(ci¹g dalszy ze str. 7)

wystrój wnêtrza, wystawê zdjêæ
z tegorocznego konkursu „Malowana chata”. Ju¿ prawie wyje¿d¿aj¹c z Zalipia zobaczyliœmy koœció³ o œlicznym wnêtrzu
ozdobionym przez miejscowe
malarki, oczywiœcie w kompozycje kwiatowe. Mogliœmy tak¿e zobaczyæ ornaty i szaty liturgiczne haftowane w kwiaty
przez zalipianki. W radosnym
nastroju opuœciliœmy tê bajkow¹ wieœ.
W D¹browie Tarnowksiej
zwiedziliœmy piêknie odnowion¹ synagogê chasydzk¹, najwiêksz¹ tego typu w Polsce,
która zachowa³a siê po II wojnie œwiatowej. Hitlerowcy zdewastowali synagogê, nastêpnie urz¹dzili w niej magazyn i w tej formie pozosta³a do 1970 roku. Wnêtrze synagogi jest trójkondygnacyjne z galeriê, sp³aszczonym sklepieniem, sal¹ modlitw, przedsionkiem, a na piêtrach sal¹ dla kobiet, tzw. babiñcem. W dawnej sali modlitw znajduje
siê g³ówna ekspozycja opowiadaj¹ca o bogatej historii d¹browskich
¯ydów, a tak¿e przybli¿aj¹ca podstawowe pojêcia judaizmu. Pani Przewodnik, zapoznaj¹c nas z kultur¹ i religi¹ ¿ydowsk¹, zaznacza³a punkty wspólne pomiêdzy chrzeœcijañstwem, a judaizmem. Zwróci³a uwagê na zachowane malowid³a na œcianach przedstawiaj¹ce sceny biblijne. Sala modlitw by³a miejscem modlitewnym dla mê¿czyzn, a babiniec dla ¿ydowskich kobiet stanowi³ miejsce spotkañ towarzyskich.
Pe³ni wra¿eñ wracaliœmy do domów.
Lucyna Sat³awa
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Nasza wdziêcznoœæ

Ksiê¿e Kardynale Stanis³awie wdziêczni jesteœmy Bogu, ¿e W³adze naszego miasta nada³y Ci tytu³ Honorowego Obywatela Wadowic. Mamy
œwiadomoœæ, ¿e dziêki Twojej natychmiastowej reakcji, nasz najwiêkszy
Rodak, œw. Jan Pawe³ II, zosta³ natychmiast przewieziony po Polikliniki
Gemelli. Nosimy w ¿ywej pamiêci Twoj¹ decyzjê, by odkupiona ¿ydowska kamienica, w której mieszka³ Wielki Karol Wojty³a, zosta³a przekszta³cona w muzeum multimedialne.
Wadowiczanie zachowuj¹ Ciê we wdziêcznej modlitwie!

3. Niedziela Zwyk³a - 22 stycznia 2017

1. P ojednanie – mi³oœæ Chrystusa przynagla nas – pod tym
has³em rozpoczyna siê tegoroczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w naszej archidiecezji.
2. Dziœ przy koœciele zbiórka
pieniê¿na na nowe r¹czki dla
Adasia Studnickiego.
O godz. 15.00 w naszej bazylice jase³ka „Witamy Pana Jezusa”,
na które zapraszaj¹ uczniowie
klasy I a ze Szko³y Podstawowej
Nr 2 przy ul. Sienkiewicza.
3. W najbli¿sz¹ sobotê w Krakowie kanoniczne objêcie urzêdu metropolity krakowskiego
przez abp. Marka Jêdraszewskiego oraz ingres do Katedry.
4. Ksiê¿a Pallotyni na Kopcu
i grupa modlitwy kontemplacyjnej zapraszaj¹ w sobotê w godzinach od 10:00 do 17:00 na dzieñ
skupienia z wprowadzeniem do
modlitwy ciszy.
Równie¿ na Kopcu 25 stycznia
o godz. 18.30 rozpocznie siê
pierwsza edycja kursu Alpha,
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który jest narzêdziem
ewangelizacji zw³aszcza
wœród ludzi m³odych.
Szczegó³y na plakacie.
5. W przysz³¹ niedzielê
o 16.00 w klubie Pod Plebani¹ spotkanie op³atkowe
uczestników i sympatyków
asysty kalwaryjskiej.
6. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – wspomnienie œw. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Koœcio³a, w œrodê – Œwiêto
Nawrócenia œw. Paw³a, Aposto³a,
w czwartek – wspomnienie œwiêtych biskupów Tymoteusza i Tytusa, w pi¹tek – wspomnienie
b³. Jerzego Matulewicza, biskupa, w sobotê – wspomnienie
œw. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Koœcio³a.
7. W tym tygodniu koñczy siê wizyta duszpasterska w naszej parafii. Polecamy Panu Bogu wszystkich parafian, którzy otworzyli
swoje domy na b³ogos³awieñstwo
Bo¿e i sk³adamy serdeczne „Bóg
zap³aæ” za z³o¿one ofiary.
8. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wiecznoœci
œp. Edward Figlewicz, œp. Zofia
Bukowska, œp. Danuta Koniar,
œp. Natalia Renkiewicz, œp. Sylwester Pacut. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie!

