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 5 Niedziela Zwyk³a

 Wobec anio³ów psalm zaœpiewam Panu.

(ci¹g dalszy na str. 3)

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Trzeba pójœæ
W ostatnich tygodniach Ojciec

Œwiêty Franciszek opowiada³
watykaniœcie Andrea Torniello
o swoich doœwiadczeniach zwi¹-
zanych z uczynn¹ mi³oœci¹. Na
podstawie przekazanych reflek-
sji powsta³a ksi¹¿ka zatytu³owa-
na: „Mi³osierdzie, to imiê Boga.”
S¹ w niej bardzo oryginalne
przemyœlenia papieskie. Jeden
z rozdzia³ów zatytu³owany
„Trzeba wyjœæ” koñczy siê s³o-
wami: „Wyjœæ z Koœcio³ów i pa-
rafii. Wyjœæ i iœæ szukaæ ludzi tam
gdzie ¿yj¹, gdzie cierpi¹, gdzie
znajduj¹ nadziejê.” Gdy cytujê
papieski apel – myœlê, jak bardzo
œwiat siê zmieni³. Jak bardzo rola
Koœcio³a w œwiecie wspó³cze-
snym uleg³a przeobra¿eniu.

Pamiêtam s³ynne powiedzenie
kard. Stefana Sapiehy. Ju¿ w cza-
sach komunizmu powojennego

sterzami, komnata Heroda, stajenka betle-
jemska), co przykuwa³o wiêksz¹ uwagê do

tocz¹cej siê akcji.
Oprócz walorów artystycznych
i estetycznych jase³ek nale¿y

zwróciæ uwagê na wartoœci mo-
ralne i duchowe przedstawie-
nia. Jase³ka niew¹tpliwie
wp³ywaj¹ na integracjê ro-
dzin, ucz¹ mi³oœci, odpowie-
dzialnoœci, opiekuñczoœci,
a tak¿e oddaj¹ ho³d Dziecinie
Bo¿ej g³osz¹c Jej dobro i mi-

³osierdzie. Pe³na sala widzów
oraz trudno dostêpne wejœciów-

ki œwiadcz¹ o popularnoœci i du-
¿ym zapotrzebowaniu na tego typu

przedstawienie wœród mieszkañców
Kalwarii i okolic.

D³ugo rozmawialiœmy z wnuczkiem na te-
mat jase³ek. By³ to bardzo udany wyjazd.

Opyrcha³ Maria
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ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 5)

(ci¹g dalszy na str. 8)

³a koncert kolêd i pastora³ek.
Piêkny œpiew i gra na kilku in-
strumentach muzycznych
wprowadzi³y taki nastrój, ¿e
wszyscy staliœmy siê jedn¹ ro-
dzin¹ wychwalaj¹c¹ i uwielbia-
j¹ca Boga poprzez s³owa piêk-
nych kolêd. Oczarowa³  nas
wystêp kolêdowy dziewczy-
nek, które przyjecha³y z rodzi-

cami .Atmosfera by³a tak wspa-
nia³a, ¿e nikt nie chcia³ siê roz-
staæ. Co za radoœæ i wesele –
dziœ zrodzony Zbawca nasz.

Na zakoñczenie ka¿dy doros³y
uczestnik tego wyj¹tkowego spo-
tkania zosta³ obdarowany tomi-
kiem wierszy religijnych „My-
œla³eœ o mnie” s. albertynki Mag-
daleny Kaczmarzyk, a dzieci s³o-
dyczami.          Cecylia Wojty³a

Jase³ka kalwaryjskie 2016
W tym roku po raz pierwszy

postanowi³am wzi¹æ mojego
7-letniego wnuczka Igorka na ja-
se³ka do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Nadarzy³a siê okazja
24 stycznia 2016 roku w po³u-
dnie pe³ny autokar wadowiczan,
dzieci i doros³ych, zajecha³ pod
kalwaryjskie wzgórze. Po obej-
rzenie szopki w klasztorze i mo-
dlitwie przed cudownym obra-
zem Matki Boskiej Kalwaryjskiej
wszyscy udali siê do Sali teatral-
nej na przedstawienie. Scena-
riusz jase³ek napisany by³ jêzy-
kiem prostym i przystêpnym,
dostosowanym do odbioru za-
równo doros³ych widzów, jak
i dzieci, które ¿ywio³owo reago-
wa³y na elementy humorystycz-
ne: np. gonitwa niedŸwiadka za
osio³kiem, czy ³apanie niedŸwie-
dzia przez górali.

