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Ku pamiêci W Starym Testamencie Bóg naucza³: „To jest znak przymierza zawartego z wami – ³uk, który k³adê na ob³oki.”
Dla nas chrzeœcijan znakiem przyjaŸni z Bogiem jest chwalebny
krzy¿ Jezusa Chrystusa. On nas pobudza, byœmy siê wci¹¿ nawracali
i wierzyli w Ewangeliê.
JG

Nawracajcie siê

(ci¹g dalszy na str. 7)

Trzej Królowie. Nie zabrak³o momentów
humorystycznych
z os³em, wo³em.
Przekonaliœmy siê, ¿e jase³ka
najwiêcej radoœci dawa³y dzieciom, najm³odsi z wielk¹ uwag¹
œledzili wystêp, ale tak¿e swoj¹
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radoœæ wyra¿a³y g³oœnymi okrzykami i brawami. Na zakoñczenie zosta³y zaproszone na scen¹.
Kiedy wracaliœmy do Wadowic
by³o ju¿ ciemno. Œpiewaliœmy kolêdy, podziwialiœmy w Kalwarii oœwietlony œwi¹tecznie Rynek i ulicê.
Maria Zadora
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Chrystus prosi nas,
byœmy mieli odwagê
spojrzeæ do ty³u, a tak¿e patrzyæ przed siebie.
Przypominaæ sobie jak
to by³o wczoraj po to,
by z odwag¹ patrzyæ na
jutro. Znaæ nasz¹ historiê, bo ona jest nauczycielk¹ ¿ycia. Do takiej
retrospekcji zaprasza
nas Metropolita Krakowski, ks. abp Marek
Jêdraszewski. W liœcie,
który skierowa³ do nas,
pisze: „W roku 2018
(ci¹g dalszy na str. 3)

Og³oszenia parafialne
1. Niedziela Wielkiego Postu 18 lutego 2018
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 codziennie w ci¹gu roku.
2. Jutro spotkanie Akcji Katolickiej o godz. 16.30.
3. Z achêcamy do udz ia³u
w przedstawieniu Mêki Pañskiej w Krakowie u Ksiê¿y Salezjan w niedzielê 25 lutego.
Wyjazd godz. 12.30. Koszt 45
z³. Natomiast do Myœlenic pojedziemy w niedzielê 11 marca. Wyjazd godz. 14.00. Koszt
przejazdu 15 z³.
4. W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci œp. S³awomir Wójtowicz, œp. Janina Kucap. Wieczny
odpoczynek racz im daæ Panie,
a œwiat³oœæ wiekuista niechaj im
ks. S. Jaœkowiec, prob
œwieci.

1. W niedziele Wielkiego Postu 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

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli
i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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Niedziela 25 lutego
6.00 Œp. Czes³aw Kamiñski - 3 r.œm.
7.30 Œp. Maria Duszka - 1 m-c od œmierci
Œp. Jan Kaczmarczyk
00
9.
Œp. Adam Barcik
9.00 Roków: Œp. Ludwik Siepak i zm. z rodziny
(ci¹g dalszy ze str. 5)

10.30 Œp. Józef Witek - 20 r.œm., Bronis³awa
Pacek - 4 r.œm.

12.

00

Œp. Stefan M¿yk

13. 30 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
18.00 Œp. Augustyn Gurdek - 15 r.œm.

W budynku Wy¿szego Seminarium Duchowego w auli obejrzeliœmy Jase³ka. Co roku kalwaryjskie Jase³ka wystawiane s¹ przez
kleryków WSD oo. Bernardynów
oraz franciszkañsk¹ m³odzie¿
oazow¹. Ciesz¹ siê nies³abn¹c¹
popularnoœci¹, sala wype³nia siê
do ostatniego miejsca. Tak by³o
i w tym roku, na widowni ca³e rodziny, bardzo du¿o dzieci w ró¿nym wieku. Kalwaryjskie Jase³ka co roku zaskakuj¹ nowym scenariuszem.
Po raz kolejny, jak powiedzia³ kiedyœ œw. Jan Pawe³ II: „Prze¿ywamy
na nowo tajemnicê Bo¿ego narodzenia; równie¿ dla ludzi naszego
czasu rodzi siê to Dzieciê nios¹ce
œwiatu zbawienie, a wszystkim ludziom radoœæ i pokój.”
Ogl¹daliœmy kolejne sceny,
g³ównie w tym roku ukazywana
by³a Œwiêta Rodzina pochylona
nad ¿³óbkiem dzieciêcia Jezus,
pastuszkowie sk³adaj¹cy dary,

