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PIERWSZE CZYTANIE   Joz 5, 9a. 10-12 
Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską».
Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czter-
nastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia 
Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego 
dnia.
Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już 
więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Ka-
naan.

DRUGIE CZYTANIE   2 Kor 5, 17-21
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 
który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 
Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom 
ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu 
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas 
udziela napomnień.
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem 
uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością 
Bożą.

EWANGELIA   Łk 15, 1-3. 11-32 
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzesz-
ników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, 
daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między 
nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cier-
pieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 
posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostat-
kiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem 
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem go-
dzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. 
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł 
naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, 
usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 
ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył 
mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczy-
łem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszyst-
ko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój 
był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».
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„Pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II” to temat Szkoły 
liderów Akcji Katolickiej w Polsce. Spotkanie to zorganizował 
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Warszawie 22.02.2013r. - 
24.02.2013 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach, 
ul. Dewajtis 3. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakow-
skiej reprezentowali: Janina Szubryt, Jolanta Kupiec i Stefan Ma-
jerczak – członek Zarządu i delegat Krajowego Instytutu AK.

Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez krajowego 
prezesa Akcji Katolickiej Halinę Szydełko rozpoczęły się wykła-
dy: ks. dr hab. Jarosława Macieja Popławskiego, profesora Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego - kierownika Katedry Historii 
Duchowości oraz red. Tomasza Terlikowskiego - dr fi lozofi i, pu-
blicysta.

Ks. dr hab. Jarosław Popławski wystąpił z wykładem „Rola 
świeckich w Kościele w świetle dokumentów soborowych”. 
Wykład rozpoczął prezentacją multimedialną pt. „Typy i formy 
wypowiedzi Nauczycielskiego Urzędu Kościoła”, by - poprzez 
chronologiczne i 
znaczeniowe ujęcie 
soborów, przejść 
do rozważań na 
kanwie Dekretu 
o apostolstwie 
świeckich – „Apo-
stolicam actuosi-
tatem”. Prelegent, 
omawiając ten 
dokument Soboru 
Watykańskiego II 
przyjęty przez Oj-
ców Soborowych 
18 listopada 1965 
r., skupił się na 
jego głównych te-
zach: apostolstwie 
i jego osadzeniu w 
wymiarze eklezjal-
nym oraz dojrzało-
ści do apostolskiej 
działalności.

Początek dzia-
łalności Kościoła 
rozpoczyna się od 
powołania 12 apo-
stołów, głoszeniu 

Akcja Katolicka w Polsce

SZKOLENIE LIDERÓW
Ewangelii i jej kontynuacji w tym przekazie: „ I rzekł do nich: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” Mk 16,15

Dekret o Apostolstwie świeckich Nr 4 mówi nam: „Ponieważ 
Chrystus posłany do Ojca jest źródłem i początkiem całego apo-
stolstwa w Kościele, jest rzeczą oczywistą, że owocność apostol-
stwa świeckich zależy od ich żywotnego zjednoczenia z Chrystu-
sem według słów Pana: „Kto mieszka we Mnie, a Ja w nim, ten wiele 
owocu przynosi, bo beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). 
To życie w najgłębszym zjednoczeniu z Chrystusem w Kościele 
podtrzymują pomoce duchowe, wspólne wszystkim wiernym, 
zwłaszcza czynny udział w świętej liturgii. Tych pomocy powinni 
świeccy tak używać, aby przy należytym spełnianiu świeckich 
zajęć wśród zwyczajnych warunków życiowych nie oddzielali od 
swego życia łączności z Chrystusem, ale umacniali się w niej, wy-
konując swoją pracę według woli Bożej. Na tej drodze mają świec-
cy ochotnie i radośnie postępować w świętości, usiłując przezwy-
ciężać trudności roztropnie i cierpliwie. Ani troski rodzinne, ani 
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inne sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich ży-
cia duchowego według słów Apostoła: „Wszystko, cokolwiek czy-
nicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chry-
stusa „czyńcie”, dziękując przez niego Bogu Ojcu” (Kol 3,17). 
Takie życie wymaga ustawicznego ćwiczenia się w wierze, nadziei 
i miłości”. 

