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4 Niedziela Zwyk³a

Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. W³adys³aw Herbut, ur. 1949r., zam. Os. XX-lecia

Œp. Stefania Kowalczyk, ur. 1939r., zam. Os. XX-lecia

Wieczne odpoczywanie racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im œwieci!

Warto wiedzieæ „Co to jest? Nowa nauka z moc¹.” Ewangelia ma nie-
zwyk³¹ si³ê. „Zwyciêstwem, które odnosimy nad œwiatem, jest wiara
nasza.” Jaka jest moja wiara? JG

Maleñka mi³oœæ
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹

wyj¹tkowo urokliwe. Tak pod
wzglêdem treœci, jak i formy. Mi-
³oœæ sprawi³a, ¿e S³owo sta³o siê
Cia³em i zamieszka³o miêdzy
nami. Odwieczny Syn Bo¿y staje
siê Cz³owiekiem. Tê przejmuj¹c¹
tajemnicê – wcielenia Bo¿ego, ad-
oruj¹ proœci pasterze i wytworni
mêdrcy. Bóg pragnie bliskoœci.
Staje siê  cz³owiekiem. Nazwany
jest Emanuelem – Bogiem z nami.
Bez wzglêdu na stan posiadania
cz³owieka – tak w g³owie, jak i w
sercu, czy te¿ w kieszeni – Jezus
Chrystus pragnie byæ mu bliski.
Serdeczna bliskoœæ jest najbardziej
przejmuj¹c¹ cech¹ Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Z niej wyrasta potrze-
ba ³amania siê op³atkiem, spotka-
nia rodzinnego, a tak¿e wizyty

duszpasterskiej sk³adanej parafia-
nom. Bóg najproœciej i najg³êbiej
objawia siê poprzez mi³oœæ.

(ci¹g dalszy ze str. 7)

bali siê i byli pewni, ¿e Dobry

Bóg wspomo¿e nas. W ka¿dej

trudnej sytuacji bêdzie z nami

i naszymi dzieæmi. Obdarzy nas

pokor¹, abyœmy umieli przyj¹æ

Bo¿y plan na ka¿dym etapie

¿ycia. A przede wszystkim, aby-
œmy byli dumni z tego, ¿e Dobry
Bóg powo³a³ nas do ¿ycia, aby-
œmy opiekowali siê Ma³ymi

Anio³ami na ziemi.Lucyna Grzybczyk
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1. W pi¹tek 2 lutego Ofiarowa-
nie Pañskie, dawniej nazywane
œwiêtem Matki Bo¿ej Gromnicz-
nej. Na rozpoczêcie ka¿dej
Mszy Œwiêtej pob³ogos³awimy
œwiece. O godz. 8.00 Msza œw.
w intencji Stra¿y Honorowej
NSPJ, adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu i spotkanie w Domu
Parafialnym. W tym dniu, z usta-
nowienia œw. Jana Paw³a II,
Œwiatowy Dzieñ ¯ycia Konse-
krowanego. Sk³adka przezna-
czona na zakony kontemplacyj-
ne. Z racji Œwiêta nie obowi¹zu-
je wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych. Kancelaria pa-
rafialna nieczynna.

3. W pierwszy pi¹tek miesi¹ca
zachêcamy do przyjêcia Komu-
nii œw. wynagradzaj¹cej Naj-
œwiêtszemu Sercu Pana Jezusa
za grzechy œwiata. Okazja do
spowiedzi rano podczas mszy
œwiêtych i popo³udniu od 16.00

do 18.00. Dodatkowa msza œw.
o 16.30, na któr¹ szczególnie za-
praszamy dzieci.

4. W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
gromadzimy siê wokó³ Niepoka-
lanego Serca Maryi na Mszy
Œwiêtej o godz. 8.00 modl¹c siê
za rodziny, które spodziewaj¹ siê
potomstwa. Na tê Mszê œw. zapra-
szamy równie¿ wspólnotê Rycer-
stwa Niepokalanej. O 18.00 Msza
œw. ku czci œw. Jana Paw³a II. Po
Mszy œw. procesja przed pomnik
Papie¿a Polaka. Prosimy przy-
nieœæ œwiece.

5. W pierwszy pi¹tek i sobotê
odwiedzimy chorych i starszych
z komuni¹ œw.

6. W przysz³¹ niedzielê o godz.
13.30 chrzty. Pouczenie w pi¹tek
o godz. 19.00.

7. Zapraszamy na Pasjê do
Ksiê¿y Salezjan do Krakowa.
Wyjazd w niedzielê 25 lutego
o godz. 12.30. Koszt 45 z³. W so-
botê 3 marca jedziemy do Smo-
kowca na S³owacji, aby na Hre-
bienoku zobaczyæ Tatrzañsk¹
Œwi¹tyniê Lodow¹. Wyjazd godz.
7.00. Koszt 40 z³ plus 10 euro.

