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PIERWSZE CZYTANIE   Rdz 15, 5-12. 17-18 
Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i 
policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; a potem dodał: «Tak liczne 
będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za 
wielką zasługę.
Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur 
chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność».
A na to Abram: «O Panie, o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzy-
mam go na własność?»
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią 
kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy 
i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie poroz-
cinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, 
Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram 
zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła 
go wielka ciemność.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym 
jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i prze-
sunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan za-
warł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj 
od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej rzeki Eufrat».

DRUGIE CZYTANIE Flp 3, 20 – 4, 1 
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wycze-
kujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało 
poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może 
On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak 
stójcie mocno w Panu, umiłowani.

EWANGELIA   Łk 9, 28b-36 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz 
i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał 
dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmo-
rzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących 
przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że 
tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojże-
sza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to 
mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie.» 
W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o 
tym, co widzieli.
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„Wielki Post to dobry czas, by na nowo odkryć w wierze w 
Boga fundament naszego życia i życia Kościoła” – ten najnowszy 
tweet Benedykta XVI można uznać za syntezę jego rozważania 
na Anioł Pański. Papież przypomniał w nim bowiem sens 
ascetycznego przygotowania do Wielkanocy. 

„W obecnym Roku Wiary Wielki Post jest okresem 
sprzyjającym odkryciu wiary w Boga jako podstawowego 
kryterium naszego życia, a także życia Kościoła – mówił Ojciec 
Święty. – Wiąże się to zawsze z walką, zmaganiami duchowymi, 
ponieważ zły duch przeciwstawia się naturalnie naszemu 
uświęceniu i usiłuje nas ściągnąć z Bożej drogi. Dlatego w 
pierwszą niedzielę Wielkiego Postu co roku czytana jest ewangelia 
o kuszeniu Jezusa na pustyni”.

Ojciec Święty wskazał, że w ewangelicznym opowiadaniu 
o kuszeniu Jezus demaskuje fałszywe wyobrażenia o Mesjaszu 
podsuwane przez diabła. Czyni to na mocy mesjańskiego 
namaszczenia Duchem Świętym, jakie otrzymał podczas chrztu 
nad Jordanem. Te pokusy to zarazem fałszywe obrazy człowieka, 
które w każdym czasie zastawiają pułapkę sumieniu, udając 
propozycje stosowne i skuteczne, wręcz dobre. 

„Ich kwintesencja polega zawsze na instrumentalizacji Boga 
dla własnych interesów, przypisywaniu większego znaczenia 
sukcesowi czy dobrom materialnym – wyjaśnił Papież. – Kusiciel 
jest podstępny: nie pobudza wprost do zła, ale ku fałszywemu 
dobru, każąc wierzyć, że tym, co prawdziwe, jest władza i to, 

Benedykt XVI na Anioł Pański: pokusy to fałszywe 
obrazy człowieka, które zastawiają pułapkę sumieniu 

co zaspokaja podstawowe potrzeby. W ten sposób Bóg staje się 
drugorzędny, sprowadza się do środka, w ostateczności staje się 
nierealny, nie liczy się, zanika. W ostatecznym rozrachunku, 
stawką w kuszeniu jest wiara, ponieważ stawką jest Bóg. W 
decydujących chwilach, a jeśli dobrze się przypatrzeć, w każdej 
chwili mamy do czynienia z dylematem: chcemy skoncentrować 
się na sobie samych, czy na Bogu? Na dobru własnym, czy też na 
prawdziwym Dobru, na tym, co jest rzeczywiście dobre?”. 

Benedykt XVI przypomniał nauczanie Ojców Kościoła, którzy 
kuszenie na pustyni interpretują w kluczu „zstąpienia” Jezusa w 
naszą ludzką kondycję, w otchłań grzechu i jego konsekwencje. 
Tę drogę przebył On aż do końca, aż do śmierci krzyżowej i do 
piekieł, i aż do krańcowego oddalenia od Boga. 

„W ten sposób jest On ręką, którą Bóg wyciągnął do 
człowieka, do zagubionej owcy, aby ją przywieść w bezpieczne 
miejsce – kontynuował Papież. – Jak uczy Święty Augustyn, Jezus 
wziął od nas pokusy, aby nam dać Swoje zwycięstwo. Nie lękamy 
się więc także i my stanięcia w obliczu walki ze złym duchem: 
ważne, abyśmy to czynili wraz z Nim, z Chrystusem Zwycięzcą. 
Abyśmy z Nim mogli przebywać, zwróćmy się teraz do Matki, do 
Maryi: przyzywajmy Ją z dziecięcą ufnością w godzinie próby, a 
Ona sprawi, że odczujemy możną obecność Jej Boskiego Syna, aby 

odrzucić pokusy Słowem Chrystusa, i w ten sposób 
umieścić na nowo Boga w centrum naszego życia”.

Swoje rozważanie Benedykt XVI streścił w innych 
językach, w tym po polsku. 

„Drodzy Polacy, serdecznie pozdrawiam 
was wszystkich, którzy uczestniczycie w 
modlitwie Anioł Pański. Dziękuję bardzo 

za modlitewne wsparcie i duchową bliskość w tych 
szczególnych dniach dla Kościoła i dla mnie. Dzisiejsza 
Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, kuszonego na 
pustyni przez szatana. Umocnieni łaską Bożego Syna 
umiejmy zwyciężać zło, zerwać z grzechem, służyć 
tylko Bogu samemu. Waszym modlitwom polecam 

rekolekcje, które dzisiaj rozpoczniemy w Watykanie. Z 
serca wam błogosławię!”.

Za modlitewną bliskość Papież podziękował też 
innym wiernym, którzy tłumnie wypełnili dziś Plac św. 
Piotra i przyległe ulice. Wśród przybyłych znalazły się 

władze Rzymu, liczne delegacje włoskich diecezji oraz 
wspólnot i ruchów kościelnych. Ojciec Święty poprosił 
też wiernych o duchowe towarzyszenie jego rekolekcjom 
wielkopostnym, które zaczynają się wieczorem w 
Watykanie.

Na Plac św. Piotra przybyło dziś ok. stu tysięcy 
wiernych. Nie zabrakło wśród nich Polaków.
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Benedykt XVI w ostatnim rozważaniu na „Anioł Pański” 
analizując kuszenie Jezusa na pustyni, przedstawia pokusy 
diabelskie jako fałszywe obrazy człowieka. Diabeł wtedy po 40 
dniach postu Jezusa podsuwał Mu obrazy, jakim to powinien 
być Mesjasz. A więc powinien według własnego widzimisię 
przemieniać kamienie w chleb, powinien mieć władzę doczesną 
nad światem, którą on diabeł Mu odstąpi, powinien być ponad 
prawami przyrody i unosić się w powietrzu. Na te wszystkie 
pokusy Jezus, opierając się na Piśmie Świętym kolejno 
demaskował te fałszywe wyobrażenia o Mesjaszu, wykazywał to, 
iż wszystkie te nadzwyczajności, jeśli by miały zaistnieć, muszą 
mieć źródło w Bogu Ojcu, a w tym układzie, jaki zaistniał, tego 
być nie mogło.

Oczywiście Jezus Jako Syn Boży nieustannie zjednoczony 
z Ojcem taką moc miał, przecież rozmnażał chleb i ryby 
nakarmiając zgłodniałe rzesze. Mówił: dana Mi jest wszelka 
władza niebie i na ziemi. Miał też władzę nad siłami przyrody, 
przecież szedł po jeziorze do apostołów znajdujących się w łodzi. 
Ale jak to wyjaśnia Benedykt XVI różnica polegała na tym że tam 
na pustyni posłuchanie pokusy byłoby instrumentalizacją Boga 
dla własnych interesów, byłoby to skierowane ku fałszywemu 
dobru. Natomiast cuda Pana Jezusa były objawieniem się Boga w 
najczystszych wymiarach Prawdy i Dobra. 

Podobnie, mówił papież jest z każdym człowiekiem, którego 
atakuje pokusa, przedstawiając mu fałszywe obrazy kim 

Walka ze złym duchem

powinien być i co powinien robić, zastawiając przez to pułapkę 
sumieniu. Kusiciel podstępnie działa, nie pobudza wprost do zła, 
ale ku fałszywemu dobru instruując, że tym co jest prawdziwe, 
jest władza i to, co zaspokaja podstawowe potrzeby, tak 
odsuwając Boga na dalszy plan, a nawet czyniąc Go nierealnym, 
zanikającym. 

Idąc tropem myśli Ojca świętego, który tak wyraźnie 
odróżnia pokusę od natchnienia i ostrzega nas przed złudami 
pokusy, starajmy się w tym świętym czasie Wielkiego Postu w 
tym duchu robić rachunek sumienia, który jest o tyle skuteczny 
o ile zdobędziemy się na szczery osąd naszego postępowania. 
Chrystus jak to nazwał Benedykt XVI, jest ręką Boga wyciągniętą 
do człowieka, do zgubionej owcy, aby ją przywieść w bezpieczne 
miejsce, abyśmy z Nim odnieśli zwycięstwo nad złym duchem. 
Trzeba nam też w godzinie pokusy wzywać pomocy Maryi, a ona 
sprawi że odczujemy bliżej obecność Syna.

