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B¹dŸ ze mn¹, Panie, w moim utrapieniu.
Po co s¹
zakonnice i zakonnicy?

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Œwiadectwa uzdrowieñ by³y z 29-go
Wieczoru Uwielbienia i wczeœniejszych. Ze wszystkich œwiadectw
wynika³o, ¿e w czasie uzdrowienia
poczuli bliskoœæ Pana Jezusa i osobiste zwrócenie siê do niego, co
pozwala im ¿yæ z Bogiem. Zreszt¹
sam Pan Jezus powiedzia³ do pro-
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sz¹cego cz³owieka o uzdrowienie:
„Czy wierzysz w to, ¿e mogê ci to
uczyniæ?”
Ten Wieczór Uwielbienia by³ 30.
Wieczorem z cytatem przewodnim
psalmu 71 „B¹dŸ mi ska³¹ schronienia i zamkiem warownym, aby
mnie ocaliæ(…) Panie, ufnoœci
moja od moich lat m³odych!”
Danuta Bogunia

Do u¿ytku parafialnego tel. 33 873-20-96,
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Czêsto spotykam siê z pytaniem:
Czym sobie zas³u¿y³y Wadowice, ¿e
z nich wyszed³ Wielki Papie¿, œw. Jan
Pawe³ II. Odpowiadam s³owami, które czêsto wypowiada³ nasz Najwiêkszy Rodak: „Z niezbadanych wyroków Opatrznoœci Bo¿ej dane mi by³o
urodziæ siê w Wadowicach i tam
skoñczyæ szko³ê podstawow¹ i œredni¹.” Zawsze odbieram te niezbadane wyroki boskie, jako wielk¹ ³askê
dla Wadowic. Wiemy z nauki Koœcio³a, ¿e ³aska jest darmo dana cz³owiekowi. Wys³u¿y³ j¹ Jezus Chrystus
przez mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie. Cz³owiek mo¿e j¹ wyprosiæ i na
ni¹ siê otworzyæ. Potêga modlitwy
jest nie do przecenienia. „Proœcie
a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie,
ko³aczcie a bêdzie otworzone.” Modlitwa jest zawsze przez Boga wys³uchana – choæ niejednokrotnie nie
w takim zakresie, w jakim j¹ Bogu
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. W niedziele Wielkiego Postu
Droga Krzy¿owa o godz. 16.15,
a nabo¿eñstwo Gorzkich ¯ali
o godz. 17.00, natomiast w pi¹tki
Droga Krzy¿owa o godz. 8.30
i 18.30, dla dzieci o 17.15. Zachêcamy wiernych do udzia³u w tych pokutnych nabo¿eñstwach.
2. W tym tygodniu zapraszamy na
spotkania: pi¹tek godz. 16.30 Akcja
Katolicka, sobota godz. 10.00 Grupa o. Pio.
3. Pouczenie przed chrztem w pi¹tek o godz. 19.00. W przysz³¹ niedzielê chrzty o godz. 13.30.
4. W tym tygodniu w œrodê, czwartek i pi¹tek swoje rekolekcje prze¿ywaæ bêd¹ uczniowie ze szkó³ podstawowych i gimnazjów naszej parafii. Nauki odbywaæ siê bêd¹ w ramach zajêæ lekcyjnych.
5. Zapraszamy na rekolekcje przygotowuj¹ce do ŒDM w £agiewnikach. Wyjazd w najbli¿sz¹ sobotê
o 15.00. Spotkanie poprowadzi
o. Adam Szustak. Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
6. Za tydzieñ 21 lutego rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które
prze¿ywaæ bêdziemy przez 3 kolejne
niedziele. Nauki rekolekcyjne g³oszone bêd¹ na wszystkich mszach œw.

