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1. Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy ze str. 7)

Rok Maryjny Prze¿ywany obecnie rok 2017 nale¿y nazwaæ Ro-
kiem Maryjnym. Przypada w nim 100. rocznica objawieñ fatim-
skich,  300. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bo¿ej
Cz ês to cho wski e j ,  14 0 .  r ocz n ica  ob jawi eñ  w  G ie t r zwa ³dz i e ,
100. rocznica utworzenia przez Maksymiliana Maria Kolbego po-
tê¿nego orê¿a do obrony przed masoneri¹ – Rycerstwa Niepoka-
lanej. Ojciec Œwiêty Franciszek 13 maja nawiedzi Fatimê.

Wszêdzie jej by³o pe³no.
W domu rodzinnym, we wspól-
notach religijnych. Nie obesz³o
siê bez jej udzia³u jako szefowej
wolontariatu Œwiatowych Dni
M³odzie¿y w Libi¹¿u. Na po-
cz¹tku stycznia tego roku wyje-
cha³a do Boliwii, aby tam poma-
gaæ Siostrom S³u¿ebniczkom.
Uwa¿a³a, ¿e w ten sposób spe³-
nia polecenie Ojca Œwiêtego ze
Œwiatowych Dni M³odzie¿y, i¿
trzeba ubraæ wygodne buty i iœæ,
aby g³osiæ Ewangeliê na obrze-
¿ach cywilizowanego œwiata.
Dwutygodniowy pobyt w tam-

tejszym mieœcie zakoñczy³ siê dla niej tragicznie.
W czasie pogrzebu ze smutkiem patrzy³em na jej bia³¹ trumn¹. My-

œla³em o jej ¿yciu, które tak przedwczeœnie, w brutalny sposób zga-
s³o. Kiedy tê trumn¹ wynoszono na zewn¹trz z koœcio³a – z ekranu
telebimu patrzy³a na nas pe³na ¿ycia, rozeœmiana, graj¹ca na gitarze
Helenka. Zagadkowe jej ¿ycie tak szybko dobieg³o kresu. Tyle po
niej siê spodziewano, a tymczasem Bóg zechcia³ w dalekiej Boliwii
zamkn¹æ ksiêgê jej doczesnego ¿ycia. Chwa³a Ojcu, i Synowi, i Du-
chowi Œwiêtemu! ks. Infu³at

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Alina Kie³bowska, ur. 1944r., zam. Os. Westerplatte
Œp. Ludwik Golec, ur. 1922r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Kazimiera Zadora, ur. 1922r., zam. Os. Westerplatte
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(ci¹g dalszy ze str. 5)

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 8)

Sobota  11 marca

6.00 Œp. Julian Dyduch, ¿ona Antonina,

syn Tadeusz i Wiktoria £asik

6.45 Œp. Danuta Kanior

7.30 Œp. Weronika Batka

 8.00 Œp. Wies³aw Golañski

12.00 Œp. Ryszard Malarz

18.00 Œp. Kazimierz Sat³awa

Œp. Jan Go³ba

Niedziela 12 marca
6.00 Œp. Franciszka i Jan Nowak

i zmarli z rodziny
 7.30 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Ró¿

Ró¿añcowych i ks. Opiekuna
Œp. Krystyna Matu³a

 9.00 Œp. Boles³aw £aziñski - 4 r.œm.
Roków: Œp. Micha³ Gracjasz
10.30 Roczki
12.00 Œp. Franciszka Kozlowska - 2 r.œm.
13.30 Œp. Helena i Eugeniusz Graca
18.00 Œp. Krystyna Leœniak

bowoœci¹. Ma du¿o czasu dla lu-
dzi i dla Boga. Po studiach, jako
magister in¿ynier, podjê³a pracê
jako stewardesa w liniach lotni-
czych. Po¿egna³a siê z t¹ prac¹
po kilku miesi¹cach. Wesz³a
w kr¹g wolontariatu misyjnego
prowadzonego przez Ksiê¿y Sal-
watorianów. Oni skierowali j¹ do
pomocy w prowadzeniu pó³ko-
lonii w Rumunii, a nastêpnie na
Wêgrzech. Jako wolontariuszka
pracowa³a równie¿ w Afryce,
w Zambii.

