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7. Niedziela Zwyk³a

34 Œwiatowe Dni M³odzie¿y odbêd¹ siê w Panamie, w Ameryce Œrod-

kowej w dniach od 22 do 27 stycznia 2019 roku. Has³em tych dni s¹
s³owa: „Oto ja, S³u¿ebnica Pañska, nich mi siê stanie wed³ug Twego s³o-
wa.” Organizatorzy spodziewaj¹ siê, ¿e mo¿e w nich wzi¹æ udzia³ ok.
300 tys. zarejestrowanych uczestników i ok. miliona wiernych, którzy
zgromadz¹ siê na fina³owych uroczystoœciach z Ojcem Œwiêtym

Lutowa pogoda

ks. Infu³at

Bior¹c udzia³ w Szarowie
w pogrzebie ks. kanonika Ro-
mana Sasu³y, który w naszej pa-
rafii by³ spowiednikiem przez
3 lata – prze¿ywa³em radoœæ
z wdziêcznej postawy parafian,
których formowa³ przez 24 lata.
Choæ od jego odejœcia z tej pa-
rafii minê³o 9 lat, to jednak pa-
miêæ o jego gorliwej pracy ka-
za³a licznym parafianom braæ
udzia³ w pogrzebie swego
pierwszego proboszcza.

Duma³em – jak to jest w naszej
wadowickiej parafii? Moja g³o-
wa by³a bombardowana myœla-

mi, ¿e w Wadowicach ksi¹dz nie wi¹¿e siê z parafianami, ani te¿ wier-
ni nie przepadaj¹ za duszpasterzami. Jest pewien ch³ód. Du¿y dystans.
Brak jest widocznej ¿yczliwoœci. Nie dostrzegam serdecznych wiêzi
pomiêdzy stronami. Uwidacznia siê pewna oziêb³oœæ pomiêdzy dusz-
pasterzami, a wiernymi. Nie uda³o siê ogrzaæ parafian gor¹cym ser-
cem ks. infu³atowi Kazimierzowi Suderowi – choæ przez 14 lat ¿arli-
wie duszpasterzowa³ na naszej ziemi. Równie¿ moja ewangelizacja
przez 12,5 lat w sposób widoczny nie rozpali³a gorliwoœci wadowi-
czan. Czy obecny ks. pra³at Stanis³aw Jaœkowiec po przesz³o 5 latach
zdo³a³ uskrzydliæ parafian – musicie sami daæ odpowiedŸ.

Gdy wypominam istniej¹cy, lutowy ch³ód w naszej parafii nie chcê
przez to przeoczyæ ¿arliwoœci religijnej pewnych parafian oraz nie-
których rodzin. Dziêkujê za nie Bogu, bo s¹ one jak cudowne krokusy
wyrastaj¹ce z zlodowacia³ej gleby.
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

Przeznaczenie pieniêdzy z kolêdy
Tegoroczna wizyta rodzin by³a

dla mnie wielk¹ przygod¹. Przy-
czyn¹ tego by³y ró¿ne okolicz-
noœci. Jedn¹ z nich byli mini-
stranci, którzy mi towarzyszyli.
Zw³aszcza ich nietypowe zacho-
wanie. Podczas jednego wieczo-
ru kolêdowego niespodziewanie
dla mnie zapyta³ mnie ministrant,
na co przeznaczê  uzbierane pie-
ni¹dze? – Ja przeznaczê na lap-
top – odpowiada rezolutny ch³o-
pak. Kosztuje ok. tysi¹ca z³.

Du¿o zale¿y od ks. Janusza, na-
szego opiekuna, gdzie i ile razy
mnie poœle i do jakiego ksiêdza
mnie przypisze. Z niektórymi
ksiê¿mi przechodzi siê po po³u-
dniu bardzo wiele rodzin, a z in-
nymi – ma³o. Inna kasa – infor-
mowa³ mnie ministrant jest po ro-
dzinach zamieszkuj¹cych ulice,
a zupe³nie inna, gdy odwiedzamy
rodziny blokowe – tam bardzo
czêsto spotykamy samotnych
emerytów.

przy trumnie prowadzi³y Panie
z Ró¿ Ró¿añcowych. Wielu
uczestników przynios³o ze sob¹
kwiaty.