7. W niedzielê 6 marca na mszy œw.
o godz. 12.00 pragniemy modliæ siê
w intencji ma³¿onków obchodz¹cych
w tym roku 25-lecie, 50-lecie i ka¿d¹
kolejn¹ wy¿sz¹ rocznicê zawarcia
Sakramentu Ma³¿eñstwa. Bêdzie to
kolejny wymiar obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi³osierdzia.
Z racji organizacyjnych zwracamy
siê z ogromn¹ proœb¹ o zg³aszanie jubilatów, którzy pragn¹ uczestniczyæ
w tej uroczystoœci, w kancelarii parafialnej, zakrystii b¹dŸ telefonicznie
do koñca lutego.
8. Parafialny Komitet Organizacyjny ŒDM prosi wszystkich parafian
o otwarcie drzwi swoich domów dla
m³odych pielgrzymów, którzy w lipcu przybêd¹ do naszego miasta. Ci¹gle brakuje nam jeszcze miejsc noclegowych. Informacje prosimy przesy³aæ drog¹ mailow¹ lub zg³aszaæ siê
w biurze komitetu w ka¿d¹ sobotê
od 10.00 do 11.00. Czekamy do koñca lutego. W tym miesi¹cu prosimy
tak¿e wszystkich m³odych, którzy
chc¹ zostaæ wolontariuszami podczas
ŒDM o zg³aszanie siê do biura komitetu. Jest to o tyle istotne, ¿e
w póŸniejszym czasie bêd¹ ju¿ trudnoœci w rejestracji wolontariuszy.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Pielgrzymka na Tyski Wieczór Uwielbienia 30 stycznia 2016r.
Na Tyski Wieczór Uwielbienia
wyruszyliœmy w sobotnie popo³udnie w niezbyt du¿ej grupie, co
zawsze sprzyja wiêkszej wiêzi.
Ju¿ w autokarze ks. Infu³at wprowadzi³ nas w zagadnienie, czym
jest Wieczór Uwielbienia.
Po przybyciu do piêknego, du¿ego koœcio³a pw b³. Karoliny
Kózkówny z wystrojem bo¿onarodzeniowym – rozpoczêliœmy
czuwanie modlitewne.
Msza œw. z kazaniem na temat
mi³oœci, a w³aœciwie dok³adniej
„Hymnu o mi³oœci” i z g³ównym
jej akcentem – prawdziwa mi³oœæ
to taka, która ma na uwadze dobro drugiego cz³owieka, a zarazem jest mi³osierna – bo pomyœlmy czym kierowa³ siê œw. Maksymilian Kolbe.
Dla pielgrzymów by³a nastêpna msza œw. celebrowana, wraz
z homili¹, przez Biskupa zwi¹zanego z Ruchem Œwiat³o-¯ycia.
Treœci¹ jej by³y czytania oraz
Ewangelia, a to powo³anie proroka Eliasza oraz uzdrowienie
Syryjczyka Naamana.
Potem nast¹pi³y œwiadectwa
o uzdrowieniach duchowych, jak
i cielesnych. Ze œwiadectw tych
jasno wynika³o, ¿e najpierw na-