Kocha³a Boga i s³u¿y³a lu-
dziom. Niejednokrotnie mówi³a
o sobie, ¿e jest wulkanem mi³o-
œci, gdy¿ jej wnêtrze nosi potrój-
ne serce. Serce matki, która
w trzecim tygodniu po jej uro-
dzeniu zmar³a. Serce nowej
mamy, która j¹ od dzieciñstwa

pielêgnowa³a i wychowywa³a.
By³o te¿ w niej bardzo znacz¹ce
serce Matki Bo¿ej, któr¹ nie-
zwyk³¹ mi³oœci¹ darzy³a. Przy
tych ró¿norakich zajêciach ¿y³a
te¿ jak ka¿da normalna dziew-
czyna. Odnalaz³a mi³oœæ swoje-
go ¿ycia. Ch³opak, za którego
mia³a wyjœæ za m¹¿, chcia³ siê jej
oœwiadczyæ przed wyjazdem do
Ameryki. Odpowiedzia³a mu, ¿e
najlepiej we wrzeœniu, jak wróci.
Wtedy wspólnie podejm¹ powa¿-
ne kroki w celu zawarcia ma³¿eñ-
stwa.

1. W niedziele Wielkiego Po-
stu Droga Krzy¿owa o godz.
16.15, Gorzkie ¯ale o godz.
17.00. Natomiast w pi¹tki Droga
Krzy¿owa o godz. 8.30 i 18.30,
a dla dzieci o 17.15. Za pobo¿ne
odprawienie Drogi Krzy¿owej
mo¿na zyskaæ odpust zupe³ny
pod zwyk³ymi warunkami.
W indywidualnym odprawianiu
nale¿y przechodziæ od stacji do
stacji, a w czasie nabo¿eñstwa
wystarczy w nim uczestniczyæ.
Odpust taki mo¿na zyskaæ co-
dziennie w ci¹gu roku.

2. Przez ca³y miesi¹c marzec po
Mszy œw. o godz. 7.30 odmawia-
my Litaniê do œw. Józefa.

3. W sobotê po Mszy œw. wie-
czornej Wieczór Uwielbienia.

4. W przysz³¹ niedzielê 12
marca o 7.30 msza œw. w inten-
cji Ró¿ Ró¿añcowych i zmian-
ka ró¿añcowa.  Na Mszê œw.
o godz. 9.00 zapraszamy m³o-
dzie¿, a szczególnie uczniów
przygotowuj¹cych siê do bierz-
mowania. O godz. 10.30 b³ogo-

s³awieñstwo rocznych dzieci,
które mo¿na zg³aszaæ w kance-
larii lub zakrystii.

5. Rekolekcje dla m³odzie¿y Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego od po-
niedzia³ku 13 marca przez trzy
kolejne dni, natomiast rekolekcje
parafialne rozpoczn¹ siê w III
Niedzielê Wielkiego Postu, czyli
19 marca i prze¿ywaæ je bêdzie-
my przez trzy kolejne niedziele.

6. Od dzisiejszej niedzieli
sprzeda¿ baranków wielkanoc-
nych w cenie 6 z³.

7. Marcowe pielgrzymowanie
na Apel Jasnogórski bêdzie mo-
dlitw¹ o trzeŸwoœæ naszego naro-
du. Wyjazd w czwartek 16 marca
o godz. 15.45, koszt 35 z³. W so-
botê 18 marca pielgrzymujemy
szlakiem œw. Brata Alberta do
Zakopanego na Kalatówki. Wy-
jazd o godz. 7.00, koszt 30 z³.
29 kwietnia rozpoczniemy
3-dniow¹ pielgrzymkê do Liche-
nia, Torunia, Ko³obrzegu, Szcze-
cina i Trzebnicy. Szczegó³y
w kancelarii parafialnej.
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Poniedzia³ek 6 marca
  6.00 Œp. Marek Warcha³

Œp. Edward Figlewicz
 6.45 Œp. Dominika Kurek
7.30 Œp. Jacek Warcha³
 8.00 Œp. Kazimierz i Franciszka Lempart,

Œp. Karolina Polus - 27 r.œm.
12.00 Œp. Stanis³aw Gajowy
18.00 Œp. Janina Stawowy - 9 r.œm.