Ks. Roman Sasu³a wysoko oce-
nia³ swoich parafian (GN 05/
2005), bardzo cieszy³ siê: sie-
demnastoma Ro¿ami Ró¿añco-
wymi, aktywnoœci¹ parafian
przy wszelkich pracach wokó³
i w koœciele, oœmioosobow¹ Rad¹
Parafialn¹, a przede wszystkim
liczb¹ rozdawanych Komunii
Œw., któr¹ ocenia³ na 60 tysiêcy
rocznie, co niew¹tpliwie jest
oznak¹ ich eucharystycznej po-
bo¿noœci.

Te oznaki aktywnoœci dusz-
pasterskiej, daj¹ odpowiedŸ na
pytanie o tak liczn¹ obecnoœæ
wiernych na uroczystoœciach
pogrzebowych. To piêkny znak
wdziêcznoœci za ofiarn¹ s³u¿bê

kap³ana i Gospodarza parafii.
Wieczne odpoczywanie racz
mu daæ Panie!

Ka¿dy z pogrzebów,  w których
przysz³o mi uczestniczyæ by³
inny, ka¿da ze zmar³ych osób,
z którymi przemierza³em w koñ-
cu stycznia ich  ostatni¹ drog¹,
ma swoje zas³ugi i zas³uguje na:
wdziêcznoœæ, pamiêæ i  modlitwê.
W ich uroczystoœciach pogrzebo-
wych, w wypowiedzianych  przy
ich trumnach s³owach, odczyta-
³em te¿ przes³anie dla siebie, ¿e
niebo otwarte jest dla tych, co
zmierzaj¹ tam „piechot¹”, drog¹
pe³n¹ radoœci i trosk, sukcesów
i pora¿ek, nawróceñ i upadków.
Swoj¹ œmierci¹ o¿ywiaj¹  s³owa
MEMENTO MORI, bo taka jest
prawda. Pamiêtaj o œmierci. A je-
œli tak, to b¹dŸ zawsze gotowym
na spotkanie z Panem.

Tadeusz WoŸniak

1. Jutro spotkanie Akcji Kato-
lickiej o godz. 16.30.

2. Uczniów klas II gimnazjum
przygotowuj¹cych siê do bierz-
mowania w naszej parafii, zapra-
szamy na spotkanie w najbli¿szy
wtorek na godz. 18.00. Bêdzie to
msza œw. a po niej krótkie spo-
tkanie.

3. W przysz³¹ niedzielê rozpo-
czynamy 40-godzinne nabo¿eñ-
stwo przed Wielkim Postem.
Rozpocznie siê wystawieniem
Najœwiêtszego Sakramentu po
mszy œw. o godz. 13.30. Zachê-
camy wszystkich do adoracji
Pana Jezusa w ci¹gu trzech ko-
lejnych dni nabo¿eñstwa.

4. Zarz¹d Stowarzyszenia im.
dr Edmunda Wojty³y w Wadowi-
cach zwraca siê z proœb¹ o prze-
kazanie 1 procenta podatku do-
chodowego na wsparcie Domu Pie-
lêgnacyjnego. Szczegó³y podane
s¹ w zamieszczonej ulotce.

5. Œwiêci tego tygodnia: w œrodê
– Œwiêto Katedry œw. Piotra Aposto-
³a, w czwartek – wspomnienie
œw. Polikarpa, biskupa i mêczennika.

6. W ostatnim czasie z naszej
wspólnoty odeszli do wiecznoœci
œp. s. Jadwiga Kakareko – Nazare-
tanka, œp. Julianna Szymczak,
œp. Irena Korzeniowska, œp. Janusz
We³na. Wieczny odpoczynek racz
im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista
niechaj im œwieci.

