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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, wadbazyl@wp.p | www.wadowicejp2.pl * 
KANCELARIA PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta 
- 6, 7:30, 8:15 (kaplica Zakładu Karnego), 9, 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30, 18 (V 
- VIII 19:00) * Proboszcz - ks. Stanisław Jaśkowiec, R.M.* Wikariusze - ks. Piotr Wiktor, moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby 
Liturgicznej, ks. Adam Garlacz, ks. Janusz Korbel, ks. Stefan Trojan, wyśw. 1995, ks. Piotr Sobala, wyśw. 1994, wizytator katechetyczny rejonu 
VI *
W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafi i mieszka: o. Eugeniusz 
Chuchro OCD, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Roków (265), Wadowice – część (9566)

Wadowice, Parafi a Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa� mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–sob. 
8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 
Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, kapelan Ojca Świętego * Wikariusze: ks. Dominik Popielarczyk, ks. Jacek Szydło, moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby 
Liturgicznej, ks. Artur Czepiel * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gorzeń Dolny (518), Gorzeń Górny (253), Hobot (200), 
Wadowice – część (ok. 9400), Zawadka (700)

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00 
(17:00 w okresie zimowym) Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:15; 10:30; 11:45 i 18:00 (17:00 w okresie zimowym)

 Nie wszyscy uczestnicy Mszy 
św. odprawionej przez Księdza In-
fułata Jakuba Gila w Kaplicy Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w dniu 
07.02.2013 roku o godz. 6/45 wie-
dzieli, że Ksiądz Infułat modlił się 
i dziękował Bogu także za wszelkie 
dobro jakim Opatrzność obdarowy-
wała Go przez wszystkie lata posługi 
Proboszcza w wadowickiej Bazylice 
jaką rozpoczął 15 lat temu. 

 Dokładnie 07.02. 1998 roku 
Dekretem Ordynariusza Krakow-
skiego został ustanowiony nowym 
Proboszczem Parafi i Ofi arowania 
Najświętszej Maryi Panny w Wado-
wicach w miejsce przechodzącego 
na emeryturę proboszcza Księdza 
Infułata Kazimierza Sudera. 

 To wydarzenie ówczesny miesięcznik „Przebudzenie”, wy-
chodzący w Parafi i O.N.M. P. w Wadowicach, w numerze 2/98 
ten fakt tak odnotował:

„W dniu 8 lutego 
1998r. na Mszy św. o 
10.30 w Bazylice Ofi a-
rowania Najświętszej 
Maryi Panny odbyła się 
niecodzienna uroczy-
stość. Funkcję Probosz-
cza Parafi i objął Ksiądz 
Prałat Jakub Gil.

Ksiądz Prałat uro-
dził się w 1939 roku w 
Glisnem, a święcenia 
kapłańskie otrzymał w 
1963 roku. Przed obję-
ciem Parafi i Ofi arowania 
N.M. Panny pełnił funk-
cję dyrektora Caritas Ar-
chidiecezji Krakowskiej.

Parafi a z wielką życz-
liwością przyjęła nowego Księdza Proboszcza. Parafi anie, witając 
swego nowego Pasterza, skierowali do Niego następujące słowa:

Mały jubileusz ks. inf. Jakuba Gila
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Czcigodny Księże Prałacie.
 Z radością i szacunkiem witamy Księdza wśród nas i serdecznie przyj-

mujemy do naszej Wspólnoty Parafialnej, życząc dobrej i owocnej pracy.
My, Parafianie Parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny dołoży-

my starań, ofiarując swoją życzliwą pomoc, aby stworzyć dobrą atmosferę 
pracy i współpracy.

Bardzo pragniemy, by nasza Parafia była dla Księdza Proboszcza 
rodzinną wspólnotą pełną miłości, życzliwości i zaufania. Polecamy się 
księdza modlitwie i duchowej opiece.” 

Tak rozpoczął się kolejny etap życia kapłańskiego Księdza Prałata Ja-
kuba Gila, wtedy tylko Opatrzność wiedziała, że będzie trwał tylko 13 lat 
i 6 miesięcy.

 Przez lata w których Ksiądz Prałat , a następnie Ksiądz Infułat Jakub 
Gil kierował papieską Parafią dokonanych zostało tyle różnych dzieł jak 
nigdy dotąd w historii Parafii. Zaczęło się od ocieplenia stropu Bazyliki 
a skończyło na sprawieniu nowych 27 - głosowych organów. W mię-
dzyczasie była wymiana posadzki na marmurową, nowa polichromia 
figuralna wnętrza ukazująca treści Encyklik Jana Pawła II. Odnowio-
ne zostały wszystkie ołtarze, ambona, pająki, stacje Drogi Krzyżowej, 
Chrzcielnica, naczynia liturgiczne. Zakupione zostały nowe sedilia 
w prezbiterium i ławki w kaplicach. Kościół otrzymał nowy dach 
kryty blachą miedzianą i odrestaurowaną elewację. A nade wszystko 
Bazylika wzbogaciła się o nową kaplicę poświęconą Błogosławione-
mu Janowi Pawłowi II, dzięki zaadaptowaniu części nawy bocznej, 
wykorzystywanej dotąd jako pomieszczenie pomocnicze. Kaplicę tą 
poświęcił Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie pobytu w Wadowicach 
w dniu 27 maja 2006 roku. 

 W sferze duchowej na ten okres przypada rozkwit życia religij-
nego. Organizowane są różnorakie nabożeństwa, procesje pokutne 
ulicami miasta, w okresie wielkopostnym odprawiane Drogi Krzyżo-
we po mieście. W miesiącu maju codzienne procesje z Najświętszym 
Sakramentem po wadowickim Rynku. 

 Na szczególną uwagę zasługiwały comiesięczne wieczorne Msze 
św. o szybkie wyniesienie na Ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, 
każdego drugiego dnia miesiąca począwszy od maja 2005 roku do 
stycznia 2011 roku. Do przewodzenia tym nabożeństwom zapraszani 
byli kapłani , którzy w jakiś sposób związani byli z Karolem Wojtyłą 
bądź to z Księdzem, bądź z Biskupem, bądź z Kardynałem lub nawet z 
Ojcem Świętym. Kapłani ci w homiliach dzielili się swymi przeżycia-
mi ze spotkań z naszym Rodakiem. Ostatnim Wieczorem Modlitw, 
któremu przewodził Ks. Prałat Jan Marcisz proboszcz parafii pw. Św. 
Wojciecha w Mucharzu był dzień 2 stycznia 2011.roku. Ostatnim bo 
już za 12 dni tj. 14.01.2011.r. Ojciec Św. Benedykt XVI swym podpi-
sem w Dokumencie potwierdził autentyczność cudu dokonanego za 
wstawiennictwem Jana Pawła II na francuskiej Zakonnicy i 
tym samym potwierdził, że nasz Rodak jest Błogosławionym. 
Ogłoszenie tego faktu ma nastąpiło.

 1 maja tego roku. Od następnego miesiąca tj. lutego wie-
czorne modlitwy były prowadzone, ale już jako dziękczynne 
za Dar beatyfikacji naszego Rodaka wymodlony także przez 
naszą wspólnotę parafialną.

 Podzielenie parafii na 30 Rejonów i ustanowienie dla nich 
Przewodników ułatwiło Księdzu Infułatowi przeprowadzanie 
wielu masowych inicjatyw duszpasterskich obejmujących całą 
Parafię. Były to takie przedsięwzięcia jak: Peregrynacje Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach, Peregrynacja 
Różańca, Peregrynacja Świecy Paschalnej uosabiającej Ojca 
Świętego, Peregrynacji Pisma Świętego – czytanie Pisma Świę-
tego przez rodziny. Wyznaczenie rodzinom poszczególnych 
fragmentów Pisma Świętego sprawiło, że Parafia przeczytała 
całe Pismo Święte. 
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Wielkim wyzwaniem dla naszego 
Proboszcza ks. inf. Jakuba Gila było 
organizowanie przyjęcia papieży, któ-
rzy nawiedzili wadowicką Bazylikę 
dwukrotnie. Jan Paweł II 16.czerwca 
1999 roku i Benedykt XVI 27 maja 
2006 roku. Jan Paweł II koronował Ko-
ronami Papieskimi Obraz Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy, ten przed 
którym modlił się od najmłodszych 
swych lat.

Benedykt XVI nawiedził miejsce 
urodzenia swego Poprzednika, w któ-
rym jak przypomniał, dla Jana Pawła 
II wszystko się zaczęło. To swoje pra-
gnienie Benedykt XVI zrealizował już 
podczas drugiej pielgrzymki w swoim 
Pontyfikacie.

 Duszpasterstwo pielgrzymkowe, to nowa inicjatywa 
Księdza Infułata, która na trwale wpisała się w ramy 
działalności Parafii. Trudno znaleźć na mapie Polski 
takie sanktuarium w którym by nie było wadowickich 
pielgrzymów z Księdzem Infułatem na czele. Do stałych 
miejsc należą comiesięczne pielgrzymki na Jasną Górę i 
do Sanktuarium w Łagiewnikach. 

 Dużą troską obdarzał w parafii tych maluczkich. To 
dla nich i ich rodziców wprowadził na stałe Msze św. od-
prawiane co niedzielę w kaplicy w Domu Katolickim. Ci 
najmłodsi mogli na swój sposób uczestniczyć we Mszach 
św. i przyzwyczajać się do tych obowiązków jakie będą 
musieli wykonywać gdy tylko dorosną. 

Z racji kierowania papieską parafią, znaną na całym 
świecie, miał możność spotykania się 
z wieloma osobistościami życia poli-
tycznego, społecznego, czy religijnego.

