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Ku pamiêci
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? – chodŸcie, a zobaczcie.

Poszli i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego.
Historia powo³ania pierwszych aposto³ów powtarza siê w na-

szym ¿yciu. „Panie Jezu, gdzie mieszkasz?” – jestem w sakra-
mentach œwiêtych, w drugim cz³owieku, w modlitwie, w Piœmie
œw. i w kap³anie. Trzeba przy Chrystusie pozostaæ.

2 Niedziela Zwyk³a

B³ogos³awieñstwo kolêdowe
Kap³an na kolêdzie odmawia

piêkn¹ modlitwê: „Panie Jezu, niech
wraz ze mn¹, Twoim s³ug¹ wejd¹ do
tego domu sta³a szczêœliwoœæ, zbo¿-
na pomyœlnoœæ, pogodne wesele
i trwa³e zdrowie. Niech pierzchn¹
st¹d z³e duchy. A to b³ogos³awieñ-
stwo niech na zawsze pozostanie
w tym domu.” Nastêpnie kropi œwiê-
con¹ wod¹ i daje do uca³owania Je-
zusa Ukrzy¿owanego. To On jest Ÿró-
d³em mocy dla ka¿dego wierz¹cego.
Przypomnê tu zdarzenie z historii
pierwotnego Koœcio³a opisane
w Dziejach Apostolskich: „Przy

(ci¹g dalszy ze str. 7)

dzi³ polskie tradycje. Do wiecze-
rzy zasiadano w refektarzu, oko-
³o 21 osób. Najbli¿si wspó³pra-
cownicy, siostry zakonne. Dzie-
lenie siê op³atkiem to wszystko
Jan Pawe³ II przeniós³ do Waty-
kanu. Swoim najbli¿szym ¿yczy³
m.in. „¯yczê Ci, byœ ze mn¹ wy-
trzyma³!” Naturalne, serdeczne,
proste i rodzinne ¿yczenia. Pod-
czas wigilii w 1981 roku Jan
Pawe³ II w oknie swej biblioteki

postawi³ zapalon¹ œwiecê
w ³¹cznoœci z Polakami. Od tego
czasu pal¹ca siê œwieca wigilijna
jest nazwana œwiec¹ pokoju.

W tej ju¿ bo¿onarodzeniowej
radoœci ¿yczymy ks. Infu³atowi
i wszystkim pielgrzymuj¹cym na
Jasn¹ Górê by doœwiadczali Bo-
¿ej mocy co dzieñ, pokoju i mi-
³oœci. Do zobaczenia.

Rozalia Borkowska

Dzieñ m³odzie¿y w Panamie –
mamy ju¿ 723,76 z³.
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2 Niedziela Zwyk³a 14 stycznia 2018 (ci¹g dalszy ze str. 5)

1. Dziœ o godz. 15.00 spotka-
nie op³atkowe dla Ró¿ Ró¿añco-
wych i Stra¿y Honorowej NSPJ

2. Ojcowie Karmelici zapra-
szaj¹ do uczestnictwa w dziewiê-
cioœrodowej Nowennie przed
marcow¹ uroczystoœci¹ Œwiête-
go Józefa. Nowenna potrwa od
17 stycznia do 14 marca 2018 r.

3. W œrodê Koœció³ w Polsce
obchodzi Dzieñ Judaizmu. Od
czwartku rozpoczyna siê Ty-
dzieñ Powszechnej Modlitwy
o Jednoœæ Chrzeœcijan.

4. W pi¹tek spotkanie Akcji
Katolickiej o godz. 16.30.

5. W przysz³¹ niedzielê chrzty
o godz. 13.30. Pouczenie dla ro-
dziców i chrzestnych w najbli¿-
szy pi¹tek o godz. 19.00

6. W przysz³¹ niedzielê i ponie-
dzia³ek przypada Dzieñ Babci
i Dzieñ Dziadka. Zapraszamy se-
niorów do wspólnej modlitwy ze
swoimi wnukami za tydzieñ, pod-
czas Mszy Œwiêtej z udzia³em
dzieci o godz. 10.30.

7. Œwiêci tego tygodnia: œw. An-
toni, œw. Józef Sebastian Pelczar.