Sobota  25 lutego
6.00 Œp. Józef Umiñski
6.45 Œp. Jan Dyrcz
7.30 Œp. Micha³ Mika
 8.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Stanis³aw Górak - 9 r.œm.
18.00 Œp. Anna Leñ

Œp. Stanis³aw Porzycki - 1 r.œm.
Niedziela 26 lutego
6.00 Œp. Józef i W³adys³awa Nikliborc
 7.30 Œp. Maria Tyra³a - 1 r.œm.

Œp. Józef Witek i Bronis³awa
Œp. Benedykt Ska³ka - 2 r.œm.

 9.00

Roków: Œp. Gabriela Jagie³ka - 15 r.œm.

10.30 Œp. Zofia i Edward Skiba

12.00 Œp. Stanis³aw Bogusz - 3 r.œm.

Œp. Agata Lasek

13.30 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger

W 25 r. œlubu Danuty i Wies³awa

z proœb¹ o b³. Bo¿e

18.00 Œp. Józefa Paterek
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Poniedzia³ek 20 lutego
  6.00 Œp. Marek Warcha³

Œp. Wies³aw Dudoñ
 6.45 Œp. Marian Oboza - 6 r.œm.
7.30 Dziêkczynna w 24 r. œlubu Marka i Izoldy

z proœb¹ o b³. Bo¿e dla rodziny
 8.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Rozalia Banat i m¹¿ Jan
18.00 Œp. Genowefa Kanik

Œp. Edward Mazur - 25 r.œm. i zmarli
z rodziny

Wtorek 21 lutego
 6.00 Œp. Maria Peszel
 6.45 Œp. Jacek Warcha³
7.30 Œp. Ryszard Malarz
 8.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja i dusze

w czyœæcu cierpi¹ce
18.00 Œp. Zygmunt £udzik - 4 r.œm. i syn

Adam - 5 r.œm.
Œp. Andrzej Panczakiewicz

Œroda  22 lutego
 6.00 Œp. Genowefa Kanik
 6.45 Œp. Edward Lelek
 7.30 Œp. Maria Krupnik
 8.00 Œp. Maria Tyra³a - 1 r.œm.
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Iwony
O zdrowie, b³. Bo¿e dla córki Barbary
w dniu urodzin, wnuczki Klaudii i ziêcia
Piotra
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Ryszard Urbaniec
Œp. Jan Kak
Œp. Tadeusz Dorociñski
Œp. Zbigniew Miœ
Œp. Maria Asman-Malarz
Œp. Wies³aw Golañski

Œp. Antonina Pacut
Œp. Jacek Warcha³
Œp. Eugenia Mleczko
Œp. Józefa Wilczkiewicz
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Irena Kolber
Œp. Czes³awa Filek
Œp. Jan Ceremuga
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Józef Radwan
Œp. Czes³aw Szarek - 2 r.œm.
Œp. Jan Kolasa
Œp. Zofia Grzywa
Œp. Zofia Gregorarz
Œp. Józef Zawi³a
Czwartek 23 lutego
 6.00 B³agalna za wstawiennictwem œw. Jana
Paw³a II i Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
mi³osierdzie Bo¿e o uwolnienie od demonicz-
nych zniewoleñ, pe³ne uzdrowienie duszy
i dobr¹ spowiedŸ dla Beaty i £ukasza
6.45 Œp. s. Alicja Jaworska
7.30 Œp. Edward Lelek
 8.00 Œp. Franciszek i Kazimierz
12.00 Œp. Józefa Paterek
18.00 Œp. Wies³aw Golañki

Œp. Teresa Gawlik - 4 r.œm.
Pi¹tek 24 lutego
6.00 Œp. Jadwiga Kwiatek-Klinger

Œp. Franciszka WoŸniak
6.45 Œp. Ma³gorzata Rauch
7.30 Œp. Teresa El¿bieciak
 8.00 Œp. Józefa Paterek
12.00 Œp. Jerzy Szara - 20 r.œm.
18.00 Œp. Dominika Kurek

Œp. Jerzy Dobrowolski - 9 r.œm.
Œp. Edward Tomczyk
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(ci¹g dalszy na str. 4)

