Modlitwa o pojednanie
Dobry Bo¿e, dziêkujemy,
¯e nas i ca³y œwiat
pojedna³eœ w Chrystusie.
Umacniaj nas, nasze wspólnoty
W s³u¿bie pojednania.
Ulecz nasze serca i pomó¿ nam
szerzyæ Twój pokój.
„Tam, gdzie jest nienawiœæ,
pozwól nam siaæ mi³oœæ;
Tam, gdzie jest krzywda,
przebaczenie;
Tam, gdzie jest w¹tpienie,
wiarê;
Tam, gdzie jest rozpacz,
nadziejê;
Tam, gdzie jest ciemnoœæ,
œwiat³o;
Tam, gdzie jest smutek,
radoœæ”.
O to prosimy Ciê w imieniu Jezusa
Chrystusa,
moc¹ Ducha Œwiêtego. Amen.
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Odwa¿ny i wierny

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Jan Ceremuga, ur. 1934 r., zam. ul. Lwowska
Antoni Zawi³a, ur. 1956 r., zam. ul. Zatorska
Teresa Jankowska, ur. 1927 r., zam. Os. Westerplatte
Edward Tomczyk, ur. 1929 r., zam. ul. Krasiñskiego
Czes³awa Muniak, ur. 1946 r., zam. Os. Westerplatte
Józef Radwan, ur. 1937 r., zam. ul. Zygmunta Starego
Marek Talaga, ur. 1948 r., zam. ul. Nowobilskich
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Ksi¹dz arcybiskup Marek Jêdraszewski obj¹³ s³u¿bê Pasterza
w naszej Archidiecezji. Mówi on: „Rol¹ Pasterza jest g³osiæ prawdê i nie baæ siê tego zadania. Nie mo¿na patrzeæ obojêtnie na to,
¿e ktoœ idzie ku przepaœci. Nale¿y robiæ wszystko bo go ocaliæ,
zawróciæ ze z³ej drogi, pokazaæ jak nale¿y ¿yæ Ewangeli¹ w Koœciele Chrystusowym.”

4. Niedziela Zwyk³a - 29 stycznia 2017

1. Dziœ o godz. 16.00 w Klubie
Pod Plebani¹ spotkanie op³atkowe uczestników i sympatyków
asysty kalwaryjskiej.
2. W czwartek Œwiêto Ofiarowania Pañskiego zwane Œwiêtem
Matki Bo¿ej Gromnicznej. Na
ka¿dej mszy œw. poœwiêcimy
gromnice. Jest to XXI Dzieñ
¯ycia Konsekrowanego, dzieñ
modlitw w intencji osób konsekrowanych – braci i sióstr zakonnych ró¿nych zgromadzeñ.
Sk³adka przeznaczona jest na
zakony kontemplacyjne.
3. W pierwszy pi¹tek zachêcamy wiernych do spowiedzi i Komunii Œwiêtej wynagradzaj¹cej.
SpowiedŸ rano od godz. 6.00
oraz po po³udniu od godz. 16.30.
Kancelaria parafialna w pierwszy pi¹tek nieczynna.

4. W pierwsz¹ sobotê na Mszy
œw. o godz. 8.00 modlimy siê za
rodziny, które spodziewaj¹ siê
potomstwa. Na tê Mszê œw. zapraszamy równie¿ wspólnotê Rycerstwa Niepokalanej. O 18.00 Msza
œw. ku czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka. Prosimy przynieœæ œwiece.
5. W przysz³¹ niedzielê o godz.
12.00 Msza œw. w intencji zmar³ych wypominanych w naszym
koœciele. O godz. 13.30 chrzty.
Pouczenie w pi¹tek o godz. 19.00.
6. Wszystkich, którzy lubi¹
œpiewaæ zapraszamy do w³¹czenia siê w dzia³alnoœæ naszego
chóru prowadzonego przez
P. Krzysztofa Jopka – organistê.
Próby odbywaj¹ siê w ka¿d¹
œrodê o 18.30 w domu parafialnym.
7. Zapraszamy dzieci i m³odzie¿
gimnazjaln¹ do udzia³u w kolonii parafialnej nad morzem w Sopocie od 7 do 20 lipca. Koszt
800z³. Zapisy w kancelarii lub
u ks. Janusza.
8. Œwiêci tego tygodnia: we
wtorek – wspomnienie œw. Jana
Bosko, prezbitera.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

Niedziela 5 lutego
6.00 Œp. Stanis³awa i Mieczys³aw Ziemski
oraz syn S³awomir
7.30 Œp. Marian Talaga
Œp. Józefa Paterek
00
9.
Œp. Alfred G³adki
Roków: Œp. Pawe³ Kurek - 10 r.œm.

