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Zapamiêtaj! „Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzone-
go da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy mia³ ¿ycie wieczne.”

Opatrznoœciowi mê¿owie
W tegorocznych rozwa¿aniach

na Wielki Post spe³niam polece-
nie naszego ks. Metropolity Mar-
ka Jêdraszewskiego, aby rok
2018, podczas którego prze¿ywa-
my setn¹ rocznicê odzyskania

niepodleg³oœci pomóg³ nam do-
k³adniej przyjrzeæ siê historii
tamtych czasów.

Opisuj¹c piêkne dzieje zwi¹za-
ne z odzyskaniem niepodleg³oœci
widaæ wyraŸnie, ¿e Bóg jest Panem
historii. To On kieruje niebem

Jak ogromne jest serce Maryi,
przyjmuj¹ce nasze proœby
i oczy, które wszystko widz¹.
Matko nasza, Twe wejrzenie za-
bieramy dziœ do naszych domów.
Pozostañ z nami.

Wracaj¹c tradycyjnie odmawia-
my Ró¿aniec Pielgrzyma. Modli-
my siê za tych, którzy id¹ i na-
uczaj¹. Jesteœmy wolni i naszym
Ró¿añcem ogarniamy tych, którym
zawdziêczmy wolnoœæ. Ks. Marian
przypomina nam o tym, jaka po-
winna byæ nasza spowiedŸ. Zaczy-
naj¹c od szczerego rachunku su-
mienia, przypomnieæ sobie
i uœwiadomiæ grzechy pope³nione
od ostatniej spowiedzi. ¯al za
grzechy i postanowienie poprawy.
SpowiedŸ - wyznaæ grzechy ze
skruch¹ i pokor¹ oraz poczuciem
winy i ¿alu. Zadoœæuczynienie
Panu Bogu i bliŸniemu, poprawa
naszego ¿ycia i naprawienie szkód
oraz wynagradzanie wyrz¹dzonej
krzywdy. O tym musimy pamiêtaæ.
Zawsze trzeba byæ przygotowa-
nym, prosiæ Ducha œw. o zrozumie-
nie i zachêcanie do spowiedzi by
odejœæ w pojednaniu z Bogiem.

Rozalia Borkowska

P.S. Nasza dotychczasowa zbiórka
„Panama” to 1336,42 z³

Pogrzeb  Z naszej wspólnoty odeszli do wiecznoœci:

Œp. Amalia Mrowiec, ur. 1935r., zam. Roków

Œp. Maria Maciêga, ur. 1930r., zam. Os. M.Wadowity

Œp. Maria Szczotka, ur. 1937r., zam. ul. Jasna
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i ziemi¹. To On powo³uje odpo-
wiednich ludzi, którzy maj¹
ogromny wp³yw na zmiany lo-
sów. Tak by³o w naszej OjczyŸ-
nie od strony politycznej, i¿
Marsza³ek Józef Pi³sudski ode-
gra³ niezwyk³¹ rolê. Na polu re-
ligijnym trzeba podkreœliæ wy-
j¹tkowe dzia³anie ksiêcia bisku-
pa Adama Stefana Sapiehy. By³
on opatrznoœciowym mê¿em
w zaraniu odzyskania niepodle-

g³oœci. Trudna sytuacja by³a
w Galicji, której spora czêœæ
w sierpniu 1914 roku zosta³a za-
jêta przez wojska rosyjskie. Skut-
kiem tej wojny by³a niezwyk³a
nêdza w Galicji. Dziêki biskupo-
wi Sapiesze powsta³ w 1915 roku
Ksi¹¿êco-Biskupi Komitet Po-
mocy dla dotkniêtych klêsk¹
wojny, tzw. KBK. Wspó³za³o¿y-
cielami byli Henryk Sienkiewicz
i Ignacy Paderewski. KBK ode-
gra³o fundamentaln¹ rolê w nie-

W tej tajemnicy modlimy siê by
w naszych rodzinach by³a trzeŸ-
woœæ. Alkoholizm to przywara
Polaków. Przez lata szydzono, ¿e
bez butelki siê nie obejd¹. Czê-
sto przebywaj¹cy za granic¹ za-
pij¹ têsknotê za domem. Bardzo
wa¿ne jest by cz³owiek mia³ ja-
kieœ pasje, interesowa³ siê
czymœ, co pozwoli mu na wype³-
nienie czasu. Mo¿na siê napiæ,
ale trzeba umieæ powiedzieæ -
wystarczy.