A na co ksi¹dz zbiera? Ku jego
zdziwieniu mówiê mu, ¿e ja nie
zbieram na kolêdzie pieniêdzy,
ja przyjmujê ludzkie ofiary. Jest
du¿a ró¿nica w pytaniu ile
ksi¹dz nazbiera³ pieniêdzy po
kolêdzie, w domyœle jak¹
zgarn¹³ forsê, a jak¹ ofiarê
przyj¹³. Niejednokrotnie nie
przyjmujê, gdy z rozmowy wy-
nika, ¿e w rodzinie z jakichœ
przyczyn jest bieda. Jest ciê¿ko:
bo choroba, brak pracy, liczna
rodzina, nak³ady na szko³ê, na
studia. Nie przyjmujê, gdy ¿ycie
sakramentalne ma³¿onków jest
nieuporz¹dkowane. Zdarza mi
siê, ¿e na moje pytanie, dlacze-
go, choæ jesteœcie stanu wolne-
go, wci¹¿ nie zawieracie sakra-
mentu ma³¿eñstwa, to s³yszê – nie
mamy pieniêdzy na œlub. W takim
wypadku zawsze zostawiam ofia-
rê kolêdow¹. Rezygnujê równie¿
z ofiary, gdy w rozmowie do-
œwiadczam nieuzasadnionej
agresji na Koœció³. Mam te¿ za-
sadê, ¿e w okreœlonych wypad-
kach biedy – staram siê wspomóc
finansowo tê rodzinê.

Najczêœciej z przekazan¹ ofia-
rê ludzie ³¹cz¹ intencje, ¿e ta
suma przeznaczona jest na spra-
wy Koœcio³a. W naszej diecezji
przed laty ks. kard. Macharski
zarz¹dzi³, aby jedn¹ czwart¹

ofiar kolêdowych przeznaczaæ
na Kuriê Krakowsk¹, która
z tych pieniêdzy uposa¿a ka-
p³añskie domy emeryckie. Zobo-
wi¹zani jesteœmy tak¿e przezna-
czaæ okreœlon¹ sumê pieniêdzy
na Papieski Uniwersytet, a tak¿e
na misje. Z w³asnego doœwiad-
czenia wiem, ile wysi³ku – tak
duchowego jak i finansowego,
kosztowa³o mnie prowadzenie
ró¿nych grup, zw³aszcza m³o-
dzie¿owych. Dotyczy³o to mini-
strantów, lektorów, schole.
Wiem, ¿e prowadzenie przyko-
œcielnych wspólnot, by prê¿nie
dzia³a³y, musi du¿o ksiêdza
kosztowaæ: czasu, cierpliwoœci,
a tak¿e pieniêdzy. Noszê w pa-
miêci bolesne oskar¿enia para-
fian, którzy przy budowie ko-
œcio³a oskar¿aj¹ ksiêdza, ¿e pod-
biera pieni¹dze, na stawianie
w³asnego domu. Najczêœciej nie
zdaj¹ sobie oni sprawy, ¿e w ta-
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

kich okolicznoœciach równie¿
proboszcz bardzo du¿o dok³ada.
Ka¿dy z ksiê¿y ma g³êboko za-
kodowane w swej duszy, ¿e po-
winien wspieraæ ró¿ne biedy pa-
rafialne. Kto, jak kto, ale ksi¹dz
powinien odznaczaæ siê mi³o-
siern¹ mi³oœci¹. Powinien mieæ
wra¿liwe oczy i s³ysz¹ce uszy
o ludzkich potrzebach. Musi siê
czuæ odpowiedzialny w wspiera-
niu ludzkich bied.

A sk¹d¿e ma dawaæ, jeœli nie
bêdzie otrzymywa³ od parafian?
O tyle ma prawo do brania, o ile
jest wielkoduszny w dawaniu.

