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5 Niedziela Wielkiego Postu

(ci¹g dalszy na str. 3)

ks. Infu³at

W Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego 8 kwietnia pielgrzymujemy do
£agiewnik. Wyjazd godz. 8.00. Koszt 25 z³. Natomiast w sobotê
28 kwietnia pojedziemy do £agiewnik na beatyfikacjê pielêgniarki
Hanny Chrzanowskiej. Wyjazd godz. 8.00. Koszt 20 z³.

Na naszym pielgrzymim
szlaku przez ostatnie lata na-
wiedziliœmy wiele œwiêtych
i piêknych sanktuariów.

W tym roku z pomoc¹ Bo¿¹
pragniemy w dniach od 1 do
3 maja odwiedziæ miasta le-
¿¹ce w po³udniowo-wschod-
nim zak¹tku naszej Ojczyzny.
Trasa: £añcut, Krasnobród,
Zamoœæ, Radecznica, Na³ê-
czów, Kazimierz Dolny, Jê-
drzejów. Koszt pielgrzymki
wynosi 355 z³.

Na Ukrainê wybieramy siê
w dniach od 1 do 5 czerwca.

Nawiedzimy bliskie naszemu sercu miasta: Lwów, Poczajów, Krze-
mieniec, ¯ytomierz, Równe, £uck. Koszt pielgrzymki 860 zl plus
365 hrywien i 7,5 euro.

Warto prze¿yæ

Chêtnych Zapraszamy na powy¿sze pielgrzymki.

Zapamiêtaj! „Jeœli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemie nie obumrze –
zostanie tylko samo, ale jeœli obumrze – przyniesie plon obfity.”

Jak akuszerka
Setna rocznica odzyskania nie-

podleg³oœci, zgodnie z sugesti¹
naszego ksiêdza Metropolity, ma
mobilizowaæ do wyra¿enia Bogu
wdziêcznoœci za to, ¿e „da³ nasze-
mu narodowi œwiêtych i b³ogos³a-

wionych, którzy przyczyniali siê
do zachowania wiary w rodzinach
i nieustannej odnowy ³adu moral-
nego w ¿yciu Polaków.” Do takich
ludzi na ziemi wadowickiej nie-
w¹tpliwie nale¿eli profesorowie

Wszystkim Parafianom, sympatykom naszego koœcio³a i Goœciom,
¿yczymy mi³ej niedzieli i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy dzieñ.
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ks. S. Jaœkowiec, prob

1. Dziœ rozpoczynamy Para-
fialne Rekolekcje Wielkopostne.
Poprowadzi je ks. prof. Lucjan
Bielas. Nauki ogólne g³oszone
s¹ na mszach œwiêtych o godz.
6.00; 7.30; 10.30 (Roków);
12.00; 13.30; 18.00

Nauka dla rodziców i m³odzie-
¿y przygotowuj¹cej siê do sa-
kramentu bierzmowania z klas
VI, VII, II i III gimnazjum -
o godz. 9.00

Gorzkie ¿ale z kazaniem pa-
syjnym o godz. 17.00

Poniedzia³ek 19 marca
Nauki ogólne na mszach œw.

o godz. 6.00; 7.30; 9.00; 18.00
Msza œw. za zmar³ych parafian

z nauk¹ ogóln¹ o godz. 12.00
Wtorek 20 marca
Nauki ogólne na mszach œw.

o godz. 6.00; 7.30; 9.00; 18.00
Msza œw. dla chorych z udzie-

leniem Sakramentu Namaszcze-
nia o godz. 12.00

SpowiedŸ wielkanocna
w Wielk¹ Œrodê 28 marca.

2. Jutro przypada uroczystoœæ
œw. Józefa, Oblubieñca Najœwiêt-
szej Maryi Panny i patrona Ko-
œcio³a. Zawierzajmy Panu Bogu
w tym dniu  mê¿ów i ojców.

3. W pi¹tek 23 marca zaprasza-
my do wyruszenia na Ekstre-
maln¹ Drog¹ Krzy¿ow¹ po raz
pierwszy z Sanktuarium Œwiête-
go Józefa w Wadowicach do
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

4. Do chorych i starszych, któ-
rych nie odwiedzamy w pierwsze
pi¹tki, pójdziemy z sakramenta-
mi œwiêtymi w sobotê 24 marca
od godz. 8.00.

5. Za tydzieñ Niedziela Palmo-
wa. Uroczysta procesja wraz
z poœwiêceniem palm przed Msz¹
œw. o godz. 10.15. W tym dniu
zachêcamy do udzia³u w wado-
wickiej Drodze Krzy¿owej. Roz-
poczêcie w parafii œw. Piotra
o godz. 15.00, a nastêpnie przej-
œcie do naszej Bazyliki.

