
   





Dzisiejsza niedziela kończy nasze rozważania na temat 
zainteresowań Jana Pawła II. Trzy tygodnie temu 
mogliśmy poczytać o tym, jak ważne dla papieża były 
góry, a dzisiaj przyjrzymy się innej jego pasji, jeszcze 
z czasów wczesnej młodości, a mianowicie teatrowi.  
Karol Wojtyła już w swoich rodzinnych Wadowicach 
grał w szkolnym teatrze i należał do kółka teatralnego. 
Uczestniczył w szkolnych przestawieniach i grał na 
ogół główne role. Teatr był tak ważny w jego życiu, że 
zupełnie naturalne wydawało się rozpoczęcie przez 
niego studiów na pierwszym roku polonistyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ wiedział, że 
aby być dobrym aktorem trzeba posiadać ogólną 
wiedzę o świecie, literaturze, historii i filozofii. Na 
jego artystyczną wrażliwość miał wpływ teatrolog 

i pedagog, Mieczysław Kotlarczyk, który prowadził 
kółko teatralne, a z którym później w Krakowie 
założyli „Teatr Rapsodyczny”. To on nauczył Karola 
niepowtarzalnego sposobu recytowania tekstów 
poetyckich czy prozaicznych. Po przyjeździe na studia 
do Krakowa Karol Wojtyła zaangażował się w dzia-

łalność artystyczną. Jednak z po-
wodu wojny i niemieckiej agresji 
na Polskę przedstawienia odby-
wały się w pełnej konspiracji. Jak 
wspominał potem papież w ksią-
żce „Dar i tajemnica”: Spotkania 
teatru słowa odbywały się w wąskim gronie znajomych, 
zaproszonych gości szczególnie zainteresowanych 
literaturą i równocześnie „wtajemniczonych". Zacho-
wanie tajności wokół tych teatralnych spotkań było 
nieodzowne, w przeciwnym razie groziły nam 
wszystkim surowe kary ze strony władz okupacyjnych - 
najprawdopodobniej wywózka do obozu koncentracyj-
nego. Muszę przyznać, że całe to szczególne 
doświadczenie teatralne zapisało się bardzo głęboko 
w mojej pamięci, chociaż od pewnego momentu 
zdawałem sobie sprawę, że teatr nie był moim 
powołaniem”.  
Podczas przedostatniej pielgrzymki do Polski, 
w Wadowicach, Jan Paweł II wspominał swojego 
teatralnego mistrza, kolegów i koleżanki, z którymi 
występował w przedstawieniach, a także wyrecytował 
fragment jednej ze swoich ról, a później z senty-
mentem dodał: W każdym razie tu, w tym mieście, 
w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, 
i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się 
zaczął. I kapłaństwo się zaczęło.  
Niewątpliwie Karol Wojtyła miał talent aktorski 
i wszelkie predyspozycje, aby się w tym kierunku 
rozwijać i stać się sławnym artystą. A jednak... Pan 
Bóg miał dla niego inny plan. Jak wspominał później 
sam Jan Paweł II: Kiedy byłem w gimnazjum, Książę 
Adam Stefan Sapieha, Arcybiskup Metropolita 
Krakowski wizytował naszą parafię w Wadowicach. 
Mój katecheta, ks. Edward Zacher zlecił mi zadanie 
przywitania Księcia Metropolity. Miałem więc po raz 
pierwszy w życiu sposobność, ażeby stanąć przed tym 
człowiekiem, którego wszyscy otaczali wielką czcią. 
Wiem też, że po moim przemówieniu Arcybiskup 
zapytał katechetę, na jaki kierunek studiów wybieram 
się po maturze. Ks. Zacher odpowiedział: "idzie na 
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KĄCIK DLA DZIECI

dpowiedział: "idzie na polonistykę". Na co Arcybiskup 
miał powiedzieć: "szkoda, że nie na teologię". Sam Ks. 
Edward Zacher wspominał wiele lat później: "Karol 
witał go w imieniu wszystkich uczniów. Napisał piękną 
przemowę, a jeszcze piękniej ją powiedział. Po 
ceremonii metropolita zapytał mnie o Karola: - A on 
co, księdzem będzie?  - Niestety nie - odpowiedziałem.  
- Szkoda, szkoda. A dlaczego, nie? - dopytywał się 
kardynał.  - Bo zakochał się w polonistyce. I już nawet 
wiersze pisze. Chce być aktorem - tłumaczyłem. - 
Szkoda, wielka szkoda - powtórzył Sapieha”. 
Jednak Jan Paweł II nigdy nie zapomniał o swojej 
wielkiej, młodzieńczej pasji, która także miała wpływ 

na jego dalszą życiową drogę, bo jak sam napisał: 
Słowo, zanim zostanie wypowiedziane na scenie, żyje 
naprzód w dziejach człowieka, jest jakimś pod-
stawowym wymiarem jego życia duchowego. Jest 
wreszcie ukierunkowaniem na niezgłębioną tajemnicę 
Boga samego. Odkrywając słowo poprzez studia 
literackie czy językowe, nie mogłem nie przybliżyć się 
do tajemnicy Słowa - tego Słowa, o którym mówimy 
codziennie w modlitwie "Anioł Pański": "Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas.  