10.30 W 80 r. urodzin W³adys³awy, o zdrowie
b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
12.00 Œp. Lucjan Kmita
Œp. Wypominani
13.

30

Chrzty

18.

00

Œp. Ferdynand Kasperkiewicz

(ci¹g dalszy ze str. 5)

uwielbienia Bo¿ej mi³oœci.
Gromkie brawa na stoj¹co s¹
wyrazem podziêkowania za
piêkne Jase³ka.
Radosny nastrój z teatru przenosimy do autokaru, gdzie pod
przewodnictwem P. Rafa³a Gadochy dalej kolêdujemy, dziêkuj¹c
za niezwyk³y sceniczny wieczór.

i zachwyt widowni wzbudzaj¹
anio³ki, baranki, pastuszkowie.
Tradycj¹ Jase³ek w Cieszynie
jest wspólne œpiewanie kolêd.
Dlatego te¿ bliskie i znane
wszystkim kolêdy staj¹ siê
w trakcie tego przedstawienia jase³kowego naturaln¹, tak dla aktorów, jak i widzów – form¹

Maria Zadora

Podziêkowanie
Wyrazem kultury cz³owieka
jest wdziêcznoœæ. W ¿yciu czêsto niestety powtarza siê ewangeliczna scena opisuj¹ca uzdrowienie 10 trêdowatych, z których tylko jeden przyszed³, aby
wyraziæ wdziêcznoœæ Jezusowi
za cud uzdrowienia. Pan Jezus
z
wyrzutem
stwierdza:
„A gdzie¿ jest pozosta³ych dziewiêciu? Nie zachcieli podziêkowaæ, tylko ten cudzoziemiec.”
Na co dzieñ z nasz¹ wdziêcznoœci¹ tez nie bywa najlepiej.
Wdziêcznoœæ jest wewnêtrzn¹

wra¿liwoœci¹ i zauwa¿eniem, ¿e
inni nam pomagaj¹. Niew¹tpliwie ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz przez ca³e lata wyj¹tkowo
wspiera³ najwiêkszego Wadowiczanina œw. Jana Paw³a II.
Ucieszy³em siê bardzo, gdy zobaczy³em przedstawicieli Samorz¹du Wadowickiego stoj¹cych
w d³ugiej kolejce reprezentantów
ró¿nych miast i wiosek oraz
wspólnot naszej archidiecezji
wyra¿aj¹cej
podziêkowanie
ks. kard. Stanis³awowi Dziwiszowi.
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ks. Infu³at

Poniedzia³ek 30 stycznia
Œp. Irena Kolber
Œp. Franciszka WoŸniak
6.00 Œp. Krzysztof Aleksandrowicz
Œp. Czes³awa Filek
6.45 Œp. Jan Dyrcz
30
Œp. Natalia Renkiewicz
7.
Œp. Stanis³aw Jêdroszak - 3 r.œm.
Œp. Edward Figlewicz
8.00 Œp. Józefa Warcha³ - 6 r.œm.
Œp. Danuta Koniar
12.00 Œp. Alfred G³adki
00
Œp. Jan Ceremuga
18.
Œp. Adam Œwiderga³
Œp. Józef Zawi³a
Œp. Józefa Paterek
Czwartek 2 lutego
Wtorek 31 stycznia
00
6.00 Œp. Maria i Józef Sikora, c. Krystyna
6.
Œp. Dominika Kurek
45
6.45 Za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II
6.
Œp. Czes³aw Œlizowski
o g³êbokie ¿ycie, ³askê chrztu œwiêtego
7.30 Œp. Danuta Korczewska
dla cz³onków Wspólnoty z rodzinami i
8.00 Dziêkczynna za 75 lat ¿ycia z proœb¹
bliskimi i dla wszystkich ochrzczonych
o dalsz¹ opiekê dla W³adys³awy
30
7.
12.00 Œp. Alfred G³adki
8.00 Œp. Ryszard Urbaniec
18.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Alfred G³adki
Œp. Maria i Bronis³aw Gracjasz
18.00 Œp. Marian Paluchowski
Œroda 1 lutego
Œp. Józefa Paterek
6.00 Œp. Micha³ Mika
Pi¹tek 3 lutego
6.45 Œp. Jacek Warcha³
6.00 Œp. Antonina Pacut
7.30 Œp. Józefa Paterek
6.45 Œp. Czes³aw Œlizowski
8.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
7.30 Œp. Zbigniew Miœ
00
12.
Œp. Alfred G³adki
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i o b³. Bo¿e
18.00 W intencjach nowenny
dla ks. Opiekuna i Cz³onków Stra¿y Honorowej
Za zmar³ych:
12.00 Œp. Alfred G³adki
Œp. Micha³ Gracjasz
18.00 Œp. Józefa Paterek
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Krystyna Leœniak
Œp. Ryszard Urbaniec
Sobota 4 lutego
Œp. Genowefa Kanik
6.00 W 40 r. œlubu o b³. Bo¿e i ³aski dla
Leszka i Stanis³awy
Œp. Marek Warcha³
45
6.
Dziêkczynno-b³agalna w intencji
Œp. Zbigniew Filek
ks. Stanis³awa Miki
Œp. Tadeusz Dorociñski
7.30 Œp. Kazimierz Ryœ
Œp. Jan Kak
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko
Œp. Zbigniew Miœ
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz
Œp. Maria Asman-Malarz
b³. Bo¿e dla ks. Opiekuna i Rycerstwa
Œp. Wies³aw Golañski
12.00 W int. Koœcio³a i Duchowieñstwa,
Œp. Antonina Pacut
Ojca Œwiêtego Franciszka, Ojczyzny,
Radia Maryja, TV TRWAM
Œp. Anna Jankowska
30
16.
Roków
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Eugenia Mleczko
00
18.
Œp. Alfred G³adki
Œp. Piotr Jucha
-6Œp. Józefa Paterek
Œp. Stanis³awa WoŸna

