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Ku pamiêci „Z nastaniem wieczora przynosili do Niego wszystkich chorych. Uzdrowi³ wielu dotkniêtych rozmaitymi chorobami.”
W przysz³¹ niedzielê 11 lutego jest Œwiêto Matki Bo¿ej z Lourdes –
Œwiatowy Dzieñ Chorego. Trzeba chorym pomagaæ. Pomagaæ im tak,
¿eby w swej niemocy otworzyli siê na Bo¿¹ moc. Poprzez Sakrament
Chorych Pan Jezus duchowo i fizycznie dŸwiga ludzi obola³ych.
(ci¹g dalszy ze str. 7)

sugestywnie gra³ aktor, przedstawiaj¹cy diab³a, który opêta³ Heroda. I konkluzja scen z Herodem i diab³em: chwyæcie siê
Boga, aby nie upaœæ, nie daæ siê
zwieœæ, bo czasy s¹ trudne.
Spektakl trwa³ ok. trzech godzin (z trzydziesto minutow¹
przerw¹). Dwie trzecie tego czasu to sceny zwi¹zane z Narodzeniem (Jase³ka). Ostatnie kwadranse to przedstawienie obrzê-
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dów kolêdniczych Œl¹ska Cieszyñskiego i wspólne kolêdowanie widzów i aktorów. Niezapomniany czas. Ju¿ czekamy na
rok nastêpny. Jakie obrazy pozosta³y w naszych sercach, jakie
myœli przywo³a³y i przywo³uj¹,
jakie pragnienia zagoœci³y u nas,
widzów po tym spektaklu? Aby
sobie odpowiedzieæ na te pytania, „mus tam byæ” – jak mówi¹
górale.
Tadeusz WoŸniak
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Wci¹¿ jestem przy Tobie
„Poka¿ mi swoje mieszkanie, a powiem ci jaki jesteœ.” Du¿o mówi to
m¹dre porzekad³o. Chodzi³em z b³ogos³awieñstwem kolêdowym po waszych domach, mieszkaniach. W tym
roku, gdy obchodzimy 40-lecie wyboru wadowiczanina na Stolicê Piotrow¹, postanowi³em zaobserwowaæ,
jaki jest wystrój waszych pokoi. Patrzy³em na to, co zamieszczacie na
œcianach waszych mieszkañ. Cieszy³o mnie, gdy w wiêkszoœci widzia³em
powieszony krzy¿, a tak¿e obrazy,
czy to Pana Jezusa, Jego Matki,
(ci¹g dalszy na str. 3)
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1. Zapraszamy na spotkanie
Rycerstwa
Niepokalanej
w œrodê po Nowennie do Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy.
2. W przysz³¹ niedzielê wspomnienie Najœwiêtszej Maryi
Panny z Lourdes. Z woli Ojca
Œwiêtego obchodzimy XXVI
Œwiatowy Dzieñ Chorego.
W tym dniu o godz. 7.30 msza
œw. w intencji Ró¿ Ró¿añcowych i zmianka ró¿añcowa. Po
tej mszy œw. udzielimy sakramentu namaszczenia. Sakrament ten mog¹ przyj¹æ osoby
chore i w podesz³ym wieku, bêd¹ce w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej. Zachêcamy rodziny, aby
pomog³y chorym i starszym
krewnym w dotarciu do œwi¹tyni. Na mszy œw. o godz. 10.30
b³ogos³awieñstwo rocznych
dzieci, które mo¿na zg³aszaæ
w kancelarii lub zakrystii.
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3. Sk³adamy serdeczne „Bóg
zap³aæ” za ¿yczliwe przyjêcie
wizyty duszpasterskiej, za
wspóln¹ modlitwê, œwiadectwo
chrzeœcijañskiej wiary i wszelki pytania czy uwagi. Dziêkujemy równie¿ za z³o¿one ofiary, które kap³ani przekazuj¹
jako wsparcie dla ksiê¿y chorych, na Uniwersytet Papieski,
na misje, na dzie³a Arcybiskupa i dzia³alnoœæ duszpastersk¹.
4. Zapraszamy na Apel Jasnogórski w pi¹tek 16 lutego. Wyjazd o godz. 15.45. Koszt 35 z³.
Na Pasjê do Ksiê¿y Salezjan do
Krakow a pojedziemy w niedzielê 25 lutego o godz. 12.30.
Koszt 45 z³. W sobotê 3 marca
jedziemy do Smokowca na S³owacji, aby na Hrebienoku zobaczyæ Tatrzañsk¹ Œwi¹tyniê Lodow¹. Wyjazd godz. 7.00. Koszt
40 z³ plus 10 euro.
5. Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek - wspomnienie
œw. Agaty, dziewicy i mêczennicy, we wtorek – wspomnienie
œwiêtych mêczenników Paw³a
Miki i towarzyszy, w sobotê –
wspomnienie œw. Scholastyki,
dziewicy.
ks. S. Jaœkowiec, prob

