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(ci¹g dalszy na str. 7)

„Jeœli Bóg z nami – któ¿ przeciwko nam. On, który w³asnego Syna nie oszczêdzi³,
ale Go za nas wyda³ jak¿e mia³by nam wraz z Nim wszystkiego nie darowaæ.”

Zmieniajcie siê

Przemienienie Pañskie, które
ukazuje dzisiejsza Ewangelia, jest
mobilizacj¹ do naszego przemie-
niania. Chrystus wzywa nas, by-
œmy w Wielkim Poœcie podjêli dzie-
³o w³asnej przemiany. Zobaczyæ

siebie w ca³ej prawdzie. Widzieæ
dobr¹ i piêkn¹ stronê mego cz³o-
wieczeñstwa. Rozwijaæ jeszcze
bardziej pozytywny wystrój swe-
go wnêtrza. Gruntowny rachunek
sumienia pomaga zobaczyæ w so-
bie grzechy, wady. Ewangelia

œwi¹tyniê ku czci Najwiêkszego
Œwiêtego Polaka. Koñczy opowia-
danie misjonarz bardzo dla nas

mi³ym akcentem: „Mam wielk¹
³askê, ¿e mogê dziœ odprawiaæ

mszê œw. na Jasnej Górze w klima-
cie wadowickim z ks. Infu³atem,

o którym wiem, ¿e czêsto spoty-
ka³ siê z Ojcem Œwiêtym. Jakie¿

to dla mnie wyró¿nienie.”

Wracaj¹c w tê noc z piel-
grzymki do Wadowic by³em

przepe³niony bogactwem do-
znanych prze¿yæ. Ponad

wszystko uœwiadomi³em sobie,
¿e nie mo¿emy zaniechaæ co-

miesiêcznych wyjazdów, któ-
re s¹ czytelnym œwiadectwem

naszego przywi¹zania do Ojca
Œwiêtego, z którym powtarza-

my Totus Tuus – Ca³y Twój.
Apel Jasnogórski, dziêki tele-

wizji Trwam i radiu Maryja,
jest prze¿ywany przez tysi¹ce

Polaków w kraju i za granic¹.
Uczestnicz¹cy w nim wierni

widz¹, ze Wadowicom wci¹¿

bliski jest Ojciec Œwiêty. Czy¿
nie jest naszym zaszczytnym

obowi¹zkiem œwiadczenie, ¿e
choæ od œmierci naszego Œwiê-

tego Rodaka mija ju¿ 13 lat, to
jednak wci¹¿ jesteœmy z Nim.

Pamiêtamy o Jego ¿yciu i dzia-
³alnoœci. Czuwamy, by ta pa-

miêæ by³a ¿ywa w naszym po-
stêpowaniu. ks. Infu³at
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ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Grupa ks. Jacka przygotowu-
j¹ca siê do bierzmowania bêdzie
mieæ swoje spotkanie w najbli¿sz¹
œrodê – 28 lutego o godz. 18.45.

2. W tym tygodniu przypada
I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ od
godz. 6.00 do 8.30 oraz po po-
³udniu od godz. 16.00 do 18.30.
O godz. 8.00 msza œw. w inten-
cji Stra¿y Honorowej NSPJ, ad-
oracja Najœwiêtszego Sakramen-
tu i spotkanie w Domu Parafial-
nym. Dodatkowa Msza œw. po-
po³udniu o godz. 16.30, na któr¹
zapraszamy szczególnie dzieci.

3. 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 godz. 17.30
Wieczór Jana Paw³a II. O 18.00

Msza œw. ku czci œw. Jana Paw³a II.
Po Mszy œw. procesja przed po-
mnik Papie¿a Polaka. Prosimy
przynieœæ œwiece.

4. W pierwszy pi¹tek i sobotê
odwiedzimy chorych i starszych
z komuni¹ œw. Kancelaria parafial-
na w pierwszy pi¹tek nieczynna.