Odchodzący Ojciec święty jawi się w tych ostatnich dniach 
jako Benedykt Wielki, wielki w nauczaniu, wielki w pokonywaniu 
przeciwności, wielki w trosce o człowieka niezależnie od religii i 
poglądów, wielki w rozwiązywaniu najtrudniejszych zadań jak 
przekonaliśmy się w ostatnich dniach. Ten różnoraki wielki 
wkład jaki wniósł dla dobra Kościoła i świata, jego osobiste życie, 
rozmodlenie, roztropność i męstwo wskazują, że jest już w nim 
zalążek tej świętości, która, miejmy nadzieję, dojrzeje kiedyś 
chwałą ołtarzy. 
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Pytania do Ewangelii: 

1. Kogo i gdzie wzi¹³ 
ze sob¹ Jezus?

2. Kto rozmawia³ 
z Jezusem?

3. Co zaproponowa³ Piotr? 

Modlitwa o przemianę świata (1)
Co zapowiedział Pan na Taborze
wypełnił na Golgocie,
aby ukazać ludzkie życie
w jego przedziwnym splocie.
Ze szczytu chwały — szczyt cierpienia
ogarnął przyjaznym okiem
i blaskiem swego Przemienienia rozświetlił grozę mroków.
Nie zostawiłeś nas bezradnymi w niedoli grzechu i cierpienia, lecz 
zajaśniałeś blaskiem ŁASKI i TAJEMNICĄ PRZEMIENIENIA.
Panie — wierzymy — świat przemieniasz Ty — pierwszy PRZE-
MIENIONY i z światła, w światło lud prowadzisz szczęśliwy 
— choć udręczony.

Modlitwa o przemianę świata (2)
Panie, w Twe święte Przemienienie
weź nasze życie zgrzebne,
by nam w szarzyźnie zajaśniało
Twoje Oblicze promienne.
I w żmudnym trudzie rąk człowieczych,
w wysiłku serc i myśli
niech Twoja Miłość miłosierna
jak na Taborze zalśni.           
Schylone głowy u Twych stóp
do serca swego przygarnij,
gdy się modlimy i wołamy
tacy biedni i niezdarni.
Ojciec ogłosił Ciebie Synem, Duch chwałą opromienił, Ty swymi 
braćmi nas nazwałeś I Niebo wszczepiłeś w Ziemię.

Siostra Karmelitanka Bosa z Krakowa



24 lutego 20136  724 lutego 2013

PEREGRYNACJA

2 II 2013 - ZABIERZÓW - PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II

w parafiach Dekanatu Bolechowice

W dniach 2-13 II br. kopia łaska-
mi słynącego obrazu Jezusa Mi-
łosiernego z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach wraz z relikwiami św. Sio-
stry Faustyny i bł. Jana Pawła II 
nawiedzała parafie Archidiecezji 
Krakowskiej w Dekanacie Bole-
chowice. Poniżej zamieszczamy 
sprawozdanie z tego etapu pere-
grynacji. 

Proboszcz: ks. Krzysztof Burdak, E.c.
Wikariusz: ks. Marek Skop. 
Na terenie parafii mieszka: ks. Stanisław Maślanka s., kapelan 

Ojca Świętego, asystent kościelny „Krucjaty modlitwy w obronie 
dzieci poczętych”, kapelan OSP gminy Zabie-
rzów, od 2012 emerytura.

Rok erygowania parafii – 1908. 
Kościół parafialny wybudowany w latach 

1908-1938, konsekrowany w 1938r.
Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: Dom 

Sióstr Służebniczek Starowiejskich.
Liczba mieszkańców – ok. 4850.

O peregrynacji: 
Wielka ufność i wielka radość
„To, co przeżyliśmy ostatnio w Zabierzo-

wie, umocniło naszą wiarę, ufność i nadzieję. 
Bowiem, nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosier-
nego w naszej parafii, to wielkie wydarzenie 
historyczne i wielkie święto. W dniach 2,3 
lutego nikt nie powinien był czuć się samotny, 
opuszczony ani zmartwiony. Mogliśmy wtedy 
wpatrywać się w miłosierne oczy i serce wier-
nej kopii Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium 
w Krakowie- Łagiewnikach. Jeszcze bardziej 

przytulaliśmy się do Bożego Serca i czuliśmy Jego obecność. A 
zaczęło się wszystko, gdy 2 lutego w sobotę, powitaliśmy i przy-
jęliśmy obraz na parkingu przy Kościele z samochodu- kaplicy, 
około godz. 17-tej. Zaraz potem, Najświętszą Ofiarę odprawił 
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ks. Biskup Jan Zając- kustosz łagiew-
nickiego Sanktuarium w obecności 
księży z dekanatu bolechowickiego, a 
zwłaszcza ks. Dziekana proboszcza z 
Bolechowic Stanisława Kozieła. Obraz 
zaś został wniesiony do kościoła przez 
zabierzowskich strażaków w asyście 
trojga przedstawicieli naszej parafii z 
relikwiami świętej siostry Faustyny i 
Błogosławionego Jana Pawła II, a ubra-
nych w stroje krakowskie. O godz. 20 
młodzież poprowadziła Drogę Krzy-
żową. Apel Jasnogórski, wiadomo o 
21 i po nim I część Różańca, którą 
prowadziły Róże żeńskie. Msza święta 
o powołanie kapłańskie i zakonne z 
naszej parafii o godz. 22 zgromadziła 
wielu wiernych. Odprawił ją ksiądz 
Janusz Enz, pochodzący z Zabierzowa 
w koncelebrze sześciu księży, którzy 
kiedyś pracowali u nas. A byli to ks. Prałat Stanisław Ma-
ślanka, ks. Paweł Zięba, ks. Józef Sowa, ks. Wawrzyniec 
Gut, ks. Grzegorz Saternus oraz ks. Bogdan Sarniak. Ka-
zanie wygłosił ks. Paweł Zięba, który w latach 1989- 1991 
Był w Zabierzowie. (...)

 Msze święte w porządku niedzielnym były odprawia-
ne dla poszczególnych stanów. Dla starszych i chorych 
msza święta była o godz. 12.00 z udzieleniem Sakramen-
tu Chorych. Jeszcze raz Róże żeńskie odmówiły IV część 
Różańca o godz. 14.00. Potem, o godz. 15.00 Godzina 
Miłosierdzia, a o 15:30 msza święta z Aktem Zawierze-
nia Bożemu Miłosierdziu. Zakończyły naszą modlitwę i 
czuwanie. Po pożegnaniu obrazu samochód- kaplica, w 
asyście policji i samochodów strażackich, odjechał ulicą 
Krakowską w stronę Brzezia, gdzie miał gościć obraz 
w następnych dniach. Tak też obraz do nas przyjechał, 
tyle, że z Łagiewnik. Po dniach ufnej modlitwy, żarliwej 
i wytrwałej będziemy na pewno zawsze pamiętać, o tej 
wizycie Pana Jezusa Miłosiernego w tym wspaniałym 

wizerunku. Zawierzyliśmy całą 
parafią nasze rodziny i wszystkie 
stany Bogu i Jego Matce. A teraz, 
cóż powiedzieć? Mam pewność, 
że wystarczy tylko Jezu, ufam 
Tobie. Żyć ufnością w Boże Mi-
łosierdzie i szerzyć Miłosierdzie. 
Te cenne godziny na modlitwie 
w sobotę i niedziele, będą nam 
pomocne w trudnym i smutnym 
czasie naszego życia. Bądźmy za-
wsze tak zjednoczeni, jak w tych 
niezapomnianych chwilach. 
Wzruszające chwile powitania, 
a szczególnie pożegnania obrazu 
dostarczyły wiele emocji i umoc-
niły naszą ufność.” 

Teresa Dąbrowa

Tak wygląda niebo
„Drugi dzień lutego. Święto 

Matki Boskiej Gromnicznej. 
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Stoję przed kościołem i czekam na 
przyjazd samochodu, który przywiezie 
wizerunek najważniejszego Gościa do 
naszej Parafii. Jest chłodno i trochę 
marznę. Nagle niewiadomo skąd czuję 
narastającą we mnie radość, zaczynam 
się uśmiechać. Nie rozumiem tego bo 
przed chwilą miałem jeszcze „taki sobie” 
nastrój. Czuję coś niezwykłego i jestem 
tym zdumiony ponieważ nie potrafię 
określić przyczyny i źródła odczuwane-
go szczęścia. I w tym momencie słyszę 
syrenę policyjną, a na plac przed kościo-
łem wjeżdża kawalkada pojazdów z tym 
najważniejszym, wewnątrz którego stoi 
z podniesioną błogosławiącą ręką sam 
Jezus w łagiewnickim wizerunku. Czuję 
narastającą falę wzruszenia i po prostu 
płaczę, trochę mi wstyd, trochę chcę 
nad tym wzruszeniem zapanować, a trochę nie 
bo jest autentyczne i głębokie. Przychodzi mi do 
głowy myśl, że tak wygląda Niebo. Po chwili bu-
dzi się refleksja na ten temat, jak niewyobrażalne 
szczęście musi być w prawdziwym Niebie, skoro 
spotkanie tu na ziemi jedynie samego wizerunku 
potrafi uszczęśliwiać. (...)”