Mowa jest wielkim skarbem,
ale jest te¿ kolcem w cierniowej
koronie Chrystusa. Bywa, ¿e
mowa jest Ÿle wykorzystywana.
Oczernianie, plotkowanie fa³-
szywie oskar¿aj¹c. Mowa potra-
fi zniszczyæ drugiego cz³owie-
ka. Wielu przez z³¹ mowê zginê-
³o. Potrafi ona byæ jak sztylet,
który zabija. Jak kamieñ, który
zostawia ranê. Jednoczeœnie
mowa jest jak chleb, który nas
karmi i ubogaca. Ale najwa¿niej-
sze to mowa do Boga. Modlimy
siê o dar mowy, który karmi
i ubogaca. Niech Bóg wstrzyma
nas od pisania anonimów i do-
nosów. Pisz¹c anonimy wysta-
wiamy sobie najpodlejsze œwia-
dectwo. To ciê¿ki grzech.

Grzech jêzyka ludzi pod³ych.
Trzeba umieæ milczeæ. Niech mil-
cz¹cy œw. Józef broni nas przed
tym i daje piêkne s³owo.

„Je¿eli kto chce iœæ za Mn¹
niech weŸmie swój krzy¿ i niech
mnie naœladuje.” Jak wiele razy
w Polskiej historii modlitwa i uf-
noœæ w krzy¿ Chrystusa pomaga-
³a narodowi powstaæ i zwyciê¿aæ.
Bitwa pod Grunwaldem, kiedy
wszystko zawierzono Bogarodzi-
cy. Potop Szwedzki i ocalenie
Jasnej Góry, 1920 - Cud nad
Wis³¹, kiedy to ca³a Polska mo-
dli³a siê by Bóg uchroni³ nas od
zalewu komunizmu.

I wreszcie s³owa Jana Paw³a II:
„Niech zst¹pi Duch Twój i odno-
wi oblicze ziemi.” Dziêkujemy za
dar 100 letniej wolnoœci. Nie upa-
dajmy na duchu. Proœmy Boga by
nam nie brak³o si³ dla obrony
i utrwalenia w naszej OjczyŸ-
nie Królestwa Jezusa i Maryi.
Pi¹t¹ tajemnic¹ omadlamy
przestrzeganie zasad zawar-
tych w Ewangelii.

W dzisiejszym Apelu uczest-
nicz¹ Kawalerowie i Damy Zako-
nu Bo¿ogrobowców, Stró¿ów
Œwiêtego Grobu Jerozolimskie-
go, odprawiaj¹cych tu wielko-
postne rekolekcje.

1. W niedziele Wielkiego Po-
stu Droga Krzy¿owa o godz.
16.15, Gorzkie ¯ale o godz.
17.00. Natomiast w pi¹tki Dro-
ga Krzy¿owa o godz. 8.30
i 18.30, a dla dzieci o 17.15.

2. We wtorek 5. rocznica wy-
boru papie¿a Franciszka.

3. W œrodê 14 marca u o.o. Kar-
melitów na Górce o godz. 8.00
i 18.00 zakoñczenie nowenny
do œw. Józefa.

4. W przysz³¹ niedzielê roz-
poczniemy Parafialne Rekolekcje
Wielkopostne. Nauki wyg³oszo-
ne bêd¹ na wszystkich mszach
œwiêtych niedzielnych oraz
w poniedzia³ek i wtorek. Reko-
lekcje poprowadzi ks. prof. Lu-
cjan Bielas.

