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5. Niedziela Zwyk³a

11 lutego Matki Bo¿ej z Lourdes – Œwiatowy Dzieñ Chorego
„Panie, jeœli chcesz mo¿esz mnie uzdrowiæ.” Wo³am do Ciebie w mojej chorobie.

Tyœ chorych uzdrawia³. Tyœ nasze choroby i boleœci wzi¹³ na Siebie. W Twoich

ranach jesteœmy uzdrowieni. Udziel mi si³y, bym krzy¿ mój z Tob¹ dŸwiga³. Daj mi

odwagê, bym powtarza³ Twoj¹ modlitwê w Ogrojcu: „Ojcze, nie moja, ale Twoja

wola niech siê stanie.”

B³ogos³awieni
jesteœcie

Œwiêta Teresa z Kalkuty u³o¿y³a
kiedyœ piêkn¹ modlitwê, któr¹ pra-
gnê siê podzieliæ wraz z czytelni-
kami „Podhalanina” w Ameryce
i tam, gdzie to pismo dociera.

Panie, kiedy jestem g³odna,
daj mi kogoœ kto potrzebuje

po¿ywienia,
kiedy jest mi przykro, poœlij mi
kogoœ bym mog³a go pocieszyæ,

kiedy nie mam czasu, daj mi
kogoœ bym mog³a mu pomóc

choæ przez chwilê,
kiedy jestem upokorzona, spraw

¿ebym mia³a kogoœ do pochwalenia,
kiedy jestem zniechêcona, poœlij mi kogoœ abym podnios³a

go na duchu,
kiedy potrzebujê kogoœ kto siê mn¹ zajmie, poœlij mi kogoœ

kim ja siê zaopiekujê,
kiedy myœlê tylko o sobie, przekieruj moj¹ uwagê

na drugiego cz³owieka.
Pomó¿ mi Panie, abym s³u¿y³a moim braciom którzy na ca³ym œwiecie

¿yj¹ i umieraj¹ z nêdzy i g³odu. Przez moje rêce daj im dziœ Panie
chleba powszedniego, a przez moj¹ mi³oœæ daj im pokój i radoœæ.

Niech ta modlitwa uprosi potrzebne si³y do s³u¿by braciom i wype³-
ni radoœci¹ serca wszystkich ludzi dobrej woli na Nowy Rok 2017
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

ks. Infu³at

Sobota  11 lutego
6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 30 r.œm.
6.45 Œp. Ryszard Urbaniec
7.30 Œp. Anna Leñ
 8.00 Œp. Ma³gorzata Rauch
12.00 Œp. Alojzy Kumorowski
18.00 Œp. Tadeusz W¹sek z rodzicami

Œp. Józefa Paterek
Niedziela 12 lutego
6.00 Œp. Józefa Paterek

 7.30 O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
dla VII Ró¿y ¯ywego Ró¿añca

 9.00 Œp. Stanis³awa Byrska - 10 r.œm.
Roków: Œp. Kazimierz Górowski

10.30 Œp. Jan Zaj¹c - 30 r.œm.

12.00 Œp. Maria, Tadeusz, Maria, Zofia
Olech, Micha³ Mecnarowski

13.30 Roczki

18.00 Œp. Maria Krupnik

1. W sobotê wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny z Lour-
des. Z woli Ojca Œwiêtego ob-
chodzimy XXV Œwiatowy Dzieñ
Chorego. Chorych i starszych
parafian zapraszamy w tym dniu
na mszê œw. na godz. 12.00.

2. Zapraszamy na pielgrzymkê
na Apel Jasnogórski w czwartek
16 lutego. Wyjazd o godz. 15.45.
Koszt przejazdu 35 z³. Natomiast
W sobotê 25 lutego pielgrzymu-
jemy do Smokowca na S³owacjê,
aby na Hrebienoku zobaczyæ ta-
trzañsk¹ œwi¹tyniê lodow¹. Wy-
jazd o godz. 7.00. Koszt 40 z³ plus
10 euro.

3. Œwiêci tego tygodnia: w po-
niedzia³ek – wspomnienie œwiê-
tych mêczenników Paw³a Miki
i towarzyszy, w pi¹tek – wspo-
mnienie œw. Scholastyki, dzie-
wicy.