8. W œrodê – wspomnienie
œw. Jana Bosko, prezbitera.

Cz³owiek, to brzmi dumnie

Ka¿dy cz³owiek boi siê cier-

pienia, choroby, œmierci i jest to

ca³kowicie naturalne. Ka¿da

przysz³a matka modli siê, aby

urodziæ zdrowe dziecko - i to

równie¿ nie wymaga obszerne-

go komentarza. Jednak co siê

dzieje, kiedy oczekiwane, upra-

gnione dziecko przychodzi na

œwiat chore?

Trzynaœcie lat temu mnie, mo-

jego mê¿a i ca³¹ moj¹ rodzinê

Bóg wystawi³ na tak¹ próbê. Uro-

dzi³am cudown¹, chor¹ córecz-

kê. Co czuliœmy? Ogromny ból,

nadziejê, ¿e mo¿e to nieprawda,

w g³owie huk zamykanych drzwi

z napisem: STUDIA, DOBRY

ZAWÓD, WNUKI...

Z biegiem czasu orientujesz

siê, ¿e równoczeœnie dosta³eœ do

rêki klucz do innych DRZWI, za

którymi jest wyj¹tkowy, lepszy

œwiat. Œwiat, w którym uœmiech

twojego dziecka mo¿e znaczyæ

wiêcej ni¿ skarby króla Salomo-

na, gdzie nie ma zawiœci, obga-

dywania, nie licz¹ siê markowe

ciuchy. Powoli sprawy, które do-

t¹d spêdza³y sen z powiek, jak

kariera zawodowa czy konsump-

cyjne podejœcie do œwiata,

schodz¹ na plan dalszy. Najwa¿-

niejsze staj¹ siê pokora i wiara

w to, ¿e Dobry Bóg pomo¿e byæ

najlepszym opiekunem Ma³ego

Anio³a na ziemi.

Ka¿dy cz³owiek ma woln¹

wolê. Mo¿e coraz szerzej otwie-

raæ DRZWI dla siebie, przyjació³,

rodziny, ale mo¿e te¿ wyrzuciæ

otrzymany klucz i ca³e ¿ycie z³o-

rzeczyæ Bogu, ¿e nie mo¿e otwo-

rzyæ BRAMY. Ale czy warto?

W nadchodz¹cym nowym roku,

jak i w ka¿dym nastêpnym, ¿yczê

wszystkim opiekunom dzieci nie-

pe³nosprawnych- równie¿ sobie

i mojemu mê¿owi- abyœmy nie
(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 29 stycznia
 6.00 Œp. Tadeusz Grobelny
6.45 Œp. Emilia W¹drzyk
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Maria Stanek
12.00 Œp. Wanda Majtyka
18.00 Œp. Stanis³aw Tara³a

Œp. Józefa Warcha³ - 7 r.œm.
Wtorek 30 stycznia
6.00 Œp. Maria Kasperek
6.45 Œp. Teresa Kilian
7.30 Œp. Czes³aw Pawlik
8.00 Œp. Emilia W¹drzyk
12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stanis³aw Jêdroszak - 4 r.œm.

Œp. Anna i Szczepan Radwan,
Maria i Jan Œliwa

Œroda  31 stycznia
6.00 Œp. Julianna Góralczyk
6.45 Œp. Krzysztof Krause
7.30 Œp. Mieczys³aw Pu³ka
8.00 Œp. Wojciech P³oszczyca
12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Edward Flaga
Œp. Leopold Dudziak
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
Œp. Marek Wiecheæ
Œp. Teresa Kêpka
Œp. Maria Widlarz
Œp. Jadwiga Kasperek
Œp. Józef £opatecki
Œp. Maria Madyda
Œp. Mieczys³aw Sajdak
Œp. Genowefa Radwan
Œp. Barbara Boda
Œp. W³adys³aw Herbut
Czwartek 1 lutego
6.00 Œp. Helena Bernat
6.45 Œp. Bogus³aw Sarach

7.30 Œp. Maria Stanek
8.00 Œp. Irena Korus
12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz

Œp. Sabina i Ferdynand Kasperkiewicz
Pi¹tek 2 lutego
6.00 Œp. Wies³aw Dudoñ

Œp. Maria Dro¿d¿ - r. œm., m¹¿ Jan,
córka Józefa, zieæ Jan

6.45 Œp. Maria i Stefan Sty³a
7.30 Œp. Maria - w dniu imienin
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³. dla ks. Opiekuna

i Wspólnoty Stra¿y Honorowej NSPJ
12.00 Œp. Maria i Franciszek Ziaja, ks. Kazimierz