5. W przysz³¹ niedzielê sakra-
ment Chrztu œw. o godz. 13.30,
pouczenie przedchrzcielne
w pi¹tek o godz. 19.00.

6. W niedzielê 11 marca piel-
grzymujemy na mêkê Pañsk¹ do
Myœlenic. Wyjazd godz. 14.00.
Koszt przejazdu 15 z³. W pi¹tek
16 marca jedziemy na Apel Ja-
snogórski. Wyjazd godz. 15.45.
Koszt przejazdu 35 z³.

7. W ostatnim czasie odeszli do
wiecznoœci œp. Paulina Zajska
oraz œp. Józefa Kaliñska. Wiecz-
ny odpoczynek racz im daæ Panie!

zwyczaj ciekawy sposób. W tym
przekazie przebija³a siê wielka
biblijna wiedza prowadz¹cego.
Koñczy³ on studia biblijne
w Rzymie i Jerozolimie. Bêd¹c te-
raz na emeryturze bardzo czêsto
prowadzi pielgrzymki do Ziemi
Œwiêtej. Bo¿ogrobowcy to histo-
ryczna pamiêæ o œredniowiecz-
nych wyprawach krzy¿owych.
W Polsce ich centrum znajduje
siê w Miechowie. Tam historycz-
ny uczestnik krucjat ufundowa³
sanktuarium Bo¿ego Grobu.

Kustosz Jasnej Góry daje nam
mo¿liwoœæ comiesiêcznego od-
prawiania mszy œw. przed cu-
downym obrazem jasnogórskim.
Przygotowuj¹c siê do celebry
podszed³ do mnie kap³an pro-
sz¹c, by móg³ do³¹czyæ siê do
sprawowania mszy œw. Opowia-
da przy tym przejmuj¹c¹ swoj¹
historiê. Jest kap³anem z diece-
zji drohiczyñskiej. Ju¿ od 16 lat
duszpasterzuje na Syberii w du-
¿ym mieœcie zamieszka³ym
przez przesz³o 150 tys. miesz-
kañców. Katolików mieszka tam
zaledwie 100. Jako misjonarz jeŸ-
dzi po tamtejszych miasteczkach
i wioskach. Do najbli¿szego ko-
legi ma 500 km. Jego misja jest

bardzo uboga. Nie mo¿e siê po-
szczyciæ ani koœcio³em, ani li-
czebnoœci¹ wyznawców. Jest mu
bardzo bliskie ubogie narodzenie
Chrystusa oraz odarty, ukrzy¿o-
wany Jezus. W tych dniach przy-
jecha³ do kraju, aby zaczerpn¹æ
ducha. Mówi o wewnêtrznym
wyziêbieniu. Potrzebny jest mu
ogieñ ewangeliczny. Nawiedzi³
£agiewniki, aby w sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego uprosiæ dla
siebie ducha mi³osiernej mi³oœci,
a w Centrum Jana Paw³a II roz-
paliæ w sobie p³omieñ misjonar-
ski. Mia³ niebywa³¹ okazjê spo-
tkania kard. Dziwisza. By³ w jego
mieszkaniu. Rozmowa z by³em
Sekretarzem Œwiêtego Papie¿a
by³a d³uga. Widzia³, jak ks. Kar-
dyna³ by³ przejêty jego opowia-
daniem. Us³ysza³ z ust ks. Kardy-
na³a, ¿e Œwiêtemu Papie¿owi bar-
dzo bliskie by³y te tereny, które
w historii naszej Ojczyzny nie-
jednokrotnie bywa³y miejscem
deportacji. Utar³a siê nawet na-
zwa „nieludzka ziemia”. Miejsce
umêczenia Polaków. Na zakoñ-
czenie rozmowy niespodziewa-
nie otrzyma³ od ks. Kardyna³a re-
likwie krwi œw. Jana Paw³a II. By³
to dla niego niezwyk³y dar. Wie-
zie go za Ural, by tam budowaæ
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Poniedzia³ek 26 lutego
 6.00 Œp. Andrzej Kwarciak
6.45 Œp. Wanda Majtyka
7.30 Œp. Joanna Mrowiec
8.00 Proœba o zdrowie i b³. Bo¿e, dalsz¹

opiekê Matki Bo¿ej dla Amelki
w 4 r. urodzin

12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 Œp. Irena Radomska - 1 r.œm., Stefan

m¹¿, Jacek syn, Anna synowa
Œp. Jadwiga Kasperek

Wtorek 27 lutego
6.00 Œp. Marek Wiecheæ
6.45 Œp. Cecylia Siuta
7.30 Œp. Mieczys³aw Cibor z rodzin¹