tu w 2002 roku œw. Jan Pawe³ II
dokona³ zawierzenia i oddania
pod opiekê Maryi ca³ego Koœcio³a i narodu polskiego. Stanêliœmy te¿ przed jedn¹ z najwiêkszych szopek bo¿onarodzeniowych w Polsce. na specjalnej
konstrukcji o powierzchni 20
m.kw. ustawiono szopkê, a za ni¹
t³o przedstawiaj¹ce panoramê
Betlejem, wysokie na 8 i szerokie na 11 metrów. W szopce u³o¿onych jest 150 figurek i innych
elementów, w tym 50 czêœci ruchomych.
Cech¹ franciszkañskich szopek jest to, ¿e nawi¹zuj¹ one do
przekazania ewangelicznego, na
którym opar³ swoje ¿ycie
œw. Franciszek z Asy¿u i pokazuj¹ ¿ycie zgodnie z natur¹. Przy
szopce trwa³ koncert kolêd
w wykonaniu dzieci z przedszkola i chórów, w³¹czyliœmy siê
do wspólnego kolêdowania.
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(ci¹g dalszy na str. 8)

Intencje
mszalne:
Poniedzia³ek 19 lutego
6.00 Œp. W³adys³aw Gluza
6.45 Œp. Stanis³awa Senkowska
7.30 Œp. Maria i Franciszek Ziaja,
Andrzej, Sylwester i jego 2 braci
Goryl i za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
00
8.
Œp. Jan Kaczmarczyk
12.00 Œp. Irena Krêcioch - 8 r.œm.
18.00 Œp. Edward Mazur z rodzicami
Œp. Zmarli z rodziny Guzdek,
Paj¹k, S³upski, Kleszcz, Mrajca
Wtorek 20 lutego
6.00 Œp. Wanda Majtyka
6.45 Œp. Eugeniusz Wcis³o
7.30 Dziêkczynna w 25 r.œlubu Izoldy
i Marka z proœb¹ o obfite b³. Bo¿e
dla rodziny
8.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
12.00 Œp. Zbigniewa Warcha³
18.00 Œp. Edward Pytlowski
Œp. Aniela, Walenty i Stanis³aw
Grabysz oraz Zofia i Micha³ Cygan
Œroda 21 lutego
6.00 Œp. Zmarli z rodz. Kasprzyk
i Purchla
6.45 Œp. Maria Kasperek
7.30 Œp. Aleksandra Kozak
8.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
12.00 Œp. Alfred G³adki
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Edward Flaga

Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.
Œp.

Teresa Kêpka
Maria Madyda
Mieczys³aw Sajdak
Genowefa Radwan
Barbara Boda
W³adys³aw Herbut
Stefania Kowalczyk
Stanis³awa Rzepa
Maria Krupnik