Godzina Miłosierdzia.
(...) „O tej godzinie mówi Jezus jako o czasie, 

w którym ze względu na swoją mękę, nie może 
niczego odmówić skruszonemu grzesznikowi. 
Jezus powołuje się na własne doświadczenie 
bezgranicznego cierpienia. Jego smierć na krzy-
żu poprzedzona jest modlitwą w Ogrojcu, w 
trakcie której Zbawiciel nie wyłączył nikogo z 
dzieła przebaczenia. Cierpienia Ogrodu Oliwne-
go dopełnia się w momencie śmierci. Godzina 
Miłosierdzia zatem to czas zbawienia rodzaju 

ludzkiego. Nie doceniamy 
na co dzień znaczenia tego 
wydarzenia i wielu z nas 
nie przywiązuje wagi do 
tej Łaski. Jezus natomiast 
poleca Siostrze Faustynie 
uczczenie tej Godziny 
choćby przez chwilę. 
Wskazuje na powagę tego 
aktu. Stosując się do pole-
cenia Jezusa danego Świę-
tej wystarczy, że „kiedy 
usłyszymy jak zegar bije 
godzinę trzecią” złączymy 
się myślą, wyobraźnią i 
wolą naszą z cierpiącym 
Bogiem.”

 Pożegnanie
„Dzień trzeci lutego. Po-

żegnanie. Tak po prostu po 
ludzku smutno, tak zwyczajnie 
żal. Żyjemy w przemijaniu i na 
co dzień to dobrze, ale czasem 
„chwile są za krótkie” i chcia-
łoby się je przedłużyć. Znowu 
strażacy ujęli Cię w mocne 
dłonie ponieśli Cię do następ-
nego etapu podróży. Odjeżdżasz 
Panie, bo nie jesteś tylko dla 
nas. Potrzeba serca i egoizm 
nakazują Cię zatrzymać na 
zawsze, rozsądek nakazuje się 
godzić z rozstaniem. Pozostaje 
mieć nadzieję, że to nie koniec 
spotkania, ale zapowiedź na-
stępnego, znacznie ważniejszego 
na końcu życia. Być może wtedy 
Panie rozpoznasz w nas swoich 
znajomych z Zabierzowa.”

Marek Hanusz
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(Wszystkie cytaty pochodzą z artykułów zamieszczonych w 
parafialnym tygodniku „Życie Zabierzowa”)

Historia parafii:
„Do 1908 roku w Zabierzowie nie było parafii. Zabierzowianie 

aby dotrzeć do kościoła parafialnego w Modlnicy musieli poko-
nać odległość 8 kilometrów. Z tego względu niektórzy chodzili 
na nabożeństwa do położonego bliżej kościoła w Bolechowicach. 
Pierwsze pomysły zabierzowian dotyczące budowy przynajmniej 
kaplicy pojawiły się w 1870 roku. Jednak do jej budowy przystą-
piono dopiero w 1891 roku. (...)

Kaplicę wybudowano na placu gminnym przy dworze. Miała 
ona 15 metrów długości i 6 metrów szerokości. Z frontu we fra-
mudze pod krzyżem umieszczono figurę Błogosławionej Broni-
sławy. Poświęcono ją w 1894 roku. Wewnątrz kaplicy znajdowały 
się trzy ołtarze: główny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej 
oraz dwa malutkie boczne Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Po-
częcia N. M. P. Ponadto w kaplicy była ambona, organy i parę ła-
wek. Przy kaplicy przybudowany był drewniany przedsionek. Na 
początku w kaplicy nabożeństwa odprawiano od czasu do czasu. 
Następnie przyjeżdżali tu na Mszę św. OO. Reformaci z Krakowa. 
Dopiero od 1903 roku ordynariat książęco biskupi w Krakowie 
polecił księdzu z Modlnicy celebrować 
tutaj w każdą trzecią niedzielę Mszę 
świętą. Niestety nie były to wszystkie 
święta i niedziele.

Od 1902 roku bogatsi mieszkańcy 
zaczęli myśleć o ustanowieniu w Za-
bierzowie osobnej placówki duszpa-
sterskiej. W tym celu wybrali się do 
ks. kardynała Jana Puzyny. Delegacja 
uzyskała tam cenne wskazówki i do-
wiedziała się, co musi zrobić by zało-
żono parafię. (...) 

Najpierw wybudowano plebanię w 
1907 roku według projektu architekta 
Jana Sasa-Zubrzyckiego, wówczas 
mieszkańca Zabierzowa. Gmina prze-
znaczyła na rzecz probostwa także 

kawałek parceli przylegającej do plebani. W tym samym roku 
wybudowano organistówkę i przygotowano miejsce na cmentarz. 
Zabierzowianie na przychylną decyzje ks. kardynała Jana Puzyny 
musieli czekać jeszcze cały rok. Dopiero 21 sierpnia 1908 roku 
dekretem z książęco biskupiego-konsystorza ks. kardynał Jan 
Puzyna ogłosił Zabierzów samodzielną parafią. Na początku jako 
filie kościoła macierzystego w Modlnicy do czasu wybudowania 
nowego kościoła. Pierwszym duszpasterzem przybyłym do Za-
bierzowa 29 sierpnia 1908 roku był ks. Franciszek Graca.

Wiosną w 1912 roku przystąpiono do kopania fundamentów 
pod nowy kościół. (...)

Budowa świątynia trwała bardzo długo. Pierwsze trzy witraże 
wstawiono w 1933 roku. Kolejne witraże wykonano w 1936 roku. 
W 1934 roku zakupiono do ołtarza głównego figurę N. M. Panny 
z Dzieciątkiem z białego alabastru. W 1935 roku zrobiono skle-
pienie. W roku następnym pracowano nad wykończeniem wnę-
trza. Wówczas wykonano też schody przed kościołem. Pierwszą 
Mszę świętą w nowym kościele odprawił w Pasterkę 1936 roku 
ks. Józef Dusza. Natomiast uroczystej konsekracji dokonał ks. 
biskup Stanisław Rospond w dniu 20 listopada 1938 roku. Patro-
nem świątyni został Św. Franciszek z Asyżu.”

(Źródło: http://parafia.zabierzow.pl; Edmund Dąbrowa, 
Historia parafii)
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3 II 2013 - BRZEZIE - PARAFIA NMP MATKI KOŚCIOŁA

Proboszcz: ks. Grzegorz Kubik, 
E.c.

Rok erygowania parafii – 1991.
Kościół parafialny wybudowany w 

latach 1983-1987, poświęcony w roku 
1987. 

Miejscowości należące do parafii: 
Brzezie, Ujazd.

Liczba mieszkańców – ok. 1130.

Ks. proboszcz o peregrynacji:
 Do peregrynacji przygotowy-

waliśmy się poprzez uczestniczenie w 
rekolekcjach. Prowadził je ojciec Jacek 
Wójtowicz, franciszkanin z Krakowa. 
Przygotowywaliśmy się zatem przede 
wszystkim duchowo, poprzez modli-
twę. Co do przygotowań zewnętrz-
nych, muszę stwierdzić, że parafianie 

bardzo chętnie 
pomagali i angażo-
wali się we wszystkie 
działania. Mogłem 
liczyć oczywiście 
także na pomoc grup 
parafialnych, sołty-
sów i rad sołeckich 
(parafia obejmuje 
dwie miejscowości).

W nawiedzeniu 
wzięło udział bardzo 
wielu ludzi. Licznie 
uczestniczyli w uro-
czystościach powi-
tania i pożegnania 
obrazu oraz relikwii, 
a także w kolejnych 
nabożeństwach i w 
całonocnym czuwa-
niu. Czuwali dorośli, 
młodzież, dzieci, 
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Rada Parafialna, Strażacy, Róże Różańcowe. Każdy mógł również 
przyjść na indywidualną modlitwę. 

W uroczystości powitania obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i 
relikwii św. Siostry Faustyny oraz błogosławionego Jana Pawła II 
uczestniczył Ksiądz Biskup Tadeusz Pieronek. On też przewodni-
czył Mszy świętej i wygłosił homilię. 

W parafii pracuje piąty rok. Nasza wspólnota jest stosunkowo 
młoda. Parafia została erygowana w 1991 roku i powstała poprzez 
oddzielenie od parafii bolechowickiej. 

O parafii:
Brzezie - dawniej podzielone na Brzezie Szlacheckie, wzmian-

kowane w 1289 r. i pozostające własnością rycerską oraz Brzezie 
Narodowe, które wymienione w 1260 r. stanowiło majątek kapi-
tuły krakowskiej. We wsi istniał dwór, o którym jedynie przypo-
minają pozostałości parku założonego w XIX w. oraz spichlerz z 
około 1920 r., pozostające dziś w obrębie gospodarstwa rolnego 
Instytutu Zootechniki w Balicach. 