Niedziela 29 stycznia
6.00 Œp. Marianna i Antoni Szustkiewicz
7.30 Œp. Teresa i Stanis³aw Sikora
Œp. Adam Œwiderga³
9.00 Œp. Kazimiera Glanowska - 3 r.œm.

Roków: Œp. Kazimierz Górowski
10.30 Œp. Stanis³aw Józefowski
12.00 Œp. Alfred G³adki
13.30 Œp. Marian Talaga
18.00 Œp. Józefa Paterek

(ci¹g dalszy ze str. 5)

ryja modl¹cym siê mieszkañcom
w podobiŸnie odporyszowskiego obrazu. Fragment tego krzy¿a mo¿na zobaczyæ z ty³u wielkiego o³tarza. O³tarz g³ówny to
cudowny obraz namalowany na
lipowej desce przedstawiaj¹cy
Matkê Bo¿¹ trzymaj¹c¹ w prawej
rêce ber³o oparte o ramiê, zaœ
lew¹ obejmuje Dzieci¹tko Jezus.
Twarz Najjaœniejszej Panienki
jest pe³na s³odyczy i dobroci.
Wyraziste i piêkne oczy zdaj¹ siê
patrzeæ z macierzyñsk¹ czu³oœci¹ na modl¹cych. U do³u obrazu, po prawej stronie, namalowany jest œw. Stanis³aw, a po lewej
œw. Wojciech, biskupi i mêczennicy, patroni naszego narodu.
Matka Bo¿a i Dzieci¹tko ma na³o¿one bogate korony i szaty ze
z³ota, a Biskupi ze srebra. Wnêtrze koœcio³a zachowane w stylu
barokowym, piêknie utrzymane,
robi wra¿enie.
Po¿egnaliœmy Pani¹ Powiœla
i udaliœmy siê w kierunku Zalipia, ma³ej wioski s³yn¹cej z chat
malowanych w kolorowe, kwiatowe wzory. Tradycja malowania