To właśnie Chrystus powołany przez Ojca, jest Początkiem 
jakiegokolwiek posłannictwa – misją Chrystusa jest zbawienie 
świata. Nasze powołanie to powołanie do chrześcijaństwa a po-
wołanie do chrześcijaństwa jest jednoznaczne z powołaniem do 
apostolstwa. Apostolstwo może mieć różne formy ale nie można 
od niego uciekać. W pkt. od 25 do 27 Dekretu o Apostolstwie 
świeckich jest mowa, o tym w jakie sprawy może włączyć się czło-
wiek wierzący. Najważniejszą potrzebą w dzisiejszych czasach to 
zdynamizowanie apostolskich działań, umiejętność odczytywa-
nia znaków czasu, tego co się dzieje w dzisiejszym Kościele, tro-
ska o rodzinę, o wychowanie, kształcenie postawa młodych ludzi 
by relatywizm w nich się nie zakorzenił. Mówiąc o apostolstwie 
świeckich odkrywamy dużo płaszczyzn naszego zaangażowania, 
owoce łaski otrzymane przez Pana Boga muszą być przez nas 
odpowiednio wykorzystane – „misjo” – moje posłanie . Człowiek 
nie może pogardzać światem, który Bóg stworzył, naszym zada-
niem jest uświęcanie świata - nie świat ma nas uświęcać tylko my 
mamy świat uświęcać – piszą ojcowie w Nr 16 Dekretu „ apo-
stolstwo indywidualne”, nie możemy się chować za parawanem 
naszej grupy, tylko działać. To, co rozpoczyna się ode mnie może 
zaowocować wspólnym działaniem. Człowiek dojrzały duchowo 
umie odczytać, że to ja jestem powołany do apostolstwa Laos 
– Laicos – świecki, wybrany, powołany przez Boga. 

„Nr 33. Święty Sobór wzywa więc usilnie w imię Pana wszyst-
kich świeckich, by chętnie, wielkodusznie i skwapliwie odpowie-
dzieli na wołanie Chrystusa, który w tej godzinie natarczywiej ich 

zaprasza, i na natchnienie Ducha Świętego. Młodzi niech uważają 
to wezwanie za skierowane szczególnie do siebie i niech je przyj-
mą z zapałem i wielkodusznie. Sam bowiem Pan przez ten Sobór 
święty zaprasza ponownie wszystkich świeckich, by z każdym 
dniem coraz ściślej się z Nim jednoczyli, a uważając Jego spra-
wę za swoją własną (por. Flp 2,5), zespalali się w Jego zbawczym 
posłannictwie; wysyła On ich znowu do każdego miasta i miej-
scowości, skąd sam ma przyjść (por. Łk 10,1); wzywa by poprzez 
różne formy i metody jednego apostolstwa Kościoła, które trzeba 
ustawicznie dostosowywać do nowych potrzeb czasu, okazali się 
Jego współpracownikami, wyróżniającymi się zawsze w pracy 
Pańskiej, wiedząc, że trud ich nie jest daremny w Panu (por. 1 
Kor 15,58)”.

W drugiej części spotkania red. Tomasz Terlikowski - dr fi lo-
zofi i, publicysta, przedstawił „Zagrożenia wynikające z zafałszo-
wanej interpretacji idei soborowych”. Rozpoczął od zacytowania 
Benedykta XVI, który – już po ogłoszeniu swej decyzji o ustąpie-
niu, wezwał duchowieństwo Rzymu do wiernej realizacji Vatica-
num II, stwierdzając: „był Sobór Ojców, prawdziwy Sobór, ale był 
też ‘sobór mediów’. Był to niemal sobór sam dla siebie, a świat 
postrzegał Sobór przez środki przekazu. Tak więc tym soborem, 
który skutecznie docierał do ludzi był ‘sobór mediów’, a nie Sobór 
Ojców.” (…) Naszym zadaniem(…), poczynając od Roku Wiary, 
jest praca, aby realizowany był prawdziwy Sobór, ze swoją mocą 
Ducha Świętego, aby prawdziwie odnowił się Kościół.”

Prezes Halina Szydełko dziękując prelegentom wręczyła 
Śpiewniki Pieśni Patriotycznej „Nasze dziedzictwo – Polska” oraz 
płyty DVD Finałowego Koncertu Galowego III Ogólnopolskiego 
Konkursu Pieśni Patriotycznych – Kraków 2012, organizowanego 
przez Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej pod 
patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. 

Jolanta Kupiec
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Z życia k ościoła
28.02.2013, Watykan
Dobiegł końca pontyfi kat Benedykta XVI. Na mocy deklara-

cji złożonej przez Papieża 11 lutego na Konsystorzu Publicznym, 
ostatniego dnia miesiąca br. o godz. 20 Ojciec Święty zakończył 
swą Piotrową posługę. Benedykt XVI przekazał swą pieczęć i 
pierścień rybaka kardynałowi kamerlingowi, który powinien 
dopilnować ich materialnego zniszczenia. Spod pałacu apostol-
skiego w Castel Gandolfo, gdzie przebywa obecnie były Papież, 
wycofana została warta honorowa Gwardii Szwajcarskiej. Nad 
bezpieczeństwem Benedykta XVI czuwa odtąd żandarmeria wa-
tykańska. Natomiast w Pałacu Apostolskim w Watykanie opie-
czętowano drzwi i windę do papieskich apartamentów.