   (Źródło: www.zabierzow.org.pl)

4 II 2013 - MODLNICA - PARAFIA ŚW. WOJCIECHA I MB BOLESNEJ

Proboszcz: ks. Jan Adamus, E.c.
Wikariusz: ks. Artur Gielata.
Rok erygowania parafii – XI w. 
Kościół parafialny wybudowany w 1553r., konsekrowany w 

roku 1555.
Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Modlniczka, 

kościół Miłosierdzia Boże-
go i św. Faustyny. 

Miejscowości należą-
ce do parafii: Modlnica, 
Modlniczka (część), Szyce, 
Tomaszowice.

Liczba mieszkańców 
– ok. 3540. 

Ks. proboszcz o pere-
grynacji:

Jako parafia wstępnie 
przygotowywaliśmy się 
do nawiedzenia poprzez 
nabożeństwa (w Modlnicy 
we wtorki, w Modlniczce 
w środy). Podczas tych 
cyklicznych nabożeństw 
odmawialiśmy Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia 
i odczytywaliśmy frag-
menty Dzienniczka św. 
Siostry Faustyny. Czynimy to już 
3-4 rok. Działania te mają na celu 
zaznajomienie się z treścią Dzien-
niczka Siostry Faustyny, a co za 
tym idzie – przybliżenie wiernym 
kultu Bożego Miłosierdzia i jego 
szerzenie. 

Bliższe przygotowanie stano-
wiły trwające niemal 9 dni misje 
święte. Bezpośrednio z misji świę-
tych głoszonych przez ojców ob-
latów przeszliśmy do nawiedzenia 
obrazu. 

W parafii działają trzy zespoły 
ludowe oraz trzy jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Każda z 
tych grup jakoś się zaangażowała 
podczas samego Nawiedzenia, 
jak i przygotowania do niego. W 
Modlnicy na szczególną pochwa-
łę zasługuje działający tu zespół 
„Modlnicanie”. Nie mniejsze było 

zaangażowanie naszych Strażaków, którzy mieli w ostatnim 
czasie zwiększoną ilość pracy; peregrynacja bowiem nie obej-
mowała w naszym przypadku jedynie kościoła parafialnego, ale 
także kaplicę filialną w Modlniczce, która jest pod wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego. Z tego powodu jednostki strażackie musiały 
kilkakrotnie przewozić obraz i relikwie, co wiązało się oczywiście 

z większą ilością pracy dla 
tych ludzi. Jestem im za to 
bardzo wdzięczny. 

Sama parafia jest uwa-
żana za jedną z najstarszych 
w archidiecezji krakowskiej. 
Powstanie kościoła datowa-
ne jest na XI wiek. Kościół 
drewniany; pochodzi z 1553 
roku. Wnętrze naszej świą-
tyni jest związane nie tylko 
z lokalnymi wydarzeniami, 
ale mamy np. dwa ołtarze z 
Wawelu, tabernakulum tak-
że wawelskie. 

Historia parafii jest bar-
dzo bogata, ponieważ nie 
tylko sięga XI wieku, ale 
w parafii były także dwa 
zabory. W tej chwili parafię 
tworzą cztery miejscowości: 
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Modlnica, Modlniczka, Szyce i Tomaszowice. Cie-
kawostka jest, że do 1906 roku parafia Zabierzów 
należała do parafii w Modlnicy. 

Pracuję tu już ponad 13 lat. Parafia z jednej stro-
ny, z racji lokalizacji w pobliżu Krakowa, poszczy-
cić się może bardzo bogatą tradycyjną kulturą lu-
dową. (Jak już wspominałem, działają 
tu aż trzy śpiewacze zespoły ludowe). 
Z drugiej strony w parafii wciąż przy-
bywa nowych mieszkańców, którzy 
przeprowadzają się do nas z Krakowa. 
W niektórych rejonach parafii docho-
dzi już do tego, że ludność napływowa 
stanowi większość. Jest to społeczność 
bardzo zróżnicowana - i wykształce-
niem, i zasobnością finansową, nawet 
wyznaniem; mieszkają tu zarówno 
chrześcijanie, jak i niechrześcijanie. 
Jest to ogromne bogactwo parafii, 
polegające na tym, że spotkać się tu 
mogą ludzie wywodzący się z róż-
nych kultur; mieszka tu także sporo 
obcokrajowców. Jako proboszcz mogę 
powiedzieć, że praca tu jest na pewno 
ciekawa, ale często bywa również trud-
na. Cechą charakterystyczną naszej 
wspólnoty jest piękna praca kolejnych 
wikariuszy z młodzieżą. Dzięki temu 
obserwujemy tu, że dzieci i młodzież 
starają się aktywnie włączać w życie parafii. 
Jest wielu ministrantów i lektorów, którzy 
nawet będąc po studiach wciąż aktywnie w tej 
wspólnocie działają. 

Inną ciekawostką jest, że od 3-4 lat działa 
tu prężnie szkolne koło Caritasu. Młodzież ta, 
będąca w wieku kilkunastu do ponad dwu-
dziestu lat, pięknie włącza się w działania cha-
rytatywne związane i z parafią, i ze zbiórkami, 
ale także z działaniami zewnętrznymi. Niosą 
pomoc, spotykają się z potrzebującymi, dzia-
łają także w środowisku młodzieży – m.in. 
mamy pod opieką prowadzony przez siostry 
zakonne Dom Dziecka w Krakowie. Jest to 
wspaniałe dzieło i mam nadzieję, ze będzie 
kontynuowane. 

Kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej 
Bolesnej w Modlnicy:

Kościół powstał w 1553 roku, w miejsce 
wcześniejszego prawdopodobnie wzniesione-
go w połowie XII wieku, za sprawą proboszcza 
ks. Jakuba Pontificjusza i zarządcy dóbr za-
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bierzowskich Jakuba Śladkowskiego. 
Początkowo budynek został zbudo-
wany na planie krzyża, lecz w 1622 
roku północne ramię (oraz zakrystia) 
zostało zamienione na murowana, 
renesansową kaplicę grobową rodu 
Kucharskich. W latach 1878-1879 roz-
budowano przedsionek, przedłużając 
kościół od zachodniej strony.

Kościół posiada budowę zrębową, 
oszalowany pionowo z listowiem, 
z gontowymi dachami. Przy nawie 
znajduje się wieloboczna wieżyczka 
sygnaturkowa z latarnią, postawiona 
w stylu barokowym. W kościele znaj-
duje się renesansowa polichromia z 
1562 roku oraz z połowy XVII wieku. 
Ołtarze kościoła wykonane zostały w 
XVII wieku. W ołtarzu głównym znaj-
duje się gotycki obraz Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem (Modlnickiej) datowany na lata 1460-1470. Stropy 
pokryte są kasetonami. Do zabytkowego wyposażenia należy 
również marmurowe tabernakulum w kształcie małej kapliczki 
z XVI wieku, chrzcielnica z czarnego „marmuru” dębnickiego, 
ambona z XVII wieku oraz epitafium Stanisława Kucharskiego 

zmarłego w 1619 roku.
Obok kościoła znajduje się XVIII-wieczna drewniana dzwon-

nica o konstrukcji słupowo-ramowej z dzwonami odlanymi w 
1498 i 1542 roku.

5 II 2013 - GIEBUŁTÓW - PARAFIA ŚW. IDZIEGO

Proboszcz: ks. Stanisław Gutt, R.M.
Rok erygowania parafii – XIII w. 
Kościół parafialny rozbudowany w latach 1600-

1604, konsekrowany w roku 1604. 
Miejscowości należące do parafii: Giebułtów, Pęko-

wice, Trojanowice. 
Liczba mieszkańców – ok. 1495.

Przygotowanie do peregrynacji:
Pragnąc najpełniej przeżyć czas Nawiedzenia Ob-

razu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. S. Faustyny 
i Bł. Jana Pawła II, nasze bezpośrednie przygotowanie 
rozpoczęliśmy od Misji Parafialnych, które odbyły się 

od 30 stycznia do 3 lutego 2013 r. Po ścieżkach 
Słowa Bożego prowadził nas ks. dr Lucjan Pez-
da, proboszcz parafii Pcim, który zaprosił nas 
do Kany Galilejskiej, abyśmy razem z Jezusem i 
jego Matką zgłębili naszą wiarę oraz naszą rela-
cję z Bogiem i bliźnimi. Uwieńczeniem ćwiczeń 
duchowych było poświęcenie krzyża misyjnego 
w niedzielę 3 lutego, a przede wszystkim liczny 
udział parafian w Eucharystii, w czasie której 
zjednoczyli się z Chrystusem w Komunii świę-
tej, aby iść na spotkanie z Jezusem Miłosiernym, 
szczególnie w czasie Nawiedzenia.

W poniedziałek, 4 lutego, w Godzinie Miło-
sierdzia zgromadziliśmy się w naszym kościele, 
aby wypraszać potrzebne łaski dla całej parafii, 
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wszystkich rodzin i każdego z nas osobiście 
o dobro i owocne przeżycie nawiedzenia.

