasz¹
niewdziêcznoœci¹. Obdarz nas, Ma-
ryjo ³ask¹, byœmy w najtrudniej-
szych momentach naszego ¿ycia pa-
miêtali, ¿e jesteœ z nami. Nawiedza-
j¹c œw. El¿bietê, Maryja wnosi w Jej
dom nadziejê. Daje przyk³ad m³o-
dym pamiêci o starszych ludziach.
Pokazuje, ¿e jest cz³owiekiem.

W naszej tradycji istnieje zwyczaj
odwiedzania bliskich w okresie
Œwi¹t, a odwiedzaj¹c niesiemy ra-
doœæ. Nie zamykajmy siê w sobie.
Mo¿e ktoœ nas potrzebuje?

Bóg rodzi siê w nieoczekiwanych
okolicznoœciach, w stajni. W nas te¿
wiara, Bóg niejednokrotnie rodzi
siê nieoczekiwanie. W naszym roz-
woju Bóg wci¹¿ nas zaskakuje ró¿-
nymi sytuacjami. I w tych zaskocze-
niach Bóg siê w nas zakorzenia.
Jezu, pomó¿ nam, byœmy jak Ma-
ryja potrafili poddawaæ siê woli Bo-

¿ej. Modlitw¹ ogarniamy rodziny
wielodzietne, ojców i matki, którzy
wk³adaj¹ tak wiele trudu w wycho-
wanie dzieci. A gdzie dzieci, tam ra-
doœæ i nadzieja.

Tajemnica Znalezienie, to tajemni-
ca naszych czasów – zagubione
dziecko, znikaj¹ce be¿ œladu. Ogrom-
ny ból rodziców. Jest te¿ i zagubie-
nie moralne. Wyrzeka siê Boga. Ro-
dzice powinni byæ przy takim dziec-
ku, nie byæ obojêtnym, nie pozosta-
wiæ samego sobie. My wierz¹cy je-
steœmy ludŸmi nadziei. Nie ustajmy
w poszukiwaniach. Bóg jest Bogiem
rzeczy niemo¿liwych. Mi³osierdzie
Bo¿e jest ponad wszystko.

Z wielkim wzruszeniem, odmawia-
j¹c modlitwê wraz z ks. inf. Jakubem
Gilem, przechodzimy przez Jasno-
górsk¹ Bramê Mi³osierdzia. Bo¿e
wzmacniaj nas! Potrzebne nam jest
Twoje œwiat³o. Trzeba wierzyæ w ta-
jemnicê Boga bogatego w mi³osier-
dzie. Jasnogórska Brama Mi³osier-
dzia to jedna z bram w ci¹gu bram
wejœciowych. Nad wejœciem p³asko-
rzeŸba Matki Mi³osierdzia, a w ni-
szach po bokach bramy, w jêzykach
polskim i angielskim, przypomniano
treœæ uczynków mi³osierdzia. Ca³oœæ
piêknie oœwietlona. Ta brama pro-
mienieje jasnoœci¹. Chcemy wszyst-
ko zawierzyæ Bogu i zaufaæ Matce
Chrystusa, by by³a natchnieniem na-
szych sumieñ.

(ci¹g dalszy na str. 7)