7. W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci œp. Teresa Koman
i œp. Mieczys³aw Sajdak.

(ci¹g dalszy na str. 8)

j¹c, ¿e On jest najwa¿niejszy
w moim ¿yciu. Jezu, spraw by-
œmy umieli odnajdywaæ swoje
miejsce w ¿yciu, przebacz nam
winy i zapal w nich ogieñ mi³o-
œci, który przynios³eœ na œwiat.
Jan Pawe³ II: „…nie bójcie siê
przygarn¹æ Chrystusa, nie bójcie
siê, otwórzcie na oœcie¿ drzwi
Chrystusowi.” Ten piêkny ró¿a-
niec koñczymy modlitw¹ o dary
Dzieci¹tka Jezus: „daj smutnym
- radoœæ, chorym - zdrowie, g³od-
nym - po¿ywienie, sierotom -
mi³oœæ rodzicielsk¹, samotnym -
przyjazne serce, grzesznikom -
pokój sumienia.”

Jasna Góra, sobota – jasnogór-
ski wieczór modlitwy o pokój dla
œwiata. Uczestniczymy we mszy
œw. sprawowanej przez ks. inf.
Jakuba Gila, w kaplicy MB Ró-
¿añcowej. Dziêkujemy za minio-
ny rok Maryjo, pozwól byœmy
nadal mogli co miesi¹c stawaæ
przed Twym obliczem i powta-
rzaæ: Jestem, pamiêtam, czuwam!

Wracamy w œwi¹tecznym na-
stroju czasu radosnego oczeki-
wania, jak on przebiega w na-
szych domach, jak wspominam
rodzinne wigilie? To wszystko
przedstawiaj¹ pielgrzymi w swo-
ich œwiadectwach. S¹ bardzo

wzruszaj¹ce. Smutne, po utracie
kogoœ najbli¿szego, kiedy ¿al
i ból œciska serce. Z odleg³ych
stron przyje¿d¿aj¹ dzieci do ro-
dzinnych domów, by zd¹¿yæ, po-
³amaæ siê op³atkiem, byæ razem
przy wigilijnym stole w t¹ piêkn¹,
magiczn¹ noc. Wspólnie zaœpie-
waæ nasze najpiêkniejsze kolêdy
i pójœæ o pó³nocy, jak pasterze do
szopy, na Pasterkê. Przed Wigi-
li¹ nawiedza siê cmentarz, tych
ukochanych, których ju¿ nie ma
wœród nas. Przy piêknie nakry-
tym, bia³ym obrusem (pod nim
sianko) stole pozostawia siê jed-
no nakrycie. Kiedyœ pozostawia-
ne dla zmar³ych, a teraz przezna-
czone dla wêdrowca, z przekona-
niem o chrzeœcijañskiej goœcin-
noœci (jak¿e dziœ wymowne).
Czytanie Ewangelii œw. £ukasza,
modlitwa, ³amanie siê op³atkiem,
¿yczenia, wielorodnoœæ potraw.
Ile wzruszeñ i wspomnieñ.

Z ³ezk¹ w oku s³uchamy œwia-
dectwa o pasterce w Watykanie.
Jak bardzo Jan Pawe³ II oczeki-
wa³ na Bo¿e Narodzenie. Z trosk¹
patrzy³ na stawian¹ na placu szop-
kê, czy choinkê. Wieniec adwen-
towy otrzymany od kard. Ratzin-
gera, choinki i szopki ozdabiaj¹-
ce wnêtrze. Jan Pawe³ II wprowa-

15. 01. 2018poniedzia³ek
Ks. Infu³at 14.00 Os. M. Wadowity 1
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Wadowity - domy
Ks. Jacek Tekiela 16.oo Al. MB Fatimskiej wraz z ul. Spadzist¹
Ks. Piotr Sa³aciak 15.00 ul. S³owackiego od góry
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 ul. Mickiewicza od 40 do rynku
16. 01. 2018 wtorek
Ks. Piotr Sobala 18.30 ul. Lwowska n-ry parzyste i ul. Nieca³a
Ks. Jacek Tekiela 15.oo Al. Wolnoœci
Ks. Jacek Tekiela 16.15 ul. Spó³dzielców
Ks. Jacek Tekiela 17.oo ul. Cicha i Poprzeczna
Ks. Jacek Tekiela 17.3o ul. ̄ eromskiego
Ks. Piotr Sa³aciak 15.00 ul. Piaskowa
Ks. Piotr Sa³aciak 16.00 ul. Pi³sudskiego
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 ul. Westerplatte 19 i 20
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Poniedzia³ek 15 stycznia
 6.00 Œp. Maria Kasperek
6.45 Œp. Anna Szczur
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Genowefa i Henryk Pamu³a
12.00 Œp. Wies³awa Krêcioch
18.00 Œp. Stefania Bryja - 1 r.œm., Józef