dzie³u? Po ludzku to niewyt³umaczalne, ale u Boga nie ma nic
niemo¿liwego. Duch Œw. mo¿e
nas uzdolniæ do jeszcze wiêkszych rzeczy, jeœli tylko otworzymy siê na Niego.
Dobrze, ¿e narodzi³ siê Jezus,
¿e przyszed³ na ziemiê, aby rozpaliæ ogieñ mi³oœci, który tak
piêknie uzewnêtrznia³ siê w tym
widowisku. Wszystkie sceny
by³y piêkne, ale najwiêcej aplauzu widowni wzbudza³y te
z udzia³em dzieci. Biegaj¹ce na
czworakach po scenie i pobekuj¹ce jak baranki dzieci poruszy³y wszystkich. Rêce same sk³ada³y siê do oklasków. Zachwyca³a
liczba anio³ów. Oczy radowa³
t³um pasterzy, gospodyñ i dziewcz¹t, wszyscy w barwnych strojach ludowych Beskidu Œl¹skiego i Cieszyñskiego. U panów
przewa¿a³a czerwieñ kamizelek
i biel spodni, u pañ granat i czerñ
spódnic i biel bluzek. Dzieci poza graj¹cymi baranki i anio³ki, które oczywiœcie by³y bia³e –
cieszy³y oczy wszystkimi kolorami. Piêkne sceny zwi¹zane
z przybywaniem do Ma³ego Jezuska: anio³ów, pasterzy, magów,
ludu œl¹skiego, promieniowy betlejemsk¹ radoœci¹. Niezwykle

(ci¹g dalszy ze str. 5)

raz kolejny uczestniczyæ w tym
piêknym spektaklu. I chocia¿ historia Narodzenia jest nam znana od najm³odszych lat, to spektakle cieszyñskie, w du¿ej czêœci oparte na dialogach zaczerpniêtych z Ewangelii, zawsze poruszaj¹ serca ogl¹daj¹cych.
Uczestniczyliœmy w pierwszym
spektaklu bie¿¹cej edycji Jase³ek, st¹d na pocz¹tku powitania
goœci, w tym wspomnianego
Pana Burmistrza, a równie¿ naszej wadowickiej grupy. By³y
równie¿ podziêkowania skierowane do wszystkich, którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie
tego szczególnego widowiska.
Jase³ka to wspania³a okazja do
Ewangelizacji widzów, ale myœlê, ¿e przede wszystkim aktorów. W tym spektaklu uczestnicz¹ ca³e rodziny, od najmniejszych - maleñki aktor graj¹cy
Jezuska mia³ mo¿e szeœæ, mo¿e
siedem miesiêcy – przez m³odzie¿, rodziców, a¿ do babæ
i dziadków, ³¹cznie ponad 150
osób. Nie szkoda im czasu na
próby, na przygotowanie strojów, na przygotowanie dekoracji. S¹ zaanga¿owani w swoje
dzie³o bez reszty. Sk¹d w nich
tyle zapa³u, tyle oddania temu
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Poniedzia³ek 5 lutego
6.00 Œp. W³adys³aw Dudoñ
6.45 Œp. Maria, Jan, Józef
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. Sylwia Œlusarczyk
12.00 Œp. Maria Stanek
18.00 Œp. Agata Jurczak Kordek i zmarli
z rodziny
Œp. Agata Lasek
Wtorek 6 lutego
6.00 Œp. Stanis³awa Senkowska
6.45 Œp. Romana Brandys
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. W³adys³aw Gluza
12.00 Œp. Cecylia Siuta
18.00 Œp. Henryk Krêcioch
Œp. Adam i Janina Kochman
Œroda 7 lutego
6.00 Œp. Maria Stanek
6.45 Œp. Wies³aw Opyrcha³ - 7 r.œm.
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. Anna Wiêckiewicz
12.00 Œp. Eleonora Romañczyk - 13 r.œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych:
Dziêkczynna z proœb¹ o dalsze b³og.
Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla Lucyny
w 60 r. urodzin i dla jej rodziny oraz
b³og. Bo¿e dla Sandry
Za zmar³ych:
Œp. Wanda Majtyka
Œp. Edward Flaga
Œp. W³adys³awa Tentszert-Dyrcz - 1 r.œm.
Œp. Teresa Kêpka
Œp. Maria Widlarz
Œp. Józef £opatecki
Œp. Maria Madyda
Œp. Franciszek i Janina z dzieæmi
Œp. Mieczys³aw Sajdak
Œp. Alfreda Leñ - 4 r.œm.
Œp. Czes³aw Stolarczyk - 8 r.œm.
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Œp. W³adys³awa i Izydor Pawlik, Genowefa Radwan
Œp. Barbara Boda
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Stefania Kowalczyk
Czwartek 8 lutego
6.00 Œp. Mieczys³aw Pu³ka
6.45 Œp. Irena Korus
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. Mieczys³aw K³obuch - 30 r.œm.
12.00 Œp. Edward Maga
18.00 Œp. Edward Pytlowski
Œp. Eugeniusz Spisak - 4 r.œm.
Pi¹tek 9 lutego
6.00 Œp. Mieczys³aw Pu³ka
Œp. Tadeusz Pietruszka - 10 r.œm.
45
6.
Œp. Stanis³aw Bernaœ
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. Julianna Góralczyk
12.00 Œp. Maria Kasperek
18.00 Œp. Wanda Majtyka
Œp. Lucjan Pasternak
Sobota 10 lutego
6.00 Œp. Mieczys³aw Pu³ka
6.45 Œp. Marek Wiecheæ
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. Mieczys³aw Hodur
12.00
18.00 Œp. Jerzy Moska³a
Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
Niedziela 11 lutego
6.00 Œp. Jan Pomiet³o - 31 r.œm.
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
O b³og. Bo¿e dla Cz³onków ¯ywego
Ró¿añca i ks. Opiekuna
9.00 Œp. Adolf Gonet - 23 r.œm.
9.00 Roków: Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
10. 30 Roczki
12. 00 Œp. Adam Barcik
13. 30 Œp. Stefan M¿yk
18.00 Œp. Alojzy Komorowski