Ciborów
8.00 Œp. Zbigniewa Warcha³
12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 Œp. Maria i Józef Peszel, syn Marian

Œp. Zofia Tatar i m¹¿ Stefan
Œroda 28 lutego
6.00 Œp. Zofia, Wojciech Drewniak z dzieæmi

i ich wspó³ma³¿onkowie, Mieczys³aw
Zieliñski z rodzicami i bratem

6.45 Œp. Marian Cieœlik
7.30 Œp. Pawe³ Garlacz
8.00 Œp. Irena Mrowiec
12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Edward Flaga
Œp. Teresa Kêpka
Œp. Maria Madyda
Œp. Mieczys³aw Sajdak
Œp. Genowefa Radwan
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. Stefania Kowalczyk
Œp. Agata Lasek
Czwartek 1 marca
6.00 W intencji Bogu wiadomej
6.45 Œp. Julianna Góralczyk
7.30 Œp. Alojzy Bisaga

8.00 Œp. Marian Mogi³a
12.00 Œp. Maria i Antoni Kucharczyk
18.00 Œp. Stefan M¿yk

Œp. Janina Stawowy - 10 r.œm.
Pi¹tek 2 marca
6.00 Œp. Bronis³aw, Izabela

Œp. Maria Widlarz
6.45 Œp. Tadeusz Grobelny
7.30 Œp. Jan Medoñ - 14 r.œm.
8.00 Wynagradzaj¹ca za grzechy i b³. dla ks. Opiekuna

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

Dyduch, ks. Czes³aw Ma³ysa, za dusze
w czyœæcu cierpi¹ce

16.30 Œp. Franciszka G³ogowska, Natalia Pacek,
Marian i Teresa G³ogowscy oraz zmarli
z rodziny

18.00 Œp. Stanis³aw, Franciszka oraz córka Domicela
Œp. Kazimierz Œlusarczyk

Sobota  3 marca
6.00 Œp. Anna Szczur
6.45 Œp. Teresa Kilian
7.30 Œp. ks. Kazimierz Suder, Maria, Franciszek

Ziaja i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
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. Edward Pytlowski
Dziekczynna z proœb¹ o dalsz¹ opiekê
i b³. Bo¿e dla rodziny Jezutków

Niedziela 4 marca
6.00 Œp. Irena Korus
7.30 Œp. Boles³aw £aziñski - 5 r.œm.

Œp. Kazimiera Glanowska
9.00 Œp. Adam Barcik
9.00 Roków:
10.30 Œp. Józef Wiêckiewicz
12.00 Œp. Wypominani
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stefan M¿yk

okreœla je jako plewy i k¹kol.
Chwast ten ma ogromn¹ dynami-
kê w zanieczyszczeniu naszej
duszy. Nazwaæ po imieniu to z³o,
które mnie opanowa³o. Zmagaæ
siê z nim. Chrystus pomaga cz³o-
wiekowi w zwalczaniu s³aboœci
poprzez sakrament pokuty. Jak
na górze Tabor przemieniony
Zbawiciel ukaza³ swoje piêkno,
niezwyk³e bogactwo – tak Pan
Jezus pragnie naszej przemiany.
Cz³owiek wci¹¿ siê zmienia. Nie
tylko fizycznie, ale i duchowo.
Ka¿dy z nas nie tylko sam siê
zmienia, ale ma d¹¿yæ do prze-
miany swego otoczenia, tzn.
ewangelizowaæ mój ma³y œwiat,
moj¹ ma³¹ Ojczyznê.

