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6. Niedziela Zwyk³a

Order Or³a Bia³ego Ks. kard. Stanis³aw Dziwisz by³ dla œw. Jana Paw³a II
najwspanialszym Anio³em Stró¿em. Doradza³, pilnowa³, ratowa³. Doda-

wa³ otuchy. Wci¹¿ sta³ na warcie. Czujny stra¿ak ¿yj¹cego Papie¿a i wier-
ny stra¿nik Jego pamiêci. Godzi³o siê, by Ten, który przez ca³e ¿ycie
kap³añskie sta³ wiernie w doli i niedoli przy najwiêkszym Polaku – otrzy-
ma³ Order Bia³ego Or³a od Prezydenta, jako najczytelniejszego przed-
stawiciela Polaków.

Bóg powo³uje wadowiczan, aby z pokolenia na pokolenie przekazywali
pamiêæ o najwiêkszym Wadowiczaninie.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

W³odzia i Edzia po³¹czy³y
wspólne wêdrówki po górach.

Szczególnie ukochali Tatry,
przeszli prawie wszystkie ta-
trzañskie szlaki, by³y to wê-
drówki tygodniowe, wypady
niedzielne, które czêsto wspo-
minali. Tak jak w wierszu J. Za-
j¹cównej „Pokora”
Góry trza rozumieæ, trza umieæ

je s³uchaæ.
Kieœ przyse³ tak sobie – ni mos

w nich co sukaæ,
Bo zaroz wycujom, ze je nie sa-

nujes,
Ze przed ich scytami  pokory

nie cujes.
Szlaki w Bieszczadach, Beskidach nie by³y im obce, byli ludŸmi gór.

Kiedy zdrowie W³odzia nie pozwala³o na wspólne wêdrówki Pan Edziu
zosta³ uczestnikiem pielgrzymek organizowanych przez nasz¹ parafiê.
Pielgrzymowa³ do £agiewnik, Czêstochowy, a tak¿e w inne zak¹tki Pol-
ski. Pan Edziu by³ dla nas wspania³ym przewodnikiem, zna³ nazwy
wszystkich szczytów, pasm, ich wysokoœci, przypomina³ sobie kiedy
tam by³.

Czêsto równie¿ bra³ udzia³ w wycieczkach organizowanych przez
Ko³o Przewodników Beskidzkich i Terenowych „Ziemia Wadowicka”,
nosi³ czerwon¹ kurtkê przewodnicka, by³ lubiany w gronie braci prze-
wodnickiej. Inn¹ jego pasj¹ by³a konserwacja figurek, kapliczek.
Wk³ada³ w to ca³e swoje serce. Nadszed³ kres jego ziemskiej wêdrów-
ki, teraz spogl¹da na piêkno gór z wysokoœci.          Maria Zadora
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

Sobota  18 lutego
6.00 Œp. Tadeusz Dorociñski
6.45 Œp. Ryszard Urbaniec
7.30 Œp. Wies³aw Golañski
 8.00 Œp. Krzysztof Morawiec z rodzicami
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz

Œp. Kazimierz Ryœ
Niedziela 19 lutego
6.00 Œp. Ryszard Urbaniec
 7.30 Œp. Józef Sowa - 20 r.œm.

Œp. Tadeusz Wójcik
 9.00 Œp. Adolf Gonet - 22 r.œm.
Roków: Œp. Kazimierz Górowski

10.30 Œp. ks. Pawe³ Potoczny

12.00 Œp. Bronis³awa ¯arów

13.30 Chrzty

Z okazji 80 r. urodzin Stanis³awy
Flagi dziêkczynna z proœb¹

o zdrowie i b³. Bo¿e dla ca³ej rodziny

18.00 Œp. Józefa Paterek

Ile daj¹ po kolêdzie?