Œp. Wies³aw Golañski
Wtorek 7 marca
 6.00 Œp. Jacek i Krystyna Czuba
 6.45 Œp. Franciszka WoŸniak
7.30 Œp. Maria Peszel
 8.00 Œp. Ryszard Malarz
12.00 Œp. Józefa Góral
18.00 Œp. Ferdynand Kasperkiewicz

Œp. Kazimierz i W³adys³aw Gieruszczak
Œroda  8 marca
 6.00 Œp. Jan Dyrcz
 6.45 Œp. Antoni Caputa
 7.30 Œp. Ryszard Urbaniec
8.00 Œp. Stanis³aw Józefowski
12.00 Œp. Mieczys³aw Jamróz
18.00 W intencjach nowenny
Za ¿ywych:
O zdrowie dla Iwony
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Ma³gorzata Rauch
Œp. Stanis³awa Korzeniowska - 5 r.œm.
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. Maria Peszel
Œp. Piotr Jucha

Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Irena Kolber
Œp. Jan Ceremuga
Œp. Edward Tomczyk
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Antoni Zawi³a
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Janina i Rajmund Guzdek
Œp. Józef Radwan
Œp. W³adys³aw Surzyn - 9 r.œm.
Œp. Jan Kolasa
Œp. Zofia Grzywa
Œp. Aleksander Wajdzik
Œp. W³adys³awa Wajdzik
Œp. Stanis³aw Curzyd³o
Œp. Stanis³aw Cholewa - 6 r.œm.
Œp. Zofia Gregorarz
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Czes³aw Jab³oñski
Œp. Julianna Szymczak
Œp. Micha³ Maœlana
Œp. W³adys³awa Tentszert Dyrcz
Œp. Józef Zawi³a
Czwartek 9 marca
 6.00 Œp. Józefa Kowalczyk - 32 r.œm. i zmarli rodzice
6.45 Œp. Genowefa Kanik
7.30 Œp. Ludwik Rybka
 8.00 Œp. Franciszka WoŸniak
12.00 Œp. Bronis³awa Bogacz
18.00 Œp. Zdzis³aw Stroka

Œp. Monika Skrzyñska
Pi¹tek 10 marca
6.00 Œp. Teresa El¿bieciak

Œp. Marek Talaga
6.45 Œp. Edward Figlewicz
7.30 Œp. Zbigniew Filek
 8.00 Œp. Franciszka WoŸniak
12.00 Œp. s. Akwina Filipowicz
18.00 Œp. Micha³ Mika

Dziêkczynna za 70 lat ¿ycia z proœb¹
o b³. Bo¿e, ³aski, zdrowie dla Zofii Pawlik
oraz ca³ej rodziny - 3 -

(ci¹g dalszy na str. 4)

M³odzi s¹ zagadk¹

Chodz¹c po kolêdzie zastana-
wia³em siê, kto mnie najbardziej
oczekuje. Przypominam sobie,
jak przed pó³ wiekiem, nawiedza-
j¹c zubrzyckie rodziny na Ora-
wie, z wielk¹ ciekawoœci¹
i ogromnym pragnieniem wy-
czekiwa³y mnie orawskie dzieci.
Cieszy³y siê mn¹. Dawa³em im
obrazki, ale i cukierki. Widzia-
³em na ich buziach radosny
uœmiech. W tamtejszych domach
by³y wtedy liczne rodziny.
Czworo, piêcioro dzieci – to by³a
norma. Niejednokrotnie miesz-
kali razem z dziadkami. By³y to
rodziny wielopokoleniowe.
W takiej rodzinie ka¿dy chcia³
byæ zauwa¿ony.