Do Castel Gandolfo Benedykt XVI przyleciał helikopterem 
tuż po godz. 17. Wcześniej w Watykanie na dziedzińcu św. Dama-
zego po raz ostatni pożegnał się pracownikami sekretariatu sta-
nu. Przy helikopterze żegnał go w Watykanie dziekan kolegium 
kardynalskiego kard. Angelo Sodano.

Przed odlotem z Watykanu Papież przesłał też ostatnie 
przesłanie za pośrednictwem Twittera. „Dziękuję za waszą mi-
łość i wasze wsparcie - napisał. Obyście, stawiając Chrystusa w 
centrum waszego życia, mogli zawsze doświadczać radości!” 
– napisał Benedykt XVI. Na czas sede vacante papieskie konto na 
Twitterze zostanie zawieszone.

W Castel Gandolfo mieszkańcy miasteczka zgotowali Papie-
żowi gorące powitanie. Z balkonu letniej rezydencji Benedykt 
XVI skierował do nich ostatnie pozdrowienie.

„Drodzy przyjaciele – powiedział Ojciec Święty. - Cieszę 
się, że mogę być z wami, otoczony pięknem stworzenia i waszą 
miłością, która jest dla mnie wielkim pokrzepieniem. Dziękuję 
wam za waszą przyjaźń i miłość. Wiecie, że mój dzisiejszy dzień 
jest inny niż wszystkie poprzednie. Nie jestem już, to znaczy nie 
będę już od godziny 20 Papieżem, najwyższym zwierzchnikiem 
Kościoła katolickiego. Odtąd będę już tylko pielgrzymem, który 
rozpoczyna ostatni etap swej ziemskiej wędrówki. Chciałbym 
jednak z całego serca, z całej duszy, moją miłością i modlitwą, 
moją refl eksją i wszelkimi siłami wewnętrznymi służyć dobru 
wspólnemu, dobru Kościoła i ludzkości. Życzliwość, którą mi 
okazujecie, jest dla mnie wielkim wsparciem. Idźmy naprzód ma-
jąc na względzie dobro Kościoła i dobro świata. Dziękuję. A teraz 
udzielę z całego serca mojego błogosławieństwa....”

01.03.2013,Watykan
W Kościele rozpoczął się specjalny okres sede vacante. Nie ma 

Papieża. W swych funkcjach zostali zawieszeni wszyscy zwierzch-
nicy i członkowie dykasterii Kurii Rzymskiej, z wyjątkiem szefa 
Kamery Apostolskiej, penitencjarza większego, jałmużnika, wy-
słanników papieskich oraz wikariuszy generalnych dla Rzymu i 
Watykanu. Nad zwyczajną działalnością watykańskich urzędów 
czuwają sekretarze dykasterii. Nie mogą one jednak podejmować 
działań, które wymagają zgody prefekta lub ogółu członków dy-
kasterii.

„Na czas sede vacante władzę nad Kościołem sprawuje Kole-
gium Kardynalskie” – powiedział ks. Juan Ignacio Arreta, sekre-
tarz Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, który już uprzednio 
przygotował dziennikarzy do tego wyjątkowego okresu w życiu 

Kościoła. Podkreślił on, że od kardynałów oczekuje się teraz 
przede wszystkim sprawnego przygotowania konklawe. Spra-
wują oni władzę za pośrednictwem dwóch gremiów, zwanych 
kongregacjami: generalną i partykularną. W skład pierwszej 
wchodzą wszyscy przybyli na nią purpuraci, również ci, którzy 
przekroczyli 80. rok życia. Gremium to decyduje o wszystkich 
ważnych sprawach. Nie może jednak zmieniać prawa kościelnego, 
zwłaszcza w odniesieniu do konklawe. Wszystkie ważniejsze de-
cyzje będą musiały zostać zatwierdzone przez przyszłego Papieża. 
Natomiast kongregację partykularną tworzy kardynał kamerling 
oraz trzech wylosowanych na trzy dni elektorów, po jednym z 
każdego z trzech kardynalskich stopni: biskupów, prezbiterów i 
diakonów. Gremium to sprawuje władzę wykonawczą.

01.03.2013, Hiszpania
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej zawitał na karmelitań-

ski Uniwersytet Mistyki w Avili, gdzie oczekiwali go studenci i 
miejscowa Polonia. Były to już ostatnie dni jasnogórskiej ikony w 
Hiszpanii. 2 marca trafi ła ona do Portugalii.

02.03.2013, Libia
Wywieszone na ulicach i straganach obrazki religijne spowo-

dowały aresztowanie 48 egipskich chrześcijan w Libii. Zatrzy-
mania dokonano w mieście Bengazi po skargach miejscowych 
muzułmanów. Lokalne władze twierdzą jednak, że Koptowie byli 
nielegalnymi imigrantami i to z tego powodu zostali osadzeni w 
więzieniu.