Suder, ks. Micha³ Ryœ, za dusze w czyœæcu
cierpi¹ce

16.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk

Œp. Marian Paluchowski - 4 r.œm.
Sobota  3 lutego
6.00 Œp. Wies³awa Krêcioch
6.45 Œp. Eugeniusz Wcis³o
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Wynagradzaj¹ca za zniewagi przeciwko

Niepokalanemu Sercu Maryi i o b³. Bo¿e
dla ks. Opiekuna

12.00 W intencji Koœcio³a, Ojca Œwiêtego
Franciszka, duchowieñstwa, Ojczyzny,
radia Maryja i TV TRWAM

18.00 Œp. Józef Wiêckiewicz
Œp. Marian, Krystyna z rodzicami

Niedziela 4 lutego
6.00 Œp. Mieczys³aw Pu³ka
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk

Œp. Boles³aw Putek wraz z rodzin¹ - 30
r.œm., Jan, Helena K³aput z rodzin¹

9.00 Œp. Adam Barcik
9.00 Roków: Œp. Mieczys³aw Michalski, ¿ona Krystyna
10.30 Œp. Jerzy Moska³a
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00

ks. S. Jaœkowiec, prob

(ci¹g dalszy ze str. 1)

(ci¹g dalszy na str. 4)

Porz¹dek kolêdy:

Czêsto powtarza siê s³owa
b³og. papie¿a Paw³a VI: „Dzisiej-
szy œwiat bardziej wierzy œwiad-
kom, ni¿eli nauczycielom.” Ko-
œció³ do rozwoju bardziej potrze-
buje tych, którzy swoim ¿yciem
potwierdzaj¹ Ewangeliê, ni¿eli
tych, co o Ewangelii mówi¹.

Objawienie Pañskie – to litur-
giczna nazywa Œwiêta Trzech
Króli. Uobecnia nam to Œwiêto
trudn¹ drogê wschodnich ma-
gów, którzy za przewodem
gwiazdy przybywaj¹ do Betle-
jem i tam przed Bo¿¹ Dziecin¹
sk³adaj¹ przywiezione dary.

Chodz¹c po kolêdzie doœwiad-
czam jak bardzo do rozwoju wia-
ry potrzebni s¹ w  rodzinie czy-
telni œwiadkowie Ewangelii. Ci,
którzy ¿yj¹ nauk¹ Chrystusa.
Oni s¹ widoczn¹ gwiazd¹ prowa-
dz¹c¹ domowników do ¿³óbka
betlejemskiego. Doœwiadczam
prawdy, i¿ atmosfera religijna

domu jest najjaœniejsz¹ gwiazd¹
oœwiecaj¹c¹ drogê do Boga
¿ywego. Nie do przecenienia jest
¿ywa wiara rodziców. Kiedy
dziecko widzi, ¿e tatuœ i mamu-
sia codziennie klêka do modlitwy
to wie, ¿e tak jak codziennie siê
myjê i jem, tak i siê modlê. Gdy
na kolêdzie pytam siê dziecka,
na któr¹ mszê œw. chodzi w nie-
dziele, a ono mi odpowiada, ¿e
my wszyscy idziemy na mszê œw.
o godzinie… zachwyca mnie to
œwiadectwo dziecka „my wszy-
scy idziemy, ca³a rodzina”. Bar-
dzo wa¿na dla rozwoju wiary jest
tzw. liturgia domowa. Na ni¹

29. 01. 2018 poniedzia³ek Godz. Miejsce
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 ul. Wojska Polskiego od Tomic do nr 40
31. 01. 2018 œroda Godz. Miejsce
Ks. Piotr Sobala 15.00 ul. Legionów
Ks. Kazimierz Kró¿el 15.00 ul. Wojska Polskiego od 37 do 1
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ks. Infu³at

sk³ada siê prze¿ywanie uroczy-
stej wieczerzy wigilijnej, ale tak-
¿e kolêdy, jak równie¿ zrobienie
palmy, czy te¿ pójœcie
z koszyczkiem na po-
œwiêcenie oraz branie
udzia³u w procesji
Bo¿ego Cia³a. Ogar-
nia mnie smutek, gdy
sk³adaj¹c wizytê
duszpastersk¹ w ro-
dzinie na moje pyta-
nie: „Ilu jeszcze bra-
kuje?” – s³yszê: nie
ma dzieci, bo bior¹
udzia³ w dodatko-
wych zajêciach – ró¿-
ne kó³ka, nauka jêzy-
ków, wyprawy har-
cerskie. Nie ma dzieci na kolê-
dzie, bo maj¹ zajêcia poza do-
mem. Równie¿ brak m³odych,

bo albo s¹ na studiach, lub te¿
umówili siê w tym czasie ze swo-
im znajomym. Budzi siê w mym
sercu zachwyt, gdy podczas wi-

zyty duszpasterskiej
widzê w komplecie
ca³¹ rodzinê. Ktoœ
mo¿e powiedzieæ, ¿e
dzisiaj taki stan jest
niemo¿liwy. Muszê
przyznaæ, ¿e spotka-
³em w Wadowicach
wiele takich rodzin.