 Był osobą jak na warunki lokalne 
niezwykle medialną. Nie rzadki to 
był widok gdy przed Bazyliką, wśród 
przemieszczających się pielgrzymów 
tkwiła nieruchomo grupka czterech 
osób: kamerzysta, dziennikarka, ope-
rator dźwięku z wysuniętym ponad 
głowami mikrofonem i Ksiądz Infułat 
udzielający wywiadu różnym rozgło-
śniom z całego świata.

 To tylko część z tego czego dokonał Ksiądz 
Infułat Jakub Gil podczas swego proboszczowania 
w Wadowicach. Wszystko na pewno dokładnie 
wykaże przyszły badacz biografii Infułata.

Niezwykłe zasługi Księdza Infułata Jakuba 
Gila zostały dostrzeżone zarówno przez Władze 
Kościelne, które wyniosły Go do godności Infuła-
ta, przez Władze Państwowe, które odznaczyły Go 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Władze Regionalne, 
które przyznały Mu najwyższe wyróżnienie jakim 
dysponują tj. tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Wadowic.

Ten bogaty dorobek Księdza Infułata Jakuba 
Gila został przerwany niespodziewanym Dekre-
tem Ordynariusza Krakowskiego jaki wydał na 
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początku 2011 roku, a którego początek 
brzmi: 

Przewielebny Ksiądz Infułat
Ks. mgr Jakub Gil

w Wadowicach

„Niniejszym, z dniem 1 lipca 2011 
roku przyjmuję rezygnację Księdza 
Infułata z urzędu proboszcza parafii 
pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach 
i wyrażam zgodę na zamieszkanie tam-
że. Proszę o dalsze zaangażowanie w 
duszpasterską posługę w Parafii….”

Dokument podpisali:
Ks. kard. Stanisław Dziwisz

Ks. kanclerz Piotr Majer

No cóż, nasz umiłowany Proboszcz 
postarzał się, osiągnął wiek emerytalny 
ustalony w naszej Archidiecezji i mu-
siał odejść.

 Znowu nasza Parafia przeżyła nie-
codzienną uroczystość, ale w jakże in-
nym nastroju niż radosnym. W przed-
ostatnim dniu pełnienia obowiązków 
Proboszcza Bazyliki tj. 29 czerwca 
2011roku Ksiądz Infułat Jakub Gil od-

prawił Mszę św. pożegnalną i dziękczynną, a 20 delegacji z różnych Grup 
Formacyjnych działających w Parafii wyraziło własne słowa wdzięczności i 
najlepszych życzeń na dalsze lata długiego życia duszpasterskiego.

Długo i w ciepłych słowach dziękowała Księdzu Infułatowi Burmistrz 
Wadowic Pani Ewa Filipiak przewodząca delegacji Samorządu Wadowic.

Od 1 lipca 2011 roku nowym Proboszczem zgodnie z wolą Metropo-
lity Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza został Ksiądz 
Kanonik Stanisław Jaśkowiec, któremu też życzyliśmy Szczęść Boże we 
wszystkich poczynaniach na rzecz dobra papieskiej Parafii i jej wiernych.

 Stefan Mżyk 

13 lutego, w środę popielcową, wypadła 26 rocznica 
śmierci byłego, wieloletniego proboszcza parafii ONM w 
Wadowicach ks. Inf. Edwarda Zachera. O godz 12 zosta-
ła odprawiona w jego intencji Msza św., w której wzięło 

udział bardzo wielu parafian. 
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać, Panie  
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7:30-8:30, śr. 18:30-20:00 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Barwałd Dolny - Parafi a św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl, 
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18 
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, E.c.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750), 
Barwałd Średni (1200)

W czwartek 31 I 2013r. w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie 
Średnim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziad-
ka. Jak co roku Dziadkowie nie zawiedli i bardzo licznie przybyli 
na uroczystość. Dzieci z przedszkola i klas „0”-III też spisały się 
na medal. 

Recytowały wiersze, śpiewały piosenki związane tematycznie 
ze Świętem Babć i Dziadków. Uczniowie klasy II i III z koła te-
atralnego przygotowali przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”. 

Na zakończenie 
zatańczyli po-
loneza. Babcie i 
Dziadkowie ze 
w z r u s z e n i e m 
wpatrywali się w 
swoje wnuczęta 
bijąc im głośne 

Dzień Babci i Dziadka 

Po okresie milczenia, uczenia się, oczekiwania następuje 
czyn, wystąpienie publiczne. Człowieczeństwo Jezusa to także 
branie przezeń udziału w trudach i zagrożeniach związanych z 
działalnością publiczną. Kto działa publicznie, zyskuje nie tylko 
przyjaciół, lecz wystawia się na sprzeciw, niezrozumienie i fałsz. 
Jego imię, jego słowa mogą wykorzystać 
partie z lewa i z prawa. Antychryst może 
posługiwać się maską Chrystusa, może Go 
próbować wykorzystać, jak diabeł próbo-
wał wykorzystać słowo Boże.

Tkwiąc w życiu publicznym, przeżywa 
się jednocześnie - jest to zaiste paradoks 
-osamotnienie. Tak działo się również z 
Chrystusem. Gromadził przyjaciół, lecz 
nie została Mu zaoszczędzona boleść 
zdradzonej przyjaźni i niezrozumienia 
ze strony dobrze myślących, ale słabych 
uczniów. Na końcu była jeszcze samotna 
godzina trwogi na Górze Oliwnej, w cza-
sie której uczniowie śpią Jezus był w głębi 
swego serca - samotny i niezrozumiany. 
Prócz samotności płynącej z niezrozu-
mienia uczniów, Jezus przeżywał jeszcze 
inny rodzaj samotności. Żył od początku 
w „samotności” z Bogiem, a w te rejony nie 

Ks. kard. Joseph Ratzinger

Samotność
sięgał nikt. Do Niego więc można odnieść, lecz w sposób głębszy 
niż do jakiegokolwiek innego człowieka, słowa Wilhelma ze Saint 
-  ierry: „Kto z Bogiem jest, ten nigdy nie jest mniej samotny, 
niż kiedy jest sam”.
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Barwałd Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:10, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998 

brawa. Po występach artystycznych dzieci indywidualnie zło-
żyły życzenia swoim Babciom i Dziadkom oraz obdarowały ich 
własnoręcznie wykonanymi upominkami. Rodzice przygotowali 
słodki poczęstunek dla gości. Wszyscy będziemy mile wspomi-
nać ten dzień. 

www.spbarwaldsr.iap.pl

Nasze życie jest niezwykle zabiegane. Ten życiowy pęd nie 
pozwala nam na głębszą refl eksję i fundamentalne pytanie o 
„początek”. Kto dziś zadaje sobie dziecięce pytanie: dlaczego…? 
Skąd…? Po co…?  Aż dziw bierze, że wszystko tak łatwo przyj-
mujemy, w duchu tolerancji, za pewnik. Nie zastanawiamy się 
nad pochodzeniem i właściwym celem poszczególnych postaw i 
zachowań. Od czasu wielkich przemian po 1989 roku, w naszej 
Ojczyźnie pojawiło się wiele nowych zwyczajów, które bez wąt-
pienia ubogaciły naszą szarą codzienność.

Jednym ze sztandarowych produktów importu są Walen-
tynki. Popularny Dzień  Zakochanych. Tradycje walentynkowe 
są już mocno historycznie ugruntowane. Już od XIV wieku w 
Europie Zachodniej dzień świętego Walentego był obchodzony, 
jako święto zakochanych. Tradycje tego dnia zmieniały się w 
czasie. Warto zaznaczyć, że dopiero XX wiek uczynił Walentynki  
przemysłem komercyjnym. Wcześniej, w tym dniu, było więcej 

Walentynki - wczoraj i dziś
zabawy i romantyki. Dziś szeroki asortyment słodyczy, masko-
tek, serduszek, okolicznościowych kartek i wymyślnych smsów, 
malują obraz walentynkowej aury.

Jakie są źródła Walentynek? Sama nazwa bez wątpienia jest 
związana z postacią św. Walentego. Dalsze poszukiwania to już 
pogmatwana kwestia… U źródeł można doszukać się dwóch 
świętych o tym imieniu, żyjących w podobnym czasie.  Informa-
cje o ich życiu są bardzo skąpe. Żyli na przełomie II i III wieku. 
Czas wielkich prześladowań. Jeden z nich był kapłanem w Rzy-
mie, drugi biskupem w Terni, pod Rzymem. Obydwaj z wielkim 
sercem głosili Ewangelię i służyli pomocą nie tylko chrześcija-
nom ale i poganom. W obydwu życiorysach zostały zapisane epi-
zody z chorymi i prześladowanymi jak również z zakochanymi 
parami. Tradycja Kościoła uczciła obydwu świętych męczenni-
ków, jednak do dziś przetrwała pamięć jakby o jednym świętym. 
W średniowieczu już nie rozróżniano świętych tego samego 
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, parafi abrzeznica@gmail.com, 
www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 * PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. 
* PENITENCJARZ: ks. Eugeniusz Łudzik, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

imienia, chodź rzecz dziwna, w 
regionie Niemiec św. Walenty był 
patronem chorych, a we Francji, 
Belgii, Italii oraz Anglii, był pa-
tronem zakochanych.

 Inne źródła podają starsze po-
czątki Dnia Zakochanych. Miała 
to być pogańska tradycja, rodem 
z Rzymu. Właśnie 14 lutego w 
związku z ptasimi godami, które 
zaczynały się w okolicach Rzymu, 
przez analogię wykształtowano 
zwyczaj miłosnych zalotów wśród 
młodzieży, które często owoco-
wały trwałymi związkami.