Dzięki zaangażowaniu wielu parafian 
oraz Rady Parafialnej, Zespołu „Giebułto-
wianki”, Strażaków z Trojanowic i Giebuł-
towa, przygotowano uroczysty wystrój trasy 
przejazdu Obrazu oraz otoczenia kościoła. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do uświetnienia uroczystości 
należą się słowa wdzięczności i uznania za 
wielki wkład pracy i serca.

Czas Nawiedzenia:
We wtorek, 5 lutego o godz. 16.45 roz-

poczęła się się uroczystość nawiedzenia. 
Powitanie Obrazu i relikwii nastąpiło na 
placu przed wejściem do kościoła. Pośród 
skupienia, modlitwy a nawet i łez w uroczy-
stej procesji udaliśmy się do kościoła. Przed-
stawiciele młodzieży nieśli relikwie bł. 
Jana Pawła II a przedstawiciele rodzin 
relikwie św. S. Faustyny, mężczyźni 
z Giebułtowa, Trojanowic i Pękowic 
wnieśli Obraz Jezusa Miłosiernego 
do naszego kościoła. Po liturgicznym 
powitaniu przez księdza proboszcza, 
w imieniu parafian pan Wiesław Gola, 
w modlitewnym powitaniu zaprosił 
Jezusa do naszej wspólnoty i naszych 
serc: 

„Panie Jezu, tak jak przyjąłeś 
zaproszenie w Kanie Galilejskiej by 
uczestniczyć w ludzkich radościach 
i troskach, tak przyjmij zaproszenie 
w gościny, do naszej wspólnoty pa-
rafialnej, do naszych rodzin i do na-
szych serc. Spraw, aby Twoja obecność 
otworzyła nas na łaskę miłosierdzia, 
która dla nas wysłużyłeś na krzyżu. 
Niech Twoja boska moc, pomaga nam 

dorastać do godności dziecka Bożego, 
abyśmy umocnieni Twoim słowem i 
Twoim Ciałem stawali się świadkami 
miłosierdzia we współczesnym świe-
cie.

Wszystkie ziemskie gościny mają 
swój koniec. A Ty, Miłosierny Panie, 
pozostań z nami, na zawsze. Niech się 
tak stanie!” 

Następnie rozpoczęła się Msza 
święta, którą celebrował ks. bp Grze-
gorz Ryś wraz z Księżmi z naszego 
dekanatu, przy licznym udziale para-
fian, którzy z barku miejsca w kościele, 
wytrwale i cierpliwie uczestniczyli w 
Eucharystii na zewnątrz. Na początku 
Mszy świętej ks. dziekan Stanisław 
Kozieł przeczytał przesłanie papieża 
Benedykta XVI, wystosowane do 
naszej archidiecezji. Radość i ufność 
wyrażona jest w słowach wdzięcz-
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ności, wypowiedzianych przed błogosławieństwem: „Dzięki 
Bożej łaskawości przeżywamy czas nawiedzenia, Jezus w swoim 
Miłosiernym wizerunku, w otoczeniu św. S. Faustyny i bł. Jana 
Pawła II, przychodzi do nas, aby nas ubogacić swoja obecnością 
i obdarzać miłością. Pełni wdzięczności stajemy przed Panem, 

aby wychwalać Jego dobroć i miłość, za wszystkie łaski, które 
Boża Miłość przygotowała dla nas. Złączeni wiarą, zjednoczeni 
miłością gromadzimy się dzisiaj w naszej świątyni, aby przeżywać 
Święto Miłosierdzia”.

6 II 2013 - BIAŁY KOŚCIÓŁ - PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA

Proboszcz: ks. Marek Wcisło, E.c.
Na terenie parafii mieszka: ks. dr Artur Kardaś CR, ks. Marian 

Matusiak, R.M., emeryt
Rok erygowania parafii – przed 1325.
Kościół parafialny wybudowany w 1877, konsekrowany w 1884 

roku.
Miejscowości należące do parafii: Biały Kościół, Prądnik Korz-

kiewski, Wielka Wieś, Wierzchowie.
Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: Dom Sióstr Misjonarek 

św. Antoniego Marii Klareta; Kaplica Księży Zmartwychwstańców 
pw. Zstąpienia Chrystusa Pana do Otchłani. 

Liczba mieszkańców – ok. 2640. 

Ksiądz Proboszcz o peregrynacji:
Dalsze przygotowanie do peregrynacji dla naszej 

wspólnoty stanowiła przede wszystkim modlitwa. Do-
datkowo, w czasie wizyty duszpasterskiej zwanej ko-
lędą każda rodzina otrzymała folder zawierający plan 
rekolekcji, plan peregrynacji oraz informacje duszpa-
sterskie dotyczące udzielania sakramentów (warunki 
chrztu, ślubu, pogrzebu). W folderze zamieszczony 
został także plan nabożeństw w parafii oraz informacje 
na temat zróżnicowania duszpasterstwa w naszej para-
fii z rozróżnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych.

Bezpośrednim przygotowaniem do nawiedzenia 
były rekolekcje. Nauki głosił ojciec Kazimierz Maniec-
ki, paulin. 

W przygotowanie do peregrynacji i udział w sa-
mych uroczystościach aktywnie włączyli się parafianie, 

a szczególnie członkowie grup parafialnych i organizacji wiej-
skich. Mamy tu oczywiście ministrantów i lektorów, ponadto sio-
stry prowadzą dwie schole – dziecięcą i młodzieżową, jest Grupa 
Pantomimy, Duszpasterska Rada Parafialna, działają także Żywe 
Róże Różańcowe (jest ich siedem; niestety – nad czym ubolewam 
– wśród nich nie ma żadnej męskiej). Oprócz tego funkcjonuje 
tu grupa folklorystyczna „Białokościelanki”. Jest także grupa, 
która nazywa się „Klub Seniora” z należącej do parafii wsi Wielka 
Wieś. Ogólnie na parafię składają się miejscowości: Biały Kościół, 
Prądnik Korzkiewski (gdzie znajduje się kaplica, która obsługują 
Księża Zmartwychwstańcy, a którą powołał do istnienia ks. prof. 
Stefan Koperek), Wielka Wieś, Wierzchowie. W parafii istnieje 
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także grupa „Herodzi”; są to ludzie, którzy z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia chodzą, występują w tych miejscowościach i pod-
trzymują zwyczaje kolędowe, kultywują te piękną tradycję.

Co do samego przebiegu nawiedzenia... Rozpoczęliśmy o 
godzinie 17.00. Uroczystościom powitania obrazu i Mszy świętej 
rozpoczynającej ten święty czas przewodniczył Ksiądz Biskup 
Damian Muskus. Wierni przybyli na te uroczystości bardzo licz-
nie; kościół był pełny. O godzinie 21.00 odbył się Apel, a po nim 
została odprawiona Msza święta w intencji powołań kapłańskich 
i zakonnych w naszej parafii. Przewodniczył jej mający już 41 lat 
kapłaństwa nasz rodak – ksiądz Dudziński (obecnie pracujący w 
archidiecezji łódzkiej), słowo Boże z kolei wygłosił rodak, ksiądz 
Michał Kowalski. Jedynym zaskoczeniem dla mnie było to, że 
z byłych księży wikarych przybył tylko jeden – ksiądz Wiesław 
Grzechynia, obecnie proboszcz i dziekan dekanatu czernichow-
skiego. Ksiądz Michał w swym kazaniu podkreślił, że zadziwia-
jące jest iż od 24 lat nie było tu żadnych powołań kapłańskich 
i zakonnych. Pytanie o taki stan rzeczy, jego zdaniem, dotyczy 
zarówno duszpasterzy jak i parafian...

W nocy trwała oczywiście adoracja. Najpierw czuwała mło-
dzież, następnie poszczególne Róże Różańcowe. Przez całą noc 
kościół był wypełniony wiernymi; nawet o godz. trzeciej nad 
ranem. 

W drugim dniu nawiedzenia o godz. 7.00 została odprawiona 
przez księdza kanonika Mariana Matusiaka (byłego proboszcza) 
Msza święta dla ludzi starszych. Słowo Boże wygłosił ojciec Kazi-

mierz, który jako nasz rekolekcjonista zarazem był podczas pere-
grynacji ceremoniarzem i przewodnikiem. Następnie była Msza 
święta dla szkoły podstawowej (klasy 0-III). Przewodniczył jej ks. 
Michał Cichoń z archidiecezji częstochowskiej (obecnie student 
KUL, który pomaga tu i zastępuje w parafii podczas wakacji). Ko-
lejna Msza odprawiona została dla klas IV – VI; przewodniczył jej 
ojciec Kazimierz Maniecki. Następna Msza święta przeznaczona 
była dla mieszkańców Prądnika Korzkiewskiego, którzy przyszli 
tu w pielgrzymce (Prądnik jest oddalony o 5-6 kilometrów). 
Mszy przewodniczył ks. prof. Stefan Koperek, słowo Boże wygło-
sił obecny duszpasterz tamtejszej kaplicy – ks. dr Artur Kardaś. 