Odszed³ oryginalny kap³an

24 stycznia w Dzieñ œw. Fran-
ciszka Salezego – patrona pióra,
uczestniczy³em w koœciele
ss. Wizytek w Krakowie w po-
grzebie œp. ks. Mieczys³awa Ma-
liñskiego. Patrz¹c na bardzo
prost¹ trumnê, która kry³a cia³o
Zmar³ego – przesuwa³ siê w mo-
jej pamiêci bogaty film obrazu-
j¹cy ¿ycie 93-letniego Kap³ana.

Spotka³em go w Rabce – tam
chodzi³em do gimnazjum. Koñ-
czy³em je matur¹ w 1957 roku.

W naszych czasach bardzo

wzros³o poczucie godnoœci

cz³owieka. Czasem a¿ do prze-

sady. Niejednokrotnie pod tym

wzglêdem s¹ przerosty. Widaæ

to zw³aszcza w szko³ach. Na-

uczyciel mo¿e byæ oskar¿any

przez rodziców, ¿e Ÿle patrzy

na ich dziecko, ¿e mówi pod-

niesionym g³osem.

Gdy s³ucham na kolêdzie ró¿-

nych g³osów, zastanawiam siê,

gdzie znajduje siê z³oty œrodek

pomiêdzy dbaniem o sw¹ god-

noœæ, a umiejêtnoœci¹ przyjmo-

wania z pokor¹ ró¿nych uwag.

Dialog to s³owo, które w na-

szych czasach zrobi³o nie-

zwyk³¹ karierê. Trzeba rozma-

wiaæ. Nale¿y te¿ i s³uchaæ.

Szacunek do cz³owieka wyra-

¿a siê w pracy nie tylko przez
odpowiednie relacje. W prywat-
nych zak³adach pracy troska
o pracownika ukazuje siê w w³a-
œciwym zarobku, ubezpieczeniu,
warunkach socjalnych. Religijny
w³aœciciel zak³adu pracy to ten,
który nie tylko modli siê, korzy-
sta z sakramentów œw., ale tak¿e
bardzo dba o sprawiedliwe wy-
nagrodzenie. Trzeba te¿ na tym
miejscu podkreœliæ, i¿ pracodaw-
ca ma prawo do szacunku pod-
w³adnych za to, ¿e dziêki jego
inwencji stwarza miejsce pracy,
a wiêc Ÿród³o utrzymania.

Czym d³u¿ej nawiedzam z b³o-
gos³awieñstwem Bo¿ym rodziny,
tym bardziej mam œwiadomoœæ,
¿e kolêda to du¿y worek, który
zdolny jest zmieœciæ wiele pro-
blemów.
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Poniedzia³ek 6 lutego
  6.00 Œp. Weronika Batko
 6.45 O ³askê uzdrowienia dla ks. inf.

Jakuba Gila
7.30 Œp. Miros³aw Nowak
 8.00 Œp. Antoni Caputa
12.00 O zdrowie i b³. Bo¿e za wstawiennictwem

œw. Jana Paw³a II dla Franciszka i Julii
18.00 Œp. Teresa El¿bieciak

Œp. Józefa Paterek
Wtorek 7 lutego
 6.00 Œp. Ryszard Urbaniec
 6.45 Œp. Wies³aw Golañski
7.30 Œp. Wies³aw Opyrcha³ - 6 r.œm.
 8.00 Œp. Marian Talaga
12.00 Œp. Dominika Kurek
18.00 Œp. Józefa Paterek

Œp. Krystyna Leœniak
Œroda  8 lutego
 6.00 Œp. Edward Lelek
 6.45 Œp. Ryszard Malarz
 7.30 Œp. Czes³aw Œlizowski
 8.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 29 r.œm.
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Iwony
W int. Joanny - w 50 r. urodzin o zdrowie,
opiekê Matki Bo¿ej oraz o b³. Bo¿e
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Genowefa Kanik
Œp. Marek Warcha³
Œp. Jan Kak
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Wies³aw Golañski
Œp. Antonina Pacut
Œp. Anna Jankowska
Œp. Jacek Warcha³

Œp. Eugenia Mleczko
Œp. Marian, Krystyna z rodzicami
Œp. Franciszek i Janina z dzieæmi
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Maria Peszel
Œp. Jan Meus
Œp. Józef Wróbel
Œp. Felicja Wróbel
Œp. Teresa £ê¿niak
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Irena Kolber
Œp. Franciszka WoŸniak
Œp. Czes³awa Filek
Œp. Edward Figlewicz
Œp. Jan Ceremuga
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Józef Radwan
Œp. Józef Zawi³a
Czwartek 9 lutego
 6.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny Rosiello
6.45 Œp. Edward Lelek
7.30 Œp. Maria i Franciszek Ziaja i za dusze

w czyœæcu cierpi¹ce
 8.00 Dziêkczynno-b³agalna z proœb¹ o dalsze zdrowie

i opiekê Matki Bo¿ej dla Marzeny
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 Œp. Ryszard Urbaniec