Jedno jest pewne, Dzień Zako-
chanych, przypisany do 14 lutego, 
ma źródła chrześcijańskie. Pa-
mięć o św. Walentym pomagała 
młodym zakochanym już od wczesnego średniowiecza. 

Obok silnego marketingu walentynkowego, nieustannie 
trwa piękny zwyczaj gromadzenia się zakochanych i małżonków 
– jubilatów przy relikwiach św. Walentego. Najbogatsze w swej 
oprawie obchody Dnia Zakochanych odbywają się przy grobie 
św. Walentego, biskupa Terni. Do tych uroczystości włączył się 
w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, przesyłając okolicznościowy 
list do zakochanych.

W wielu kościołach Europy znajdują się relikwie św. Wa-
lentego. Bardzo często są tam organizowane nabożeństwa, wie-
czornice przy relikwiach patrona zakochanych. Jest to wspaniała 
okazja do modlitwy i refl eksji nad pięknem i wartością miłości 

mężczyzny i kobiety. Najbliższym takim miejsce – sanktuarium 
św. Walentego jest kościół św. Floriana w Krakowie. 

Reasumując, należy się cieszyć z idei walentynek. Z ich 
popularności i miłej atmosfery tego dnia. Bezwątpienia trzeba 
zabiegać o większe akcentowanie prawdziwej wartości uczuć 
jako antidotum płytkiej zabawy i żartów. Bo przecież miłość, to 
treść ludzkiego życia. A w tej materii nie dzieje się dobrze… Co-
raz więcej jest zabawy w miłość, a tak mało odpowiedzialności i 
głębokiego uczucia, które „ nigdy nie ustaje”. O miłość trzeba się 
modlić, a nawet walczyć. I w tej walce o miłość warto mieć sprzy-
mierzeńca, zwłaszcza tak wypróbowanego jak św. Walenty.                                          

  –ks. Krzysztof Rudzik

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy od kilkunastu lat 
organizuje dla najstarszych seniorów Gminy Brzeźnica spotka-
nia opłatkowe. Tak więc 
w niedzielę 27 stycznia 
2013 r. odbył się XV Bal 
Opłatkowy, który uroczy-
ście rozpoczął dyrektor 
Kazimierz Mostowik ży-
cząc przybyłym gościom 
wszystkiego co najlepsze 
w nowym roku. Do życzeń 
przyłączył się również 
Wójt Gminy Brzeźnica 
Bogusław Antos, który serdecznie powitał najstarszych miesz-
kańców Gminy Brzeźnica.

Swoją obecnością na balu zaszczycili zgromadzonych se-
niorów Przewodnicząca Rady Gminy w Brzeźnicy Katarzyna 
Solarska oraz Sekretarz Gminy Brzeźnica Jolanta Baca. Na brzeź-
nickiej scenie jako pierwszy zaprezentował się zespół śpiewaczy 
„Senioritki”, działający przy Stowarzyszeniu Kół Gospodyń 

„Twórcze Kobiety” z Polanki Wielkiej pod przewodnictwem 
Pana Michała Kruczalaka, który na stałe współpracuje z Gmin-

nym Centrum Kultury w 
Polance Wielkiej. „Se-
nioritki” przygotowały 
i wyśpiewały znane i 
lubiane kolędy, pasto-
rałki i piosenki ludowe. 
Tuż po występie nade-
szła uroczysta chwila 
łamania się opłatkiem i 
składania życzeń. Senio-
rzy i zaproszeni goście z 

uśmiechem na twarzy życzyli sobie przede wszystkim zdrowia i 
pomyślności w nowym roku. Z krótkim programem kolędowym 
zaprezentował się zespół wokalny „Damy Radę” działający przy 
CKiP w Brzeźnicy, prowadzony prze Panią Stanisławę Kuchar-
czyk. Zespół wystąpił w okrojonym składzie z powodu szalejącej 
na naszym terenie grypy, ale pomimo tego występ został nagro-
dzony gromkimi brawami. Po tej części występów „Senioritki” z 

XV Bal 
Opłatkowy 
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i 
święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Stanisław Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu 
krakowskiego * WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), Zachełmna (535)

Z kroniki Parafii
Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie

Polanki Wielkiej zaprosiły 
chętnych seniorów do tań-
ca i wspólnego śpiewania 
piosenek ludowych. Miłą 
niespodzianką tego wie-
czoru okazał się występ 
zespołu śpiewaczo-kaba-
retowego „Tęcza” dzia-
łającego przy Ośrodku 
Kultury w Brzeszczach. 
Założycielami zespołu są 
Państwo Maria i Ferdy-
nand Poksińscy. Przesła-
niem zespołu „Tęcza” 
jest niesienie ludziom 
radości i uśmiechu. Tak 
było i w Brzeźnicy. W 
kilku odsłonach zespół 
zaskakiwał publiczność 
świetnymi skeczami, 
przyśpiewkami i piękny-
mi strojami. Program cy-
gański w ich wykonaniu 
zachwycił wszystkich, 
którzy mogli go obejrzeć. 
Cały zespół otrzymał 
ogromne brawa za wspa-
niały występ. Oczywiście 
cyganki zaprosiły pa-
nów do tańca, którzy z 
ogromną przyjemnością 
bawili się w rytm cygańskich przebojów. Na zakończenie balu 
przeprowadzony został konkurs dla małżeństw. Trzeba było w 

jak najkrótszym czasie ubić pianę z 
czterech jaj tak, aby piana nie wyla-
ła się z naczynia. Najszybciej zada-
nie wykonali Państwo Stanisława 
i Józef Wojnowscy z Kossowej, a 
II miejsce zajęli Państwo Wanda 
i Mieczysław Lempart również z 
Kossowej. W ten sposób dobiegł 
końca tegoroczny bal opłatkowy. 
Mamy nadzieję, że wszyscy senio-
rzy miło spędzili czas i świetnie 
się bawili wraz z zaproszonymi 
zespołami, które starały się jak 
najlepiej wypełnić czas i zabawiać 
zaproszonych gości.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do wszystkich, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się 

do zorganizowania XV Balu Opłatkowego.
www.ckbrzeznica.pl

W kolejnym odcinku historii kościoła i parafi i w 
Budzowie, jaką przytaczamy na podstawie kroniki 
parafi alnej, jest mowa o początkach budowy nowego 

II DRUGI KOŚCIÓŁ PARAFIALNY 
I ŻYCIE PARAFII 

W LATACH 1913 – 2012
kościoła po spaleniu poprzedniego, o wielkiej ofi arno-
ści parafi an zaangażowanych w to dzieło, a przecież, 
jak wiemy, nie były to łatwe czasy. Obok biedy ludzi 
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nękały różne epidemie i klęski. A 
jednak w sercach parafian trwało 
pragnienie i przekonanie o potrze-
bie nowej świątyni, więc wspólnymi 
siłami budowę rozpoczęto w 1913 
roku. I o tym poniżej. 

Po spaleniu kościoła w dniu 28 listopa-
da 1912 roku w parafii nastąpiły – wielkie 
rozgoryczenie i smutek. W !912 roku 
parafia liczyła około 300 wiernych i była 
bardzo biedna. Z końcem roku 1912 Rada 
Parafialna wraz z proboszczem ks. Józefem 
Grosem podjęła decyzję o budowie nowe-
go kościoła. 

Budowa ta była bardzo dużym obcią-
żeniem dla parafian. Według przekazu 
starszych parafian ustalono zbiórkę pie-
niężną. Każdy numer domu miał wpła-
cić równowartość krowy. Dodatkowo 
parafianie mieli przepracować określoną 
ilość dniówek jako pomoc w pracach 
budowlanych i porządkowych. Pomocy 
udzielił także arcyksiążę Karol Habsburg. 
– właściciel folwarku w Budzowie i lasu na 
ternie parafii. 

Proboszcz ks. Józef Gros, mający nie-
przeciętne zdolności organizacyjne, duże 
poważanie i posłuch wśród parafian, z dniem 5 stycznia 1914 
roku został przeniesiony do Sułkowic, aby zbudować tam nowy 
kościół. Trudno dzisiaj ustalić przyczynę jego przeniesienia. 

Po odejściu ks. Józefa Grosa głównym organizatorem prac był 
ks. Stanisław Szybowski pełniący obowiązki administratora do 
czasu objęcia probostwa przez ks. Stefana Zielińskiego w dniu 25 
czerwca 1914 roku. Od tego czasu to on był głównym organiza-
torem budowy kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje w tym 
okresie aktywność Rady Parafialnej i ofiarność parafian. 

Budowa kościoła przypadła na bardzo trudne czasy. W XIX 
w. okolicach Suchej (a tym samym naszej parafii) często wystę-
powała epidemia cholery; konkretnie w latach: 1830, 1832, 1838, 
1847, 1855, 1873. Świadczyć o tym mogą także dodatkowe cmen-
tarze powstałe na terenie parafii 
w tym właśnie okresie. Wystę-
powały także klęski żywiołowe. 
Duży problem w okresie budo-
wy kościoła stanowiła epidemia 
chorób zakaźnych takich jak: 
szkarlatyna, czerwonka, tyfus 
(dur brzuszny) i inne. 

Budowę rozpoczęto w 1913 
roku. Taka data umieszczona 
została na kamieniu węgielnym 
za chrzcielnicą. Prowadziła ją 
firma budowlana, której właści-
cielem był Karol Korn, mieszka-
niec Bielska. Warto wspomnieć, 
że ta sama firma budowała ko-
ściół w Zembrzycach w latach 
1911 – 1912, który został po-
święcony 2 lutego 1913 roku. 
Materiały na budowę kościoła 

- takie jak: żerdzie, więźbę dachową, deski – pozyskiwano z lo-
kalnych lasów, których właścicielami byli arcyksiążę Karol Habs-
burg oraz parafianie. Kamień na fundamenty, nadporoża i inne 
elementy wykonane zostały z piaskowca, który wydobywano z 
kamieniołomu na roli Bukłówka z dorzecza Krzywego Potoku 
oraz lokalnych kamieniołomów. Pozostałe materiały załatwiała 
wyżej wspomniana firma budowlana.