Czwartek 22 lutego
6.00 Œp. Anna Szczur
6.45 Œp. Zbigniewa Warcha³
7.30 Œp. Jan Kaczmarczyk
8.00 Œp. Maria Tyra³a - 2 r.œm.
12.00 Œp. Julianna Góralczyk
18.00 Œp. Teresa Gawlik - 5 r.œm., m¹¿ Adam
Œp. Józef £opatecki
Pi¹tek 23 lutego
6.00 W int. Gra¿yny o zdrowie i si³y do walki
z chorob¹
45
6.
Œp. Stanis³awa Pomiet³o
7.30 Œp. Mieczys³aw Hodur
8.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
12.00 Œp. Franciszek i Kazimierz
18.00 Œp. Jerzy Dobrowolski - 10 r.œm.
Œp. Jadwiga Kasperek
Sobota 24 lutego
6.00 Œp. Kazimierz Matwejczuk
6.45 Œp. Alojzy Bisaga
7.30 Œp. Stanis³aw Bogusz - 4 r.œm.
8.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
12.00 Œp. Julianna Kaczmarczyk - 1 r.œm.
18.00 Œp. Jerzy Szara - 21 r.œm.
Œp. Kazimiera Zadora - 1 r.œm.
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Na przestrzeni ostatnich 100
lat w ró¿nych dziedzinach naszego bytowania, tak w ca³ej OjczyŸnie, jak i w zak¹tku wadowickim bardzo du¿o siê zmieni³o. Dla przyk³adu przyjrzyjmy
siê warunkom zdobywania wiedzy przez nasz¹ m³odzie¿ przed
przesz³o 100 laty. W³adze austriackie zgodzi³y siê, aby
w 1866 roku powsta³o gimnazjum, jako szko³a œrednia w Wadowicach. To by³a jedyna taka
uczelnia na terenie od Tatr do
Krakowa. Dawa³a ona mo¿liwoœæ dostania siê na wy¿sze studia. Czytaj¹c ksi¹¿kê pt. „Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum
znane i nieznane” wydane
z okazji 150-lecia powstania
gimnazjum smutkiem nas napawa ciê¿kie bytowanie, zw³aszcza tych, którzy byli zamiejscowymi uczniami wadowickiego
gimnazjum. W roku szkolnym
1879/80 by³o 267 uczniów,
z czego spor¹ czêœæ stanowi³a
grupa zamiejscowa. Mieszka³a
ona na stancjach. Jeden z jej
uczestników tak opisuje warunki, w jakich zamieszkiwa³:

(ci¹g dalszy ze str. 1)

przypada 100. rocznica odzyskania niepodleg³oœci przez
nasz¹ Ojczyznê. G³ówne uroczystoœci zwi¹zane z tym jubileuszem bêdziemy prze¿ywaæ
w listopadzie, ale modlitwa
dziêkczynna za dar wolnej Ojczyzny oraz proœba o b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla niej, powinna byæ obecna we wszystkich
miesi¹cach roku. Jej szczególnym wyrazem bêdzie „Jubileuszowa Nowenna”. Rozpocznie siê ona w lutym, a zakoñczy w paŸdzierniku. Nowenna
bêdzie najpierw dziêkczynieniem za to, ¿e Bóg da³ naszemu narodowi licznych Œwiêtych i B³ogos³awionych, którzy
przyczyniali siê do zachowania wiary w rodzinach i nieustannej odnowy ³adu moralnego w ¿yciu Polaków.”

(ci¹g dalszy na str. 4)
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skiej zorientowany w trudnoœciach lokalowych towarzysz¹cych jego podopiecznym. Z tego
grona wysz³a myœl, aby wybudowaæ bursê. Niestety, nie nazbierano w³aœciwej sumy, by mog³a
powstaæ taka inwestycja. A jednak za te pieni¹dze, które zebrano kupiono dom, który wyremontowano, a w nim od wrzeœnia
1892 roku mog³o zamieszkaæ
7 zamiejscowych uczniów.
Niejednokrotnie
s³yszê
o wspó³czesnej biedzie. Jest ona
nieporównywalna z tamtymi czasami. Z t¹ niezwyk³¹, galicyjsk¹
nêdz¹. Nieustannie trzeba sobie
uœwiadamiaæ, jak Bóg po latach
da³ nam szansê na lepsze, godniejsze ¿ycie.
Nie mogê siê równie¿ powstrzymaæ od dalszego myœlenia. Wspó³czeœni nauczyciele
troszcz¹ siê o ucznia. Nie tylko
trudz¹ siê, by nape³niæ jego g³owê odpowiednimi wiadomoœciami. Chc¹ tak¿e kszta³towaæ jego