6. Uroczystoœæ Zwiastowania
Pañskiego w tym roku bêdziemy
prze¿ywaæ w poniedzia³ek
9 kwietnia. Dzieñ ten prze¿ywa-
my jako Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia.
Na mszy œw. o godz. 8.00 bêdzie
mo¿na podj¹æ siê duchowej ad-
opcji dzieci poczêtych.

Pogrzeb
 Z naszej

wspólnoty
odeszli do

wiecznoœci:

Œp. Marek Kasprzak, ur. 1942r., zam. ul. Nadbrze¿na

Œp. Maria Tomaszek, ur. 1935r., zam. ul. Sienkiewicza

Œp. Jolanta Miarka, ur. 1939r., zam. ul. Sportowców

Œp. Rozalia Rajda, ur. 1922r., zam. ul. Podstawie

Œp. Janina Kilian, ur. 1936r., zam. Os. M. Wadowity

z przeŸroczystego, g³adkiego,
jakby szklanego lodu, otoczo-
nego gr¹ œwiate³. Metale szla-
chetne i pigmenty szklarskie
doda³y malarski efekt. RzeŸby
wykona³ Adam Bakos z zespo-
³em s³owackich, czeskich i hisz-
pañskich rzeŸbiarzy. Wykorzy-
sta³ 1440 bloków lodu o masie
190 ton. Witra¿e wykona³
szklarz Achilleas Sdoukos. Ta-
trzañska Œwi¹tynia Lodowa cie-
szy siê wielk¹ popularnoœci¹.
S³ychaæ by³o ró¿ne jêzyki tury-
stów. W drugim namiocie obej-
rzeliœmy rzeŸby lodowe, rów-
nie piêkne i g³adkie.

Szczególnie ciekawy by³
ogromny globus, a delikatnoœæ
i kruchoœæ jakby szklanych po-
staci niedŸwiedzia z m³odym,
obrazowa³y sprzecznoœæ w na-
turze misia. Drugim celem na-
szej podró¿y by³o Szczyrbskie
Jezioro. Droga wi³a siê, zwija-
³a i skrêca³a coraz wy¿ej. Stra-

ci³a sw¹ czerñ tworz¹c bia³y
korytarz. Mg³a konsekwentnie
strzeg³a widoku Tatr. Udaliœmy
siê zwiedziæ obiekty komplek-
su Sportowego FIS, w tym
skocznie narciarskie K120
i K90, by póŸniej szerok¹ alej¹
wœród oszronionych drzew od-
byæ spacer wokó³ jeziora. Po
zamarzniêtej tafli chodzili pie-
szo i na nartach odwa¿niejsi -
nieodpowiedzialni- turyœci.
W drodze powrotnej spotka³a
nas przemi³a niespodzianka.
Mg³a, przepraszaj¹c za swe z³o-
œliwoœci, zostawi³a nas wreszcie
w spokoju. Oczom naszym uka-
za³a siê £omnica wraz z s¹sied-
nimi szczytami. Piêkno bia³ych
gór obsypanych srebrnymi ce-
kinami wzbudzi³o nasz¹ wielk¹
radoœæ. I nawet Babia Góra mi-
gnê³a do nas delikatnie  na po-
¿egnanie. Piêkny jest œwiat,
piêkne s¹ góry. Szanujmy go
i podziwiajmy.     Jolanta Brózda
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Poniedzia³ek 19 marca
 6.00 Œp. Stanis³awa Senkowska
6.45 W int. Józefy - dziêkczynna za

wszystko, o wstaweinnictwo Matki
Bo¿ej i œw. Józefa

7.30 Œp. Józefa Wilczkiewicz
8.00 Œp. Wiktoria Cierpia³ek - 13 r.œm.
12.00 Œp. Jan Kaczmarczyk - 1 r.œm.
18.00 Œp. Józef Lurka, Józef Sowa

Œp. Józef Rembiesa - z ok. imienin
Wtorek 20 marca

6.00 Œp. Julianna Góralczyk
6.45 Œp. Zofia Bielec
7.30 Œp. Józef £opatecki

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Andrzeja
S³oboda

8.00 Œp. Alojzy Bisaga
12.00 Œp. Józef Rajda
18.00 Œp. Irena Korus

Œp. Anita Klaczak
Œroda 21 marca

6.00

6.45 Za opiekunówprzy œp. Józefie
£opateckim

7.30 Œp. Józef £opatecki
8.00 O b³. Bo¿e dla ks. Paw³a
12.00 Œp. Teresa Kilian
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych:
Œp. Edward Flaga
Œp. Teresa Kêpka
Œp. Maria Madyda
Œp. Genowefa Radwan
Œp. W³adys³aw Herbut
Œp. S³awomir Wójtowicz
Œp. Amalia Szatan - 1 r.œm.
Œp. Józef Szatan
Œp. Paulina Zajska
Œp. Józefa Kaliñska