Jak co roku id¹c z b³ogos³a-
wieñstwem kolêdowym do ro-
dzin towarzysz¹ mi ministranci.
Bardzo dobrze, ¿e oni z ksiê-
dzem chodz¹. S¹ bardzo pomoc-
ni. Niejednokrotnie dowcipni.
Jeden z nich któregoœ dnia zada³
mi pytanie: „Ile ksi¹dz dostaje
od rodziny po kolêdzie?” On
sam oœwiadcza, ¿e otrzymuje
5 lub 10z³. Niejednokrotnie
otrzyma³ czekoladê, a ile ja do-
stajê? Wyjaœniam mu z ca³¹ rze-
telnoœci¹. B³ogos³awieñstwo ko-
lêdowe nie musi wi¹zaæ siê z pie-

niêdzmi. Przed kilkunastoma laty
by³a praktyka w parafii œw. Anny
w Krakowie, a tak¿e w parafii
w Myœlenicach w Sanktuarium
Maryjnym, ¿e ksiê¿a po kolêdzie
nie zbierali ofiar. Zapowiedzieli,
¿e kiedy zakoñcz¹ obchód kolê-
dowy – w najbli¿sz¹ niedzielê pa-
rafianie mog¹ z³o¿yæ ofiarê na
tacê. Jednak wierni tê propozycjê
nie zaakceptowali. Uwa¿ali, ¿e
lepiej daæ ksiêdzu nawiedzaj¹ce-
mu ich rodzinê. I tak siê w naszej
diecezji dzieje. Niekiedy s³yszê
g³osy – ¿e zach³anni na grosz
ksiê¿a nawiedzaj¹ rodziny. Pod-
czas niej strzyg¹ swe owieczki.

go, która doœwiadczy³a pustyni
od Zwiastowania, przez Betle-
jem, Egipt a¿ po Kalwariê. Za-
wsze stawia³a na Boga, wiernie
i ufnie towarzyszy³a Jezusowi.
I w tym nam przewodzi. Niech
dar pustyni wewnêtrznie nas
przemienia. Niech pustynne do-
œwiadczenie naszego ¿ycia zbli-
¿a nas coraz bardziej do Boga.
Maryja chroni nas, broni i ¿ywi.
Byœmy w tym Roku Jubileuszu
300-lecia Koronacji odnawiali
siê wewnêtrznie. Udzielaj¹c b³o-
gos³awieñstwa apelowego
ks. arcyb. Wac³aw Depo przypo-

mnia³ s³owa Jana Paw³a II:
„Ka¿da jednoœæ wymaga goto-
woœci oczyszczenia pamiêci
i gotowoœci do przebaczenia.
Ka¿da jednoœæ!”

Ró¿añcem pielgrzyma omadla-
my i zawierzamy babcie i dziad-
ków, o których Œwiêcie pamiêta
ks. Infu³at czêstuj¹c s³odkoœcia-
mi. Pani Maria dziêkuje ks. Infu-
³atowi za dawne op³atki Ró¿ Ró-
zañcowych, które zosta³y w ser-
cach. Na tej styczniowej, apelo-
wej pielgrzymce, my równie¿
mogliœmy donoœnie kolêdowaæ.

Rozalia Borkowska

Po¿egnanie pielgrzyma

24 stycznia 2017 roku rodzina,
przyjaciele, znajomi po¿egnali
Pana Edwarda Tomczyka. Pan
Edziu, bo tak o nim mówili zna-
jomi, by³ cz³owiekiem pogod-
nym, uœmiechniêtym, s³u¿¹cym (ci¹g dalszy na str. 8)

innym z pomoc¹. Codziennie
rano o godz. 8.00 uczestniczy³
w Bazylice we mszy œw., potem
robi³ zakupy i szed³ do swojego
przyjaciela W³odzia Firka, któ-
rym wspólnie z synem Andrze-
jem opiekowa³ siê od wielu lat.

1. W nastêpn¹ niedzielê na
Mszê œw. o godz. 9.00 zaprasza-
my uczniów pierwszych klas
gimnazjalnych. Po Mszy spotka-
nie w Bazylice. W tym dniu Sa-
krament chrztu o godz. 13.30.
Pouczenie w pi¹tek o godz.
19.00.