Elementy te oraz skoczna, we-
so³a muzyka góralska, bardzo
wzbogaci³y przedstawienie
i nada³y mu charakter lekkoœci
oraz radoœci. Du¿¹ atrakcj¹
by³o u¿ycie elementów gwary
góralskiej przez pastuszków.
Widzowie klaskali, dzieci œmia-
³y siê i cieszy³y.

Aktorzy dobrze opanowali
swoje role. Niektórzy musieli
wyg³aszaæ dosyæ d³ugie monolo-
gi cytuj¹c Pismo Œwiête. Archa-
nio³ Gabriel wykaza³ siê dobr¹
pamiêci¹ oraz wielkim dostojeñ-
stwem i powag¹ zwiastuj¹c Ma-
ryi narodzenie Syna Bo¿ego.
Wa¿nym elementem w jase³kach
by³a scenografia. Wielokrotnie
zmienia³y siê wnêtrza (dom Ma-
ryi i Józefa, piek³o, scena z pa-

1. Adoracja Najœwiêtszego Sa-
kramentu dziœ po ka¿dej Mszy
œw. jako wprowadzenie do 40-to
godzinnego nabo¿eñstwa eucha-
rystycznego, które prze¿ywamy
dziœ, jutro i we wtorek.  Dziœ pod-
czas ka¿dej Mszy œw. konferen-
cja Pana Antoniego Ziêby z Pol-
skiego Stowarzyszenia Obroñ-
ców ¯ycia Cz³owieka.

2. Od dziœ 49. Tydzieñ Modlitw
o TrzeŸwoœæ Narodu pod has³em:
„M³odzi nie dajcie siê zniewoliæ”.

3. W Œrodê Popielcow¹ rozpo-
czynamy Wielki Post. Msze œw.
w tym dniu odprawiamy o godz.
6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00 i 18.00. W tym dniu ka¿-
dego katolika pomiêdzy 18-tym,
a 60-tym rokiem ¿ycia obowi¹-
zuje post œcis³y, który dopuszcza
przyjêcie w ci¹gu dnia jednego
posi³ku do syta i dwóch lekkich.
Post œcis³y jest w Œrodê Popiel-
cow¹ i w Wielki Pi¹tek. Od tego
postu nie ma dyspensy. W Œrodê
Popielcow¹ kancelaria parafial-
na nieczynna. Nowenna do Mat-
ki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po
mszy œw. o godz. 8.00 oraz wie-
czorem o godz. 17.30.

4. Œroda Popielcowa rozpoczy-
na kwartalne dni modlitw o du-
cha pokuty oraz okres spowiedzi
i Komunii œw. wielkanocnej.

5. Spotkanie kandydatów do Bierz-
mowania z kl. 3 Gimnazjum jest
w œrodê. Rozpoczêcie Msz¹ œw. o godz.
18.00. Obecnoœæ obowi¹zkowa.

6. W czwartek wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny z Lourdes.
Z woli Ojca Œwiêtego obchodzimy
XXIV Œwiatowy Dzieñ Chorego.
Chorych i starszych parafian zapra-
szamy w tym dniu na mszê œw. na
godz. 12.00.

7. W sobotê 13 lutego Siostry Na-
zaretanki poprowadz¹ wieczór
uwielbienia. Rozpoczêcie o godz.
19.00. Zapraszamy do modlitwy.
W tym dniu mija 29. rocznica œmier-
ci ks. infu³ata Edwarda Zachera, by-
³ego proboszcza naszej parafii i ka-
techety œw. Jana Paw³a II.

8. W przysz³¹ niedzielê o godz.
7.30 msza œw. w intencji Ró¿ Ró¿añ-
cowych i zmianka ró¿añcowa.
O godz. 13.30 msza œw. w intencji
rocznych dzieci.

9. Rekolekcje parafialne roz-
poczn¹ siê w II Niedzielê Wielkie-
go Postu, czyli 21 lutego i prze¿y-
waæ je bêdziemy przez trzy kolejne
niedziele.