Czwartek 22 marca
6.00 Œp. Helena Broda - 17 r.œm., Irena

Laskowska
6.45 Œp. Edward Lelek
7.30 Œp. Zmarli z rodz. Kulisz i Matuszyk
8.00 Œp. Marek Wiecheæ
12.00 Œp. Joanna Mrowiec
18.00 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zofii w 1 r. urodzin

Œp. Ryszard Jakóbik
Pi¹tek 23 marca
6.00 Œp. Pawe³ Garlacz

Œp. Jacek i Krystyna Czuba
6.45 Œp. Henryk Wroñski
7.30 Œp. Marian Cieœlik
8.00 Œp. Mieczys³aw Augustyniak
12.00 Œp. Józef Wróblewski i syn Maciej - 23 r. œm.
18.00 Œp. Piotr i Stanis³awa Cieœlik

Œp. Stanis³aw Adamczyk - 15 r.œm., ¿ona
Marianna

Sobota  24 marca
6.00 Œp. Maria Krupa
6.45 Œp. Irena Mrowiec

Œp. Emilia Chruszcz - 7 r.œm.
7.30 Œp. Krzysztof Pietras
8.00 Œp. Edward Maga

O zdrowie i b³. Bo¿e dla Józefa Mika
12.00 Œp. Stanis³awa Górak - 10 r.œm.
18.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz

W 85 r. urodzin Kazimierza Grzyb
dziêkczynno-b³agalna

Niedziela 25 marca
6.00

7.30 Œp. Maria Tyra³a
Œp. Kazimierz Gawry³a

9.00 Œp. Stanis³aw Ocetkiewicz
9.00 Roków: Œp. Jan Kulek - 8 r.œm., syn Pawe³
10.30 Œp. Helena i Eugeniusz Graca
12.00 Œp. Stanis³aw Wiœniowski - 4 r.œm.
13.30 Œp. Michalina i Józef P³ocharscy
18.00 Œp. Maria Sermak

gimnazjum M. Wadowity. To oni
przez swoj¹ niezwyk³¹ erudycjê
i styl ¿ycia emanowali na swych
wychowanków. Do naœwietle-
nia tego tematu pos³u¿ê siê
ksi¹¿k¹ wydan¹ z okazji 150-
rocznica powstania gimnazjum
w Wadowicach, pt. „Wadowic-
kie gimnazjum oraz liceum zna-
ne i nieznane.”

Do grona wybitnych nauczy-
cieli wadowickiego gimnazjum
nale¿eli ksiê¿a katecheci. Na
przestrzeni lat XIX stulecia a tak-
¿e wieku XX, by³o wœród nich
wielu, którzy zapisali siê z³oty-
mi g³oskami w historii edukacji
religijnej ówczesnej m³odzie¿y.
W powszechnym przekonaniu
ich rola nie ogranicza³a siê wy-
³¹czenie do przekazywania m³o-
dzie¿y wiedzy religijnej. Ksi¹dz
spe³nia³ w szkole potrójn¹ misjê
i nazywano go „nauczycielem
oœwiecaj¹cym, duszpasterzem
wychowuj¹cym i kap³anem
uœwiêcaj¹cym spo³ecznoœæ
szkoln¹.” Mia³ on obowi¹zek
zadbaæ o pe³n¹ formacjê religijn¹
– nauczaæ prawd wiary oraz
dbaæ o rozwój moralny i du-
chowny swoich podopiecznych.
Katecheci w Wadowicach byli

œwiadomi tego potrójnego zada-
nia, jednak skutecznoœæ ich dzia-
³añ by³a uzale¿niona od indywi-
dualnych cech osobowoœci i ka¿-
dego z nich. Wysokie wymaga-
nia stawiane ksiêdzu katechecie
uzasadnia³y potrzebê odpowied-
nich kwalifikacji od kandydata
na to stanowisko. D³ugie lata nie-
których ksiê¿y katechetów, np.
ks. dr Zygmunta Karasia, który
katechizowa³ w latach od 1893
do 1924 bardzo skutecznie po-
maga³o w wychowaniu wielu
pokoleñ m³odzie¿y gimnazjal-
nej. Do bardzo wykszta³conych
katechetów nale¿a³ równie¿
ks. dr Edward Zacher. Doktorat
z teologii uzyska³ na uniwersy-
tecie rzymskim „Gregorianum”.