5. W przysz³¹ niedzielê sakra-
ment Chrztu œw. o godz. 13.30,
pouczenie przedchrzcielne w pi¹-
tek o godz. 19.00.

6. Przez ca³y miesi¹c marzec po
mszy œw. o godz. 7.30 odmawia-
my litaniê do  œw. Józefa.

8. Zapraszamy do nabywania
baranków wielkanocnych w ce-
nie 6 z³.



- 6 - -3-

(ci¹g dalszy na str. 4)

Poniedzia³ek 12 marca
 6.00 Œp. Jadwiga Kasperek
6.45 Œp. Teresa Kêpka
7.30 Œp. Józef £opatecki
8.00 Œp. Julianna Góralczyk
12.00 Œp. Maria Sadzik
18.00 Œp. Jan Sobota - 4 r.œm.

Œp. Marian Oboza - 7 r.œm.

Wtorek 13 marca
6.00 Œp. Irena Korus
6.45 Œp. Jadwiga Kasperek
7.30 Œp. Olga Pitu³ej - 6 r.œm.

O b³. Bo¿e, potrzebne ³aski dla
Antoniny Medoñ

8.00 Œp. Cecylia Siuta
12.00 Œp. Alojzy Bisaga
18.00 Œp. Franciszka Koz³owska - 3 r.œm.

Œp. Józef £opatecki

Œroda 14 marca
6.00 Œp. Ewa Ramenda
6.45 Œp. Marian Mogi³a
7.30 Œp. Marek Wiecheæ
8.00 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
12.00 Œp. Tadeusz Grobelny
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Edward Flaga
Œp. Jan Go³ba
Œp. Maria Madyda
Œp. Mieczys³aw Sajdak
Œp. Genowefa Radwan
Œp. Janina i Rajmund Guzdek
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. S³awomir Wójtowicz
Œp. Paulina Zajska
Œp. Józefa Kaliñska

Czwartek 15 marca
6.00 Œp. Aleksandra Kozak
6.45 Œp. Kazimierz Miko³ajczyk
7.30 Œp. Maria Widlarz
8.00 Œp. Andrzej Kwarciak
12.00 Œp. Maria Sadzik
18.00 Œp. Adolf Walczak, Maria Kubicka

Œp. Jadwiga Kasperek

Pi¹tek 16 marca
6.00 Œp. Maria Kasperek

Œp. Stefania Dyniszuk, m¹¿, dzieci
6.45 Œp. Joanna Mrowice
7.30

8.00 Œp. Józef £opatecki
12.00 Œp. Stanis³awa Pomiet³o
18.00 Œp. Jadwiga Kasperek

Œp. Julia i Antoni

Sobota  17 marca
6.00 Œp. Marian Cieœlik
6.45 Œp. Wanda Majtyka
7.30 O b³. Bo¿e, opiekê Matki Bo¿ej, o zdrowie

dla Józefa Mika z ok. imienin
Œp. Jan Kowalczyk - 1 r.œm.

8.00 Œp. Stefan M¿yk
12.00 Œp. Pawe³ Garlacz
18.00 Œp. Edward Maga - z ok. imienin

Œp. Jadwiga Kasperek

Niedziela 18 marca
6.00 Œp. Józef Zamys³owski i jego rodzice,

Jan i Karolina
7.30 Œp. Józef Skolarczyk

Œp. Józef Odrzywolski
9.00 Œp. Edward Pytlowski
9.00 Roków: Œp. Jan Kulek - 8 r.œm., syn Pawe³
10.30 Œp. Adam Barcik
12.00 Œp. Józef Puc - 8 r.œm., zmarli z rodz.