le¿y siê otworzyæ na natchnienia
i ³askê, a potem Bóg zaczyna
dzia³aæ. Takim œwiadectwem osoby by³o stwierdzenie, ¿e us³ysza³a w radiu o Wieczorze Uwielbienia, a ¿e by³a z Tychów – nie wahaj¹c siê przyby³a po pomoc do
samego Jezusa, która powiedzia³
tak, ¿e przy jej wspó³pracy uratowa³a swoje ma³¿eñstwo. Z tego
wysuwa siê jasno fakt, ¿e nigdy
nie powinniœmy lekcewa¿yæ dobrych natchnieñ i uwierzyæ, ¿e
w Bogu mamy schronienie
i uzdrowienie.
Ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu, jak i opinii wielu, i¿ m³odzi ludzie nie garn¹ siê po pomoc
do Pana Jezusa mo¿na stwierdziæ, ¿e koœció³ by³ wype³niony
po brzegi, wiele osób czuwa³o na
stoj¹co, a jeszcze w dalszych pomieszczeniach byli zebrani i to
szczególnie ludzie m³odzi.
Po œwiadectwach by³y modlitwy œpiewem, a nastêpnie kap³an
z Najœwiêtszym Sakramentem
w monstrancji przechodzi³, b³ogos³awi³ pielgrzymów. Podczas
tego b³ogos³awieñstwa inny kap³an od o³tarza wymienia³ choroby cia³a, jak i ducha.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 15 lutego
6.00 Œp. Helena Koryga - 6 r.œm.
O b³. Bo¿e dla rodziny Justyny przez
wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
45
6.
Œp. Krystyna Waligórska
7.30 Œp. Tomasz £obodziñski
8.00 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Andrzej Nowiñski
Dziekczynno-b³agalna w 85 r.
urodzin Teresy Koman
Wtorek 16 lutego
6.00 Œp. Ryszard Kuba
6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 Œp. Czes³aw Palenica
8.00 Œp. Irena Zawi³a
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Czes³awa Romanowska
Œp. Maria i W³adys³aw Dudoniowie
Œroda 17 lutego
6.00 Œp. Jerzy Rokowski
6.45 Œp. Maria i Andrzej Kosycarz z dzieæmi
7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
8.00 Œp. Bo¿ena Szczurek
12.00 Œp. Wies³aw Dudoñ
18.00 W intencjach nowenny
Za zmar³ych:
Œp. Marian Piwowarczyk
Œp. Anna Biegun - 3 r.œm.
Œp. Jerzy Godek
Œp. Ryszard Kuba
Œp. Boles³aw Walatek
Œp. Wies³awa Jura
Sp. Czes³awa Romanowska
Œp. Zdzis³aw Uniwersa³
Œp. W³adys³awa Pietraszewska
Œp. W³adys³aw Krystian
Œp. Helena ¯ak
Œp. Maria Matlak
Czwartek 18 lutego
6.00 O b³. Bo¿e dla Leszka przez
wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II - 6 -

6.45

Dziêkczynna z proœb¹ o opiekê MBNP
i wstawiennictwo œw. Jana Paw³a II
z okazji 6 r. urodzin Mateuszka
Œp. Barbara Pociêgiel
Œp. Andrzej Nowiñski

7.30
8.00
12.00
18.00 Œp. Tomasz £obodziñski
Œp. Zofia Tatar - 7 r.œm.
Pi¹tek 19 lutego
6.00 Œp. Czes³awa Romanowska
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Janiny i Tadeusza
6.45
7.30 Œp. Andrzej Nowiñski
8.00 Œp. Maria i Bronis³aw Grzybczyk
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Edward Mazur z rodzicami - 24 r.œm.
Œp. Marian Oboza - 5 r.œm.
Sobota 20 lutego
6.00
6.45 Œp. Andrzej Nowiñski
7.30 23 r. œlubu Marka i Izoldy - dziêkczynna
o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski
8.00 Œp. Barbara Sabuda
12.00 Œp. Marian Piwowarczyk
18.00 O zdrowie i opiekê MB dla Roberta G¹sior
25 r. œlubu Bo¿eny i Jacka - dziêkczynna
o b³. Bo¿e i potrzebne ³aski
Niedziela 21 lutego
6.00 W Bogu wiadomych intencjach dla
Krystyny i Mariana przez wstawiennictwo
œw. Jana Paw³a II
30
7.
Œp. Andrzej Nowiñski
Œp. Józef Sowa - 19 r.œm.
9.00 Œp. Adolf Gonet - 21 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Nowak
10.30 Œp. Stanis³aw Str¹czek
12.00 Œp. Jerzy Dobrowolski - 8 r.œm.
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Katarzyny
w 18 r. urodzin
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Wojciech Stanek i jego rodzice

(ci¹g dalszy ze str. 1)