2. W poniedzia³ek 20 lutego
spotkanie Akcji Katolickiej
o godz. 16.30.

3. Uczniowie kl. III gimnazjum
przygotowuj¹cy siê do bierzmo-
wania we wtorki maj¹ swoje spo-
tkanie o godz. 18.30.

4. W sobotê 25 lutego pielgrzy-
mujemy do Smokowca na S³owa-
cjê, aby na Hrebienoku zobaczyæ
tatrzañsk¹ œwi¹tyniê lodow¹.
Wyjazd o godz. 7.00. Koszt 40 z³
plus 10 euro.

5. Œwiêci tego tygodnia:
we wtorek – Œwiêto Œwiêtych Cy-
ryla, Mnicha i Metodego, Bisku-
pa, patronów Europy.

6.W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wiecznoœci
œp. Zofia Grzywa, œp. Maria Ko-
biñska. Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ
wiekuista niechaj im œwieci.
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Poniedzia³ek 13 lutego
  6.00 Œp. Edward Lelek

Œp. Franciszka WoŸniak
 6.45 Œp. Ryszard Malarz
7.30 Œp. Stanis³aw Gajowy
 8.00 Œp. Agata Jurczak-Kordek z okazji

imienin i zmarli z rodziny
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 Œp. Krystyna Leœniak

Œp. Ryszard Urbaniec
Wtorek 14 lutego
 6.00 Œp. Antoni Caputa
 6.45 Œp. Weronika Batko
7.30 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger
 8.00 Œp. Teresa El¿bieciak
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Józefa Paterek

Œp. Micha³ - 5 r.œm.
Œroda  15 lutego
 6.00 Œp. Miros³aw Nowak
 6.45 Œp. Helena Koryga - 7 r.œm.
 7.30 Œp. Micha³ Mika
 8.00 Œp. Marian Pióro - 6 r.œm.
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Iwony
W 30 r. œlubu Joanny i Andrzeja o zdrowie,
opiekê Matki Bo¿ej oraz o b³. Bo¿e
O pomyœln¹ operacjê z Bo¿¹ pomoc¹ dla
córki Sarnii Maryi
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Genowefa Kanik
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. Anna Leñ
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Maria Peszel
Œp. Edward Lelek
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Irena Kolber
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. Marek Talaga
Œp. Jan Kolasa
Œp. Else Schiwes
Œp. Józef Zawi³a
Czwartek 16 lutego
 6.00 Œp. Maria Dro¿d¿ - r. œm., m¹¿ Jan,

c. Józefa i ziêæ Jan
6.45 Œp. Anna Krêciwilk
7.30 Œp. Edward Lelek
 8.00 Œp. Franciszek Ziaja, ¿ona Maria,

za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 Œp. Genowefa Kanik

Œp. Maria i W³adys³aw Dudoñ
Pi¹tek 17 lutego
6.00 Œp. Zbigniew Filek

Œp. Ryszard Malarz
6.45 Œp. Zbigniew Miœ
7.30 Œp. Micha³ Mika
 8.00 Œp. Zmarli zrodz. Zegarowskich,

Cyganów, Strojków i Grabyszów
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 Œp. Stanis³aw Joñczyk

Œp. Anna Biegun
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(ci¹g dalszy na str. 4)

Te marginalne informacje nie
przekonuj¹ parafian. Z w³asne-
go, wieloletniego doœwiadczenia
wiem, ¿e z wielkim upragnieniem
wierz¹cy ludzie czekaj¹ na ko-
lêdê i ciesz¹ siê z ksiêdza b³o-
gos³awi¹cego rodzinê. Dziêkuj¹,
¿e ma si³y do chodzenia i chce
ich odwiedziæ, modliæ siê z nimi
i s³uchaæ niejednokrotnie gorz-
kich ¿alów.