Barbara Majkowska  
na podstawie: www.franciszkanska3.pl/janpawel2 

RANDKA DLA MAŁŻONKÓW 

Z okazji dnia św. Walentego, patrona zako-
chanych, zapraszamy na randkę małżonków, 
niezależnie od wieku i stażu 

małżeńskiego.  

Odbędzie się ona w niedzielę, 

16 lutego, o godz. 17.00 w domu 
parafialnym. Czas trwania: 
ok. 90 minut. Zapisy w zakrystii 

lub u kapłanów. 

BAL KARNAWAŁOWY 

Sobota, 22 lutego, rozpoczęcie o godz. 19.00. 
Prowadzenie: DJ – wodzirej. 

Tańce będą w jednej sali, stoły w dwóch innych. 

Można dobierać się i zgłaszać w grupach i tak 
będą dopasowane stoliki, by grupa była razem. Na 
swój stół grupa przynosi tzw. koszyk. W czasie 
trwania balu będą też dwa ciepłe posiłki dla 
wszystkich oraz kawa czy herbata w każdej 
chwili. 

Koszt: 50 zł od osoby. Zapisy w zakrystii lub 
u kapłanów. 



CNOTY  
377. Co to jest cnota? 
Cnota jest habitualną i trwałą dyspozycją do czynienia 
dobra. „Celem życia cnotliwego niech będzie 
upodobnienie się do Boga" (św. Grzegorz z Nyssy). 
Cnoty dzielą się na cnoty ludzkie i cnoty teologalne.  
378. Co to są cnoty ludzkie? 
Cnoty ludzkie są habitualnymi i stałymi zaletami 
umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują 
nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie 
z rozumem i wiarą. Nabyte i wzmacniane przez 
świadome czyny i wytrwale podejmowane wysiłki są 
oczyszczane i podnoszone przez łaskę Bożą.  
379. Jakie są główne cnoty ludzkie? 
Są to cnoty, nazywane kardynalnymi, wokół których 
grupują się wszystkie inne i które stanowią podstawę 
dla cnotliwego życia. Zaliczamy do nich: roztropność, 
sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie.  
380. Co to jest roztropność? 
Roztropność uzdalnia rozum do rozeznawania w każdej 
okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru 
właściwych środków do jego pełnienia. Kieruje ona 
innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę.  
381. Co to jest sprawiedliwość? 
Sprawiedliwość polega na stałej i trwałej woli 
oddawania innym tego, co im się należy. Sprawie-
dliwość w stosunku do Boga nazywana jest „cnotą 
religijności”.  
382. Co to jest męstwo? 
Męstwo daje wytrwałość w trudnościach i stałość 
w kontynuacji dobra. Uzdalnia aż do ofiary z życia 
w obronie słusznej sprawy.  
383. Co to jest umiarkowanie? 
Umiarkowanie pozwala opanować dążenie do przyjem-
ności zmysłowych i zapewnia równowagę w używaniu 
dóbr stworzonych.  
384. Co to są cnoty teologalne? 
Są to cnoty, których początkiem, motywem i przed-
miotem bezpośrednim jest sam Bóg. Wszczepione wraz 
z łaską uświęcającą, uzdalniają do życia w obcowaniu 
z Trójcą Świętą oraz kształtują i ożywiają cnoty 
moralne. Stanowią one rękojmię obecności i działania 
Ducha Świętego we władzach człowieka.  
385. Jakie są cnoty teologalne? 
Cnotami teologalnymi są wiara, nadzieja i miłość.  
386. Co to jest wiara? 
Wiara jest cnotą teologalną, dzięki której wierzymy  

w Boga i w to wszystko, co On nam objawił, a co 
Kościół podaje nam do wierzenia, ponieważ Bóg jest 
samą Prawdą. Przez wiarę człowiek w sposób wolny 
całkowicie powierza się Bogu. Dlatego wierzący stara 
się poznać i czynić wolę Bożą, ponieważ wiara „działa 
przez miłość” (Ga 5,6).  
387. Co to jest nadzieja? 
Nadzieja jest cnotą teologalną, dzięki której z trwałą 
ufnością pragniemy i oczekujemy od Boga życia 
wiecznego, pokładając naszą ufność w obietnicach 
Chrystusa i na pomocy łaski Ducha Świętego, ażeby na 
nie zasłużyć i wytrwać do końca życia ziemskiego.  