Puc i Juszczak
13.30 Chrzty
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

Intencje
mszalne:

sieniu pomocy w Galicji. To
ksiê¿e biskup krakowski pod-
czas I wojny œwiatowej dotar³ do
papie¿a Benedykta XV, który
zezwoli³ aby biskupi z wszyst-
kich trzech zaborów mogli prze-
prowadziæ zbiórkê pieniê¿n¹ na
potrzeby ofiar wojny w ca³ej
Europie oraz Stanach Zjedno-
czonych. W efekcie zgromadzo-
no ogromn¹ jak na ówczesne
czasy kwotê 40 mln franków
szwajcarskich, któr¹ dyspono-
wa³ Ksi¹¿êco-Biskupi Komitet
Pomocy. Dzia³a³y w nim: sekcje
sanitarna, opieki doraŸnej, opie-
ki nad dzieæmi. W zasiêgu jego
akcji znalaz³y siê setki tysiêcy
ludzi. W 1917 roku zorganizo-
wa³ na masow¹ skalê akcjê roz-
dawnictwa ¿ywnoœci, co uchro-
ni³o od œmierci g³odowej dzie-
si¹tki tysiêcy ludzi na tym tere-
nie. Gdyby nie akcje Komitetu,
wojny nie prze¿y³oby setki ty-
siêcy osób, a Polska powsta³aby
w znacznie gorszych uwarunko-
waniach spo³ecznych i cywiliza-

cyjnych. Widocznym dzie³em
KBK by³ zbudowany w Zakopa-
nem na Bystrym szpital dla ludzi
chorych na gruŸlicê, a w Witko-
wicach szpital okulistyczny. Kra-
kowski Biskup, a póŸniej Arcy-
biskup swoj¹ charytatywn¹
prac¹ w okresie miêdzywojen-
nym budzi³ nadziejê. On tez na-
k³ania³ proboszczów swoich die-
cezji, aby troska o ubogich by³a
naczelnym ich zadaniem.

W roku 1936 korespondent
„Dzwonu Niedzielnego” pisa³
o sytuacji gospodarczej i spo-
³ecznej w Wadowicach: „Brak
przede wszystkim jakichkolwiek
fabryk, poza op³atkarni¹ i pa-
pierni¹ sprawia, ¿e pogoñ za za-
robkami by³a tu zawsze, i g³ód
pieni¹dza. Dziesiêciotysiêczne
urzêdnicze miasteczko nie mo¿e
zatrudniæ wszystkich bezrobot-
nych. Bieda tu straszna, podatne



-5--4- (ci¹g dalszy na str. 7)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

ks. Infu³at

pod³o¿e dla socjalizmu, komu-
nizmu – wywo³uj¹ce fermenty
spo³eczne w postaci strajków,
demonstracji, etc. Przytoczony
opis sytuacji gospodarczej i spo-
³ecznej miasta by³ prawdziwy
tak¿e dla okresu poprzedniego.
Spo³eczne odczuwanie biedy
by³o tym wiêksze, ¿e dzia³o siê
to ju¿ w niepodleg³ej Polsce.
Ró¿ne organizacje i stowarzy-
szenia spo³eczne, zawodowe
i dobroczynne usi³owa³y na bie-
¿¹co pomagaæ tym, którzy sobie
sami pomóc nie mogli.

Polecenie Arcybiskupa Sapie-
hy w sposób wyj¹tkowy realizo-
wali w okresie miêdzywojennym
proboszczowie, ks. Andrzej Za-
j¹c /29.10.1893-05.10.1928/
oraz ks. Leonard Prochownik
/ 2 2 . 0 3 . 1 9 2 9 - 2 3 . 0 2 . 1 9 6 3 / .

O ks. pra³acie Zaj¹cu kroniki wa-
dowickie napisa³y: „Kap³an wiel-
kiej nauki i cnoty, pobo¿ny i mi-
³osierny dla ubogich.” Natomiast
ks. pra³at Leonard Prochownik
zyska³ nastêpuj¹c¹ opiniê: „By³
kap³anem bardzo gorliwym od-
danym koœcio³owi, wielkim
dzia³aczem spo³ecznym, maj¹-
cym jak najlepsze opinie u Me-
tropolity Sapiehy. Czyni³ wiele
dobrego na rzecz biednych, cho-
rych i bez warunków do ¿ycia.
By³ zdolny do ofiar i poœwiêce-
nia.” Tak przedstawiona sylwet-
ka kap³ana pokrywa³a siê z ocze-
kiwaniami Metropolity, który
wymaga³ od swoich kap³anów
mi³oœci ludzi i troski pastoralnej,
wyczulonej nie tylko na dobro
duchowo, ale pamiêtaj¹cej rów-
nie¿ o ich niedostatkach i bólach.