Rembiesa - 3 r.œm.
Œp. ks. Julian Lachendro

Wtorek 16 stycznia
6.00 Œp. Halina DroŸdziewicz
6.45 Œp. Tadeusz Grobelny
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 O zdrowie i b³og. w 60 r. ur. Grzegorza
12.00 Œp. Karol Kuœmierczyk
18.00 Œp. Stanis³aw R¹czkiewicz

Œp. Wojciech i Bronis³awa Jamróz
Œroda  17 stycznia
6.00 Œp. Krzysztof Pietras
6.45 Œp. Marian Mogi³a
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Romana Brandys
12.00 O opiekê Matki Bo¿ej i dary

Ducha œw. dla Doroty
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Stanis³awa Senkowska
Œp. Wies³awa Krêcioch
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Edward Flaga
Œp. Emilia W¹drzyk
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Izydor P³awny
Œp. Marek Wiecheæ
Œp. Teresa Kêpka
Œp. Gizela Pra¿mowska
Œp. Natalia Renkiewicz
Œp. Maria Widlarz
Œp. Jadwiga Kasperek
Œp. Józef £opatecki
Œp. Maria Madyda

Czwartek 18 stycznia
6.00 Œp. Irena Mrowiec
6.45 Œp. Wies³awa Krêcioch
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Józefa Gurdek
12.00 Œp. Antonina Krupka - 50 r.œm.,

m¹¿ Marian
18.00 Œp. Józefa Kie³taczyñska - 6 r.œm.

Œp. Emilia W¹drzyk
Pi¹tek 19 stycznia
6.00 Œp. Albert Gonciarczyk, Jacek Zarêba
6.45 Œp. Józefa Wróblewska - 31 r.œm.
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Janina Kundys - 2 r.œm.
12.00 Œp. Sylwia Œlusarczyk
18.00 Œp. Anna, Jakub i Andrzej Wata

Œp. Emilia W¹drzyk
Sobota  20 stycznia
6.00 Œp. Teresa Kilian
6.45 Œp. Eugeniusz Wcis³o
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Helena Bernat
12.00 Œp. Bogus³aw Sarach
18.00 Œp. Józef Skolarczyk

Œp. Julia i Józef Wiercimak
Niedziela 21 stycznia
6.00 Œp. Wiktoria i Stanis³aw Szczygie³
7.30 Œp. Zdzis³aw Go³¹b - 4 r.œm.

Œp. Edward Pytlowski
9.00 Dziêkczynno-b³agalna w 25 r. œlubu

Agaty i Roberta
9.00 Roków: Œp. Maria i W³adys³aw
10.30 Œp. Czes³aw Pawlik
12.00 Œp. Jan Mrugacz - 6 r.œm., Jan Kacorzyk
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stefan M¿yk