W naszych Wadowicach,
w drugiej dekadzie XXI wieku,
jest inaczej. Nast¹pi³y du¿e zmia-
ny. Najczêœciej s¹ rodziny jedno-
pokoleniowe. Maj¹ jedno, czy
dwoje dzieci. Standard ¿ycia jest
o wiele wy¿szy. Nie zawsze za
bogactwem materialnym pod¹¿a
duchowe. Jest takie powiedzenie
³aciñskie, które w polskim t³uma-
czeniu brzmi: „Czasy siê zmie-
niaj¹ i my w nich równie¿ pod-
legamy nowoœciom.”

Dzieci na kolêdzie ju¿ na mnie
nie czekaj¹. Cukierków nie roz-
dajê. Za obrazkami nie têskni¹.
Doœæ czêsto na pytanie – Gdzie
s¹ m³odzi? S³yszê odpowiedŸ: -
S¹ w szkole. Posz³y na zakupy.
W tym czasie podejmuj¹ dodat-
kowe zajêcia. Doœæ czêsto rodzi-
ny podczas kolêdy wyludniaj¹
siê z ludzi m³odych. Odczuwam
wtedy du¿y smutek. Dla m³o-
dych jestem ju¿ nieciekawym
goœciem.

Na szczêœcie spotykam jeszcze
w naszej wadowickiej parafii ro-
dziny, w których na kolêdzie s¹
i rodzice i dzieci. Ma³e i du¿e.
Jest m³odzie¿. Obecnoœæ ich
sprawia mi ogromn¹ satysfakcjê.
Staram siê z m³odymi nawi¹zaæ
kontakt. Stawiam pytania o ich
¿ycie religijne – wyra¿one
w domu, koœciele, czy te¿
w szkole. Jeszcze przed kilkoma
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

(ci¹g dalszy na str. 7)

laty dawano mi do podpisania
zeszyt z katechizacji. Teraz ju¿
nie potrzebuj¹ mojego potwier-
dzenia. Wyjaœniaj¹ mi, ¿e kate-
chizacja prowadzona jest
w szkole w innym stylu ni¿ daw-
niej. Mówi¹ mi: „My z ksiêdzem
dyskutujemy.” „O czym?” – py-
tam. Ws³uchujê siê w treœci tych
dysput. Mam okazjê zapoznania
siê z ró¿nymi formami prowa-
dzenia katechez szkolnych. Do-
strzegam równie¿ ró¿ne sposo-
by przygotowania do I Komunii
œw. lub do Bierzmowania, czy te¿
Sakramentu Ma³¿eñstwa.
Z uznaniem ws³uchujê siê w opo-
wiadania m³odych wyra¿aj¹ce
ich trud w pog³êbienie ¿ycia re-
ligijnego. Coraz jaœniej uœwiada-
miam sobie, i¿ ¿ywotnoœæ wiary
m³odzie¿y jest lustrzanym odbi-
ciem atmosfery religijnej rodzi-
ny, domu. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e
napór z³a na m³odych jest tak
wielki, ¿e chocia¿ rodzice, ro-
dzina jest religijna – to on, ona
odchodzi od Boga, od Koœcio³a.
Wszystko w ¿yciu jest mo¿liwe.
Jednak g³êboko religijna matka,
a jeszcze bardziej ojciec – s¹
wzorem religijnoœci dla ludzi
m³odych.

W ostatnich tygodniach du¿o
siê naczyta³em i nas³ucha³em
o m³odej 26-letniej Helence
Kmieæ z Libi¹¿a, zamordowanej
w Boliwii. Fundamentem jej g³ê-
bokiej wiary pozosta³a ¿ywa re-
ligijnoœæ jej domu rodzinnego
w Libi¹¿u.