Po południu swoją Mszę święta miało 
gimnazjum. Odprawiał ją ojciec Marcin, 
klaretyn. 

Pożegnaniu Pana Jezusa Miłosiernego 
i relikwii Apostołów Bożego Miłosierdzia 
przewodniczyłem już ja. Wierni przybyli 
na tę uroczystość równie licznie, jak w 
przypadku powitania. Obraz i relikwie 
zostały przekazane do parafii w Racławi-
cach. 

Na koniec jeszcze powiem o pewnej 
ciekawostce dotyczącej naszej parafii. Bia-
ły Kościół należy do gminy Wielka Wieś, a 
jest to – o ile się dobrze orientuję - jedyna 
gmina w Polsce, która w herbie ma trzech 
świętych – św. Wojciecha (patrona parafii 
Modlnica), św. Idziego (patrona parafii w 
Giebułtowie) i wreszcie świętego Mikołaja 
– patrona parafii w Białym Kościele. 
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Biały Kościół:
Miejscowość położona jest w centralnej części gminy Wielka 

Wieś. Nazwa wywodzi się od pięknego kościoła św. Mikołaja, 
pochodzącego z II poł. XIX wieku. W ołtarzu głównym kościoła 

znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej pochodzący z XVII 
wieku. W zachodniej części sołectwa znajduje się Dolina Klu-
czwody, na terenie której jest piękna Jaskinia Wierzchowska, a 
także ruiny strażnicy rycerskiej na skale.

7 II 2013 - RACŁAWICE - PARAFIA NARODZENIA NMP

Proboszcz: ks. mgr Jan Molanda, 
R.M.

Rok erygowania parafii – przed 1325.
Kościół parafialny wybudowany i 

konsekrowany w 1511. 
Miejscowości należące do parafii: 

Czubrowice, Racławice.
Kościoły lub kaplice obsługiwane 

przez parafię: Czubrowice, kaplica św. 
Jana Vianneya.

Liczba mieszkańców – ok. 2750. 

Ksiądz pro-
boszcz o peregry-
nacji:

Nasz kościół 
konsekrowany zo-
stał w 1511 roku. 
Dwa lata temu 
pr z e ż y wa l i śmy 
pięćsetlecie tego 
wydarzenia. W 
związku z tym 
przyjechał do nas 

wówczas Ksiądz Kardynał. Przygotowywaliśmy się do tamtego 
wydarzenia poprzez misje i dlatego też przed peregrynacją odbyły 
się już tylko rekolekcje. W Czubrowicach z kolei od 25 lat znajduje 
się kaplica. Tam odprawiana jest jedna msza w niedzielę.

Do peregrynacji w pewien sposób przygotowaliśmy się po-
przez wspomniane misje, a teraz jeszcze rekolekcje. Nawiedzenie 
miało miejsce w dniach 7-8 lutego. Mszę Świętą rozpoczynającą 
czas nawiedzenia w parafii celebrował J.E. ks. bp Grzegorz Ryś. 
On też wygłosił słowo Boże do wiernych. 

Osobiście byłem niezmiernie zaskoczony przebiegiem pe-
regrynacji. Wszystko było oczywiście dobrze przygotowane, 
ale nie spodziewałem się aż takiej frekwencji w kościele. Takiej 
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liczby ludzi biorących udział w uroczystościach nie widziałem 
tu odkąd pracuję, a to już 13 lat... Uczestniczyło w nawiedzeniu 
wiele młodzieży, Grupa Apostolska, Strażacy, Górnicy z Racławic 
i Czubrowic (jedni i drudzy pomagali podczas organizacji), Róże 
Żywego Różańca. Te same grupy miały godzinne czuwania. Były 
także Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic i Czubrowic oraz ze-
spół „Czubrowaicy”. W peregrynację zaangażowały się wszystkie 
organizacje wiejskie i grupy parafialne. Po południu czuwali przy 
obrazie po godzinie uczniowie szkół z Racławic i Czubrowic. Była 
także Orkiestra Dęta i zespół „Mazureczek”. (Te ostatnie forma-

cje powstały stosunkowo niedawno – orkiestra liczy sobie 3 lata, 
zespół 5 lat).

Byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony i frekwencją i spo-
sobem, w jaki nasza wspólnota przeżyła święty czas nawiedzenia. 
Skala wydarzenia nie ma porównani nawet z Adoracją z Wiel-
kiego Piątku na Sobotę. Kościół przez całą dobę był wypełniony 
wiernymi. Warto było przeżyć tę peregrynację choćby już tylko 
po to, by ujrzeć taki widok. Coś pięknego i niesamowitego. Innym 
owocem tej peregrynacji jest księga próśb, podziękowań i prze-
proszeń. Zostało w niej zapisane tych kilkanaście kartek... 

8 II 2013 - SZKLARY - PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO

Proboszcz: ks. Teodor Kilian
Rok erygowania parafii –1987. 
Kościół wybudowany i poświęcony w 1994 roku. 
Liczba mieszkańców – ok. 625. 

Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Przygotowania do peregrynacji przebiegały u nas dwueta-

powo. Przygotowaniem dalszym była Nowenna do Miłosierdzia 
Bożego; przygotowanie bezpośrednie dla całej parafii stanowiły 
misje. Prowadził je ojciec Jan Nowak z Łagiewnik. 

W parafii pracuję od ponad pół roku (od pierwszego lipca 
2012r.) i minąłbym się z prawdą, mówiąc, że poznałem tę wspól-
notę do końca. To trudne zadanie, gdyż tutejsi ludzie potrafią 
zaskakiwać. Jeśli chodzi o przygoto-
wanie do nawiedzenia, cała wioska 
stanęła na wysokości zadania. Kogo 
bym nie poprosił o pomoc, każdy mi 
jej udzielił. Najlepszym przykładem 
są na przykład nasi strażacy. Jestem 
zbudowany ich postawą. Jeśli chodzi 
o nasze przygotowanie zewnętrzne 
– wystrój samej świątyni, udekoro-
wanie trasy przejazdu, przystrojenie 
domów itd. – to wydaje mi się, że 
chyba prześcignęliśmy inne parafie 
w dekanacie. Wszystko naprawdę 
pięknie wyglądało, a było to możliwe 
dzięki dobrej woli mieszkających tu 

ludzi. Wszyscy chętnie pomagali, 
nikt nie odmówił. Przy tym widać 
było, że parafianie robili to z serca, 
tak po prostu i bez jakiejś zarozu-
miałości, bez żali i pretensji. 

Podczas samej peregrynacji w 
świątyni była wysoka frekwencja 
i uroczystości wypadły napraw-
dę okazale. Chociaż parafia jest 
niewielka, wszystko u nas było 
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tak, jak być powinno. To nawiedzenie wyraźnie pokazało, że jak 
tutejsza wspólnota chce coś osiągnąć, to potrafi.

Co do samej parafii... W 1974 roku kardynał Karol Wojtyła 
odprawił tu Mszę świętą i zostawił kielich. Później otrzymaliśmy 
jeszcze figurkę Matki Bożej Fatimskiej; przysłał ją kard. Dziwisz. 
Ta mała figurka znajduje się obok kielicha. Ludzie tu wręcz wal-
czyli o ten kościół. Z kolei bardzo zasłużonym dla tej wspólnoty 
proboszczem jest ks. Pochopień. Niezwykle zadziwia mnie on 
do tej pory – bardzo pozytywnie – ponieważ, choć jest obecnie 
proboszczem dużej parafii w Głogoczowie, to gdy go poprosić, za-

wsze tu przyjeżdża i chętnie pomaga. Odwiedził nas oczywiście 
przy okazji nawiedzenia. Jest zresztą w tej chwili trzech żyjących 
księży, którzy tutaj pracowali. Podczas peregrynacji przybył do 
nas także ksiądz Stefan, który przyjechał na Mszę o powołania; 
zarzekał się początkowo, że nie będzie głosić kazania, ale w końcu 
się bardzo „rozgadał”. Ta Msza była bardzo miłym akcentem. 

Od północy do godziny 2 adorowała młodzież. Muszę przy-
znać, że nie byłem przy obrazie przez całą dobę, ale mam na-
dzieję, że nie było takiej godziny, podczas której przy obrazie nie 
byłoby nikogo. 

9 II 2013 - BĘBŁO - CZAJOWICE - PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Proboszcz: ks. Jerzy Bargiel, E.c.
Rok erygowania – 1999.
Kościół parafialny wybudowany w 

latach 1989–1992, poświęcony w roku 
1992. 

Miejscowości należące do parafii: 
Bębło, Czajowice. 

Liczba mieszkańców – ok. 1500. 