O b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
siostry Joanny i jej rodziny

Pi¹tek 10 lutego
6.00 Œp. Marek Warcha³
6.45 Œp. Jan Dyrcz
7.30 Œp. Czes³aw Œlizowski
 8.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, œp. ks. Czes³aw

Ma³ysa, œp. ks. Tadeusz Dyduch
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla darczyñców Pol.

Komitetu Pomocy Spo³. w Wadowicach
Œp. Miros³aw Nowak
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(ci¹g dalszy na str. 4)

By³ moim katechet¹. Podziwia-
³em go, bo zajêcia katechetycz-
ne prowadzi³ bardzo ciekawie.
Wraz z ca³¹ klas¹ chêtnie uczest-
niczyliœmy w lekcjach religii.
Pos³ugiwa³ siê ró¿nymi pomoca-
mi: ksi¹¿kami, obrazami. Czêsto
podprowadza³ nas do dyskusji.
Ten m³ody – mia³ 7 lat kap³añ-
stwa, przyje¿d¿a³ do kaplicy
œw. Teresy skuterem – Lam-
bretk¹. Zawsze w sutannie, tak
jak wspó³czeœnie na rowerze wy-
stêpuj¹cy w filmie o. Mateusz.
Podczas mszy œw., w których
chêtnie uczestniczyliœmy – nie-
ustannie byliœmy zaskakiwani
jego bardzo króciutkimi kaza-
niami. Czasami wypowiedzia-
nych by³o 5, 6 zdañ. Trwa³y 2, 3
minuty. Do dnia dzisiejszego
mam dok³adny zapis jego kaza-
nia, które wyg³osi³ podczas pry-
micji mego kuzyna, ks. W³ady-
s³awa Gila, w starym, drewnia-
nym koœciele w Olszówce.
W parafii tej by³ odpust na
œw. Jana Chrzciciela. W ma³ym
koœció³ku by³o gor¹co i bardzo
duszno. Parafianki w ³awce opa-
tulone w kraciaste chusty, a mê¿-
czyŸni na chórze. Wszyscy przy-
gotowani, ¿e kazanie prymicyj-

ne bêdzie trwa³o ok. pó³ godzi-
ny. Nastawieni byli w tym zadu-
chu na du¿e spanie. Tymczasem
ks. Maliñski wyszed³ na ambo-
nê i rozpocz¹³ mowê: „W³adziu,
jeœli bêdziesz chodzi³ w kapelu-
szu, to powiedz¹, ¿eœ jest staro-
œwiecki. Gdy ubierzesz beret –
okreœl¹ ciê, ¿e chorujesz na no-
woczesnoœæ. Gdy bêdziesz trzy-
ma³ z m³odzie¿¹ – oskar¿¹ ciê,
¿e zapominasz o starszych. Gdy
pójdziesz œladami starszych –
powiedz¹, ¿e zapomnia³eœ
o przysz³oœci Koœcio³a, jak¹ jest
m³odzie¿.” I takich przeciwnych
zdañ u¿y³ jeszcze oko³o dziesiê-
ciu. Koñczy³ to kazanie s³owa-
mi: „A wiesz W³adziu dlaczego
ludzie tak s¹ zainteresowani
ksiêdzem – bo go kochaj¹. Ty nie
mo¿esz zawieœæ ich zaufania.”
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Kazanie to trwa³o 4 minuty. Gdy
schodzi³ z ambony opatulone
parafianki z Olszówki, które
dopiero przygotowa³y siê do
drzemki – by³y przera¿one, ¿e
coœ siê sta³o mówi¹cemu ksiê-
dzu. Wiem, ¿e to kazanie, jak
i inne wyst¹pienia ks. Maliñ-
skiego by³y przez wiele tygo-
dni komentowane. W³aœnie ta-
kim on by³.