domostw w Zalipiu siêga pocz¹tku XX wieku. Obecnie jest ok.
20 malowanych zagród. W jednej z nich znajduje siê muzeum
Felicji Cury³owej, malarki, która
zapocz¹tkowa³a malowanie motywów kwiatowych zewn¹trz
i wewn¹trz domów. Wnêtrze jej
chaty, to niczym rozkwiecona
³¹ka – œciany, sufity, sprzêty,
piec, ramy obrazów – wszystko
pokryte wzorami kwiatowymi.
Dominuje kolor czerwony, niebieski i bia³y. Jad¹c przez wieœ
pomiêdzy nowymi domami widaæ te bajkowe, malowane.
Ozdob¹ wsi jest Dom Malarek
wraz z ca³ym dojœciem. Tu pracuj¹ i ucz¹ siê nastêpczynie Cury³owej. Zwiedzaj¹cy mog¹ równie¿ uczestniczyæ w warsztatach
artystycznych. Podziwialiœmy
(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 23 stycznia
Œp. Zbigniew Miœ
6.00 Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Micha³ Mika
Œp. Wies³aw Golañski
45
6.
Œp. Antonina Pacut
Œp. Antonina Pacut
7.30 Œp. Stanis³aw Nicieja - 18 r.œm.,
Œp. Anna Jankowska
¿ona Janina
Œp. Czes³aw Œlizowski
8.00 Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Jacek Warcha³
12.00 Œp. Alfred G³adki
Œp. Eugenia Mleczko
18.00 Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Ryszard Malarz
Œp. Maria Rajda - 5 r.œm.
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Wtorek 24 stycznia
Œp. Jan Dudkiewicz - 22 r.œm.
00
6.
Œp. Stanis³aw i Stefania Fisior
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
i zmarli z rodziny
6.45 Proœba o zdrowie dla Haliny, o b³og. Œp. Franciszka WoŸniak
Œp. Czes³aw Byrski - 21 r.œm.
i ³aski dla ca³ej rodziny
30
Œp. Józef Zawi³a
7.
Œp. Kazimierz W¹dolny - 22 r.œm.
Czwartek 26 stycznia
8.00 Œp. Ryszard Urbaniec
00
6.00 Œp. Anna Michalak
12.
Œp. Alfred G³adki
00
6.45 Œp. Micha³ Mika
18.
Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
7.30 Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Adam Œwiderga³
8.00 Œp. Stefania i Emanuel Pacyga
Œroda 25 stycznia
00
Œp. Alfred G³adki
6.00 Za rodziców, o deczekanie w zdrowiu 12.
i mi³oœci d³ugich lat ¿ycia i b³. Bo¿e 18.00 Œp. Adam Œwiderga³
dla siostry Bogusi
Œp. Jan Mrugacz - 5 r.œm., Jan Kacorzyk
45
6.
Œp. Jan Misiek
Pi¹tek 27 stycznia
7.30 Œp. Adam Œwiderga³
6.00 W int. Bogu wiadomej - w 83 r. urodzin
00
8.
O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki
Œp. Ryszard Malarz
Bo¿ej dla Marii z okazji imienin
6.45 Œp. Zbigniew Filek
12.00 Œp. Alfred G³adki
7.30 Œp. Teresa El¿bieciak
18.00 W intencjach nowenny
8.00 Œp. Miros³aw Nowak
Za ¿ywych:
12.00 Œp. Alfred G³adki
O zdrowie dla Iwony
18.00 Œp. Adam Œwiderga³
Za zmar³ych:
Œp. Maria i Karol Kwarciak
Œp. Micha³ Gracjasz
Sobota 28 stycznia
Œp. Ma³gorzata Rauch
6.00 Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Ryszard Urbaniec
6.45 Œp. Marek Warcha³
Œp. Genowefa Kanik
7.30 Œp. Antoni Caputa
Œp. Marek Warcha³
8.00 Œp. Alfred G³adki
Œp. Zbigniew Filek
12.00 Œp. Maria Krupnik
Œp. Tadeusz Dorociñski
18.00 Œp. Stanis³aw Józefowski
Œp. Jan Kak
Œp. Adam Œwiderga³
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9. Porz¹dek kolêdy:
23.01.2017 poniedzia³ek
Os. XX-lecia 16
Os. XX-lecia 10, kl. 3,4
Os. Wadowity 7
Os. Wadowity 8
24.01.2017 wtorek
Os. Wadowity 9
Os. Westerplatte 5
25.01.2017 œroda
ul. Batorego 23
Os. Wadowity 22
Os. Wadowity 28

Godz.
14.00
15.00
15.30
17.00

Ks.
Ks.
Ks.
Ks.

15.30
18.30

Ks. Adam Garlacz
Ks. Piotr Sobala

15.00
17.00
18.30

Ks. Adam Garlacz
Ks. Adam Garlacz
Ks. Adam Garlacz

Infu³at
Piotr Sobala
Adam Garlacz
Adam Garlacz

ks. S. Jaœkowiec, prob

Nie dla kolêdy
Dlaczego przed ksiêdzem id¹cym z b³ogos³awieñstwem kolêdowym s¹ niejednokrotnie drzwi
zamkniête? To pytanie, które mi
zada³ ministrant Damian zainspirowa³o mnie do przemyœleñ. Jakie s¹ powody, ¿e w naszej parafii 1/4 rodzin nie przyjmuje noworocznego b³ogos³awieñstwa?
Z ró¿nych powodów s¹ zamykane drzwi. Niejednokrotnie nie
zawinionych przez mieszkañ-

ców tego domu. Zdarzaj¹ siê pustostany. Z tego mieszkania –
wyjechali za prac¹ do Anglii, czy
innego kraju europejskiego. S¹
te¿ sytuacje, ¿e w okresie œwi¹tecznym niektórzy wyje¿d¿aj¹
do swojej rodziny. Wiele mieszkañ w blokach jest tzw. rotacyjnych. Rodziny zamieszkuj¹ je
tymczasowo. Oni nie przywi¹zuj¹ siê do parafii. Niejednokrot-3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

nie tacy mieszkañcy, jeœli chodz¹
do koœcio³a – to id¹ do swojej
poprzedniej parafii. S¹ jeszcze
inne obiektywne powody, np.
umówione spotkanie z lekarzem
lub konieczna praca – które czyni¹ niemo¿liwym spotkanie z kolêduj¹cym kap³anem. Trzeba na
tym miejscu dodaæ, ¿e czasami
przyczyn¹ zamykania drzwi
przed ksiêdzem jest zwyk³e lenistwo. Na kolêdê trzeba mieszkanie przygotowaæ, posprz¹taæ. Stó³
nakryæ obrusem i zadbaæ o wodê
œwiêcon¹ oraz Pismo œw., a tak¿e siebie ochêdo¿yæ. Trzeba czekaæ. Nawet dzienny plan zajêæ
trzeba zmieniæ. A jeszcze do tego
trudu – wypada z³o¿yæ pewn¹
ofiarê. Aby pozbyæ siê k³opotu
najlepiej udaæ, ¿e w mieszkaniu
nie ma nikogo, bo przygotowanie wymaga wysi³ku.
Oprócz tych przyczyn – trzeba uwzglêdniæ i powody subiektywne: inne wyznanie (tych jest