02.03.2013, Belgia
W Tournai w Belgii odbył się pogrzeb kard. Juliena Riesa. Był 

on światowej sławy religioznawcą. Zajmował się przede wszyst-
kim religijnym charakterem natury ludzkiej. Człowiek jest czło-
wiekiem właśnie dlatego, że potrafi  uznać sacrum – mawiał. Uro-
czystościom pogrzebowym przewodniczył nuncjusz w Brukseli. 

Ks. prof. Julien Ries został włączony do kolegium kardynal-
skiego w ubiegłym roku za zasługi na polu naukowym. Wcześniej 
był profesorem na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Zmarł 
przed tygodniem w wieku 92 lat. W ostatnich dziesięcioleciach 
stanowił wyraźny punkt odniesienia w burzliwych dziejach tam-
tejszego Kościoła. Swą bibliotekę i archiwa przekazał uniwersyte-
towi katolickiemu w Mediolanie

03.03.2013, Radom
Mistrzem Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Ha-

lowej Piłce Nożnej została drużyna Archidiecezjalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Białymstoku. W mistrzostwach roz-
grywanych na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu oraz hali sportowej Gimnazjum nr 22 im. 
Karola Wojtyły, klerycy z Białegostoku pokonali w fi nale zespół z 
Zamościa 1:0. Trzecie miejsce zajęli klerycy z Kielc. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział 19 drużyn z całej Polski. 

03.03.2013, Białoruś
Kościół na Białorusi obchodzi krajowy dzień Caritas. W wy-

danym z tej okazji przesłaniu biskupi tego kraju przypominają, 
że miłość bliźniego wymaga nie tylko osobistego zaangażowania, 
ale i odpowiedzialności całej wspólnoty kościelnej wszystkich 
szczebli.
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k
KALENDARIUM JANA PAWŁA II

10.01.2005. Audiencja w sali Królewskiej dla korpusu dyplo-
matycznego akredytowanego przy Watykanie; przemówienie: 
Stawiając czoło współczesnym wyzwaniom należy kierować się 
zasadą „zło dobrem zwyciężaj”; szczególne pozdrowienie dla 37 
ambasadorów, którzy w ostatnim roku rozpoczęli swą misję; przy 
Stolicy Apostolskiej reprezentowane są 174 państwa. 11.01. Au-
diencja do członków synodu dwóch włosko-albańskich eparchii 
obrządku bizantyjskiego, obradującego nt. Komunia i głoszenie 
Ewangelii; przemówienie: Bogactwo liturgii wschodniej i potrze-
ba dialogu z kościołami prawosławnymi. Audiencja  akredytacyj-
na  dla   nowego  ambasadora Malty z małżonką.

12.01.2005.. Środowa audiencja ogólna, katecheza: Pieśń Ap 
11,17-18; 12,1 Ob-12a-sąd Boży; obecnych było ok. 200 Polaków.

13.01.2005. Audiencja dla przedstawicieli władz administra-
cyjnych Rzymu i Lacjum, którzy przybyli z życzeniami noworocz-
nymi; Papież wyraził satysfakcję z nowego statutu regionalnego 
Lacjum, który podkreśla rolę Rzymu jako centrum katolicyzmu 
i zwraca uwagę na wartości życia i rodziny oraz z porozumienia, 
które zawarto w sprawie nowych parafii na peryferiach Wiecz-
nego Miasta.

Audiencje pożegnalne dla ambasadorów: Waltera Greinerta z 
Austrii oraz Jamesa Nicholsona z USA. Audiencja w prywatnej 
bibliotece dla delegacji Uniwersytetu Śląskiego i abp. Damiana 
Zimonia, przemówienie: Obecność nauk teologicznych pośród 
innych dziedzin zgłębianych na uniwersytecie stwarza możli-
wości cennej wymiany myśli.

14.01.2005. W Bazylice św. Piotra przewodniczenie uroczy-
stościom pogrzebowym belgijskiego kard. Jana Pietera Schotte, 
który przez ponad 30 lat pełnił służbę w Kurii Rzymskiej; Mszę 
św. odprawił kard. Joseph Ratzinger, homilia papieska: Niestru-
dzony budowniczy jedności i pokoju, wspierający Następcę św. 
Piotra. Mianowanie nuncjuszem apostolskim w Kenii, a zarazem 
stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy programach Na-
rodów Zjednoczonych ds. Zasiedlenia (Habitat) i Ochrony Środo-
wiska (UNEP), abp. Alaina Paula Lebeaupina.