Stanowisko katechety w gim-
nazjum by³o presti¿owe. Pañ-
stwowa pensja nauczycielska
nale¿a³a do wysokich. Tym by³a
wy¿sza, im szko³a œrednia by³a
w wiêkszym mieœcie.
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ks. Infu³at

Skutecznoœci pracy kateche-
tycznej w naszym gimnazjum
pomaga³a: doskona³a znajomoœæ
œrodowiska uzyskiwana d³ugo-
letni¹ prac¹. Ksiê¿a katecheci
uczyli w gimnazjum wadowic-
kim po 10, 15 czy 22, a nawet
31 lat. Honorem katechety by³o
takie przygotowanie do kate-
chezy, by lekcje religii by³y cie-
kawe, rozszerzaj¹ce horyzonty
religijno-moralne.

Trzeba przyznaæ, ¿e m³odzie¿
z w³asnej woli darzy³a kateche-
tów g³êbokim szacunkiem i za-
ufaniem. W pamiêtnikach i w
wspomnieniach by³ych uczniów
galicyjskich nie brakuje œwia-
dectw potwierdzaj¹cych to po-
szanowanie dla ksiê¿y profeso-
rów. Postrzegano ich jako kie-
rowników i ojców duchownych,
czasem jako adwokatów w przy-
padkach zagro¿enia gorsz¹

ocen¹ lub kar¹ dyscyplinarn¹.
W sytuacjach stresowych kate-
cheta by³ dla wielu uczniów po-
wiernikiem. Ksi¹dz katecheta
cieszy³ siê równie¿ du¿ym sza-
cunkiem dyrekcji oraz grona pe-
dagogicznego.

Od tamtych czasów dzieli nas
prawie 100-letnia odleg³oœæ.
Wiele w szkole siê zmieni³o. Jed-
nak wci¹¿ w naszych g³owach
jest pragnienie, by nauczyciel –
katecheta, czy polonista, czy
inny – by³ dla ucznia jak aku-
szerka dla rodz¹cej matki – po-
maga w rodzeniu m¹drego i do-
brego ucznia.

Lodowa œwi¹tynia

W dniu 3 marca rano, pod
opiek¹ ks. Infu³ata Jakuba Gila,
wyruszyliœmy na S³owacjê. Po-
goda zapowiada³a siê piêknie.
S³oñce swoim blaskiem dawa-

³o nadziejê na ciep³y, pogodny
dzieñ. Droga mija³a szybko,
a woko³o by³o coraz wiêcej
œniegu. S³oñce kruszy³o swe
promienie o bia³y dywan, a te

rozpryskiwa³y siê
iskrz¹c przepiêknie.
Mróz noc¹ nie pró¿no-
wa³. Malowa³ starannie
przydro¿ne drzewa, po-
krywaj¹c ka¿d¹, nawet
najmniejsz¹ ga³¹zkê
przeŸroczyst¹ pow³ok¹.
Zbli¿aliœmy siê do Zakopane-
go. Lecz mleczna mg³a, gêsta
i nieprzenikniona, skutecznie
zas³ania³a przed nami góry.
Sprytnie jednak nie przegapi-
liœmy chwilowej usterki i do-
strzegliœmy bia³e szczyty. Czas
zachwytów nad piêknem zimy
wzbogaca³ nam ks. Infu³at,
wspominaj¹c lata swej m³odo-
œci i snuj¹c rozwa¿ania. W gó-
rach cz³owiek jest taki kruchy
i s³aby, taki, jak wobec Boga.
I tu jest do niego najbli¿ej -
mówi³ ksi¹dz, poruszaj¹c na-
sze serca. Wzruszenie osi¹gnê-
³o œwiêty poziom, kiedy zwie-
rzy³ siê nam z wieczornej, go-
dzinnej modlitwy do Œwiêtego
Jana Paw³a II. Prosi³ w niej tak-
¿e o opiekê nad nami w dro-
dze, o nasze bezpieczeñstwo
i jak¿eby inaczej - o pogodê.
Umys³y nasze wzbogaca³a zaœ

merytorycznie pani Maria Zado-
ra. S³owacja przywita³a nas mg³¹
i zrozpaczonymi, samotnymi
drzewami, stoj¹cymi gdzienie-
gdzie nad resztkami swych bli-
skich. Niewielkie kikuty po³a-
manych drzew przypomina³y o
wielkiej wichurze z 2004 roku.
Nieprêdko zabliŸni¹ siê rany.
 Tymczasem dojechaliœmy do
Smokowca. Ks. Infu³at stan¹³
w kolejce po bilety do kolejki
linowo-terenowej. Droga na
szczyt Hrebienioka zajê³a nam
7 minut. Lecz mg³a nadal sta³a
na stra¿y Tatr Wysokich i nie
pozwala³a ich dostrzec.
 W mgielnym tunelu widzieli-
œmy tylko œmia³ków, pokonuj¹-
cych tê drogê pieszo. Z trudem
dostrzegliœmy bia³e namioty.
W pierwszym olœniewaj¹co
piêkna Sagrada Familia, ca³a