10. Drogê Krzy¿ow¹ odprawiamy
w pi¹tki o godz. 8.30 i 18.30, dla
dzieci o 17.15 oraz w niedziele
o godz. 16.15. Gorzkie ¯ale odpra-
wiamy w niedziele o godz. 17.00.
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Poniedzia³ek 8 lutego
 6.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk

Œp. Tomasz  £obodziñski
 6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
 7.30 Œp. Barbara Sabuda
 8.00 Œp. Jerzy Rokowski
12.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 28 r.œm.
18.00 Œp. Franciszek i Janina z dzieæmi

Œp. Marian i Krystyna z rodzicami
Wtorek 9 lutego
 6.00 Dziêkczynno-b³agalna w int. Heleny Kowalczyk

Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
 6.45 Œp. Wies³awa Jura
 7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
 8.00 Œp. Czes³awa Romanowska
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp.  Jan Meus - 10 r.œm.,

Œp. Teresa £ê¿niak, Felicja i Józef Wróbel
O zdrowie, b³. Bo¿e dla Karola
z ok. 10 r. urodzin

Œroda Popielcowa  10 lutego
 6.00 Œp. W³adys³awa Gierek
 6.45 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹

o zdrowie dla Krystyny
 8.00 Œp. Tomasz £obodziñski
10.00 Œp. Andrzej Nowiñski
12.00 Œp. Józefa Rosenstrauch
16.00 Œp. Sabina Górska
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê MB Niesutaj¹-
cej Pomocy i œw. Jana Paw³a II dla Jacka
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. Helena ¯ak
Œp. Stanis³awa Byrska - 9 r.œm., m¹¿ Kon-
stanty

Czwartek 11 lutego
 6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 29 r.œm.
 6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
 7.30 Œp. Barbara Pociêgiel
 8.00 O ³askê zdrowia i potomstwa dla

Agnieszki i Damiana
12.00 W int. Paw³a w 7 r. Chrztu, z dziekczy-

nieniem za I Komuniê œw.
18.00 Œp. Maria Malczyk

Œp. Czes³awa Romanowska
Pi¹tek 12 lutego
 6.00 Œp. Barbara Pociêgiel

Œp. Marian i Helena Gêbczyk
 6.45 Œp. Bo¿ena Szczurek
 7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
 8.00 Œp. Marian Piwowarczyk
12.00 Œp. Tadeusz W¹sek
18.00 Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia

Olech, Micha³ Mecnarowski
Œp. Tomasz  £obodziñski

Sobota  13 lutego
 6.00 Œp. Bo¿ena Szczurek
 6.45 Œp. Tadeusz Wójcik - 10 r.œm., Rozalia Wiktor
 7.30 Œp. Edmund Kaczmarczyk - 6 r.œm.
 8.00 Œp. Krzysztof Morawiec i zm. rodzice - 3 r. œm.,
12.00 Œp. Andrzej Nowiñski
18.00 O zdrowie i opiekê MB i œw. Jana Paw³a II

dla Janiny Miœ oraz za œp. Edwarda Misia
Œp. Marian Pióro - 5 r.œm.

Niedziela 14 lutego
  6.00 Œp. Maria Malczyk
  7.30 Œp. Micha³ Mytnik - 4 r.œm.

W int. VII Ró¿y Kobiet
 9.00 Œp. Krystyna Gurdek
 9.00 Roków: Œp. Gabriela Jagie³ka - 14 r.œm.,

m¹¿ Józef
10.30 Œp. Andrzej Nowiñski
12.00 40 r. œlubu Wandy i Józefa Warzecha
13.30 Roczki

W int. Parafian o ³aski i b³ogos³. Bo¿e
z podziêkowaniem za wspóln¹ modlitwê
w czasie wizyty duszpasterskiej

18.00 Œp. Zofia i Edward Skiba

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

pytano Ksiêcia Kardyna³a – „Co
wy w Polsce robicie, ¿e macie na
nabo¿eñstwach pe³ne koœcio³y?”
Ksi¹¿e kard. Sapieha odpowia-
da³ krótko: „Dzwonimy! G³oso-
wi dzwonów nie mog¹ oprzeæ siê
Polacy i dlatego nape³niaj¹
nasze œwi¹tynie.”