Prze¿ywamy jubileusz 100.
rocznicy wyzwolenia naszej Oj-
czyzny z niewoli. Rok 2018 ma
byæ wed³ug naszego Ksiêdza
Metropolity „przywo³aniem
wielkich postaci naszej historii,
które pomog¹ nam w umacnia-
niu siê ich odwag¹ oraz dawaniu
œwiadectwa Bogu o Jego mocy
przemieniaj¹cej. Odzyskana nie-
podleg³oœæ w roku 1918 by³a
owocem wielorakich dzia³añ.
Wa¿ne by³y inicjatywy politycz-
ne i militarne, ale niemniej istot-
ne znaczenie mia³a formacja du-

chowa prowadzona przez Ko-
œció³ w parafiach, sanktuariach
i licznych wspólnotach apostol-
skich, które w tym czasie po-
wsta³y.”

Wielki Post jest czasem sprzyja-
j¹cym naszym osobistym przemia-
nom, a tak¿e pozytywnym zmia-
nom w œwiecie, w którym ¿yjemy.

Historia naszej Ojczyzny jest
splotem wielkoœci i ma³oœci. Bo-
haterstwa i pod³oœci. Sami u³a-
twialiœmy pazernym s¹siadom
nasze po¿arcie. K³ótnie i podzia-
³y. Egoizm i niezwyk³a korupcja
doprowadzi³y do tego, ¿e na ca³e
dziesi¹tki lat zniknêliœmy z map
Europy. Bogactwo nas rozbija³o,
a bieda nas scala³a.

W niewoli czyniliœmy jednak
ogromne wysi³ki, by utracon¹
wolnoœæ odzyskaæ. Choæ powsta-
nia nie przynios³y upragnionego
efektu, to jednak podtrzymywa³y
i rozwija³y ducha patriotyzmu.

Niespodziewanie pierwsza
œwiatowa wojna okaza³a siê dla
nas wielkim dobrodziejstwem.
Pañstwa, które nas rozebra³y:
Austria, Prusy i Rosja zwar³y siê
w krwawej wojnie. Tragedi¹ tej
wojny by³o to, ¿e czêsto roz-
dzielni przez zaborców Polacy
walczyli miêdzy sob¹. Byli dla
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siebie wrogami. Bóg kieruje hi-
stori¹. Dopuszcza wielkie z³o,
by wyprowadziæ dobro. Dla Po-
laków dobrodziejstwem I wojny
œwiatowej by³o niespodziewane
odzyskanie niepodleg³oœci.

Sto lat temu dokona³a siê
w wyniku wielkiej wojny œwia-
towej niezwyk³a zmiana. Po-
wsta³a wolna, niepodleg³a Pol-
ska. Do tej wyj¹tkowej zmiany
przyczyni³a siê nie tylko prze-
grana przez naszych zaborców
wojna, ale tak¿e ogromny wysi-
³ek patriotycznych elit naszej
zniewolonej Ojczyzny. Cudow-
ne zdarzenie, którego wynikiem
by³a wolna Polska. Trzeba na tym
miejscu przywo³aæ tych wszyst-
kich, którzy brali udzia³ w po-
wstaniach narodowych, tych któ-
rzy niestrudzenie budzili w na-
szym narodzie ducha walki z na-
szymi narodowymi s³aboœciami.
Gdyby nie by³o w naszym naro-
dzie ¿arliwych patriotów –
w szko³ach, urzêdach, wojsku, na
wsiach i w mieœcie, w koœcio³ach
i zakonach, wœród ludzi pióra
i p³uga, zak³adach pracy jak i wol-
nych zawodów – to na nic by siê
nie zda³y dogodne uk³ady, które
mia³y miejsce w ówczesnej Eu-
ropie. Bóg to sprawi³ i cudem jest
w naszych oczach.

W jubileuszowej nowennie wiel-
bimy Boga za opatrznoœciowych
mê¿ów Bo¿ych, których historiê
coraz bardziej poznajemy. Prosi-
my równie¿ Pana Historii, by
wci¹¿ w naszej OjczyŸnie rodzi³y
siê wielkie duchy, które s¹ zdolne
m¹drze pokierowaæ naszym trud-
nym narodem.