przedstawialiœmy. Nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy. Pan Jezus
w Ewangelii mówi: „Proœcie, a otrzymacie Ducha Mojego.”
By³oby wyrazem wielkiej pychy,
gdybyœmy s¹dzili, ¿e Wadowice sobie zas³u¿y³y na swoje wyniesienie
poprzez wybór swego Rodaka na Papie¿a. Jest jednak prawd¹, ¿e wszelkie ³aski mo¿na wyprosiæ. Wiem, ¿e
Matka Karola niejednokrotnie prosi³a Boga, by jeden z synów by³ lekarzem, a drugi kap³anem. Niech jeden
leczy, a drugi umacnia ducha ludzkiego. Takie proœby wype³nia³y szlachetne serce Matki Emilii Wojty³owej. Ale
¿eby syn zosta³ papie¿em – to nawet
jej, ani ojcu siê nie œni³o. Mieszkañcy
Wadowic szczycili siê, ¿e s¹ miastem
królewskim. Nie mogli jednak marzyæ, ¿eby kiedyœ historia ich nazwa³a miastem papieskim. Wiedzieli przecie¿, ¿e w wiêkszoœci papie¿e pochodz¹ z W³och.
A jednak Bóg w swoim ogromnym
mi³osierdziu wywy¿szy³ ten królewski gród i wyniós³ go ponad inne polskie miasta.
Kiedy 2 lutego wspominaliœmy
Œwiêto Matki Bo¿ej Gromnicznej i prze¿ywaliœmy zakoñczenie
Roku Osób Konsekrowanych –
prze¿y³em nadzwyczajne olœnienie. Dziêkowaliœmy Bogu, ¿e zakonnice i zakonnicy s³u¿¹ ludziom. Karmelici na „Górce”
prowadz¹ dom rekolekcyjny. S¹

do dyspozycji jako wytrawni spowiednicy. Pisz¹. Wydaj¹ ksi¹¿ki. Nazaretanki s¹ katechetkami i zakrystiankami. Sprawuj¹ pieczê nad 70 niepe³nosprawnymi dziewczêtami. Czêsto g³êboko upoœledzonymi. Albertynki przygarniaj¹ osoby w podesz³ym
wieku – kobiety, które z ró¿nych
przyczyn nie maj¹ miejsca w swoim
domu. Karmi¹, myj¹ i przyodziewaj¹
tych, co wybrali drogê bezdomnoœci.
S¹ opuszczeni. Tak¿e Pallotyni, którzy maj¹ swój klasztor na obrze¿ach
naszego miasta udostêpniaj¹ pokoje
dla ró¿nych grup rekolekcyjnych, jak
równie¿ otworzyli szko³ê sprzyjaj¹c¹
rozwojowi tak wychowawczemu, jak
i intelektualnemu.
Te dzie³a, choæ czêœciowo wymienione, które zakonnice i zakonnicy
w naszym mieœcie realizuj¹ – zas³uguj¹ na g³êbok¹ czeœæ i szacunek. Jednak ta dzia³alnoœæ nie w ca³oœci wyczerpuje zadania osób konsekrowanych. Zakonnice i zakonnicy w pe³ni
realizuj¹ siê poprzez totalne oddanie
siê na s³u¿bê Bogu poprzez realizacjê
(ci¹g dalszy na str. 4)

kor¹, ale i odwag¹ odpowiedzia³bym: Tê ³askê wyprosi³y czêsto dla
nas nieznane z imienia i nazwiska,
ubrane w ró¿ne habity zakonnice
i zakonnicy. Wadowickie domy zakonne, pe³ne modlitwy i oddania siê
Bogu s¹ wci¹¿ dla nas, mieszkañców tego grodu, potê¿nym zak³adem ubezpieczeñ. Ich modlitwa broni nas od z³a fizycznego, duchowego i moralnego. Dziêkujemy Wam,
Drogie Zakonnice i Zakonnicy, za
realizacjê tej wyj¹tkowej misji. Na
codzieñ przez nas niezauwa¿alnej,
a jednak tak bardzo nam potrzebnej. Prosimy was – nie ustawajcie
w modlitwie za nas. Potrzebujemy
jej, tak jak zdrowego powietrza do
naszego normalnego ¿ycia.