Œwiêty nasz Rodak
Jan Pawe³ II niejedno-
krotnie powtarza³:
„Trzeba trwaæ. Nie
popuszczaæ.” Oby-
œmy w tych czasach,
w których duch œwia-

ta bardzo sk³ania do rozwodnie-
nia Ewangelii, byli jej wierni na
co dzieñ.

Wawel – królewskim wzgórzem
W „piêkny” zimowy dzieñ –

Œwiêto œw. Andrzeja, dziêki sta-
raniom ks. inf. Jakuba Gila
i pani Marysi Zadory, udaliœmy
siê do Krakowa w celu zwiedza-
nia historycznych miejsc wzgó-
rza wawelskiego. Nawiedzili-
œmy Katedrê Œwiêtych Stanis³a-
wa i Wac³awa – budowlê ma-

j¹c¹ najwiêksze znaczenie w hi-
storii Polski. Jest katedr¹ koro-

nacyjn¹ królów Polski, miej-

scem ich wiecznego spoczynku.

Pochowani tu te¿ s¹ wielcy wo-

dzowie oraz twórcy polskiej

kultury (np. Adam Mickiewicz

i Juliusz S³owacki)

Szczególn¹ uwagê zwróciliœmy
na Konfesjê œw. Stanis³awa zwan¹
O³tarzem Ojczyzny i krucyfiks
pochodz¹cy z koñca XIV w. Jest
to s³yn¹cy cudami krzy¿ œwiê-
tej królowej Jadwigi. Wyszli-
œmy tak¿e na wie¿ê dzwonu
Zygmunta sk¹d podziwialiœmy
zadymion¹ i zaœnie¿on¹ pano-
ramê Krakowa.

Nastêpny etap zwiedzania to
zamek królewski. Na terenie
zamku, podczas wykopalisk ar-
cheologicznych, stwierdzono
istnienie ju¿ w XI wieku du¿ej
liczby obiektów murowanych,
tak¿e o charakterze rezydencjo-
nalnym. Zwiedzanie rozpoczê-
liœmy od wystawy Wawel Zagi-
niony. Wystawa poœwiêcona hi-
storii wzgórza wawelskiego
z prze³omu X i XI w. Sale wy-
stawowe obejmuj¹ m. in. budy-
nek dawnych kuchni królew-
skich i wozowni. Wyj¹tkowy
charakter wystawy polega na
po³¹czeniu ró¿nych typów eks-
pozycji muzealnej. Eksponowa-
ne obiekty pochodz¹ce z badañ
archeologicznych oraz modele
budowli. W jednej z sal mo¿na
podziwiaæ bogat¹ kolekcjê re-
nesansowych kafli, kamienne
rzeŸby i detali architektonicz-
nych pozyskanych w trakcie

prac konserwatorskich oraz ba-
dañ archeologicznych prowadzo-
nych na terenie wzgórza.

Zamek by³ na przestrzeni wie-
ków wielokrotnie rozbudowywa-
ny i odnawiany. Liczne po¿ary,
grabie¿e i przemarsze obcych
wojsk, po³¹czone z niszczeniem
rezydencji powodowa³y, i¿
obiekt wielokrotnie odbudowy-
wano w nowych stylach architek-
tonicznych oraz remontowano
jego szatê zewnêtrzn¹, a tak¿e
przekszta³cano i zmieniano wy-
gl¹d i wyposa¿enie wnêtrz.

G³ówna ekspozycja zamku to
komnaty na parterze – aparta-
menty wielkorz¹dców krakow-
skich i na II piêtrze sale reprezen-
tacyjne pa³acu, gdzie podziwia-
liœmy kolekcjê gobelinów i arra-
sów, portrety królów i kolekcjê
renesansowych mebli w³oskich,
30 s³ynnych g³ów wawelskich.

I taka refleksja na koniec prze-
chodz¹c przez komnaty zamku.
Wspomina³am swoje poprzednie
zwiedzanie z czasów szkolnych.
Komnaty by³y wtedy jakby ja-
œniejsze, gobeliny i arrasy piêk-
niejsze, ale… wszystko szarzeje
z biegiem lat, pewnie i oczy nie
te – bo starsze o 50 lat.

Maria Wolczko