Na co ksi¹dz daje pieni¹dze,
które otrzymuje na kolêdzie? Ze
spokojnym sumieniem bierze
z nich odpowiedni¹ sumê na
utrzymanie siebie, na swoje upo-
sa¿enie. Z biegiem lat doœwiad-
czam i tego, ¿e ksi¹dz, jak ka¿-
dy cz³owiek z up³ywem czasu
podobny jest do starego auta,
które siê wci¹¿ psuje. Trzeba go
remontowaæ, by mo¿na siê nim
by³o pos³ugiwaæ. Leczenie kosz-
tuje. Ró¿norakie potrzeby ksiê-
dza – tym bardziej czyni¹ go
wra¿liwym i otwartym na potrze-
by swych parafian.

Piechot¹ do nieba

Rzadko, w ci¹gu jednego tygo-
dnia, uczestniczy siê w kilku
pogrzebach. Taki pogrzebowy
tydzieñ dotkn¹³ mnie w koñcu
stycznia. Pierwsze dwa odby³y
siê w jednym dniu: na Cmenta-
rzu Rakowickim, pogrzeb wujka,
z nielicznym udzia³em osób.
Drugi, ks. Mieczys³awa Maliñ-
skiego w Krakowie, w  koœciele
Sióstr Wizytek na ulicy  Krowo-
derskiej, z udzia³em: biskupów,
wielu ksiê¿y, ¿ony Pana Prezy-
denta i licznie zgromadzonych
wiernych. Tam liturgii przewod-

niczy³ ks. bp Tadeusz Pieronek,
a homiliê wyg³osi³ ks. bp Grze-
gorz Ryœ. S³owa po¿egnania
wypowiedzia³ ks. bp Edward
Nowak, pracownik Kurii Waty-
kañskiej.

Kolejny pogrzeb odby³ siê
w Szarowie, gdzie z³o¿one zo-
sta³y doczesne szcz¹tki ks. Ro-
mana Sasu³y, który jako spo-
wiednik  pracowa³ w naszej pa-
rafii w latach 2008-2011.

Ostatni z tej smutnej  serii, to
pogrzeb Pani Rozalii Pindel,
mamy naszego rodaka, ks. bpa
Romana Pindla, z udzia³em dzie-
siêciu biskupów, oko³o dwustu
ksiê¿y, przedstawicieli w³adz sa-
morz¹dowych i administracji
rz¹dowej oraz  wielu, wielu zgro-
madzonych znajomych, s¹sia-
dów, przyjació³.

Cztery pogrzeby, ka¿dy inny,
w innej oprawie. W szczególny
sposób chcia³bym siê zatrzymaæ
na pogrzebie ks. Romana Sasu-
³y. Pamiêtam, z czasów pos³ugi
w Wadowicach, jego pokorn¹
postawê. I jego pogrzeb, chocia¿
uczestniczy³o w nim oko³o 80
ksiê¿y, z ks. bp Damianem Mu-
skusem na czele, wielu przedsta-
wicieli w³adz samorz¹dowych,
reprezentacji szkó³ i Ochotni-
ków Stra¿y Po¿arnej i  rzeszy pa-

rafian, jego pogrzeb te¿ by³ po-
korny. Bez wielkich s³ów, bez pa-
tosu, ale z przypomnieniem za-
s³ug ks. Romana, pierwszego
proboszcza szarowskiej parafii.
Pokorny pogrzeb, ale z licznym
udzia³em wiernych, co by³o  pew-
nym zaskoczeniem. Wszak
ks. Roman odszed³ z parafii
w 2008 roku, a wiêc minê³o od
tamtego czasu prawie dziewiêæ
lat, a wiemy jak pamiêæ ludzka
jest zawodna, jak w takiej sytu-
acji szybko ulega siê zapomnie-
niu, jak trudno liczyæ na
wdziêcznoœæ. Tam sta³o siê ina-
czej. Wierni gromadzili siê przy
trumnie ks. Romana na d³ugo
przed rozpoczêciem liturgii po-
grzebowej. Na 40 minut przed
uroczystoœciami, trudno by³o
szukaæ w koœciele siedz¹cego
miejsca. Koœció³ zape³ni³ siê do-
k³adnie, a wielu uczestników ce-
remonii, mimo ch³odu, musia³o
pozostaæ na zewn¹trz. Ró¿aniec