O peregrynacji: 
Na większą chwałę Boga przeży-

liśmy nawiedzenie obrazu Jezu Ufam 
Tobie i relikwii Apostołów Bożego Mi-
łosierdzia św. Faustyny i bł. Jana Pawła 
II. Był to dla nas czas szczególnej łaski. 
Do dobrego przyjęcia łaski nawiedze-
nia Pana Jezusa Miłosiernego przygo-
towywaliśmy się poprzez uczestnictwo 
w misjach świętych. Prowadził je ks. 
Tadeusz Gniewek, ze Zgromadzenia 
Księży Sercanów. Podczas trwania mi-
sji wierni bardzo licznie 
uczestniczyli w godzinie 
miłosierdzia, Mszach 
Świętych oraz godzinie 
Apelu Jasnogórskiego. 

Jednym z pierwszych 
owoców misji była spo-
wiedź. Wierni bardzo 
licznie przystąpili do in-
dywidualnego spotkania 
z Miłosiernym Panem 
Jezusem w sakramencie 
pokuty i pojednania. Ks. 
Misjonarz uwrażliwiał 
wiernych na szczególne 
powołanie człowieka do 
szczęścia, które jest wyni-
kiem głębokiego zjedno-
czenia z Bogiem. Zachęcał 
nas abyśmy nie lękali się 
być ludźmi szczęśliwymi, 
tzn. ludźmi żyjącymi z 
Bogiem, oraz abyśmy tym 
szczęściem przebywania 
ze Stwórcą dzielili się w 
naszych domach, szkołach 
czy miejscach pracy. 

Przygotowanie parafian do przyjęcia łagiew-
nickiego wizerunku Pana Jezusa, przejawiało się w 
głębokim przeżywaniu misji a także poprzez przy-
gotowanie własnych domów. Niemal każdy dom 
naszej parafii został przyozdobiony wizerunkami 
Pana Jezusa oraz Apostołów Bożego Miłosier-
dzia. Bardzo ucieszyła mnie inicjatywa parafian, 
aby przygotować drogę, którą będzie przejeżdżał 
samochód-kaplica. Wyrażam wdzięczność pa-
rafianom, za integralne przygotowanie do czasu 
nawiedzenia. 

Obraz Jezu Ufam Tobie wraz z Relikwiami 
przybył do nas w sobotę 09.02.2013 z parafii św. 
Maksymiliana w Szklarach. Wierni zgromadzeni 
przed kościołem wraz z Księdzem Biskupem oraz 
kapłanami z dekanatu Bolechowice w modlitew-
nym skupieniu oczekiwali na przybycie obrazu 
Pana Jezusa Miłosiernego. Po przyjęciu obrazu, 
przedstawiciele dorosłych, młodzieży oraz dzieci 
oddali cześć Panu Jezusowi i relikwiom św. Fau-
styny i bł. Jana Pawła II. Uroczystej Mszy Świętej 
rozpoczynającej czas nawiedzenia przewodził 
Wikariusz Generalny Archidiecezji Krakowskiej 
J.E. ks. bp Jan Szkodoń. Po skończonej Eucharystii 
wierni oddali cześć obrazowi oraz relikwiom. 

Młodzież naszej parafii, wyszła z inicjatywą 
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prowadzenia Drogi Krzyżowej podczas 
czasu nawiedzenia. Droga Krzyżowa odbyła 
się o godz. 20.00 i zgromadziła bardzo dużą 
liczbę wiernych. Wyrażam wdzięczność 
młodzieży za tą inicjatywę oraz bardzo 
duże zaangażowanie w życie wspólnoty pa-
rafialnej. Bardzo się cieszę z tych inicjatyw, 
ponieważ pokazują one, że dziś mamy dobrą 
młodzież, tylko należy z nią współpracować 
i umożliwiać jej przyjście do Chrystusa. 

O godz. 21.00 odbyła się Msza święta 
o nowe powołania kapłańskie i zakonne 
z naszej parafii. Przewodniczył tej Mszy 

ks. mgr Jan Ćwierz, pochodzący z naszej parafii. Jest to, jak na 
razie, jedyny kapłan wywodzący się z naszej młodej wspólnoty. 
Do święceń diakonatu przygotowuje się także Sebastian Kozyra 
- mieszkaniec Czajowic. Ufamy Bogu, że dalej będzie wybierał 
sobie naszych parafian, którzy będą zanosili światu orędzie o 
Jego Miłości Miłosiernej. Liturgię Mszy Świętej uświetniła Schola 
Sióstr Klaretynek i młodzieży z Białego Kościoła, naszej macie-
rzystej parafii. 

Godzina 22.00 była szczególnym czasem odczytania próśb, 
jakie podczas misji były zbierane i omadlane. Następnie odbyło 
się nabożeństwo za zmarłych z poświęceniem zniczy. Od godz. 
24.00 do 08.00 odbyło się czuwanie przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem. Na poszczególne godziny czuwania 

zaprosiłem małżonków wg rocznic ślubu, oraz wdowy i 
wdowców a także żywy różaniec z Bębła i Czajowic. W su-
mie podczas nocnego czuwania w naszej świątyni modliło 
się około 500 osób. 

W niedzielę do południa odbyła się Msza Święta dla 
osób starych i chorych, a także Msza Święta i czuwanie dla 
dzieci. Podczas trwania misji, w środę, do naszej świątyni 
były zaproszone w sposób szczególny osoby chore i starsze. 
Podczas tej Mszy, został udzielony sakrament namaszczenia 
chorych 83 osobom. Cieszę się, że w naszej wspólnocie coraz 
bardziej rozwija się potrzeba korzystania z tego sakramentu 
i jest on właściwie pojmowany. 

W godzinie miłosierdzia cała parafia zebrała się, aby 
pożegnać obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. 

Faustyny i bł. Jana Pawła II. Po skończonej koronce do Bożego 
Miłosierdzia oraz uroczystej Mszy Świętej nastąpiła ceremonia 
liturgicznego pożegnania. Przedstawiciele dorosłych, młodzieży 
oraz dzieci, wyrazili wdzięczność Panu Jezusowi za święty czas 
nawiedzenia. Ze wzruszeniem odprowadziliśmy obraz Chrystusa 
do bram kościoła, skąd odjechał do sąsiedniej parafii w Będko-
wicach. 

W niedzielę 10.02.2013 Ojciec Święty Benedykt XVI opubli-
kował na Twitterze słowa, że musimy ufać mocy Bożego Miłosier-
dzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale Jego łaska przemienia 
nas i odnawia. Wyrażamy Bogu wdzięczność, że przybył do nas, 
aby nas odnowić i przemienić swoją miłosierną miłością. 

10 II 2013 - BĘDKOWICE - PARAFIA NMP KRÓLOWEJ

Proboszcz: ks. Zdzisław Targosz
Rok erygowania parafii – 1981. 
Kościół parafialny wybudowany w 1938, konsekrowany w 

1956 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 466.

10 lutego 2013 roku, parafia pw. NMP Królowej w Będ-
kowicach  przeżywała nawiedzenie wizerunku Jezusa Miło-
siernego, relikwii świętej Siostry Faustyny Kowalskiej i bło-
gosławionego Jana Pawła II. Mszę Świętą rozpoczynającą czas 
nawiedzenia w parafii celebrował bp Damian Muskus. 
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11 II 2013 - KOBYLANY - PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

Proboszcz: ks. Józef Iwulski, E.c.
Rok erygowania parafii –1990.
Kościół parafialny: kaplica z punktem katechetycznym 

wybudowana w latach 1984–1988; pobłogosławiona w 1989, 
rozbudowa od 2005 roku. 

Miejscowości należące do parafii: Kobylany, Więckowice.
Liczba mieszkańców – ok. 1150. 

Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
W dniach 11-12 II 2013 roku Parafia Podwyższenia Krzy-

ża Świętego w Kobylanach przeżywała czas łaski. Pan Jezus 
Miłosierny w Obrazie przybył do nas. Przybył wraz z Aposto-
łami Miłosierdzia Bożego - świętą Siostra Faustyna i błogo-
sławionym Janem Pawłem II obecnymi w znaku relikwii. W 
tym dniu przypadało wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. 

Opatrzność Boża podarowała 
nam w tych dniach piękną sło-
neczną pogodę. Do tego spotka-
nia nasza parafia przygotowała 
się przez modlitwę. Przez ostat-
nie pół roku przed planowanym 
nawiedzeniem każdego 11 dnia 
miesiąca odmawialiśmy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i modlili-
śmy się o liczne łaski na czas misji 
świętych i peregrynacji. Każda 
rodzina otrzymała plan misji i 
nawiedzenia oraz zaproszenia 
do uczestniczenia w tych wyda-
rzeniach. Misje święte, które nas 
przygotowały do nawiedzenia, 
prowadził przez cały tydzień ks. 
Zdzisław Płuska, sercanin. 