388. Co to jest miłość? 
Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy 
Boga nade wszystko, a naszych bliźnich jak siebie 
samych ze względu na miłość Boga. Jezus uczynił z niej 
przykazanie nowe, pełnię Prawa. Miłość jest „więzią 
doskonałości” (Kol 3,14) i formą wszystkich innych 
cnót, które ożywia, inspiruje, łączy je i porządkuje 
między sobą: Bez niej „jestem niczym”, a jeśli „miłości 
bym nie miał, nic bym nie zyskał” (1 Kor 13,1-3).  
389. Co to są dary Ducha Świętego? 
Dary Ducha Świętego są trwałymi dyspozycjami, które 
czynią człowieka uległym, by szedł za natchnieniami 
Bożymi. Jest ich siedem: mądrość, rozum, rada, 
męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.  
390. Co to są owoce Ducha Świętego? 
Owocami Ducha są doskonałości, które kształtuje w nas 
Duch Święty jako pierwociny wiecznej chwały. 
Tradycja Kościoła wymienia ich dwanaście: „miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć 
wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, 
wstrzemięźliwość, czystość” (Ga 5,22-23).  

Pytania o wiarę



Poniedziałek, 3 lutego - św. Błażeja 
  7.30 + Agnieszka Honowska 
18.00 + Krystyna Zielińska 
Wtorek, 4 lutego  

7.30 + Anna w 10. rocznicę śmierci, mąż Leonard,         
 +z rodziny Wenta 
18.00 + Stefania Formela 

Środa, 5 lutego - św. Agaty 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 - w intencji Izabeli z okazji urodzin 

Czwartek, 6 lutego - św. Pawła Miki i Towarzyszy 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Bolesław Góra w 1. rocznicę śmierci 

Piątek, 7 lutego 
  7.30 - wolna intencja 
18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca 
Sobota, 8 lutego 

  7.30 - wolna intencja 
18.00 + Jadwiga Chodak - intencja od uczestników 
pogrzebu 

Niedziela, 9 lutego 
 8.00 - dziękczynna, w intencji rodzin, które przyjęły 
nas w czasie spotkania we Wrocławiu 

10.00 + Jerzy Hins w 8. rocznicę śmierci 
12.00 - w intencji Gabrysi 
18.30 + Bolesław Góra - Msza Święta gregoriańska

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
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INTENCJE MSZALNE

1. Zapraszamy do niedzielnej kawiarenki w domu 
parafialnym. Po Mszach Św. o godz. 10.00 oraz 12.00 
można zjeść ciasto, wypić kawę i herbatę. Dzisiaj 
gospodarzem jest wspólnota „Wieczernik”. 

2. Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała odbędzie się w naszym 
kościele dzisiaj o godz. 18.30.  

3. Rozbieranie choinek oraz szopki w poniedziałek o 
godz. 8.00. Serdecznie prosimy o pomoc. 

4. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Błażeja – 
orędownika w chorobach gardła. Po Mszy Świętej 
specjalne błogosławieństwo za wstawiennictwem tego 
patrona. 

5. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek 
o godz. 18.45 w domu parafialnym. 

6. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza dorosłych oraz 
młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we 
wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

7. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w biurze 
parafialnym w środę w godz. 17.00 – 18.00. 

8. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego 
Sakramentu o godz. 17.00. Nabożeństwo po porannej 
Mszy Świętej o raz na zakończenie adoracji, o godz. 
17.50. 

9. W I piątek miesiąca nabożeństwa po porannej oraz 
wieczornej Mszy Świętej. Spowiedź w czwartek 
i piątek przed Mszami Świętymi. Ks. Piotr rano uda się 
z posługą sakramentalną do chorych, ks. Jan natomiast 
w następny piątek, 14 lutego. 

10. Z okazji dnia św. Walentego, patrona zakochanych, 
zapraszamy na randkę małżonków, niezależnie od 
wieku i stażu małżeńskiego. Odbędzie się ona 
w niedzielę, 16 lutego, o godz. 17.00 w domu 
parafialnym. Czas trwania: ok. 90 minut. Zapisy 
w zakrystii lub u kapłanów. 

11. Organizujemy bal karnawałowy dla dorosłych 
w sobotę, 22 lutego, w domu parafialnym. Szczegóły 
w gazetce. Zapisy w zakrystii lub u kapłanów. 

12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie II Róży 
Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o godz. 8.00. 