 Kościół został zbudowany na kształt krzyża o długości 37 m 
i szerokości 10 m w nawie głównej, a w ramionach krzyża 27 m, 
wysoki na 11 m. Fasadę stanowi wieża o wysokości 36 metrów, 
pokryta blachą miedzianą w postaci hełmu. Na skrzyżowaniu 
nawy głównej i nawy bocznej w prezbiterium jest mała wieżyczka 
z sygnaturką. Wnętrze naw jest oświetlone romańskimi oknami.
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18, Niedziele i święta: 
7, 8:15 (kaplica Chocznia Górna), 8:15 (kaplica Kaczyna), 1, 11:30, 11:30 (kaplica Chocznia Górna), 17 * 
PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M. * WIKARIUSZE: ks. Mirosław Lenart, ks. Robert Młynarczyk
NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Józef Gilek, E.c. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

W piątek, 8 lutego 
2013 roku zmarł Michał 
Kręcioch, wieloletni na-
uczyciel Zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w 
Radoczy, miłośnik Ziemi 
W a d o w i c k i e j ,  
współredaktor Ca-
rolusa.

Urodził się w 
Choczni, 10 wrze-
śnia 1947 r. W wieku 
siedmiu lat rozpoczął 
naukę w Szkole Pod-
stawowej w Choczni, 
po ukończeniu której 
uczęszczał do Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Wadowicach. W 
czerwcu1965 r złożył 
egzamin dojrzało-
ści, w październiku 
tego samego roku 
rozpoczął studia na 
Wydziale Budownic-
twa Lądowego Poli-
techniki Krakowskiej. 
W grudniu 1971 roku na tym wydziale z powodzeniem obronił 
pracę dyplomową oraz zdał egzamin magisterski. Po ukończeniu 
studiów podjął pracę w Polskich Kolejach Państwowych, następ-
nie pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego w 
Wadowicach, w Urzędzie Gminy w Spytkowicach i Rejonie Dróg 
Publicznych w Wadowicach. 

Wspomnienie 
o śp. Michale Kręciochu

Z dniem 1 września 1978 r rozpoczął pracę w Zespole Szkół 
Rolniczych w Radoczy, noszącym obecnie nazwę Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II. 
W szkole tej pracował przez 26 lat, aż do emerytury, na którą 
odszedł w 2004 roku. 

Przez wszystkie lata pracy w szkole z pasją spełniał swoje 
obowiązki, zarówno te, które wykonywał pracując bezpośrednio 
z uczniami, jak i te rozliczne i różnorakie prace jakich ponadto 
chętnie się podejmował. Był  prekursorem i współtwórcą kompu-
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teryzacji w szkole.
Zdobył o szkole, w 

której pracował, dużą 
wiedzę, co zaowoco-
wało napisaną przez 
Niego książką „Na wsi 
i dla wsi”,  wydaną 
w 1999 roku, roku w 
którym szkoła ta przy-
brała imię Jana Pawła 
II, do czego również 
w niemałej mierze się 
przyczynił. 

Swoją pisarską i 
fotograficzną pasję i 
niewątpliwe zdolności 
oraz umiłowanie ziemi 
wadowickiej wyko-
rzystywał również w 
swojej pozaszkolnej 
działalności. Współ-
pracował z  czasopi-
smami regionalnymi, 
między innymi był to przez 
kilka lat Carolus . 

Zmarł w piątek, 8 lutego 
2013 roku. Jego pogrzeb od-
był się 11 lutego w Choczni, 
gdzie został pochowany na 
cmentarzu parafialnym. 
Żegnały go rzesze ludzi- 
wdzięcznych wychowanków, 
kolegów z pracy, sąsiadów i 
znajomych. Mszę św. spra-
wowało sześciu kapłanów, 
przewodniczył ks. Tomasz 
Kalisz- proboszcz parafii w 
Woźnikach.

Za tydzień zamieścimy kazanie z uroczystości pogrzebowych

5 lutego uczniowie 
Zespołu Szkół nr 2 w 
Choczni gościli panią 
Urszulę Kucharską, 
która podzieliła się z 
nimi wspomnieniami i 
obserwacjami ze swoich podróży po Etiopii. Pani Kucharska na 
co dzień pracownik domu kultury w Pisarzowicach a z zamiło-
wania podróżnik i fotograf, gościła w Choczni już po raz trzeci. 
Spotkanie zatytułowane „Szlakiem Arki Przymierza, kawy i lu-
dzi Doliny Omo” przybliżyło słuchaczom historię i kulturę tego 
odległego, ale niesłychanie ciekawego kraju. Tematem przewod-
nim byli ludzie – ich wiara, kult Arki, życie codzienne, kultura… 
Prezentowane przez p. Urszulę zdjęcia ukazywały nie tylko pięk-
no i kontrasty tego malowniczego kraju, ale i trudy codziennego 

życia jego mieszkańców, 
a przede wszystkim nie-
dożywienie, brak wody, 
powszechne ubóstwo… 

 Ogromnym zain-
teresowaniem uczniów 

cieszyły się przywiezione pamiątki z Etiopii: wyplatane z trawy 
koszyki na żywność, kilkunastocentymetrowe krążki noszone 
w wardze przez kobiety z plemienia Mursi jako ozdobą, obrazki 
malowane na skórze, tkane ręcznie szale, a także modlitewnik 
napisany w języku etiopskim. Uczniowie słuchali z dużym za-
interesowaniem i zapamiętali wiele ciekawostek, w tym trudne 
nazwy miast i plemion, co potwierdził spontanicznie zorganizo-
wany konkurs, w którym najwięcej punktów zdobyli: Martyna, 
Nikodem i Kacper z klasy IV. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pa-

Opowieść o kraju 
z Rogu Afryki
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„Babcia i Dziadek w duszach trzy-
mają miłość.

Wnuki są w ich sercach…”
 /xxx/

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem w kalendarzu, 
w którym nie brakuje chłodnych i zimowych dni, to są takie 
dwa niepowtarzalne dni w roku, kiedy każdemu serduszko bije 
mocniej – to święto naszych kochanych i wspaniałych babć i 
dziadków. 

W Zespole Szkół nr 1 w Choczni już od wielu lat w kalen-
darz uroczystości szkolnych klas 0 – 3 szkoły podstawowej na 
stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. Są to niezwykłe dni, 
nie tylko dla najmłodszych uczniów naszej szkoły, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków, kiedy obdarzani są szczególnymi 

Dzień Babci i Dziadka

dowodami miłości przez swoich wnuków i wnuczki. To również 
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i łez szczęścia. Uroczystość, 
na której wnuczęta mogą wyrazić swoją miłość, szacunek 
i przywiązanie dla swoich dziadków jest corocznie przygotowy-
wana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły pod czujnym 
okiem wychowawców. 

Obchody Dnia Babci i Dziadka odbyły się w dniu 06.02.2013r. 
w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej, natomiast 5 i 6 – latki świę-
towały ten dzień 07.02.2013r. We wszystkich grupach wiekowych 
uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły, witając i składając w 

miątkowymi zdjęciami z dedykacją autorki. 
 Podróże są niewątpliwie atrakcyjną formą zdobywania 

wiedzy, ale niezmiernie ważny jest także ich cel. Prawda, że nie 
wszystkim dane jest dogłębne zwiedzanie świata, bo czas, pie-
niądze, obowiązki itp. Podróżowanie „palcem po mapie” może 
być tylko namiastką tego prawdziwego, ale połączone z ciekawą 
opowieścią i oglądaniem zdjęć, może stać się zachętą, by kiedyś 
samemu… wsiąść do pociągu lub samolotu! 

Agnieszka Pająk 
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imieniu swoim oraz pracowników i 
dzieci życzenia dla licznie zgromadzo-
nych babć i dziadków, którzy przybyli 
podziwiać występy swoich wnucząt. 

Następnie na tle pięknej scenografii, 
którą stanowiły fantastycznie wykona-
ne portery babć i dziadków przez dzie-
ci, czcigodni goście mogli podziwiać 
swoich wnuczków i wnuczki w różnych 
formach artystycznych. Mali artyści z 
wielkim przejęciem odtwarzali swoje 
role, a Babcie i Dziadkowie ze wzrusze-
niem odbierali subtelnie dobrane sło-
wa, kierowane pod ich adresem. Dzieci 
poprzez pięknie recytowane wiersze 
oraz nastrojowe 
piosenki wy-
raziły miłość i 
wdzięczność za 
trud włożony w 
ich wychowanie 
swoim babciom 
i dziadkom. Tuż 
po doskonałym 
występie, naj-
młodsi odśpie-
wali „Sto lat” 
dla zacnych go-
ści. Natomiast 
bardzo ambitny 
repertuar oraz 

perfekcyjne opa-
nowanie tekstów i 
świetna gra aktor-
ska uczniów zostały 
nagrodzone burzą 
braw od wzruszo-
nych dziadków i nie 
kryjących łez szczę-
ścia babć. 

W dalszej czę-
ści uroczystości, 
mali artyści złożyli 
życzenia oraz obda-
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 frydrychowice@diecezja.krako
w.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

rowali swoich ukochanych gości własnoręcznie przygotowanymi 
laurkami. Następnie Babcie i Dziadkowie zostali podjęci słodkim 
poczęstunkiem w postaci kawy i herbaty oraz ciasta przygotowa-
nego przez rodziców. 