Od tamtego s³ynnego
powiedzenia up³ynê³o pra-
wie 70 lat. Po demokracji
ludowej jest ju¿ wspo-
mnienie. Nie ma ju¿ w Pol-
sce przeœladowania Ko-
œcio³a katolickiego. Ka-
p³anów nie œciga UB. Po-
lacy nie musz¹ siê zapisy-
waæ do partii. Nikt ich
z pracy, czy ze stanowiska nie
wyrzuca z powodu praktyk reli-
gijnych. A jednak we wspó³cze-
snej rzeczywistoœci g³os dzwo-
nów nie wystarcza. Czêœæ owiec
nie pod¹¿a za pasterzem. On ich
musi wci¹¿ szukaæ. Trzeba, ¿eby
kap³an by³ w koœciele, ale rów-
nie¿ odwiedza³ domowy koœció³.
Miejsce kap³ana jest tam, gdzie
s¹ ludzie: w szkole, zak³adach
pracy, szpitalu, wiêzieniu. Pod-
czas ich pracy, ale i odpoczyn-
ku. Wspó³czeœnie bardzo na cza-
sie, jest tzw. religijna turystyka.
Ró¿nego rodzaju pielgrzymowa-
nie. Ksi¹dz musi pójœæ do ludzi.

Okres Bo¿ego Narodzenie w Pol-
sce specjalnie s³u¿y do pog³êbie-
nia kontaktów z parafianami. To
równie¿ zadanie kolêdy.

Nasi parafianie z wielk¹ kul-
tur¹ i wiar¹ przyjmuj¹ kap³ana
z b³ogos³awieñstwem kolêdo-
wym. Bardzo sobie tê wizytê

ceni¹. W mieszkaniach bardzo
czêsto jest ca³a rodzina. Od-
œwiêtnie ubrana. Na stole najczê-
œciej s¹ krzy¿, wœród zapalonych
œwiec, woda œwiêcona, kropid³o
i Pismo œw. Gdy s¹ dzieci szkol-
ne to s¹ równie¿ ich zeszyty.
Ca³a rodzina modli siê z kap³a-
nem, czasami na klêcz¹co. Do-
strzega³em niejednokrotnie, ¿e
sw¹ obecnoœæ musz¹ op³aciæ
wczeœniejszym wyjœciem z pra-
cy, a nawet wykorzystaniem dnia
urlopu. To s¹ bardzo wzruszaj¹-
ce fakty.  Podczas tegorocznej
kolêdy nie spotka³em jakieœ wy-

Pogrzeb  W ostatnim czasie z naszej wspólnoty po¿egnaliœmy:

Œp. Maria Matlak, ur. 1944 r., zam. ul. Legionów
Œp. Kamil Franciszek Suknarowski, ur. 1948 r., zam. ul. Karmelicka
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

raŸniej niegrzecznoœci. By³a
du¿a ¿yczliwoœæ. Bardzo j¹ so-
bie cenimy.

Teren naszej parafii ksiê¿a po-
dzielili na 5 rejonów. W obsza-
rze kolêdowym, który mi wyzna-
czono, by³o wejœæ teoretycznych
660 mieszkañ. Przyjê³o prak-
tycznie 460. Jaka jest przyczy-
na, ¿e 1/3 mieszkañców naszej
parafii nie przyjê³a b³ogos³a-
wieñstwa kolêdowego. Przyczyn
jest wiele. Wymieniê niektóre:
czas kolêdy pokrywa siê z ko-
nieczn¹ obecnoœci¹ w pracy.
Wspó³czeœnie czas pracy jest
ró¿nie okreœlany. Niejednokrot-
nie daleko od w³asnego domu.

Inn¹ przyczyn¹ s¹ wyjazdy do
rodziny, na urlop. Wyjœcie by
za³atwiæ umówione spotkanie.
Zw³aszcza w blokach jest doœæ
du¿o tzw. pustostanów. Okreœlo-
na liczba rodzin nie ¿yczy sobie
ksiêdza po kolêdzie. I to z ró¿-
nych przyczyn. Niejednokrotnie
nie ¿yj¹ wed³ug nauki Koœcio³a
i nie chc¹ s³uchaæ przypomnie-
nia ewangelicznego. Pragn¹
mieæ œwiêty spokój.