(ci¹g dalszy ze str. 3)

potrójnych œlubów: ubóstwa, pos³uszeñstwa i czystoœci. Przez realizacjê charyzmatu swego za³o¿yciela.
Domy zakonne, w których te osoby przebywaj¹, s¹ potê¿nym rezerwuarem modlitwy. Jest ona nadrzêdnym zadaniem ka¿dej zakonnicy i ka¿dego zakonnika. Wszystkie
zewnêtrzne zadania czerpi¹ si³y
z wyj¹tkowych zaœlubin z boskim
Mistrzem. Czym g³êbsze zjednoczenie z Bogiem, tym wspanialsze
¿ycie zakonne. „Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim – ten wiele owoców
przynosi. Beze Mnie nic uczyniæ nie
mo¿ecie.”
Jeœli mia³bym odwagê odpowiedzieæ, dlaczego z Wadowic wyszed³
Wielki Œwiêty Papie¿ – to z ca³¹ po-

ks. Infu³at

Pielgrzymka do £agiewnik
W jubileuszowym Roku Mi³osierdzia postanowiono, ¿e comiesiêcznie wyjazdy do Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
³¹czone bêd¹ z mo¿liwoœci¹
bli¿szego poznania instytucji,
których podstawowa dzia³alnoœæ
opiera siê na œwiadczeniu dzie³a mi³osierdzia.
W czwarty pi¹tek stycznia br.
uczestnicy pielgrzymki wraz
z ks. Infu³atem odwiedzili
„Kuchniê œw. Brata Alberta”
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w Wadowicach zlokalizowan¹
na os. XX-lecia 1. Kuchnia dzia³a ju¿ 26 lat – prowadz¹ j¹ Siostry Albertynki. Obecnie odpowiedzialna za ca³okszta³t jej
dzia³ania jest s. Antonina, która
wyczerpuj¹co zapozna³a nas
z prac¹ i zadaniami tej instytucji dzia³aj¹cej pod has³em „Mi³oœæ bez granic”.
„Kuchnia” utrzymuje siê
z ofiar i darowizn od osób fizycznych i prawnych (sponso-
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rów, parafii, bud¿etu gminy, Banku ¯ywnoœci i innych). Pracuj¹
w niej siostry i wolontariusze.
Dziennie wydawanych jest 300400 ciep³ych posi³ków. Przed
drzwiami kuchni ustawia siê kolejka ludzi, którzy znaleŸli siê na
marginesie ¿ycia, w skrajnie
trudnej sytuacji ¿yciowej – osoby starsze, samotne, bezdomne,
chore. Posi³ki wydawane s¹ bez
skierowañ - ka¿dy kto potrzebuje ten otrzyma. Spo¿ywane s¹ na
miejscu, wydawane do naczyñ
dla ca³ej rodziny, jak równie¿
dostarczane s¹ domu osobom
chorym i niepe³nosprawnym.
Siostry prowadz¹ równie¿ ³aŸniê dla potrzebuj¹cych, gdzie
prana jest te¿ odzie¿
Podczas
naszej
wizyty,
s. Antonina omówi³a ró¿ne,
skrajne przypadki biedy zawi¹zane z chorob¹ alkoholow¹ lub
psychiczn¹, gdzie siostry wraz
z pracownikami socjalnymi
MOPS docieraj¹ z pomoc¹. Pomagaj¹ te¿ starszym osobom samotnym, gdzie za³atwiaj¹
wszystkie sprawy zwi¹zane
z egzystencj¹ cz³owieka.
Organizowane s¹ ró¿ne akcje
- paczki na œwiêta (ostatnio przygotowano i rozdano 360 paczek), akcja zimowa (zaopatrzenie bezdomnych w koce, ko³dry

i odzie¿), wspólna Wigilia, spotkanie kolêdowe i itp. Spotkania
te ciesz¹ siê du¿¹ aprobat¹ i wywo³uj¹ wzruszenie na twarzach
uczestników.
Po wys³uchaniu s. Antoniny
i zapoznaniu siê z zakresem
dzia³ania „Kuchni œw. Brata Alberta” –-z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to
Wielkie Dzie³o Mi³osierdzia. Siostry, które tam pracuj¹ i wszystkie osoby, które pomagaj¹ w prowadzeniu tej prê¿nej instytucji,
naprawdê musz¹ mieæ w sercu
„Mi³oœæ bez granic” do Boga
i cz³owieka.
Dziêkujemy ks. Infu³atowi za
inicjatywê i mo¿liwoœæ zapoznania siê z tym wielkim dzie³em,
któremu przewodz¹ Siostry Albertynki, a s. Antoninie za wyczerpuj¹c¹ i z sercem przekazan¹ informacjê.
Uczestniczka – Irena Mróz