Atmosfera tej jakże pięknej uroczystości była bardzo miła i 
rodzinna, a podziękowaniom ze strony wspaniałych gości nie 

było końca. Dzięki tej uroczystości najmłodsi uczniowie poczuli 
się również prawdziwymi gospodarzami szkoły podstawowej. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w Choczni 

 mgr inż. Daniel Mastek

Liczba 40 ma symboliczne znaczenie. By wy mienić tylko je-
den przykład: również Eliasz przez czterdzie ści dni wędrował do 
Świętej Góry. Okres ten ciągle jest cza sem nauki, przygotowań, 
dojrzewania. Pierwowzorem po zostaje czterdzieści lat Izraela na 
pustyni, gdy naród wybrany poznaje porządek Boży i wolę Bożą 
- gdy zostaje przygoto wany do tego, by w ogóle być narodem i 
zostać nosicielem obietnicy.

Czterdziestoma dniami na pustyni Jezus nawiązuje do czter-
dziestu lat Izraela na pustyni. Jeszcze raz, by tak rzec, przemierza 
całą drogę tej historii, czym pokazuje również nam, że bez okre-
su wyrzeczeń, wyciszenia, oddalenia i skupienia wielka misja nie 
może dojrzeć do swej pełni. Zachowując post i odmawiając mo-
dlitwy, Jezus staje oko w oko z całą otchłannością pustyni. Pusty-
nia jest symbolem szczególnego spotka nia z Bogiem, ale jedno-
cześnie symbolem wszelkich niebezpie czeństw świata. Pustynia 
to miejsce, gdzie nie ma życia, gdzie nie ma pożywienia, pustynia 
to miejsce samotności. Jezus prze mierzył zatem także całą pusty-
nię zagrożeń, zawiedzionego życia, rezygnacji, pustynię głodu i 
pragnienia. Niejako przyjął pokusy ludzkości, przetrzymał je, by 
z pustyni ponieść wiel kie słowo i wielką nowinę.

Historia kuszenia na pustni ukazuje 
kontrprogram, ukazuje pokusy, na które Je-
zus jako Wybawiciel jest narażony podczas 
swej trzy letniej drogi i które są nieustan-
nymi pokusami w dziejach Ko ścioła. Stąd 
Jezus w innym miejscu dosłownie mówi: 
„Lecz wy jesteście, którzyście wytrwali przy 
mnie w pokusach mo ich”. A do Piotra: Jesteś 
teraz szatanem, wystawiasz mnie na pokusę. 
Najedzeni, którzy chcą Go uczynić królem, 
zatem

i chlebodawcą, również wystawiają Go 
na pokusę. Widzimy w tym antycypację 
pokus, którym Jezus ciągle będzie musiał 
stawiać opór na swej drodze - podobnie jak 
Kościół.

Ks. kard. Józef Ratzinger

40 dni na pustyni
Mam tu na myśli pokusę, by okazać swą 

przydatność, reformując porządek społeczny 
świata i tworząc idealne państwo. Współ-
uczestnictwo w reformach społecznych jest 
dla Kościoła istotną sprawą, ale rzeczywistego 
uzdrawiania człowieka nie może zaczynać od 
zewnętrznych struktur, lecz od jego wnętrza. 
Kościół zawsze musi sobie brać do serca pro-

blem głodu, za wsze musi zabiegać o ręce, które pomnożą chleb 
— ale nie może ewoluować w kierunku stowarzyszenia społecz-
nego, nie może się koncentrować na sprawach materialnych, tak 
jakby one były źródłem wybawienia. I nie może zapominać, że 
człowiek nie żyje samym chlebem, lecz także słowem z ust Boga.

To samo dotyczy dwu pozostałych pokus, na które szatan wy-
stawia Jezusa: pokusy, by wystawić Boga na próbę, i wiel kiej po-
kusy, by objąć panowanie nad światem: „Wielbij mnie, a dam Ci 
panowanie nad światem”, obiecuje Jezusowi diabeł. Co oznacza, 
że panowanie, które ma zostać osiągnięte dzięki władzy, psuje 
człowieka - choćby służyło najbardziej ideal nym celom -jeśli się 
do niego dąży bez Boga.

Historia pokazuje wiele tego rodzaju eksperymentów, w 
któ rych wyrzekano się Boga i usiłowano za pośrednictwem sa-
mych struktur władzy zaspokoić ludzkie pragnienia. Wszystkie 
te eksperymenty ukazały na zasadzie negatywu, o jaką po kusę 
tutaj chodzi. Kościół, podobnie jak każda jednostka, może się w 
nich przejrzeć jak w zwierciadle: gdy wyrzekamy się Boga, gdy 
sami staramy się urządzać świat wedle naszych kalkulacji, gdy 
uważamy, że zaspokojenie potrzeb material nych jest właściwym 
rozwiązaniem problemów, nie może być mowy o wybawieniu, 
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Głogoczów - Parafi a św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00), 
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: przed 1300 

Późnym popołudniem 2 Lutego 2013 obyło się 
walne zebranie OSP. Rozmowy i dyskusje toczyły 
się wokół tradycyjnych i typowych dla wiejskich 
straży tema-
tów - szkoleń, 
funduszy na 
m o d e r n i z a -
cję sprzętu w 
tym remont 
s a m o c h o d u 
gaśniczego i za-
kupów nowego 
sprzętu ochro-
ny osobistej. 
Zarząd przed-
stawił także 
plany remontu 
świetlicy stra-
żackiej w opar-
ciu o środki 
p o z y s k a n i e 
poprzez LGD. 
Sporo czasu po-
święcono akcji honorowe-
go oddawania krwi. Temat 
ten był niejako wywołany 
wspomnieniem zmarłego 
w ubiegłym roku druha 
Andrzeja Burzawy który 
był inicjatorem akcji stra-
żackiego krwiodawstwa w 
Powiecie Myślenickim.

Jednak to nie tema-
tyka prowadzonych rozmów sprawiła 
że tegoroczne zebranie pozostanie na 
długo w pamięci strażaków. Pod koniec 
zebrania - prezes OSP Jan Lutyński oraz 
naczelnik Włodzimierz Bujas złożyli 
rezygnację z zajmowanych stanowisk. 
Obydwaj druhowie pełnili te funkcje 
kilkadziesiąt lat a swoją pracą i zaan-
gażowaniem przyczynili się istotnie 
do rozwoju jednostki. Ich odejście jest 
zakończeniem pewnej epoki, jednak 
jak podkreślał prezes Jan Lutyński 
- czas biegnie nieubłaganie i pora by 
odpowiedzialność za jednostkę przejęli 
ludzie młodzi, wykształceni i pełni sił. 
Jako swojego następcę wskazał Jarosła-
wa Piątka. Sugestia ustępującego pre-
zesa została częściowo zrealizowana. 
Po głosowaniu wszystkich obecnych 
na zebraniu druhów, zarząd, na obra-

Walne zebranie OSP
fot. J. Sikora

dach we własnym gronie ukonstytuował się, mianując prezesem 
Jana Kantora a naczelnikiem Henryka Piątka. Nowo wybrani 
Jarosław Piątek i Mirosław Pulchny objęli odpowiednio funkcję 
zastępców.

www.glogoczow.pl
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Izdebnik - Parafi a św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)

W niedzielę w remizie OSP Izdebnik  zo-
stała zorganizowana kolejna akcja honorowe-
go krwiodawstwa „Ognisty ratownik-gorąca 
krew”. Tym razem krew oddało 31 osób i tym 
samym udało się zebrać 14  litrów.

Pracownicy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa krew po-
bierali w godzinach od 9:00 do 14.00 nieprze-
rwanie dochodzili nowi krwiodawcy, którzy 
pragnęli się podzielić swoją krwią.

Była to kolejna akcja krwiodawstwa jaka 
została zorganizowana przez strażaków 
ochotników z OSP Izdebnik.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Izdebniku od 
2008 roku uczestniczy w 
ogólnopolskim konkursie 
„Ognisty ratownik-gorą-
ca krew” przeznaczonego 
zarówno dla straży ochot-
niczej, jak i państwowej.

Parterami realizu-
jącymi program w kon-
kursie są: Zarząd Główny 
Związku OSP RP w Pol-
sce i Komenda Główna 
PSP w Polsce. Patronami 
Honorowymi są Minister 
Zdrowia i Minister Spraw Wewnętrznych.

Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski od 2005 
roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Iz-
debnicka jednostka jako jedyna z Powiatu Wadowickiego przy-
stąpiła do konkursu.

Od 2008 roku staramy się aktywnie działać w konkursie. W 
każdym roku przeprowadzamy od 4 do 6 akcji krwiodawstwa w 
Izdebniku. Cieszę się, że został stworzony taki konkurs. Pozwala 

to strażom pokazać się od innej 
strony. Wielu Naszych Strażaków 
to Honorowi Krwiodawcy – mówi 
druhna Karolina Kwaśnica, koor-
dynatorka akcji  i dodaje: dziękuję 
serdecznie wszystkim dawcom za 
oddanie krwi w ubiegłą niedzielę. 
Do Krakowa pojechało ponad 14 
litrów krwi. Z roku na  rok jest co-
raz więcej litrów i więcej dawców

W 2012 roku do Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Krakowie, z którym stra-

Polała się krew w Izdebniku

żacy  ochotnicy z Izdebnika współpracują, pojechało ponad 60 
litrów krwi.