Ma³y ministrant s³ucha mych
wywodów bez wiêkszego zacie-
kawienia. Z now¹ energi¹ powra-
ca do pytania, które mi postawi³
– „Ile daj¹?” Odpowiadam – ró¿-
ne ofiary otrzymujê. Najczêœciej
20, 30z³. Niejednokrotnie 50z³.
Zdarza siê ¿e i 100z³, a nawet
200z³. Mia³em te¿ jeden przypa-
dek, ¿e parafianin, który dawa³
du¿o na remont koœcio³a, tym
razem da³ 500z³. Ministrant s³y-
sz¹c tak¹ sumê – a¿ chwyci³ siê
za g³owê. Mnie a¿ tyle to nikt nie
daje – powtórzy³ ze smutkiem
w g³osie. Chc¹c go trochê rozwe-
seliæ – t³umaczê mu, ¿e spotykam
siê z takimi odwa¿nymi rodzina-
mi, które mówi¹ – Niech ksi¹dz
wybaczy, ale kolêdy nie damy,
bo pieniêdzy nie mamy. Jednak
ksiêdza b³ogos³awi¹cego bardzo
potrzebujemy. Jestem pe³en
uznania dla takiej odwa¿nej po-
stawy. Wiem, ¿e w takiej sytuacji

kusi, by przed ksiêdzem za-
mkn¹æ drzwi. Mia³em te¿ kilka
rodzinnych spotkañ, podczas
których widz¹c, ¿e ktoœ choruje,
albo te¿ s³ysz¹c skargi na biedê
– rezygnowa³em z przyjêcia ko-
lêdy. Widzia³em wtedy w oczach
b³ysk wdziêcznoœci. Ku mojemu
zaskoczeniu napotka³em tak¿e
na zdecydowan¹ postawê mobi-
lizuj¹c¹ do przyjêcia, gdy¿ ina-
czej poczuliby siê bardzo upo-
korzeni.

Rozmawiaj¹c z ministrantem
o pieni¹dzach us³ysza³em jego
odpowiedŸ: „Ksiêdzu to dobrze,
bo ma du¿o pieniêdzy!” Odpo-
wiadam mu, ¿eby on koniecznie
stara³ siê iœæ na kap³ana. Rezo-
lutny ch³opak odpowiedzia³ mi:
„Trzeba mieæ powo³anie.” Nie-
spodziewanie zadajê mu pyta-
nie: „Mo¿e ciebie Pan powo³u-
je?” „Sk¹d mam o tym wie-
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

Módlcie siê za mnie, za ¿ycia
mojego i po œmierci. Te s³owa
Jana Paw³a II zawsze nam towa-
rzyszy³y w naszych wyjazdach
apelowych.

Ks. inf. Jakub Gil przybli¿a nam
bardziej tematykê Bo¿ego Naro-
dzenia opisan¹ w Piœmie Œwiê-
tym. Maryja i Józef s¹ œwiadka-
mi Bo¿ego Narodzenia. Jezus
kiedy podrós³ mia³ aposto³ów.
Dwaj z nich, Mateusz i Jan to
ewangeliœci, bezpoœredni œwiad-
kowie. Zaœ œw. Marek i œw.
£ukasz - ewangeliœci, to ucznio-
wie œw. Piotra i œw. Paw³a. Œwiad-
kowie poœredni. Na podstawie
ich opisów powsta³y pieœni
o Bo¿ym Narodzeniu, kolêdy.
Tak¿e pastora³ki - to prawdy
o Narodzeniu podane w sposób
lekki i ¿artobliwy.

Pierwsz¹ szopkê w 1223r. zbu-
dowa³ œw. Franciszek z Asy¿u.
Od Niego pochodzi zwyczaj, ¿e

dzieæ?” – odpowiada. „Choæby
z tego, ¿e chêtnie przychodzisz
do koœcio³a, by s³u¿yæ do mszy
œw. Jesteœ pos³uszny w domu ro-
dzinnym. Odznaczasz siê wra¿-
liwoœci¹ na wspó³kolegów
w szkole. To tylko niektóry zna-

ki powo³ania ch³opca do kap³añ-
stwa. Nade wszystko dbaj
o dobr¹, codzienn¹ modlitwê.”
„Ja to wszystko robiê, co
ksi¹dz mówi.” „Bardzo do-
brze” – odpowiadam. „Zoba-
czymy, jakim drogami popro-
wadzi ciê Chrystus.”

Zaœlubiny Boga z cz³owiekiem, czyli Gody

w koœcio³ach s¹ szopki przed-
stawiane w ró¿ny sposób, trady-
cyjnie i w sposób awangardowy.
Zaczêto wystawiaæ jase³ka. Ja-
s³a - ¿³ób, st¹d nazwa, to przed-
stawianie historii Bo¿ego Naro-
dzenia.