15.01.2005. Audiencja dla pracowników inspektoratu policji 
włoskiej przy Watykanie, czuwających nad bezpieczeństwem 
terenów graniczących bezpośrednio z Państwem Watykańskim 
i samym Placem św. Piotra; przemówienie: Służba pełniona 
wiernie i z poświęceniem. Przesłanie Nawet w otchłani cierpie-
nia może zwyciężać miłość z okazji 60. rocznicy wyzwolenia 
nazistowskiego, niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birke-
nau; w obchodach uczestniczyły delegacje rządowe z ponad 40 
państw świata, byli więźniowie z rodzinami, kombatanci i żołnie-
rze, którzy brali udział w wyzwalaniu obozu; specjalnym wysłan-

nikiem Jana Pawła II był kard. Jean-Marie Lustiger. Audiencja dla 
delegacji ekumenicznej, biskupów trzech fińskich Kościołów: ka-
tolickiego, prawosławnego i luterańskiego, przybyłych z Finlan-
dii, obchodzącej 850-lecie chrześcijaństwa (*katolickim ordyna-
riuszem Helsinek jest Polak, bp Józef Wróbel); przemówienie: 
Nasz dialog umacnia się. 

16.01.2005. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Anioł 
Pański: Niech w drodze dialogu wzrasta życzliwość i zrozumie-
nie między odmiennymi kulturami; Ojciec Święty nawiązał do 
problemów migrantów i uchodźców, do dialogu chrześcijańsko-
żydowskiego oraz jedności chrześcijan.

Wieczorem audiencja prywatna dla mieszkańców Papieskie-
go Instytutu Polskiego w Rzymie, księży i studentów, z rektorem 
instytutu, prał. Grzegorzem Kaszakiem, sióstr ze Zgromadzenia 
Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz 
braci ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Wtosi wybrali 
Jana Pawła II najlepszym człowiekiem Włoch roku 2004.

17.01.2005. Audiencja dla przedstawicieli włoskich zakładów 
Ferrari, produkujących samochody wyścigowe, którzy podaro-
wali Papieżowi wykonany w skali 1:5 model najnowszego z nich 
- F 2004, startujący w wyścigach Formuły 1; uczestniczyło kilku 
kierowców Ferrari, m.in. Michael Schumacher, a dzięki połącze-
niu telewizyjnemu, także pracownicy zakładów w Maranello k. 
Modeny, które Jan Paweł II odwiedził przed 17 laty; przemówie-
nie: Aktywność sportową Kościół uważa za cenny środek wycho-
wawczy, szczególnie dla mfodych pokoleń.

Audiencja dla pierwszej grupy biskupów z Hiszpanii, którzy 
rozpoczęli wizytę „ad limina Apostolorum”. Wieczorem w Wiel-
kiej Synagodze w Rzymie koncert kantorów synagogalnych z róż-
nych krajów świata, na który zostali zaproszeni przedstawiciele 
Stolicy Apostolskiej.

18.01.2005. Audiencja w sali Klementyńskiej w 40-lecie 
ogłoszenia Deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate”, 
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, dla 160 rabi-
nów reprezentujących wszystkie gałęzie judaizmu i 12 kantorów 
synagogalnych z USA, Europy oraz Izraela (największa w historii 
audiencja papieska dla przedstawicieli religii żydowskiej); przy-
byli, aby podziękować Janowi Pawłowi II i całemu Kościołowi za 
tworzenie pomostów zrozumienia i wzajemnego poszanowania 
między żydami i katolikami; przemówienie: Służyć budowaniu 
świata coraz silniej opartego na szacunku dla Bożego obrazu 
obecnego w każdym człowieku; na zakończenie audiencji rabini 
modlili się wspólnie w intencji Papieża. 
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Pan Jezus pewnego razu powiedział taką przypowieść - o 
synu marnotrawnym.

Pewien ojciec miał dwóch synów. Młodszy, który uważał, 
że jest mu źle w domu, rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część 
majątku, która na mnie przypada”. I dał mu ojciec jego część. 
Zabrał więc pieniądze, opuścił ojca i poszedł w świat.

Z początku powodziło mu się dobrze, żył rozrzutnie i miał 
licznych przyjaciół. Ale pieniądze skończyły się i wszyscy 
przyjaciele opuścili go. Nie miał co jeść, ani gdzie mieszkać. 
Aby nie umrzeć z głodu, najął się do jednego gospodarza paść 
wieprze. Często był tak głodny, że jadłby to, co wieprzom ale 
i tego nie dostawał. 

Wtedy zastanowił się i przypomniał sobie, jak mu dobrze 
było u ojca. Żałował bardzo swego uczynku i postanowił wró-
cić do ojca, przeprosić go i prosić, aby uczynił go sługą swoim. 
I tak uczynił.

Gdy ojciec zobaczył wracającego syna, wyszedł z radością 
na jego spotkanie, przebaczył mu wszystko, kazał mu dać 
najpiękniejsze szaty i urządzić uczt§ na jego przyjęcie.