Prze¿yta kolêda jest siln¹ mo-
tywacj¹ do ¿arliwej modlitwy,
tak za ¿yczliwych nam parafian,
jak równie¿ za tych, którzy
chodz¹ swoimi drogami. Z dala
od Boga i Koœcio³a. Niech Bóg
Wam wszystkim b³ogos³awi!

W a d o w i c e  n a  J a s e ³ k a c h
Czym s¹ Jase³ka? Mo¿na

próbowaæ wypowiadaæ ró¿-
ne definicje lub opisywaæ,
co Jase³ka przedstawiaj¹.
Mo¿na najkrócej powie-
dzieæ, ¿e Jase³ka to przed-
stawienie o Bo¿ym Naro-
dzeniu.

Piêkn¹, wielobarwn¹ od-
powiedŸ czym s¹ Jase³ka
otrzymali wadowiccy piel-
grzymi w niedzielê 17 stycznia
2016 r. w teatrze im. A. Mickie-
wicza w Cieszynie. Grupa wado-

R a d o s n e  k o l ê d o w a n i e

W niedzielne popo³udnie
17 stycznia 2016 roku w Kuch-
ni œw. Brata Alberta w Wadowi-
cach mia³o miejsce radosne ko-
lêdowanie. O godz.15.00 przy-
by³y osoby, które na co dzieñ
korzystaj¹ z posi³ków w Kuch-
ni. Przyjecha³a te¿ schola Ado-
remus z parafii œwiêtych Woj-
ciecha i Jerzego z Zatora, a tak-
¿e kilku cz³onków Wspólnoty
Przymierza Rodzin „Mamre”,
którzy z potrzeby serca chcieli

kolêdowaæ wspólnie z potrzebu-
j¹cymi. Œwiêtowanie rozpoczê³a
s. albertynka Antonina modlitw¹
i wspólnym odmówieniem i od-
œpiewaniem Koronki do Bo¿ego
Mi³osierdzia.

Sto³y piêknie odœwiêtnie na-
kryte zosta³y potrawami przygo-
towanymi przez s.Antoninê i kil-
ka pomagaj¹cych pañ. Po zaspo-
kojeniu cia³a nasta³ czas dla du-
cha. Schola Adoremus rozpoczê-

wickich parafian i okolic, z du-
chownym przewodnictwem
ks. inf. Jakuba Gila i Pani¹ Ma-

ria Zadora goœci³a w³aœnie w te-
atrze w Cieszynie. Jase³ka w wy-
konaniu g³ownie amatorów
z Cieszyna i okolic to coœ, co
trzeba zobaczyæ, ¿eby mieæ
dobr¹ i piêkn¹ odpowiedŸ na
pytanie, co to s¹ Jase³ka.

Cieszyñskie Jase³ka to: 2 czê-
œci, oko³o 150 wykonawców,
polowa to dzieci, po³owa ich ro-
dzice i dziadkowie. Postacie:
Maryja i œw. Józef, Archanio³
Gabriel, œw. El¿bieta, ¿ywe
Dzieci¹tko – nowonarodzony
Jezus (wrêcz cudowna rola tego
niemowlêcia), herod, Trzej Kró-
lowie, œmieræ, diabe³, baranki,
owczarek i jak prawie w ka¿dym
prawdziwym stadzie… jedna
czarna owca.

A muzyka tych Jase³ek? Piêk-

na, budz¹ca, wzruszaj¹ca prze-

¿ycia. A kolêdy? By³o ich wiele.

Tych ogólnie znanych i tych

mniej popularnych. Œpiewa³a

scena. W œpiew kolêd ogólnie

znanych w³¹cza³a siê widownia.

A stroje? Przepiêkna kolorysty-

ka, palety barw wszystkich po-

staci. Du¿a czêœæ to nawi¹zanie

do strojów ludowych Œl¹ska Cie-

szyñskiego. Jase³ka w cieszyñ-

skim teatrze to przepiêkna opo-

wieœæ o Bo¿ym Narodzeniu. Za-

równo dla dzieci jak i doros³ych.

Zdzis³aw Kokowicz