Za 2008 rok OSP w Izdebniku otrzymała I miejsce w Woje-
wództwie Małopolskim za aktywność, a III miejsce za ilość od-
danej krwi. Za 2009 i 2010 r. OSP została wyróżniona, podobnie 
było w ubiegłym roku.

www.naszakalwaria.pl
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Jaroszowice - Parafi a św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w 
dni powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef 
Gwozdowski SAC, wyśw. 1985 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

Tak uważał św. Wincenty Pallotti, którego 
50 – lecie kanonizacji uroczyście obchodzono w 
styczniu br. W kazaniu, które wygłosił ks. pro-
boszcz Józef Gwozdowski, podkreślone zostały 
zasługi tego świętego, jego szeroka działalność 
apostolska, ale przede wszystkim wielka fascy-
nacja Bogiem. Oto druga część tego słowa. 

Pallotti zachwycił się Bogiem. Powiedział, że każdy 
może być i powinien być apostołem. Stwierdził, że czło-
wiek w ten sposób nie czyni Bogu żadnej łaski, ale jest 
to prostu jego obowiązek jako człowieka ochrzczonego. 
Dlatego też starał się przez całe życie zachęcać i pobudzać ludzi 
świeckich do działalności apostolskiej. Zostało to potem zauwa-
żone. Prawie 100 lat później, po jego śmierci, podczas Soboru 
Watykańskiego II zauważono po raz pierwszy, że istnieją ludzie 
świeccy, którzy są nie tylko po, aby słuchać biskupów i księży, 
ale także by ewangelizować. Dostrzeżono, że ludzie świeccy w 

Każdy może 
być apostołem 

Kościele są bardzo potrzebni 
nie tylko jako bierni odbiorcy, 
ale także jako czynni działacze. 
Dlatego też podczas soboru, 
kiedy powstawał dokument o 
roli ludzi świeckich w Kościele, 
Wincenty Pallotti został kano-
nizowany przez papieża Jana 
XXIII. Było to 20 stycznia 1963 
roku.

 Zdawałoby się, że to tak 
niedawno! Obecnie  wielu ludzi 
ma już jednak tę świadomość, 
że on był jednym z pierw-
szych, którzy zauważyli ludzi 
świeckich. Mówię „jednym 
z pierwszych”, bo wielu było 
współczesnych Pallottiemu, 

dla których ten problem był ważny. Podejrzewam jednak, że  w 
każdym zakonie będą mówić, iż to on był pierwszy. Z pewnością 
jednak był jednym z pierwszych. Na tamte czasy podejście Win-
centego Pallottiego do roli świeckich  było naprawdę odkrywcze 
i nowoczesne. Tym bardziej, że ówcześnie sytuacja i autorytet 
Kościoła były bardzo słabe.

Myślę, że i dzisiaj może-
my to sobie wziąć do serca 
– troskę o głoszenie Ewange-
lii. Co do samego Pallottiego 
i jego postawy, cechą, którą 
może najbardziej warto sobie 
w pewnym sensie przywłasz-
czyć, jest to jego zafascyno-
wanie się Bogiem. Starajmy 
się, żeby to Bóg był naszym 
największym „idolem”, nie 
znani muzycy, gwiazdy fi lmu 
czy sportowcy, jak Radwań-
ska czy Kowalczyk, które 
są ostatnio na czasie. Niech 
naszym idolem, kimś, kto 
nas najbardziej zachwyca, 
będzie Bóg. „Zachwyca mnie 
mój Bóg” – mówi Pallotti. 
Niech także dla nas będzie 
zachwycający Ten, który jest 
nieskończoną miłością i nade 
mną, nad tym marnym pro-
chem się pochyla, chcąc mi 
dać siebie samego. A kiedy 
już tę Jego trudną do zrozu-
mienia miłość  przyjmę, sam 
zechcę się Mu oddać.  
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 
7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. Andrzej Kołodziej, R.M.
WIKARIUSZ: ks. Robert Michałek, animator dekanalny Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży *NA TERENIE 
PARAFII MIESZKA: ks. mgr Jacek Jezierski SAC, rektor kościoła Księży Pallotynów * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Klecza Dolna (1793), Klecza Górna (760), 
Radocka Góra (65)

Księża Pallotyni
ADRES: skr. poczt. 65, 34-100 Wadowice (0-33) 872 20 50 kontakt@pallotyni-wadowice.org.pl * Po-
rządek mszy świętych i nabożeństw: w niedzielę w godzinach: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00 godzina 
17:30 - nabożeństwo, w tygodniu w godzinach 6:30, 7:00, 18:00 (w czasie zimowym o godz. 17:00) w 
środę przed Mszą św. wieczorną: nabożeństwo do Matki Bożej Fa� mskiej w I sobotę miesiąca: godzina 
9:00 - Msza św. dla członków Żywego Różańca Spowiedź Podczas Mszy św, w I piątek miesiąca: godzi-
nę przed wieczorną Mszą św.

Poniżej druga część kazania o. Benedykta Bel-
grau, które wygłosił 2 II, kierując je głównie do 
zgromadzonych na Kopcu Zakonników i zakon-
nic - przedstawicieli zgromadzeń, obchodząych 
swoje swięto - Dzień Życia Konsekrowanego. 

Kiedy bł. Jan Paweł II był w Meksyku, witało go 9 mi-
lionów ludzi. I kiedy odlatywał – samolot zrobił rundę na 
miastem, a z dołu zabłysło mnóstwo światełek. To ludzie 
wzięli lusterka i posłali Papieżowi miliony światełek. To 
była światła, które zapalił w ich sercach.

Nie ma życia zakonnego, nie ma życia kapłańskiego 
bez ofi ary. Jak nie ma ofi ary – to jest karykatura życia 
zakonnego i życia kapłańskiego. Święta Teresa mówi, że 
wygodne życie nie może iść w parze z modlitwą. Nie ma 
życia duchowego bez ofi ary, be wyrzeczenia, bez zaparcia 
się siebie. Ile mamy na co dzień pokus, aby sobie wygod-
nie ułożyć życie. Żeby sobie uwić gniazdko, żeby być 
niezależnym. A diabeł bardzo kocha niezależność. „Boże, 

2 lutego 2013 r. – Ofi arowanie Pańskie
Kazanie wygłoszone w Dniu Życia Konsekrowanego 
u księży Pallotynów na Kopcu

moją ofi arą jest duch skruszony, pokornym i 
skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz!”

Pan Jezus na co dzień nie żąda od nas ja-
kichś wielkich, nadzwyczajnych ofi ar! Jak np. 
święty Maksymilian Kolbe, sługa Boży Walter 
Ciszek, czy inni męczennicy… Pan Jezus chce 
małych ofi ar i za te małe też nas wynagradza. 
Wierność w wypełnianiu codziennych obo-
wiązków, dyspozycyjność, gotowość w każdej 
chwili… Zaczynam jakieś dzieło, dobrze idzie, 
rozkręca się, a Pan Jezus mówi dość, przerwij 
to, zacznij co innego… To jest ofi ara! Święty 
Maksymilian Kolbe mówi, że mamy spalać się 
na wolnym ogniu! Tak jak powidła śliwkowe są 
najlepsze wtedy, gdy są przyrządzane na wol-
nym ogniu.

Wiara, ofi ara i miłość – te trzy rzeczywisto-
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ści powinny nam nieustannie w życiu zakonnym i kapłańskim 
towarzyszyć. Nad wiarą trzeba pracować, umacniać ją, bo ga-
śnie, bo stygnie… Mówi się: „Był mistyk, ale wystygł i został 
cynik!” Ilu wśród nas chodzi cyników, zgorzkniałych, szyder-
ców, drwiących z ludzi pobożnych, naśmiewających się z rzeczy 
świętych… Utrata wiary. Wiarę umacniamy przez ofiarę. Tam, 
gdzie gaśnie wiara, tam znika wyrzeczenie i duch ofiary. 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze w Dziejach duszy: 
„Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość mieści w sobie wszyst-
kie powołania, że miłość jest wszystkim, że obejmuje wszystkie 
czasy, wszystkie miejsca słowem miłość jest wieczna…. O tak, 
znalazłam już swe miejsce w Kościele; miejsce to mi wyznaczy-
łeś Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki będę miłością. 
W ten sposób będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnie-
nie”. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła 
i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewange-
lii, męczennicy nie przelewaliby już krwi”. Gdyby nie miłość 
– młodzi ludzie nie wstępowaliby do seminariów duchownych, 
do zakonów, dziewczyny nie wstępowałyby do klasztorów. 
Gdyby nie miłość – nie byłoby nas tutaj dzisiaj.

9 czerwca 1895 roku oddała siebie Miłości Miłosiernej na 
całopalną ofiarę. Napisała wówczas: „O mój Boże, Twoja Mi-
łość Miłosierna jest tak często zaniedbywana i odrzucana przez 
stworzenie. O mój Boże, czyż ta miłość wzgardzona ma pozo-
stać w twoim sercu?... 

Pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej Miłości, 
poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej Miłosiernej Miło-

ści błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w moją 
duszę strumienie nieskończonej czułości ukryte w Tobie, bym w 
ten sposób, o mój Boże, stała się łącznicą Twojej Miłości! Niech to 
męczeństwo przygotuje mnie do stawienia się przed Tobą, a potem 
przyprawi mnie o śmierć, aby dusza moją mogła bezzwłocznie 
odlecieć w wieczyste objęcia Twojej Miłosiernej Miłości. Pragnę, 
mój Umiłowany, za każdym uderzeniem serca niezliczone razy 
ponawiać tę ofiarę, aż rozproszą się cienie i będę mogła ponawiać 
wyznanie mej Miłości w Wiekuistym Twarzą w Twarz...”