W przypowieści tej przedstawił Pan Jezus nieskończone 
miłosierdzie Boże nad grzesznikami. - Syn marnotrawny 
oznacza każdego grzesznika, a ojciec przebaczający synowi 
przypomina nam Pana Boga, który odpuszcza grzechy grzesz-
nikowi.

Przypowieść o synu 
marnotrawnym 

KIEDY MIAŁ SZESNAŚCIE LAT, został porwany 
przez piratów. Przypłynęli do jego rodzinnego kraju, Brytanii, 
w poszukiwaniu silnych chłopaków, których mogliby sprzedać w 
Irlandii jako niewolników. To właśnie przytrafiło się Patrykowi. 
Został kupiony w zachodniej Irlandii przez lokalnego władcę, 
który przydzielił mu funkcję pastucha.

Irlandia nigdy nie była częścią Cesarstwa Rzymskiego. Miała 
swoje pogańskie bóstwa, własne prawa i własny język. W oczach 
młodziutkiego Patryka wydawała się miejscem dzikim i dziw-
nym. Został wychowany jako chrześcijanin, ale wiara nigdy nie 

Apostoł Irlandii
Św. Patryk

była dla niego szczególnie istotna. Teraz jednak, kiedy zajmował 
się zwierzętami powierzonymi jego opiece, coraz więcej zaczynał 
myśleć o chrześcijaństwie.

W szczególności rozmyślał o wierze w to, że Bóg jest jednym 
bytem, będąc jednocześnie Bogiem-Ojcem, Bogiem-Synem, któ-
ry przyszedł na ziemię i Bogiem-Duchem Świętym, który jest cały 
czas obecny. Chrześcijanie nazwali tego Boga w trzech Osobach 
Trójcą Świętą.

Nikogo nie może dziwić, że Patryk nienawidził życia w niewo-
li, i że w końcu udało mu się uciec. Szczęśliwie przedostał się na 
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wybrzeże, gdzie miał nadzieję znaleźć jakąś łódź, która 
zawiozłaby go do domu, do Brytanii. Kiedy jednak zna-
lazł łódź, okazało się, że żeglarze nie mają najmniejszego 
zamiaru wziąć go na pokład. Rozżalony odwrócił się i 
zaczął odchodzić, cały czas modląc się o jakąś pomoc, 
gdy marynarze zawołali go i zgodzili się zabrać ze sobą.

Była to bardzo burzliwa podróż. Wicher zwiał ich z 
właściwego kursu, a kiedy udało im się przybić do brze-
gu, nie mieli pojęcia, gdzie się znajdują. Na domiar złego 
skończyło się jedzenie i widmo śmierci głodowej zajrzało 
im w oczy.

- Jesteś chrześcijaninem - zauważył jeden z oficerów. 
- Dlaczego nie pomodlisz się o jedzenie?

Patryk uczynił to. Nie minęło kilka chwil, a już 
przebiegało obok nich stado dzikich świń, z których 
kilka udało się marynarzom złapać. Patryk stał się nagle 
bardzo popularny!

Przez następne dwadzieścia lat Patryk mieszkał 
głównie we Francji i uczył się, aby zostać kapłanem. Póź-
niej został mianowany biskupem i wysłano go do Irlan-
dii, aby szerzył tam słowa Jezusa. Powodem, dla którego 
wybrano właśnie jego, był prawdopodobnie fakt, że znał 
język irlandzki.

W owym czasie Irlandia była podzielona na grupy 
plemienne, a na czele każdej z nich stał lokalny władca 
- jak ten, który kupił Patryka jako niewolnika, kiedy 
był on jeszcze chłopcem. Jeden z tych władców nosił 
tytuł „arcykróla Irlandii” i rządził w Tarze, w hrabstwie 
Meath. Nazywał się on Laoghaire, co wymawiamy jako 
„Liri”.

Legenda głosi, że pewnego 
dnia arcykról Laoghaire cele-
brował jakąś pogańską uroczy-
stość. Podczas tego święta ga-
szono wszystkie ogniska i świa-
tła. Żaden, nawet najmniejszy 
płomyczek nie mógł pozostać 
zapalony, dopóki z pałacu króla 
nie została wyniesiona płonąca 
pochodnia. Święto to jednakże 
wypadło w czasie Wielkanocy, 
więc Patryk w ciemnościach 
zapalił świecę wielkanocną na 
pamiątkę zmartwychwstania 
Jezusa.