bardzo ma³o), albo tez odchodzenie od wiary. Tacy wychodz¹
z Koœcio³a bo jest im w nim ju¿
za ciasno. Potrzebuj¹ swobody.
Wiara i Koœció³ ze swymi nakazami bardzo ich uwieraj¹.
W okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, gdy kap³ani id¹ do rodzin z b³ogos³awieñstwem,
w koœcio³ach wielokrotnie czytana jest Ewangelia œw. Jana, który okreœlaj¹c Jezusa Chrystusa
jako Odwieczne S³owo, pisze:
„S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o miêdzy nami.” Odwieczny Syn Bo¿y, jako Bo¿e
S³owo, w pewnym momencie historii, za spraw¹ Ducha Œw.
przyj¹³ cia³o z Maryi. Narodzi³
siê w stajni betlejemskiej. Ewangelista œw. Jan pisze: „Przyszed³
do swoich, a swoi Go nie przyjêli.” Odrzucili Go. Swoi to znaczy Naród Wybrany. By³ On
przez ca³e wieki przygotowywany przez patriarchów i proroków
na przyjœcie Mesjasza. Wydawa³o siê, ¿e Bóg w swoje m¹droœci zrealizowa³ najlepiej plan
wejœcia Zbawiciela do Narodu
Wybranego. Spotka³a Go
ogromna niespodzianka. Przyszed³ do swoich, a swoi Go nie
przyjêli. Chrystus zosta³ przez
¯ydów odrzucony.
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przed nim drzwi zamykaj¹.
Obecny rok duszpasterski w Polsce, z woli naszych Biskupów,
ma realizowaæ nakaz Chrystusowy – IdŸcie i g³oœcie Ewangeliê!
Ewangelizujcie wasz¹ parafiê.
Rodziny nale¿¹ce do parafii.
Z ogromnym niepokojem myœlê,
jak mogê zrealizowaæ nakaz
Chrystusa, jeœli s¹ tacy, którzy
nie chc¹ siê ze mn¹ spotykaæ.
Wci¹¿ aktualny jest w naszej
parafii apel z orêdzia inauguracyjnego naszego Rodaka œw.
Jana Paw³a II: „Otwórzcie siê –
na oœcie¿ otwórzcie siê na Chrystusa. Nie zamykajcie drzwi.”

Podobnie dzieje siê z zanegowaniem b³ogos³awieñstwa kolêdowego. Wys³añcy Bo¿y – kap³ani, id¹ z b³ogos³awieñstwem
œwi¹tecznym do rodzin, które
przyjê³y chrzest œw., komuniê
œw., bierzmowanie, a tak¿e sakrament ma³¿eñstwa. Tych sakramentów udzielali im kap³ani,
a oni œwiadomie je przyjmowali. Przez przyjêcie sakramentów
stali siê cz³onkami Koœcio³a. S¹
swoimi. Podczas kolêdy kap³an
idzie do swoich, nie do pogan.
Nie do Mahometan, czy ¯ydów,
ale do Katolików. Niejednokrotnie spotyka go ogromny zawód.
Puka do swoich, ale oni ju¿ nie
chc¹ byæ swoimi – ludŸmi Koœcio³a. Chc¹ iœæ w³asnym drogami. Bóg zawsze pragnie mi³oœci
ludzi wolnych, a nie niewolników: Jeœli chcesz – mówi.
To jest duszpasterski ból:
przychodzi do swoich, a oni

ks. Infu³at

Historia zaklêta w obrazach
Dnia 22 wrzeœnia 44-osobowa
grupa wraz z ks. Infu³atem wyruszy³a na trasê pielgrzymkow¹:
Odporyszów, Zalipie, D¹browa
Tarnowska. W Odporyszowie,
w sanktuarium Matki Bo¿ej
Zwyciêskiej – Pani Powiœla pok³oniliœmy siê i zawierzyli swo-

je w³asne proœby. Miejsce to, od
przesz³o 400 lat promieniuje rozlicznymi ³askami. Koœció³ zosta³
wzniesiony w miejscu pierwszego z trzech objawieñ Matki Najœwiêtszej – w 1572 roku na dêbowym krzy¿u ukaza³a siê Ma-5-
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