17. 01. 2018 œroda
Ks. Infu³at 14.00 Os. Wadowity 2
Ks. Piotr Sobala 15.00 Os. Jesionowe i ul. Fabryczna
Ks. Piotr Sobala 17.00 ul. Kochanowskiego
Ks. Jacek Tekiela 18.45 Os. Wadowity blok 24 i 26
Ks. Piotr Sa³aciak 15.30 ul. Batorego blok 31
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 ul. Zatorska
18. 01. 2018 czwartek
Ks. Infu³at 14.00 Os. Wadowity 3
Ks. Jacek Tekiela 15.oo Os. XX lecia 5
Ks. Piotr Sa³aciak 16.30 ul. Sienkiewicza 6
Ks. Piotr Sa³aciak 17.00 ul. Sienkiewicza 14
19. 01. 2018 pi¹tek
Ks. Infu³at 9.00 Os. Piastowskie 1 - 30
Ks. Piotr Sobala 15.00 Os. XX-lecia bl. 7
Ks. Jacek Tekiela 16.oo Os. XX lecia blok 2
Ks. Jacek Tekiela 17.3o Os. XX lecia blok 4
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 ul. Nadbrze¿na
20. 01. 2018 sobota
Ks. Infu³at 9.00 Os. Piastowskie od 31 do koñca
Ks. Piotr Sobala 9.00 ul. Sportowców
Ks. Jacek Tekiela 9.oo Os. XX lecia blok 18
Ks. Jacek Tekiela 17.oo Os. XX lecia blok 1 od nr 1 do 30
22. 01. 2018 poniedzia³ek
Ks. Infu³at 14.00 Os. Wadowity 7
Ks. Piotr Sobala 15.00 Os. XX-lecia bl. 3
Ks. Jacek Tekiela 16.oo Os. XX lecia blok 1 od nr 31 dokoñczenie
Ks. Piotr Sa³aciak 15.00 Os. XX-lecia 15
Ks. Piotr Sa³aciak 17.30 Os. XX-lecia 16
Ks. Kazimierz Kró¿el 18.30 Os. S³oneczne ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

œwi¹tyni codziennie k³adziono
sparali¿owanego, który prosi³
o ja³mu¿nê. Gdy zobaczy³ Pio-
tra i Jana równie¿ o ni¹ ich po-
prosi³. Lecz oni rzekli: Spójrz na
nas, nie mam srebra ani z³ota –
powiedzia³ Piotr, ale co mam, to

ci dajê. W imiê Jezusa Chrystu-

sa – chodŸ! I uj¹wszy go za

praw¹ rêkê podniós³ go. A on na-

tychmiast odzyska³ w³adzê w no-

gach. Zerwa³ siê, stan¹³ na no-

gach i chodzi³.”
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at (ci¹g dalszy na str. 7)

B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹

Grudzieñ - czas adwentu, czas
wyczekiwania. Rozpoczyna siê
nowenna do Dzieci¹tka Jezus.
Ks. Infu³at przybli¿a nam cu-
downe Dzieci¹tko Koletañskie.
Figurka Dzieci¹tka znajduje siê
w Krakowie u Sióstr Bernardy-
nek przy ul. Poselskiej, w ko-
œciele œw. Józefa. Zwracaj¹ siê
do Niego wierni z proœb¹ o po-
moc. Otrzymuj¹ to, o co z g³ê-
bok¹ wiar¹ i ufnoœci¹ prosz¹, je-
¿eli jest to zgodne z wol¹ Bo¿¹.

Ró¿añcem modlimy siê w in-
tencji naszych dzieci, aby Bóg
w swym mi³osierdziu obdarzy³
ich ³ask¹ wiary, nadziei i mi³o-
œci. Rozwa¿aj¹c tajemnice rado-
sne s³uchamy œwiadectw osób,
które otrzyma³y ³askê od Dzie-
ci¹tka Koletañskiego. Maryja,
zgadza siê na plan Boga wobec
Niej, przekazany przez Anio³a.
Równie¿ dla ka¿dego z nas Bóg
ma plan, zaprasza do radoœci.
Nie jesteœmy Mu obojêtni. Jeœli
wraz z Maryj¹ odkryjemy w na-
szym ¿yciu Boga, poradzimy
obie z wieloma przeciwnoœcia-
mi. Modlimy siê do Bo¿ego
Dzieciêcia „Spraw, byœmy Ciê
mi³owali ca³ym sercem i nigdy
nie zasmucali.”

Modlitw¹ drugiej tajemnicy
ogarniamy matki w stanie b³ogo-
s³awionym. Tajemnica nawiedze-
nia to tajemnica podzielenia siê
radoœci¹ i niesieniem pomocy
bezinteresownej dla innych.
B¹dŸmy darem dla drugiego
cz³owieka. Miejmy odwagê i nie
wstydŸmy siê pomagaæ innym.
Modlitw¹ t¹ obejmujemy dzieci.
Tajemnica narodzenia to modli-
twa przez przyczynê Dzieci¹tka
Koletañskiego za nasze rodziny
i b³ogos³awieñstwo dla nich.
Œwiadectwem jest opowieœæ cz³o-
wieka, który w swym ¿yciu do-
œwiadczy³ bardzo wielu krzy¿y.
Krzy¿e te by³y po to, by spotka³
na swojej drodze Jezusa. W swo-
im ¿yciu spotykamy ludzi powo-
³anych przez Boga, którzy poma-
gaj¹ nam kszta³towaæ w³aœciwy
kierunek ¿ycia. Nie zawsze sto-
sujemy siê do ich przyk³adów.
Bóg mówi do mnie prze drugie-
go cz³owieka, którego spotyka-
my, ale nie zawsze s³uchamy.