Poganie byli wściekli i za-
grozili Patrykowi śmiercią. On 
jednak odważnie wyjaśnił kró-
lowi Laoghaire’owi znaczenie 
Wielkanocy. Król wysłuchał go 
i od tej pory Patrykowi wolno 
było podróżować po całej Irlan-
dii i nauczać o Jezusie. Było to 
bardzo niebezpieczne zajęcie, 
ponieważ nie wszyscy lokal-
ni władcy okazywali się tak 

przyjaźnie nastawieni jak Laogha-
ire. Sam Patryk raz napisał nawet: 
„Każdego dnia spodziewam się albo 
gwałtownej śmierci, albo że zostanę 
obrabowany i wzięty do niewoli”.

O Patryku krąży wiele legend. 
Według jednej z nich Patryk oczy-
ścił wyspę z węży za pomocą mo-
dlitwy lub zaklęcia, które sprawiło, 
że wszystkie wyniosły się do morza. 
Trzeba jednak dodać, że w Irlandii 
prawdopodobnie nigdy nie było 
żadnych węży.

O wiele bardziej prawdopodobna 
jest historia opowiadająca o tym, że 
Patryk używał listka koniczyny, aby 
wyjaśnić tajemnicę Trójcy Świętej, 
mówiąc: „Trójca Święta jest jak ta 
koniczyna. Tak jak jej listek, jest 
»Trzema w jednym«. To tylko jeden 
listek, ale aby był całością, potrze-
ba trzech części”. Mówi się, że to 
właśnie dlatego koniczyna stała się 
godłem Irlandii.
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Pytania do Ewangelii: 

1. Ilu synów miał pewien
ojciec?

2. Co zrobił młodszy syn, 
otrzymawszy część majątku? 

3. Jak go przyjął ojciec
 po powrocie do domu?

Syn Marnotrawny /pieśń/

Pustą samotną drogą
Z sercem ciężkim od win
I ze spuszczoną głową
Szedł marnotrawny syn
Wróć synu, wróć z daleka
Wróć synu, wróć, ojciec czeka

I wychodzi na drogę 
I wygląda stęskniony
Czy nie wracasz do domu
Tyle razy odchodzisz 
I powracasz skruszony
A on zawsze dla ciebie
Ma otwarte ramiona 



10 marca 201310  1110 marca 2013

- W poniedziałek wieczorem (4.03) w wadowickiej bazylice 
odprawiona została Msza święta za duszę zmarłego w listopadzie 
śp. ks. Kazimierza Sudera. 4 marca to także dzień jego imienin. 
Po nabożeństwie proboszcz bazyliki ks. Stanisław Jaśkowiec wraz 
z ks. Jakubem Gilem i panią burmistrz Ewą Filipiak odsłonili 
poświęconą temu kapłanowi tablicę pamiątkową, którą umiesz-
czono w lewej nawie kościoła. (Więcej informacji wewnątrz nu-
meru). 

- Mł. insp. Waldemar Krężel z Andrychowa od 28 lutego br. 
jest już ofi cjalnie nowym komendantem powiatowym policji w 
Wadowicach. Niedawno ze stanowiska zrezygnowała pochodząca 
z Andrychowa insp. Maria Łopusińska. Ogłoszony przez komen-
dę wojewódzką konkurs wygrał i tym samym nowym komendan-
tem został mł. insp. Waldemar Krężel, który w ostatnich latach 
był zastępcą komendanta powiatowego, a wcześniej kierował 
komisariatem policji w Andrychowie. 

- W środę (27.02) wojewoda małopolski Jerzy Miller przekazał 
wójtom i burmistrzom małopolskim gmin promesy na usuwanie 
powodziowych szkód powstałych w 2010 roku. To już kolejna 
transza tych funduszy dla samorządów. Pieniądze przeznaczone 
są przede wszystkim na naprawę dróg; w niektórych gminach tak-
że na inne inwestycje. Tyle dostały samorządu z naszego regionu 
na usuwanie powodziowych szkód: Brzeźnica 1,1 mln zł, Budzów 
100 tys. zł, Bystra Sidzina 220 tys. zł, Kalwaria Zebrzydowska 
150 tys., Kęty 550 tys., Lanckorona 2,3 mln, Mucharz 210 tys., 
Spytkowice 750 tys., Stryszawa 180 tys., Sucha Beskidzka 140 tys., 
Wieprz 330 tys., Zembrzyce 190 tys.; Starostwo Sucha Beskidzka 
1 mln, Starostwo Wadowice 1,3 mln.

- 26 lutego podczas sesji Rady Miejskiej wadowiccy samorzą-
dowcy zdecydowali o wysokości opłaty śmieciowej, która zacznie 
obowiązywać od lipca. Ustalono opłatę śmieciową w następującej 
wysokości: stawka za śmieci posegregowane wyniesie 7 zł od 
osoby (po 7 zł zapłacą pierwsze cztery osoby w gospodarstwie 
domowym, natomiast jeśli rodzina jest liczniejsza, to piąta i ko-
lejna osoba płacić będzie tylko po 4 zł. miesięcznie) jeśli śmieci są 
segregowane, oraz 14 zł – jeśli śmieci nie są segregowane. Jest to 
jedna z niższych stawek podatku śmieciowego w regionie.