Święty Jan od Krzyża napisał taki traktat ascetyczny Żywy pło-
mień miłości. Człowiek, który poświęcił się Bogu, który ofiarował 
się Bogu, żyje wiarą, ofiarą i miłością. Bóg często wystawia jego 
miłość na próbę. Ale Bóg jest wszechmocny i prawdziwie wierny i 
do Niego należy ostatnie słowo. Prędzej niebo i ziemia przeminą, 
niż miałby cokolwiek ucierpieć ten, kto się Mu oddał. Wystawia 
On naszą miłość na próbę i dobrze, bo cóż to za miłość, która nie 
przechodziłaby przez próby? 

Największą jednak łaską, jaką może dać Bóg duszy, jest udzie-
lenie duszy pragnienia takiej miłości. Ta miłość mocniejsza niż 
śmierć, silniejsza niż piekło - jest sama w sobie nagrodą. Żywi się 
swoim własnym płomieniem: Bóg ją zapala, Bóg ją utrzymuje, Bóg 
ją wynagradza - kiedy ofiara zostanie strawiona. 

I o tym przypomina nam dzisiejsze święto – Dzień Życia Kon-
sekrowanego. 

W poniedziałek Światowym Dniu Chorych 
o godzinie 10.00 została odprawiona Msza 
św. w intencji wszystkich chorych z naszej 
parafii. Po Mszy nabożeństwo wraz z bło-
gosławieństwem lurdzkim Najświętszym 

Sakramentem. 
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafi akrzeszow@onet.pl, www.parafi akrzeszow.pl 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30
MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M.
Wikariusz: ks. Robert Janczura * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Dolna (264)

W kontekście mojego wpisu „Lepiej coś 
mieć” /z 1.04.2012/ niedawno zostałem za-
pytany /@dziadunio z 19.01.2013/ o wyko-
rzystywanie dewocjonaliów, poświęceń itp.
O poświęceniach pisze Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego w punktach 1671 i 
1672. O kulcie obrazów pisze tenże w 
punktach 2129-2132 /nie cytuję ich, bo 
długie i można sobie znaleźć/. Myślę, że 
warto przytoczyć też słowa św. Tomasza 
z Akwinu: „Obrazom nie oddaje się czci 
religijnej ze względu na nie same jako 
na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas 
ku Bogu, który stał się człowiekiem. A 
zatem cześć obrazów jako obrazów nie 
zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku 
temu, kogo przedstawiają (Summa the-
ologiae). Historia Kościoła pokazuje, że 
nie jest to „łatwy teren” i zdarzało się 
/dodałbym też sytuacje z teraźniejszości/, 
że traktowano obrazy, dewocjonalia czy 
relikwie magicznie. Myślę, że to wynika 
z potrzeb tego czy innego człowieka. 
Jestem przekonany, że trzeba tłumaczyć 
i wyjaśniać. Pokusa pójścia na łatwiznę 
jest wielka i bywa, że się jej ulega /”mamy 

„Cudowne miejsca” 
i poświęcone przedmioty

poświęcone rzeczy i nic nam nie grozi”/. Będąc w różnych miejscach pielgrzymko-
wych, widziałem jak niektórzy traktowali nabyte tam przedmioty jak pamiątki z tych 
miejsc. Ale i byli tacy, którzy widzieli w nich coś więcej. Czy ci drudzy są powodem, 
by zaniechać sprzedaży pamiątek? Także i różne peregrynacje obrazów mają przede 
wszystkim zachęcić ludzi do poszukiwania Boga, do rozmowy z Nim /modlitwy/. Przy 
okazji pokazują też niekiedy jakąś szczególną – że się tak wyrażę – cechę, przymiot 
Boga. Przykładem tego jest obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego. I znowu przy 
mówieniu o obrazach można by przytoczyć dyskusje i herezje, które pojawiały się w hi-
storii Kościoła. Te tematy nie są łatwe, bo dotykają niewidzialnego Boga i potrzeb czło-
wieka, który chciałby nieraz „zamknąć” to co nieuchwytne w jakimś konkrecie. Może 
i jest w tym jakaś pokusa, by niejako zapanować nad tym, co duchowe, nad Bogiem.
Dodam jeszcze, że zawsze znajdą się tacy, którzy zaproponują cudowny lek na wszel-
kie dolegliwości. Pismo św. ostrzega przed takimi oszustami. Dla wierzących Bóg 
jest tym, który wie co nam jest najbardziej potrzebne i któremu warto zawierzyć.
P.S. Polecam ciekawą diagnozę polskiego Kościoła, którą postawił biskup Dajczak:

http://info.wiara.pl/doc/1443757.Bolesna-diagnoza-bp-Edwarda-Dajczaka

ks. Jacek Jezierski 

Poniżej ostatnia część kazania wygłoszonego 
na pogrzebie śp. Romana Pyki. Wygłosił je kolega 
rocznikowy zmarłego kapłana – ks. Jan Gustyn. Na-
wiązując do darów Trzech Mędrców, porównał życie 
ks. Romana do gromadzenia darów i ofi arowania ich 
Jezusowi. A jakie to dary? O tym w końcowej części 
kazania. 

Co było jego złotem? To była ta ciężka codzienna praca. I 
tutaj wiecie sami, nawet lepiej niż ja, że nigdy się nie oszczę-
dzał. Całkowicie zaangażowany. Nieraz nieprzespane noce. 

Ostatnie pożegnanie 
ks. Romana Pyki (3) 
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Sam budowałem kościół i wiem, co to znaczy, gdy 
brakuje tego czy tamtego; gdy brakuje środków ma-
terialnych; gdy to nie idzie tak, jak trzeba, bo zawala 
rzemieślnicy,  bo ludzie nieraz nie zrozumieją i powie-
dzą wprost: - „No, to trzeba było zrobić inaczej. Jak to 
ksiądz zrobił?!”. A on biedny nocami nie spał, żeby to 
zrobić, żeby skończyć. To jest to złoto. 

Ale... to złoto widać. Jest jednak jeszcze drugi 
rodzaj złota. Złoto kapłańskie, które rzadko kto do-
strzega. To są te godziny spędzane w konfesjonale, 
kiedy nieraz,  po długim czasie spowiadania aż się 
mąci w głowie. To są te godziny spędzone w salce 
katechetycznej czy w szkole. Przy tych dzieciach, przy 
tej młodzieży. To są przeróżne prace wykonywane 
przez księdza. I to jest to złoto. I on tego złota, myślę, 
nazbierał bardzo dużo. 

Przyniósł też Jezusowi ka-
dzidło. Ten dym kadzidła, który 
się tak pięknie wznosi do góry, 
ku niebu – to są te modlitwy ka-
płańskie. To jest ten codzienny 
brewiarz, to są te nabożeństwa, 
które prowadził. Ileż tych nabo-
żeństw musiał choćby w tym 
kościele odprawić! Przecież nie 
miał wikarego. Każda majówka, 
różaniec... Przecież to jest snop 
tego kadzidła, który idzie do 
góry. 

A bardzo często nie wiecie 
przy tym o jednym; ksiądz nieraz się spotyka z bardzo trudny-
mi sytuacjami. Ktoś przychodzi i mówi: - „Proszę księdza, jutro 
idę na operację... Mam dwoje małych dzieci, boję się.  - Proszę 
księdza, mąż się rozpił – chyba się nasze małżeństwo rozpadnie. 
- Proszę księdza, syn przestał chodzić do kościoła; wdał się w złe 
towarzystwo i tylko pyskuje. – Proszę księdza, proszę księdza...”  
- I co ten ksiądz ma zrobić? Wiecie? Ja wiem. Upadnie na kolana 
przed  krzyżem Jezusa i powie: - „Jezu, ratuj. Jezu, pomóż.”  - I 
to jest to kadzidło. I to jest ta 
niewidzialna pomoc.         

Wreszcie... – mirra. Mir-
ra to jest cierpienie. Tego 
cierpienia każdy z nas do-
świadcza bardzo wiele. Tu 
nie chodzi tylko o to cierpie-
nie, które tak bardzo widać, 
gdy ktoś leży przykuty do 
łóżka albo jest kaleką. Nieraz 
są gorsze cierpienia. Zna je 
niejedna żona, która po ci-
chu do poduszki płacze i nikt 
nie wie o tym, że cierpi. Zna 
je niejedna matka i niejeden 
ojciec – poniewierani przez 
dorosłych synów i córki. Ileż 
to takich cierpień, o których nikt nie wie, tylko Chrystus! Nie my-
ślcie, ze życie kapłana jest pozbawione takich cierpień. Ileż razy 
usłyszy przykre słowo, plotkę, posądzenie... Ile razy ktoś chce 
pokazać, kim to nie jest... i nagada księdzu. – „O, ale mu naga-
dałem!”.  A ileż razy cierpi, bo widzi jak na przykład ministrant, 
który stał przy ołtarzu tyle lat, teraz żyje na „kartę rowerową”, 

be z ślubu chociaż 
nie ma ku temu 
przeszkód, przestał 
chodzić do kościoła...    

Nie myślcie, że 
ksiądz jest pozbawio-
ny serca. Parafia to 
dla niego jak rodzina. 
I tak jak ty bolejesz, 
gdy twój syn źle robi, 
tak samo kapłan. A 
dochodzą do tego 
cierpienia fizyczne, 

dochodzą do tego różne choroby. Romek od tylu lat się zmagał 
ze słabościami. Nieraz go widziałem, jak ledwo szedł, bo serce 
już nie było takie, jak należy. Może nie dawał tego poznawać po 
sobie, ale wiele się również fizycznie wycierpiał. 