dobrze s³u¿y Koœcio³owi i œwiatu w trudnych czasach koñcz¹cego siê drugiego tysi¹clecia.
Proszê was te¿, abyœcie zachowali wiernoœæ Chrystusowi,
Jego krzy¿owi, Koœcio³owi
i Jego Pasterzom.”
Obyœmy w naszej œwiadomoœci
wci¹¿ nosili piêkne zdania
ks. pra³ata Edwarda Zachera, który przybywaj¹cego do Wadowic
Ojca Œwiêtego 7 czerwca 1979
roku – wita³ s³owami: „Przyjecha³eœ do nas, miasta swojego,
z b³ogos³awieñstwem dla obecnych i nieobecnych, dla wszystkich teraŸniejszych i przysz³ych
pokoleñ. Do Ciebie dziœ wo³amy
Ojcze Œwiêty: Nie puœcimy Ciê,
a¿ pob³ogos³awisz nas i Ojczyznê ca³¹. Pozostaw nas na zawsze
w myœli i sercu swoim. Przyrzekamy trwaæ zawsze przy Tobie,
s³u¿bie Chrystusowi, Zbawicielowi cz³owieka.”(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 1)

œw. Józefa, jak równie¿ Jana
Paw³a II. Powieszone obrazy
œwiadcz¹ o religijnoœci mieszkañców. Gdy ich brakuje – noszê wtedy przekonanie, ¿e
w tym domu wiary brakuje. Od
czasu do czasu dostrzega³em, ¿e
czym bardziej nowoczesny dom,
czy te¿ nowoczesny wystrój
mieszkañ, tym mniej jest miejsca
na powieszenie œwiêtego obrazu.
S¹ za to inne, o tematyce œwieckiej. W takich wypadkach wprost
pyta³em, dlaczego Pañstwo nie
macie ¿adnego znaku religijnego.
S³ysza³em: „Nosimy je w naszych
wnêtrzach.” Jestem przekonany,
¿e jedno i drugie jest wa¿ne – tak
œciana mieszkania, jak i wnêtrze
cz³owieka.
Bardzo mnie cieszy³y, i¿
w mieszkaniach wadowickich
s¹ obrazy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy i Œwiêtego Jana
Paw³a II. Przecie¿ to nasz Rodak. To On do Polaków przed 40
laty tak serdecznie mówi³: „Nie
zapominajcie o mnie w modlitwie, na Jasnej Górze i w ca³ej
naszej OjczyŸnie. Niech ten papie¿, który jest krwi¹ z waszej
krwi i sercem z waszych serc
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w nas na zawsze. W myœlach i sercach naszych.” Œwiêty nasz Wadowiczaninie, wci¹¿ dzieñ po
dniu pamiêtaj o nas. Wstawiaj siê
u Boga za nas i nasze miasto. Obraz z Twoj¹ podobizn¹ niech
przyozdabia nasze mieszkania
byœmy wci¹¿ pamiêtali, ¿e jesteœ
naszym Opiekunem. „Tobie
wszystko oddajê i niczego siê nie
lêkam, bo jestem z Tob¹”

(ci¹g dalszy ze str. 3)