- W Kalwarii Zebrzydowskiej 4 marca został uruchomiony 
przez lokalnego dostawcę szerokopasmowego Internetu Wadowi-
ceNET HotSpot (punkt dostępu do bezprzewodowego Intenetu). 
HotSpot znajduje się w samym centrum Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Uruchomiono go z myślą o mieszkańcach oraz turystach 
odwiedzających to miasto.

- Starostwo Powiatowe zostało wyróżnione tytułem „Patro-
na Kultury” przyznanym przez Wadowickie Centrum Kultury. 
Wyróżnienie jest formą podziękowania za aktywną pomoc przy 
realizacji wielu inicjatyw kulturalnych, organizowanych przez 
WCK w roku 2012. Przyznano także siedem laurów „Dobrodziej 
Kultury”. Nagroda ta jest podziękowaniem za fi nansowe wspar-
cie imprez organizowanych przez placówkę. Przed wręczeniem 
wyróżnień zaprezentowano fi lm podsumowujący działanie Wa-
dowickiego Centrum Kultury. Pokazano w nim najważniejsze 
wydarzenia kulturalne, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w 
placówce. Imprezę zakończył koncert Andrzeja Sikorowskiego i 
Mai Sikorowskiej.

24.02.2013r. do 05.03.2013r.

Zatrzymani sprawcy kradzieży
W dniu 24.02.2013 r. funkcjonariusze PP w Brzeźnicy w 

miejscowości Marcyporęba w czasie penetracji terenu w rejonie 
domków letniskowych zauważyli 2 młodych mężczyzn, którzy 
na widok policjantów zaczęli uciekać, porzucając przenoszoną 
kosiarkę elektryczną, sekator oraz inne przedmioty. Jak się póź-
niej okazało sprawcy dokonali włamania do niezamieszkałego 
domku letniskowego. Pokrzywdzony wartość strat wycenił na 
kwotę około 800 zł. Skradzione mienia w całości odzyskano. Jak 
ustalono ci sami sprawcy w połowie lutego br. dokonali włamania 
do tego samego domku, gdzie skradli 2 komplety kół samochodo-
wych o wartości 600 zł.

W toku wykonywanych czynności ustalono, iż jeden ze spraw-
ców 22 – letni mieszkaniec  gminy Brzeźnica, dotychczas nie ka-
rany, w  okresie od lipca do listopada 2012 r. na terenie Brzeźnicy 
dokonał 5 kradzieży z włamaniem do innych niezamieszkałych 
budynków, gdzie zabrał w celu przywłaszczenia sprzęt gospodar-
stwa domowego i elektronarzędzia. Ogólna suma strat wyniosła 
1500 zł. Drugi ze sprawców 26 – letni mieszkaniec gminy Brzeź-
nica był karany w przeszłości za inne przestępstwa.

Sprawcy przyznali się do zarzucanych im czynów. Odpowie-
dzą za przestępstwa z art. 279 § 1 kk  i 278 § kk za co grozi kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

Policyjny „weekend”
W dniach od 01.03.2013r. do 04.03.2013r. do godz. 06:00 na 

drogach powiatu wadowickiego doszło do 8 kolizji drogowych, 
zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących oraz 1 kierującego po 
użyciu alkoholu. Ponadto policjanci przeprowadzili 75 interwen-
cji policyjnych.

Nietrzeźwy kierujący
- Brody – policjanci zatrzymali mieszkańca Raciborza kieru-

jącego samochodem marki Fiat Seicento będącego w stanie nie-
trzeźwości (0,32 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).

Kolizja drogowa
- Lanckorona - kierujący samochodem marki Renault Laguna 

w trackie wymijania się pojazdów spowodował kolizję drogową 
po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku niezwłocznie 
podjętych działań ustalono kierującego tym pojazdem którego 
poddano badaniu na zawartość alkoholu (badanie wykazało 0,78 
mg/l w wydychanym powietrzu).

Kierujący po użyciu alkoholu
- Wadowice, ul. Sikorskiego – policjanci zatrzymali 65–letnie-

go mieszkańca Wadowic kierującego rowerem będącego w stanie 
po użyciu alkoholu (0,18 mg/l w wydychanym powietrzu).

Nietrzeźwi kierujący
- Chocznia – policjanci zatrzymali 26–letniego mieszkańca 

Jawornika kierującego samochodem marki Audi A3 będącego w 
stanie nietrzeźwości (0,42 mg/l alkoholu w wydychanym powie-
trzu).

- Witanowice – policjanci zatrzymali 45–letniego mieszkańca 
Tych kierującego samochodem marki Seat Alto będącego w stanie 
nietrzeźwości (1,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).