Polska tradycja obchodzenia
Œwi¹t jest bardzo bogata. Deko-
rowanie domów, choinki, pod-
³aŸniczki, œwiat³a, szopki, jase³-
ka to nasze zaanga¿owanie siê
w tajemnicê Bo¿ego Narodzenia,
godów, zaœlubin.

Maryja prze¿y³a Zwiastowanie
- ma zostaæ Matk¹ Boga i Cz³o-
wieka. To s¹ zaœlubiny Boga
z cz³owiekiem. W³aœnie z tego
powodu Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia niejednokrotnie okreœla
siê jako Gody. Jezusa Chrystusa
- prawdziwego Boga i prawdzi-
wego Cz³owieka. To wielka ta-
jemnica. Cz³owiek wierz¹cy to
cz³owiek zaœlubiony z Bogiem.

Mamy tego œwiadomoœæ. W tej
tajemnicy modlimy siê, aby ta
tajemnica zaœlubin Boga z cz³o-
wiekiem coraz bardziej siê w nas
rozwija³a. Maryja chce przeka-
zaæ swoj¹ tajemnicê. Dzieli siê
ni¹. Nie trzyma tajemnicy tylko
dla siebie. Niesie j¹, by t¹ rado-
œci¹ nape³niæ innych. Jak Ona,
tak i kap³an nawiedzaj¹c rodzi-
ny z kolêd¹ niesie radoœæ Bo¿e-
go Narodzenia. Kolêda ma
w sobie radoœæ. Cieszymy siê ra-
zem, a sk³adaj¹c jak¹œ ofiarê
mamy œwiadomoœæ, ¿e jest to
zwi¹zane z wspania³ymi, szla-
chetnymi celami: m.in. wsparcie
ksiê¿y seniorów, domów ksiê¿y
chorych, budowli sakralnych.

Bo¿e Narodzenie i ludzkie na-
rodzenie. Dziecko - rewolucja
w ¿yciu cz³owieka. Rodzic nie
jest obojêtny na p³acz dziecka.
Rodzice nie zawsze mog¹ i po-
trafi¹ wymodelowaæ jego cha-
rakter. Rodzeñstwo, a jak¿e ró¿-
ne charaktery, ró¿ne natury. Zda-
rzaj¹ siê i trudne dzieci. Dziec-
ko jako ciê¿ar i fizyczny i du-
chowy, ale i dziecko jako b³ogo-
s³awieñstwo.

Œwiêta to okres sk³adania
¿yczeñ, okazania ¿yczliwoœci.
Okres ¿yczliwoœci, którego atry-
butami s¹ m.in. Gwiazdka i Mi-
ko³aj. Jest wiele piêknych i szla-

chetnych dzie³ ¿yczliwoœci.
Dzie³o Wigilijnej Pomocy Cari-
tas „Szlachetna paczka”, Wielka
Orkiestra. ¯yczliwoœæ w ma³¿eñ-
stwach, rodzinach. Bo¿e Naro-
dzenie jest w nas, gdy nie mamy
zawiœci w sercu, podajemy rêkê
drugiemu, nie obra¿amy siê. I o
tê ¿yczliwoœæ wœród ludzi prosi-
my w tej tajemnicy.

Na pielgrzymkê do Maryi,
ks. Infu³at zabra³ ze sob¹ wszyst-
kich, których odwiedza³ po ko-
lêdzie. Dzieci kochane i szczê-
œliwe, ale przede wszystkim cho-
re i smutne, dzieci z rozbitych
i niepe³nych rodzin, wychowy-
wane przez dziadków. Zabra³ te¿
ludzi m³odych, wiernych Chry-
stusowi, ale tak¿e i tych zbunto-
wanych. Rodziny szczêœliwe
i sk³ócone, samotnych i chorych.
tak¿e i tych zza zamkniêtych
drzwi.

Rozwa¿ania apelowe o. Seba-
stian Ma³ecki poœwiêca Maryi,
Opiekunce Zakonu Pauliñskie-