Przez lata mego pobytu w ko-
lejnych klasach gimnazjum, na
rekolekcje wielkopostne syste-
matycznie zaprasza³ swego ko-
legê – ks. prof. Karola Wojty³ê.
Jego rozwa¿ania rekolekcyjne
by³y dla mnie trudne. Nie
wszystko rozumia³em. Jedno
zdanie pozostawa³o w pamiêci:
„Mam rozeznaæ moje powo³anie:
gdzie w przysz³oœci mam siê zre-
alizowaæ: w ma³¿eñstwie, ka-
p³añstwie, a mo¿e id¹c samotnie
przez ¿ycie.” Mówi³ do nas, m³o-
dych ludzi, rekolekcjonista
z Krakowa, byœmy starali siê od-
czytaæ Bo¿y zamys³ dotycz¹cy
naszego ¿ycia. Zapamiêta³em
dobrze spowiedŸ rekolekcyjn¹
w klasie maturalnej, któr¹ odpra-

wi³em u ks. prof. Wojty³y. Po
maturze wst¹pi³em do Semina-

rium Duchownego w Krakowie

i tam zaskoczony spotka³em Re-

kolekcjonistê z Rabki, jako wy-

k³adowcê.

Ks. Mieczys³aw Maliñski

w póŸniejszym czasie by³ czêsto

proszony na rekolekcje dla m³o-

dzie¿y. Du¿o pisa³. Jego ksi¹¿-

ki, a tak¿e artyku³y by³y bardzo

poczytne. Mia³ dar s³owa pisa-

nego i mówionego. Jego kró-

ciutkie kazania s³ucha³o przez

wiele lat wielu krakowian na

mszy œw. u œw. Anny w niedziele

o godz. 21.30. W ostatnich la-

tach by³ rektorem koœcio³a

ss. Wizytek. Tam te¿ by³ jego po-

grzeb.

Choæ tyle ju¿ lat minê³o od

czasów, gdy spotyka³em siê

z Nim bezpoœrednio, to wci¹¿

Go wspominam jako bardzo

wybitnego katechetê i oryginal-

nego kaznodziejê. On nam im-

ponowa³. Jestem przekonany, ¿e

m³odych mo¿e poci¹gn¹æ taki

wychowawca, który im czymœ
imponuje. Oby ich by³o jak naj-
wiêcej.

Troska o cz³owieka

Chodz¹c po kolêdzie dostrze-
g³em, ¿e w naszej parafii, prawie
ka¿da rodzina przyjmowa³a nas
bardzo grzecznie, z du¿¹ kul-
tur¹, a niejednokrotnie z ogro-
mn¹ ¿yczliwoœci¹ i serdeczno-
œci¹. Okazywa³o siê to przez
obecnoœæ wszystkich domowni-
ków, religijn¹ atmosferê, a tak-
¿e czasami przez poczêstunek.
Cenimy sobie tak¹ postawê
u parafian. Bardzo za ni¹ dziê-
kujemy. Myœlê, ¿e jest ona wy-
nikiem bardzo grzecznego trak-
towania parafian w koœciele, jak
równie¿ w kancelarii parafial-
nej. Zauwa¿am, ¿e nasi kap³ani
z du¿ym taktem i wyrozumia³o-
œci¹ za³atwiaj¹ ró¿ne sprawy
duszpasterskie, tak w œwi¹tyni,
jak i w zakrystii, czy w kancela-
rii. Nie dostrzegam u nich s³ów
lekcewa¿enia, a tym bardziej

poni¿ania interesantów. Widzê
te¿, ¿e nie stawia siê parafianom
wygórowanych, czy wyimagino-
wanych przeszkód w za³atwianiu
œlubów, chrztów czy pogrzebów.
Z ogromnym zrozumieniem za-
³atwiaj¹ duszpasterskie sprawy.
Id¹ ludziom na rêkê – tak czêsto
okreœla siê tak¹ postawê. „Jak
chcecie, ¿eby wam ludzie czyni-
li, tak i wy z nimi postêpujcie” –
to jest wymóg ewangeliczny.
Przypominam sobie, ¿e na prze-
strzeni mojego przesz³o pó³-
wiecznego ¿ycia kap³añskiego
ró¿nie z kontaktami parafialny-
mi bywa³o.

Na tle powy¿szych relacji –
s³ucham w niektórych rodzinach
skarg na z³e traktowanie, czy to
w  domu, s¹siedztwie, czy w pra-
cy. S¹ bolesne skargi na poni¿a-
nie w zak³adach pracy. Boli
zw³aszcza ludzi, gdy ich bliski
znajomy otrzyma³ kierownicze
stanowisko. Natychmiast „obra-
sta w piórka”, traktuje dawnych
swoich znajomych z wy¿szoœci¹.
„Czêsto zapomina wó³, jak cie-
lêciem by³.”