Wielka by³a radoœæ Maryi i Jó-
zefa kiedy odnaleŸli Jezusa
w œwi¹tyni. Prze¿ywamy czêsto
momenty zagubienia przez
grzech gubi¹c Jezusa, zapomina-

Na kolêdzie spotykam dotkniê-
tych niemocami duchowymi, ma-
terialnymi i moralnymi. Ju¿ im nie
po drodze do Boga. Koœció³ omi-
jaj¹ szerokim ³ukiem. W rodzinie
siê nie rozumiej¹. Czuj¹, ¿e siê od
siebie oddalaj¹. S³ucham tych
gorzkich ¿ali  modl¹c siê i pro-
sz¹c, by w imiê Jezusa Chrystusa
stanêli na nogi i chodzili i zaczêli
z powrotem odkrywaæ w swoim
¿yciu wartoœæ i potrzebê wspó³-
ma³¿onka, a tak¿e koniecznoœæ
spowiedzi, komunii œw., modlitwy
i mszy œw. niedzielnej. W takich
trudnych sytuacjach mówiê do
nich, ¿e naj³atwiej to burzyæ i roz-
walaæ. Stawiaæ, budowaæ i two-
rzyæ – na to trzeba m¹droœci, od-
wagi i si³y oraz mocy Bo¿ych.

B³ogos³awieñstwo kolêdowe
jest uaktualnieniem s³ów Bo¿ych
czytanych  podczas mszy œw.
w Nowy Rok: „Tak oto macie b³o-
gos³awiæ swemu narodowi –
niech ciê Pan b³ogos³awi i strze-
¿e. Niech Pani rozpromieni Swe
oblicze nad tob¹, niech ciê obda-
rzy Sw¹ ³ask¹. Niech zwróci ku
tobie oblicze Swoje i nich ciê
obdarzy pokojem.”

Cz³owiek wierz¹cy ma œwiado-
moœæ prawdziwoœci s³ów psalmu
127: „Je¿eli Pan domu nie zbudu-
je, na pró¿no trudz¹ siê ci, którzy

go wznosz¹. Je¿eli Pan miasta nie
ustrze¿e, stra¿nik czuwa nada-
remnie. Daremnym jest dla was
wstawaæ przed œwitem, wysiady-
waæ do póŸna jeœli Pan nie pob³o-
gos³awi.”

Wielokrotnie w swym ¿yciu ka-
p³añskim doœwiadcza³em, jak cho-
dz¹c po kolêdzie domownicy pro-
sili mnie, abym b³ogos³awi³ i moc-
no pokropi³ ten pokój i kuchniê.
Skar¿yli siê mówi¹c: „Tak siê nam
nie wiedzie. Niech ksi¹dz b³ogo-
s³awi, by z³o wysz³o z naszego
domu.”

W niektórych okolicach spo-
tka³em siê z doœæ dla mnie za-
bawn¹ histori¹. W rodzinie by³y
panny na wydaniu. By³o w nich
przekonanie, ¿e która z nich
pierwsza usi¹dzie na krzeœle, na
którym ksi¹dz siedzia³ podczas
kolêdy, ta w najbli¿szym roku
wyjdzie za m¹¿. Przyznam siê, ¿e
nie œledzi³em skutecznoœci œwia-
domoœci tamtych panienek. Nie
wiem, czy to przekonanie zaowo-
cowa³o pragnieniem, które nosi-
³y w swoim sercu.

Mocno jednak wierzê, ¿e b³ogo-
s³awieñstwo, którego udzielam
podczas kolêdy jest gor¹c¹
proœb¹ do Boga wszechmog¹ce-
go, który mocen jest obdarzaæ
wszelkim dobrem dan¹ rodzinê.