Niejednokrotnie na kolêdzie
s³ysza³em wyznanie naszych parafian: „Mnie w gimnazjum
uczy³ religii ks. Edward Zacher,
który i Ojca Œwiêtego katechizowa³.” Mówiliœcie to z wielk¹
dum¹. S³usznie. Chciejcie, aby
w ¿yciu waszym i ¿yciu waszych rodzin wci¹¿ g³oœnym
echem rozbrzmiewa³y s³owa
waszego katechety. „Pozostañ

ks. Infu³at

Rycerstwo Niepokalanej odpowiedzi¹ na wezwanie
Maryi z Fatimy
Trzy dni po ostatnim objawieniu w Fatimie, m³ody kleryk
franciszkanin Rajmund Kolbe
zak³ada w Rzymie 16.10.1917r.
Rycerstwo Niepokalanej /MI.
25 listopada 2017 r Zarz¹d
Diecezjalny i Wadowicka
Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej uroczyœcie obchodzili
100-lecie istnienia Rycerstwa
Niepokalanej. Rozpoczêliœmy
konferencj¹: „Wp³yw objawieñ
fatimskich na historiê Europy
i œwiata„ – prelegentem by³
ks. Jacek M. Pêdziwiatr, dyrektor radia Anio³ Beskidów Bielsko Bia³a.
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Ks. Jacek M. Pêdziwiatr przedstawi³ objawienia fatimskie
w obliczu pontyfikatów papie¿y:
od pontyfikatu papie¿a Benedykta XV, poprzez pontyfikaty
Piusa XI, Piusa XII, Jana XXIII,
Paw³a VI, do pontyfikatu Jana
Paw³a II.
Przedstawi³ rys historyczny
wydarzeñ w Europie i œwiecie
podkreœlaj¹c konsekwencjê odpowiedzi Koœcio³a na wezwanie
Maryi w Fatimie. Szczególn¹
uwagê zwróci³ na zawierzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi:
narodu, Ojczyzny, œwiata, które
nie pozostaj¹ bez odpowiedzi
Boga w wydarzeniach na ziemi.

Konferencja odbywa³a siê
w sali teatralnej domu katolickiego, w której znajduje siê ekspozycja zdjêæ z 13.05.1981r
z placu œw. Piotra w Rzymie,
a tak¿e ³ó¿ko, na którym le¿a³
Jan Pawe³ II po zamachu – dar
Polikliniki Gemelli w Rzymie.
Po konferencji krótka przerwa
– przygotowanie do Eucharystii.
Msza œw. koncelebrowana
w intencji Rycerstwa Niepokalanej, s³owo Bo¿e wyg³osi³
ks. dr Bogus³aw Nagel – asystent
Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Krakowskiej. Ks. Bogus³aw nawi¹zuj¹c do Ewangelii
wg œw. £ukasza „uduchowione
¿ycie zmartwychwsta³ych”.
A ¿e umarli zmartwychwstaj¹, to
i Moj¿esz zaznaczy³ tam, gdzie
jest mowa „O krzaku”, gdy Pana
nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.
Bóg nie jest [Bogiem] umar-

³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem dla niego ¿yj¹. I podkreœli³,
¿e jako Rycerze Niepokalanej
¿yjemy wed³ug idea³u MI
œw. Maksymiliana „zdobyæ ca³y
œwiat dla Chrystusa przez Niepokalan¹”. Oddaæ siê Maryi bez
reszty niech czyni z nami co chce
- KOCHAJ Niepokalan¹, a bêdziesz szczêœliwy - to s³owa œw.
Maksymiliana. Byæ Rycerzem
Niepokalanej to byæ przede
wszystkim Rycerzem Chrystusa,
bo Chrystus jest naszym Królem.
Po Eucharystii by³ czas na
wspólne spotkanie przy kawie,
herbacie, s³odkoœciach - rycerzy
z archidiecezji krakowskiej
z Krakowa, z Mistrzejowic, z parafii œw. Brata Alberta, z bazyliki
œw. Franciszka oo. Franciszkanów, Suchej Beskidzkiej i miejscowa wspólnota z Wadowic.
Maria Wolczko

Jak dobrze, ¿e narodzi³ siê Jezus
Jak dobrze, ¿e narodzi³ siê Jezus - tymi s³owami Burmistrz
Cieszyna, Pan Ryszard Macura
rozpocz¹³ swoje podziêkowanie
i gratulacje skierowane do Zespo³u Teatralnego parafii
œw. El¿biety, który pod kierun-

kiem s. Jadwigi Wyrozumskiej ze
zgromadzenia Sióstr El¿bietanek, od 1990 roku wystawia Tradycyjne Jase³ka. Dziêki inicjatywie ks. inf. Jakuba Gila i Pani
Marii Zadora, mieliœmy okazjê po
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(ci¹g dalszy na str. 7)