Chrystus nas wyzwala

16 lutego, pi¹tek. Udajemy siê

w pielgrzymce na nasz comie-

siêczny Apel Jasnogórski. Jak

zawsze chcemy dziêkowaæ Ma-

ryi za dar œw. Jana Paw³a II. Hi-

storia Apelu siêga 1910 roku,

kiedy to wspólnoty Sodalicji

Mariañskiej zapocz¹tkowa³y

systematyczn¹ modlitwê do Mat-

ki Bo¿ej. I tak co wieczór, ludzie

przez lata powtarzali: „jestem,

pamiêtam, czuwam” ³¹cz¹c siê

duchowo z Jasn¹ Gór¹. „Mary-

jo, Królowo nasza. Tobie ufamy,

przy Tobie wytrwamy. B¹dŸ za-

wsze Matk¹ nam.”

Pielgrzymka, rekolekcje
w drodze, to tak¿e œwiadectwa
sk³adane przez pielgrzymów.
Jednym z nich to œwiadectwo ks.
kan. Mariana Bylicy, o latach
budowania koœcio³a œw. Barba-
ry w Libi¹¿u. Poœwiêcony
w 1985 roku. By³y to bardzo
trudne czasy. Brakowa³o mate-
ria³ów budowlanych, blachy,
drutu cementu. Doœwiadcza³
przy tej budowie ró¿nych sytu-
acji, czêsto braku pieniêdzy,
które w pewnym czasie „jakoœ
cudem siê znajdowa³y” i mo¿-
na by³o pop³aciæ rachunki. Bu-
dowa³a ten koœció³ braæ górni-
cza, ludzi chêtnych do pracy,
szczêœliwych, ¿e mog¹ budowaæ
koœció³. Te lata budowy by³y ob-
fite w kolce, ale te¿ i piêkne
ró¿e. Bóg prowadzi tych, co
chêtnie pomagali.

Jedziemy w pierwszym tygo-
dniu Wielkiego Postu. Piel-
grzymka w duchu pokuty. Cho-
cia¿ coœ mi siê nie podoba, ale
mimo to ja muszê to czynnie

znosiæ. Te bicze, które nas doty-
kaj¹, chciejmy ofiarowaæ Bogu,
jako pokutê. Przemyœlenia ks. inf.
Jakuba Gila i ks. kan. Mariana
Bylicy pozwalaj¹ nam g³êbiej
rozwa¿aæ bolesne tajemnice ró-
¿añca œw. Cierpienie Jezusa
w Ogrojcu mia³o ró¿ne przyczy-
ny. Poci³ siê krwi¹, bo stanê³y mu
przed oczyma te chwile, ¿e nie-
którzy nie przyjmuj¹ tego udrê-
czenia. Nie ka¿dy cz³owiek chce
przyj¹æ dobrowolnie Chrystusa.

Chorob¹ narodu jest pijañstwo.
W alkoholizm - chorobê, cz³o-
wiek mo¿e wpl¹taæ siê sam. Znie-
wolenie alkoholowe niszczy nas
Polaków. W przesz³oœci to m.in.
nadmierne picie niszczy³o nasz
naród. Pij¹ mê¿czyŸni i kobiety,
m³odzi i starsi. Ka¿dego alkoho-
lizm mo¿e dosiêgn¹æ. Ta choro-
ba jest do wyleczenia. Ten kto
pije musi szukaæ pomocy u Boga
i u ludzi. Musi mieæ si³ê wielkiej
modlitwy. Ogromn¹ rolê spe³-
niaj¹ Krêgi Anonimowych Alko-
holików. Jeden drugiemu dodaje
otuchy przyznaj¹c siê, ¿e jest
zniewolony. Tylko na drodze
wspólnoty alkoholik mo¿e po-
wstaæ. By nie zostaæ zniewolo-
nym przez alkohol trzeba siê bro-
niæ tak w ma³¿eñstwie i rodzinie.