Dzisiaj stanął przed Panem. Położył przed Nim złoto, ka-
dzidło i mirrę. Myślę, ze ta Boża Dziecina, widząc te jego dary, 
uśmiechnie się z radości. Uśmiechnie się Maryja i zaproszą go, 
aby juz nimi został. Aby z nimi został na zawsze. A jeżeli by mu 

czegoś brakowało 
– bo, jak każdy, 
jest tylko grzeszni-
kiem – to w naszej 
mocy jest przyjść 
mu z pomocą. To 
w naszej mocy jest 
dołożyć od siebie 
do tego złota, 
kadzidła i mirry, 
żeby mu wystar-
czyło na mieszka-
nie w Domu Ojca 
w niebie. 

I jeżeli by 
Ksiądz Romek 
jeszcze mógł coś 

powiedzieć, to jestem na sto procent pewny, że powiedziałby 
jedno proste zdanie: - „Módlcie się za mnie!”. 

Jeżeli spełniacie prośby swoich dzieci, swoich bliskich, to czy 
odmówicie tej prośby swojemu proboszczowi? Zapamiętaj, prosił 
cię przy pogrzebie: - „Módlcie się za mnie!”.
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafi a@lanckorona.pl, 
parafi a.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ: 
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)

Tradycją naszej szkoły jest organizo-
wanie Dnia Babci i Dziadka. W tym roku, 
w związku z feriami, impreza ta odbyła 
się nieco później, bo dopiero 8 lutego. W 
tym dniu sala Domu Kultury w Jastrzębi 
znowu była wypełniona po brzegi. Przed 
godziną 13-tą wszystkie miejsca były zaję-
te, a szanowni goście mogli częstować się 
pysznym ciastem upieczonym przez ro-
dziców i popijać kawę lub herbatę. W tym 
czasie dzieci z klas 0-III i IV-V przygoto-
wywały się do występu. Część artystyczna 
rozpoczęła się na ludowo i tu goście mogli 
posłuchać ludowych piosenek i przyśpie-
wek o babciach i dziadkach, napisanych 
specjalnie na tę okazję. W drugiej części 
były wiersze, życzenia, piosenki współ-
czesne i tańce. Na zakończenie dzieci 
rozdały swoim babciom i dziadkom wła-
snoręcznie przygotowane kwiaty, laurki i 
gipsowe aniołki. Dla dzieci także był słod-
ki poczęstunek i herbata. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu wszystkich nauczycieli 
oraz wielu rodziców, całość przebiegła w 
miłej atmosferze i myślę, że wszyscy go-
ście byli zadowoleni.

M.D.

Dzień Babci i Dziadka 
w Jastrzębi
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KANCELARIA PARAFIALNA: dni powszednie 
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ODPUST: 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)

Łączany - Parafi a MB Anielskiej

ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po 
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks. 
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

 

W dniu 6 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawało-
wo - walentynkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 
W czasie dyskoteki dla klas 1-3 SP odbył się konkurs na najład-
niejszy strój karnawałowy. Po ciężkich naradach, jury zdecy-

dowało nagrodzić każdego z uczestników, gdyż wybór stroju 
spośród tylu kandydatów okazał się być niemożliwy. W trakcie 
trwania zabawy rozdawane były kartki walentynkowe

www.szkola.laczany.pl

Dyskoteka karnawałowo - walentynkowa 

Wartość postu Jednym z poważnych błędów naszego po-
kolenia jest zlekceważenie postu. Przez całe wieki post był w 
Kościele traktowany zgodnie z Ewangelią, jako jeden z istotnych 
elementów życia religijnego. Chrystus w kazaniu na górze wzywa 
do modlitwy, jałmużny i postu. Chodzi Mu o trzy zasadnicze 
płaszczyzny naszego życia. O właściwy stosunek do Boga, który 
wyraża się w modlitwie, o właściwe odniesienie do ludzi, zawarte 
w jałmużnie, oraz o moc i harmonię wnętrza człowieka, którą 
osiąga się przez post.

Post polega na umiejętności rezygnacji z rzeczy dobrej dla 
lepszej. Często przez post rozumiemy jedynie samą rezygnację, 
ale tak ustawiony post nie ma nic wspólnego z duchem Ewangelii. 
W szkole Chrystusa uczeń wyrzeka się pewnych wartości po to, 
by zachować lub osiągnąć większe.

Warto pod tym kątem prześledzić pokusy, z jakimi spotkał 
się Chrystus kończąc post czterdziestodniowy. Szatan nie za-
chęcał Go do czynienia zła. Nie namawiał ani do kradzieży, ani 
do kłamstwa, ani do morderstwa... Radził Mu zamienić kamień 
w chleb — czy to coś złego? Znając się dobrze na układach tego 
świata, radził Mu sięgnąć po dobra materialne — czy to coś złe-
go? Szatan wiedział, że tu na ziemi liczy się jedynie ten, kto dużo 
posiada. Ubogiego króla wyśmieją, wykpią, zniszczą, o czym sam 
Chrystus przekonał się w czasie cierniem koronowania.

Święty Łukasz zaznacza, że wszystkie królestwa świata z całą 
ich potęgą i wspaniałością są poddane szatanowi i on może je 
dać, komu zechce. Chrystus zatem, już na samym początku swej 
działalności, miał szansę zostania królem całego świata. Mógłby 
nim rządzić tak, jakby chciał. Wszystko było w Jego rękach... Zre-
zygnował z tej oferty, mimo że cena była taka mała. Jeden pokłon. 
Chrystus zrezygnował z bogactwa i władzy nad światem na rzecz 

Wielki Post zachowania swej godności. On dobrze wiedział, że jest to przynę-
ta założona na haczyk. Świat byłby wprawdzie w Jego rękach, lecz 
On sam znalazłby się w rękach szatana.

Trzeba dobrze odczytać tę ewangeliczną scenę i jej związek 
z postem Jezusa. Trzeba też odkryć, że ten, kogo nie stać na re-
zygnację z dóbr tego świata na rzecz wartości ducha, nie ma co 
marzyć o wędrówce ewangeliczną drogą. Jest to droga ciągłego 
wyrzeczenia, droga zamiany skarbów tego świata na skarb kró-
lestwa Bożego.

Wykładnikiem stopnia wyrzeczenia jest zdolność wstrzy-
mania się w ściśle określonym czasie od spożywania pokarmów. 
Umiejętność zniesienia przez kilka godzin głodu świadczy o sile 
woli, a więc i sile ducha danego człowieka.

Wielki Post to czas doskonalenia siły woli. Dla jednych jest 
to czas rezygnacji z papierosa, dla drugich z oglądania telewizji, 
a jeszcze dla innych z grymaszenia przy jedzeniu. To czas odkry-
wania wartości ewangelicznie rozumianego wyrzeczenia. Kto nie 
nauczy się z Chrystusem pościć, nie przezwycięży pokusy, nie 
wytrwa z Nim w dźwiganiu krzyża ani nie będzie miał udziału 
w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. W szkole Chrystusa, już 
w pierwszej klasie, trzeba opanować umiejętność wyrzeczenia, 
rezygnacji z dóbr doczesnych, wielkich i pięknych, na rzecz war-
tości wiecznych.

Ks. Edward Staniek
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Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef 
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150), 
Zagórze (50)

Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Wierząc w Jezusa Chry-
stusa, zaczynam pojmować, kim jest Bóg i kim człowiek. 
Bóg jest takim, jakim wyraził się w Jezusie Chrystusie. 
Nie jest jedynie niezgłębioną przepaścią czy nieskończo-
ną wysokością, wszystko podtrzymujący, a sam nigdy 
nie wchodzący w obszar skończoności. Bóg nie jest tylko 
nieskończoną odległością, lecz jest także nieskończoną 
bliskością. Można Mu zaufać, mówić do Niego. On słyszy, 
widzi i miłuje. Chociaż nie mieści się w pojęciu „czasu, to 
jednak ma czas, także i dla mnie. Przyjął człowieczeństwo 
w Jezusie Chrystusie, oczywiście w taki spo sób, że nie rozpłynął 
się w tym człowieczeństwie, ponieważ Je zus jest jedno z Nim i 
równocześnie mówi do Niego „Ojcze”. Bóg pozostaje Tym, który 
nieskończenie przekracza wszystko widzialne. Tylko w samotnej 
modlitwie Jezusa, w Jego słowie „Ojcze” jest poznawalny; równo-
cześnie w tym ,,Ojcze” złą czony jest z nami.

Druga strona wygląda mniej 
więcej tak: Człowiek jest taki, 
że nie może znieść człowieka 
naprawdę dobrego, naprawdę 
sprawiedliwego, prawdziwie ko-
chającego, nie czyniącego żadnej 
niesprawiedliwości. Tylko przez 
moment wydaje się niekiedy, że 
w tym świecie płaci się zaufa-
niem za zaufanie, sprawiedli-
wością za sprawiedliwość, miło-
ścią za miłość. Wszakże czło wiek 
praktykujący to zaczyna nam 
wnet zawadzać. Człowiek krzy-
żuje człowieka — tego, który jest 
prawdziwym człowie kiem. Taki-
mi jesteśmy, takim jestem ja. 

Jest to straszna praw da, która 
jawi się nam przez ukrzyżowa-
nego Chrystusa. Jed nakże jawi 
się nam i druga prawda: człowiek 
jest istotą zdolną być odbiciem 
samego Boga. Człowiek jest tak 

Kim jest dla mnie 
Jezus Chrystus?

stworzony, że Bóg może się z nim jednoczyć. Człowiek, który na 
pierwszy rzut oka wydaje się być poronionym płodem ewolucji, 
jest rów nież najwyższą możliwością, jaką to, co stworzone, może 
w ogóle osiągnąć. A ta możliwość stała się rzeczywistością mimo 
naj smutniejszego bankructwa ludzkości.

Ks. kard. J. Ratzinger