Ziemia wadowicka równie¿
w tamtych czasach wyda³a wspa-
nia³ych wodzów – wystarczy
wspomnieæ gen. Waleriana Czu-
mê. Choæ dziêki Opatrznoœci Bo-
¿ej Wadowice wolne by³y od walk
frontowych to jednak w tamtych
trudnych czasach uznano nasze
miasto za dogodne miejsce byto-
wania pu³ku wojskowego. Pod-
czas dzia³añ wojennych tutaj
utworzono szpital dla rannych
¿o³nierzy. Tutaj powsta³ tak¿e
obóz dla jeñców wojennych.

Sto lat temu na nowo rodzi³a siê
niepodleg³a Polska. Jak ka¿dy
poród jest trudny tak dla matki,
jak i dla dziecka. W tym ponow-
nym rodzeniu w bolesnych trud-
noœci p³aka³a nasza Ojczyzna. Nie
mo¿na te¿ zapomnieæ o ciê¿kich
bojach wojny z Bolszewikami, jak
i wielkich zmaganiach w powsta-
niach œl¹skim oraz wielkopolskim.
By³y to bohaterskie miesi¹ce i lata
naszej historii.

Sens comiesiêcznych wyjazdów apelowych

Ju¿ od 2001 roku ka¿dego
16-go dnia miesi¹ca pielgrzy-
mujemy na Apel Jasnogórski.
Wyje¿d¿amy o godz. 15.45
i wracamy do Wadowic o pó³-
nocy. Comiesiêczne pielgrzym-
ki przewa¿nie ciesz¹ siê du¿¹
frekwencj¹. Normalnie uczest-
niczy w nich pe³ny autokar, któ-
ry mieœci 52 osoby.

Lutowy wyjazd bardzo mnie
zasmuci³. By³o tylko 26 chêt-
nych pielgrzymów. Niepoko-
i³em siê powodami tak ma-
³ej obecnoœci. Podpowiada-
no mi, ¿e w Wadowicach
szaleje grypa. Niektórzy
winy szukali w zimowych
warunkach wyjazdu. Byli
tez tacy, którzy obwiniali
ferie szkolne. W mojej g³o-
wie roi³o siê jeszcze od innych
przyczyn. Naczeln¹ z nich by³o
pytanie, a mo¿e ju¿ te piel-
grzymki ludziom siê znudzi³y.
Wyczerpa³y siê zasoby ¿arliwo-
œci apelowej.

Po tej refleksji – jad¹c do Czê-
stochowy – wiedzia³em, ¿e Pan
Bóg w sposób wyj¹tkowy prze-
kszta³ci nam tê ubog¹ iloœciowo
pielgrzymkê w bogactwo prze-
¿yæ religijnych. Rzeczywiœcie

scenariusz spotkania jasnogór-
skiego by³ tym razem wyj¹tkowo
ciekawy. Jecha³ z nami ks. senior
Marian Bylica. Obecnie przeby-
wa na emeryturze w domu rodzin-
nym w T³uczani. Opowiadane
przez niego, w sposób atrakcyj-
ny, spostrze¿enia z d³ugoletniej
pracy duszpasterskiej bardzo nas
zaciekawi³y. Miêdzy innymi uka-
zywa³ w nich, jak buduj¹c ko-
œció³ œw. Barbary w Libi¹¿u do-
znawa³ cudownej, Bo¿ej ingeren-

cji w rozwi¹zywaniu trudnych
spraw finansowych. Tym razem
droga do Czêstochowy szybko
nam minê³a.

W sanktuarium jasnogórskim
czeka³y na nas kolejne niespo-
dzianki. Obecni cz³onkowie za-
konu bo¿ogrobowców: damy
i kawalerzy wype³nili nawê œwi¹-
tyni jasnogórskiej. Biskup Sku-
cha przeprowadzi³ Apel w nad-