Kiedy w Wadowicach m³odzi
ksiê¿a ucz¹cy m³odzie¿ skar¿¹
siê na ich ospa³oœæ religijn¹
i brak wiêkszego zaanga¿owania
w sprawy Koœcio³a – to ja w du-
chu odwo³ujê siê do filozoficz-
nej zasady, i¿ skutek nie prze-
wy¿sza przyczyny. M¹droœæ lu-
dowa wyra¿a to w przys³owiu:
„Jakie drzewo – taki klin, jaki
ojciec – taki syn.” „Jaka maæ –
taka naæ.”

Historia ewangeliczna opowia-
da, i¿ Pan Jezusa, jako Nauczy-
ciel, gromadzi³ wokó³ siebie lu-
dzi doros³ych. Przez trzy lata ich
naucza³. Dzieci przytula³ i g³a-
ska³. G³owy rodziców meblowa³
swymi naukami. Po dwudziestu
wiekach od tamtych czasów
w naszej OjczyŸnie wiêkszoœæ
kap³anów zajêtych jest katechi-
zacj¹ dzieci i m³odzie¿y. Uczy,
uczy, uczy. Co tydzieñ dwie go-
dziny. Doros³ymi – ich rodzica-
mi, jeœli s¹ w koœciele – zajmuje
siê przez godzinê.

Za ma³o mia³em na kolêdzie
spotkañ z m³odymi. W tym cza-
sie mieli inne zajêcia. Na kolê-
dzie nie musieli byæ. A w ¿yciu
parafialnym czy¿ nie jest podob-
nie: na podwójnej katechezie
w szkole musz¹ byæ i najczêœciej
s¹ – bo s¹ sprawdzani. Ale ju¿

na niedzielnej mszy œw. czy ja-
kimœ nabo¿eñstwie – nie s¹
sprawdzani. Ju¿ ich nie ma. Kie-
dy ojciec z matk¹ i swymi dzieæ-
mi, ma³ymi i du¿ymi, id¹ razem
by uczestniczyæ we mszy œw. –
to wtedy s¹. O to w³aœnie nam
chodzi.

Sk¹d czerpa³a si³y?

W niedzielê 19 lutego wraz
z ks. pra³atem Stanis³awem Jaœ-
kowcem braliœmy udzia³ w po-
grzebie 26-letniej Heleny
Kmieæ. Z ziemi libi¹skiej wysz³a
i do tej ziemi, po krótkim ¿yciu,
zosta³a z³o¿ona. Bóg obdarzy³ j¹
niezwyk³ym bogactwem ducho-
wym i cielesnym. By³a siln¹,
zdrow¹ i bardzo utalentowan¹
dziewczyn¹. Dziêki zdolno-
œciom sz³a jak burza w szkole
œredniej, a tak¿e w specjalistycz-
nej szkole w Anglii, a póŸniej na
Politechnice Gliwickiej.
Z wielk¹ ³atwoœci¹ przyswoi³a
sobie jêzyk angielski, w którym

studiowa³a. Œl¹ska uczelnia wy-
¿sza sta³a siê równie¿ okazj¹
równoczesnego zdobywania wie-
dzy w szkole muzycznej I i II
stopnia. W ogromie zajêæ, tak
uczennicy szko³y œredniej, jak
i studentki, znajdowa³a czas na
uczestniczenie w oazie, scholi,
a nastêpnie korzystaniu z dusz-
pasterstwa akademickiego. Wie-
lorakie zajêcia  mobilizuj¹ j¹ do
pog³êbienia ¿ycia religijnego
poprzez udzia³ w rekolekcjach,
mszach œw., a tak¿e studium Pi-
sma Œwiêtego oraz pog³êbienia
¿ycia modlitewnego. Bierze
udzia³, jako wysportowana stu-
dentka, w wyprawach górskich,
w rajdach rowerowych. Niejed-
nokrotnie wystêpuje w konkur-
sach recytatorskich i piosenkar-
skich. Jest niezwykle bogat¹ oso-