Dlaczego przyjmujê kolêdê?
Przyjêcie ksiêdza po kolêdzie
jest czytelnym œwiadectwem, i¿
dana rodzina pog³êbia zwi¹zek
z Bogiem i Koœcio³em.
Jakie s¹ przyczyny, ¿e ogromna wiêkszoœæ naszych parafian
przyjmuje ksiêdza nios¹cego
b³ogos³awieñstwo nowonarodzonej Bo¿ej Dzieciny? Co jest
tego powodem, ¿e niektórzy
bior¹ sobie dzieñ wolny od pracy, lub prosz¹ szefa, ¿eby mogli
wyjœæ wczeœniej, bo w tym dniu
przyjmuj¹ ksiêdza po kolêdzie.
Staraj¹ siê, by na tê okolicznoœæ
wysprz¹taæ swe mieszkanie,
a tak¿e i siebie doprowadziæ do
porz¹dku. Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
przy kolêdzie powinni porz¹dnie
wygl¹daæ. Równie¿ uwa¿aj¹, ¿e
z tej okazji trzeba z³o¿yæ okreœlony datek pieniê¿ny. To jest
wysi³ek!
Z jakiego powodu parafianie
podejmuj¹ siê tego zadania. Wiele jest przyczyn. Pierwsza to tradycja. Tak ju¿ jest od wielu pokoleñ, ¿e w okresie bo¿onarodzeniowym kap³ani nawiedzaj¹
domy parafian. Trzeba tu dopowiedzieæ – ¿e w naszej polskiej
tradycji, w okresie Œwi¹t Bo¿e-

go Narodzenia, rodziny wzajemnie siê odwiedzaj¹. To czas okazywania bliskoœci rodzinnej, s¹siedzkiej. Smutno jest, gdy
w tym czasie do naszej rodziny
nie przybywaj¹ w goœcinê nasi
bliscy. Z tego te¿ powodu ksiêdza w okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia przyjmuje siê jako
blisk¹ osobê. Niejednokrotnie
doœwiadczy³em na kolêdzie, ¿e
domownicy mówi¹, ¿e jest to
œwietna okazja przypatrzenia siê
ksiêdzu. Ten kap³an, który w koœciele widziany jest z odleg³oœci,
staje siê na kolêdzie o wiele bli¿szy. Ale jest te¿ i odwrotnie –
parafianie stoj¹cy w koœciele
doœæ daleko, niejednokrotnie
anonimowi – poprzez odwiedziny s¹ rozpoznawalni. Kolêda
(ci¹g dalszy na str. 4)
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kap³an przybywa w odwiedziny. Przed kilkunastu laty, gdy
katecheza by³a w parafiach,
ksi¹dz katechizuj¹cy mia³ mo¿liwoœæ wiêkszego kontaktu
z rodzicami. Obecnie poprzez
katechizacjê szkoln¹, kap³an
jest bardziej nauczycielem ni¿eli duszpasterzem.
W okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia kilkakrotnie czytana jest
Ewangelia œw. Jana, który obwieszcza, ¿e S³owo sta³o siê Cia³em i zamieszka³o miêdzy nami.
Œw. Ewangelista pisze dalej:
„Wszystkim tym, którzy Je przyjêli da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi.” Przyjêty z mi³oœci¹
Chrystus daje si³y cz³owiekowi
by wci¹¿ wzrasta³. Pan Jezus sw¹
moc¹ obdarza zw³aszcza kap³anów. To oni imieniem Chrystusa
maj¹ moc rozgrzeszania, konsekrowania, uœwiêcenia. Kap³an
obdarzony moc¹ Chrystusa
przekazuje Bo¿e si³y rodzinie
przyjmuj¹cej kolêdê. Modli siê:

(ci¹g dalszy ze str. 3)

pomaga do likwidowania anonimowoœci duszpasterskiej. Bardzo zbli¿a.
Podczas mego zesz³orocznego
pobytu w Chicago by³em uczestnikiem tamtejszego obyczaju, ¿e
po mszach œw. sta³em z amerykañskim kap³anem przy wejœciu
do koœcio³a i podawa³em rêkê
uczestnikom liturgii. To jest
amerykañski sposób poznania
i zbli¿enia siê do swych „owieczek”. W Polsce nie ma tego rodzaju praktyki. Istnieje jednak
w niektórych parafiach piêkny
obyczaj, ¿e po mszach œw. kap³ani stoj¹ przy koœciele i s¹ do dyspozycji wiernych, którzy chc¹
porozmawiaæ.
Kolêda bardzo zbli¿a obydwie strony. Zaanga¿owani parafianie chc¹ we w³asnych domach poznaæ swych duszpasterzy. Czasami zauwa¿y³em, ¿e
ciesz¹ siê, gdy rokrocznie inny
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„Oka¿ wobec nas chwa³ê imienia swego i b³ogos³aw tej rodzinie, aby towarzyszy³a jej sta³a
szczêœliwoœæ, zbo¿na pomyœlnoœæ i pogodne wesele. Oby odst¹pi³y z³e duchy, a przybyli
Anio³owie pokoju.” Spotka³em
siê ze stwierdzeniem, i¿ po b³o-

gos³awieñstwie kap³ana, domownicy czuj¹ siê w tym domu bezpiecznie.
Naszym ¿yczliwym parafianom za serdeczne przyjêcie kap³ana po kolêdzie wyra¿amy
g³êbokie podziêkowanie. Bóg
zap³aæ!
ks. Infu³at

Jase³ka w Cieszynie
14 stycznia 2017 roku z ks. Infu³atem Jakubem Gilem pojechaliœmy na Jase³ka do Cieszyna, to ju¿ czwarty raz. W autokarze 55 osób, doroœli i dzieci,
którzy w piêkny styczniowy
dzieñ jad¹ obejrzeæ widowisko
o Bo¿ym Narodzeniu. Jase³ka
od 1990 roku wystawiane s¹
w teatrze im. Adama Mickiewicza. Przygotowywane s¹ przez
Zespó³ Teatralny parafii œw. El¿biety w Cieszynie pod kierunkiem Siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgromadzenia Sióstr
El¿bietanek.
Widownia jest zawsze pe³na,
na trzech kondygnacjach 630
osób. „Jase³ka tradycyjne” co
roku ogl¹da kilka tysiêcy osób
z ca³ej diecezji bielsko-¿ywieckiej i innych zak¹tków Polski,
a wœród nich grupa z Wadowic
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serdecznie witana przez Siostrê
Jadwigê. Jest to bowiem nie tylko przygotowane przez Zespó³
licz¹cy ponad stu aktorów piêkne widowisko muzyczne, ale zarazem form¹ przybli¿enia do g³êbi tajemnicy zbawienia, do Pañskich narodzin. S³u¿y temu bezpoœrednie powi¹zanie tekstów
wyg³aszanych na scenie z fragmentami pochodz¹cymi z Pisma
Œwiêtego. Jase³ka z oryginalnym
scenariuszem, pe³ne rozmachu
inscenizacyjnego, wykorzystuj¹ce szereg elementów regionalnych. Wszyscy wykonawcy s¹
amatorami, w ich grze widaæ naturalnoœæ, g³êbokie prze¿ywanie
granej roli. Osobne miejsce zajmuj¹ dzieci, ponad 40 maluchów,
w ró¿nym wieku. S¹ przemi³ymi
aktorami, a najwiêcej radoœci
(ci¹g dalszy na str. 7)