(ci¹g dalszy ze str. 3)

„Jakie¿ by³o ¿ycie uczniów
w Wadowicach? To by³a prawdziwa, a nie urojona zmora.
Lada, uboga wdowa, mieszkaj¹ca w niskim, drewnianym domku dla poprawienia losu bra³a
uczniów na stancje, by mieæ
z nich wiêcej dochodów bra³a
ich wiêksz¹ liczbê, ni¿ ciasne
mieszkanie mog³o pomieœciæ
i karmi³a ich licho. Ciasnota,
brak powietrza i œwiat³a szkodzi³
zdrowiu. Przy niewielkim stole,
ko³o jednej lampy, cisnêli siê
wieczorem wszyscy. Tu pisali
zadania domowe, tu siê uczyli.
Uczeñ, którego rodzice przywozili gospodyni wiêcej ziemniaków ze wsi, by³ uprzywilejowany.” Takie nêdzne bytowanie
uczniów nie dawa³o spokoju nauczycielom tej szko³y, a zw³aszcza katechecie gimnazjalnemu
Janowi Pietrzyckiemu. By³ on
najlepiej z kadry nauczyciel-

-4-

serce. Wci¹¿ chodzi o kszta³cenie i wychowanie ucznia. Pragnê z³o¿yæ ho³d tym nauczycielom, którzy staraj¹ siê wnikaæ
w g³¹b osobowoœci swojego
ucznia. Dowiedzieæ siê, w jakich
warunkach on ¿yje. Jaki jest
jego dom, rodzina. Mo¿e i jemu
dokucza bieda. Myœlê zw³aszcza o tych, którzy katechizuj¹ –
kap³anach, zakonnicach, katechetach œwieckich. Wiadomoœci
religijne trzeba przekazywaæ,
ale nie mo¿na zapomnieæ, ¿e
Ewangelia opiera siê na mi³osiernej mi³oœci.

N as z¹ m ³o d zi e ¿ œ w. J a n
Pawe³ II okreœla³ jako „nadziejê Koœcio³a”. Czy¿ nie powinna byæ wdziêczna Bogu
i ludz iom za wsp ó³c zesn e,
sprzyjaj¹ce warunki do ich
rozwoju, tak duchowego, jak
i fizycznego. Oby ich postawê
kszta³towa³ zapa³. Niszczycielska jest postawa roszczeniowa – wci¹¿ mi siê nale¿y.
Niech uto¿samiaj¹ siê z proœb¹
Œwiêtego Papie¿a Jana Paw³a II
„Bogu dziêkujcie, Ducha nie
gaœcie!”
ks. Infu³at

Jase³ka w Kalwarii Zebrzydowskiej
Tradycj¹ sta³o siê, ¿e co roku
jedziemy na Jase³ka do Kalwarii Zebrzydowskiej. I tak by³o
21 stycznia 2018 roku. Wœród
50 osób liczna grupê stanowili
rodzice z dzieæmi i babcie. Naszym celem by³a modlitwa
przed obrazem Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej, obejrzenie szopek
i jase³ek.
Kalwaria powita³a nas zimow¹
sceneri¹. Najpierw udaliœmy siê
na dziedziniec bazyliki Matki
Bo¿ej Anielskiej, gdzie zakon-

nicy ustawili szopkê przedstawiaj¹c¹ jedynie scenê ze Œwiêt¹
Rodzin¹, figury z drewna wielkoœci cz³owieka. Tu pod przewodnictwem ks. inf. Jakuba Gila rozpoczêliœmy
kolêdowanie.
W Domu Pielgrzyma obejrzeliœmy
makietê dró¿ek kalwaryjskich.
W bazylice, w kaplicy przed
Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej w cichej modlitwie prosimy Maryjê, aby otoczy³a nas opiek¹ w 2018 roku. To
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(ci¹g dalszy na str. 7)