Dzień nawiedzenia – 11 lutego – był 
dniem wyczekiwania, ale też dniem do-
kończenia zewnętrznego przygotowania 
kościoła i całej parafii. Wzdłuż trasy 
przejazdu pojawiły się czerwone znicze, 
w domach pojawiły się podświetlane 
obrazy, ogrodzenia posesji zostały przy-
brane girlandami, a przed domami zapa-
lono znicze nawiedzenia. O godz. 16.15 
rozpoczęło się nabożeństwo oczekiwania 
na obraz Pana Jezusa Miłosiernego i reli-
kwie, które z Będkowic - w asyście policji 
i jednostek straży pożarnej – dotarły uli-

cą pod kościół. 
Mszy świętej, 

która rozpoczęła 
czas nawiedzenia w 
parafii, przewodni-
czył ksiądz biskup 
Jan Zając, kustosz 
Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w 
Łagiewnikach. Obec-
ni byli oczywiście 
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także księża z całego dekanatu. Pod-
czas Mszy świętej, na wstępie, ksiądz 
biskup wspomniał wydarzenie, które 
poruszyło wszystkich katolików na ca-
łym świecie – oświadczenie Ojca świę-
tego Benedykta XVI o jego rezygnacji 
z dalszego kierowania Kościołem. 
Prosił nas ksiądz biskup o modlitwę w 
intencji papieża i Kościoła. W homilii 
z kolei mówił o Matce Miłosierdzia, 
która prowadzi nas do swego Miłosier-
nego Syna i o znaczeniu miłosierdzia w 
relacjach międzyludzkich. 

Na zakończenie Mszy świętej 
ksiądz biskup poświęcił dwa obrazy 
– jeden duży, który następnego dnia 
wraz z relikwiami nawiedził miesz-
kańców Domu Pomocy społecznej w 
Więckowicach; drugi mniejszy, który 
po Niedzieli Miłosierdzia Bożego na-
wiedzi rodziny w parafii. 

O godz. 21.00 zgromadziła się 
na czuwaniu młodzież, a następnie 
została odprawiona Msza święta o po-
wołania kapłańskie i zakonne w naszej 
parafii. Po Mszy świętej o godzinie 
23.00 była Droga Krzyżowa, a po niej 
całonocna adoracja z bardzo licznym 
udziałem wiernych. 

W następnym dniu była Msza dla 
chorych połączona z sakramentem 
namaszczenia chorych oraz błogosła-
wieństwem i ucałowaniem relikwii. 
Mszę świętą miały także dzieci, które 
przyszły z rodzicami i wychowawca-
mi. Na zakończenie Mszy świętej ro-
dzice i księża błogosławili dzieci, które 
później podchodziły z rodzicami, by 
ucałować relikwie.

O godz. 15.00 wierni parafianie wy-
pełnili kościół, aby odmówić Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego i uczestniczyć 
we Mszy świętej na zakończenie doby 
nawiedzenia. Po Mszy świętej zostały 
poświęcone obrazki – pamiątki nawie-
dzenia. Później, wszyscy – klęcząc przed 
obrazem Pana Jezusa Miłosiernego – do-
konali zawierzenia parafii Miłosierdziu 
Bożemu. A ksiądz kustosz dotknął, jakby 
w pocałunku, obraz, który znów wyru-
szy, aby nawiedzić kolejną parafię.

Czas nawiedzenia był wielkim cza-
sem łaski, czasem modlitwy i świętem 
całej wspólnoty parafialnej. Zapewne 
to wydarzenie mocno utrwaliło się w 
pamięci. Ufam, że Pan Jezus Miłosierny 
udzielił nam wszystkim wielu łask po-
trzebnych w dalszym życiu, a święta sio-
stra Faustyna i błogosławiony Jan Paweł 
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II roztoczą nad nami swoją opiekę i będą się za nami wstawiać u 
Pana Jezusa Miłosiernego. 

O parafii: 
Kobylany i Więckowice leżą w pięknym zakątku ziemi kra-

kowskiej, gdzie znajdują się skałki wapienne i piękne dolinki 
oblegane przez turystów w porze wiosennej, letniej i jesiennej. 
Kobylany i Więckowice należały do parafii Św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Bolechowicach. W 1984 roku mieszkańcy tych wiosek za 
aprobatą śp. księdza kanonika Zygmunta Siudmaka, proboszcza 
parafii w Bolechowicach, rozpoczęli budowę punktu katechetycz-
nego z kaplicą.

28 maja 1986 do Kobylan przybył ks. kardynał Franciszek Ma-
charski. Odprawił Mszę święta i poświęcił symboliczny kamień, 
który potem wmurowano w ścianę. 31 października 1987 roku 
utworzył ośrodek duszpasterski. Wtedy też powierzył ten ośrodek 
opiece wikariuszowi z Bolechowic, księdzu Stanisławowi Gąsior-
kowi. 15 stycznia 1990 roku ksiądz kardynał Macharski utworzył 
parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kobylanach, a księ-
dza Stanisława Gąsiorka mianował pierwszym proboszczem. Ten 
pracowity ksiądz dokończył budowę punktu katechetycznego. 
Staraniem tego proboszcza powstał też parafialny cmentarz, któ-
ry 14 września 1992 roku poświęcił ksiądz biskup Jan Szkodoń. 

27 czerwca 1995 roku ksiądz Stanisław Gąsiorek z powodu 
złego stanu zdrowia zrezygnował z dalszego kierowania parafią. 
Wtedy ksiądz kardynał Franciszek Macharski powierzył mi tę 
posługę. Pracuję tu już 17 lat. Przez ten okres – dzięki wspania-
łomyślnym, ofiarnym, pracowitym, a przy tym pobożnym para-
fianom – udało się w tej parafii bardzo wiele zrobić zarówno w 

wymiarze duchowym, jak i materialnym.
10 października 2006 roku po ogrodzeniu cmentarza przy-

stąpiliśmy do rozbudowy punktu katechetycznego, a szczególnie 
kaplicy. Dodam, że obiekt tak naprawdę swym wyglądem nie 
przypominał kościoła. Dlatego zrodziła się myśl i potrzeba rozbu-
dowy. Celem inwestycji było przede wszystkim to, aby tej budowli 
nadać wygląd sakralny, a przy okazji wydzielić część sakralną od 
mieszkalnej. Projekt tego obiektu sakralnego wykonał znany i 
ceniony architekt – pan profesor Witold Cęckiewicz, który jest 
projektantem wielu kościołów, w tym także Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach. 

I tak, od sześciu lat, budujemy. Budujemy etapami, na miarę 
możliwości finansowych. Dzięki zaangażowaniu parafian, którzy 
przychodzili do pracy, ale też nie szczędzili ofiar, udało się nam 
bardzo wiele wykonać. 

Na terenie parafii znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w 
którym opiekę duszpasterską pełnią księża salezjanie, którzy tak-
że i mnie pomagają, zwłaszcza wtedy, gdy wyruszam do parafii 
patronackich z kazaniem celem uzyskania pomocy finansowej do 
kontynuowania rozbudowy. Jest też tak zwana „Farma Życia”, w 
której mieszkają osoby dotknięte autyzmem. 

Bogu w modlitwie codziennie dziękuję za moich parafian, 
którzy mi w tej pracy pomagają modlitwą, pracą, ofiarą. Pamię-
tam w modlitwie o tych tysiącach ludzi, którzy pełni uznania 
spieszą nam z pomocą. Całą tę wspólnotę i tych dobroczyńców 
spoza parafii w Roku Wiary, w roku nawiedzenia naszej parafii 
powierzam Panu Jezusowi Miłosiernemu i wstawiennictwu świę-
tej Siostry Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II. 

12 II 2013 - BOLECHOWICE - PARAFIA ŚŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Proboszcz: ks. Stanisław Kozieł, kapelan Ojca Świętego
Wikariusz: ks. Michał Kania, moderator dekanalny Ruchu 

Światło-Życie i Służby Liturgicznej
Rok erygowania parafii – przed 1325.
Kościół parafialny wybudowany w roku 1394, rozbudowany w 

latach 1912–1913, konsekrowany w 1963r. 
Kościoły lub kaplice obsługiwane przez parafię: Karniowice, 

kaplica MB Częstochowskiej w Domu Opieki 
społecznej.

Miejscowości należące do parafii: Bole-
chowice, Karniowice, Zelków. 

Domy oraz kościoły i kaplice zakonne: 
Dom i kaplica Sióstr Służebnic Nawiedzenia.

Liczba mieszkańców – ok. 4000.

O peregrynacji:
„Panie Jezu Miłosierny, oto przybywasz 

dzisiaj do naszej bolechowickiej parafii 
w kopii swojego świętego wizerunku. W 
imieniu wszystkich mieszkańców naszej 
wspólnoty pragniemy Cię teraz serdecznie 
powitać.

Jesteśmy grzeszni i słabi; pełni lęków i 
obaw; lecz patrząc w twoje oblicz odkrywa-
my morze miłosierdzia. To dodaje nam sił. 
W sercach rozbrzmiewają nam słowa, które 
Ty wypowiedziałeś do św. Siostry Faustyny: 

NIE LĘKAJ SIĘ DUSZO GRZESZNA 
SWEGO ZBAWICIELA, 

PIERWSZY ZBLIŻAM SIĘ DO CIEBIE, BO WIEM, 
ŻE SAMA Z SIEBIE NIE JESTEŚ ZDOLNA WZNIEŚĆ SIĘ 

DO MNIE (DZ. 1485)
- z ufnością więc stajemy przed Twym Obliczem i błagamy, 

byś nie odmawiał nam niczego ze skarbca swych łask” - tymi sło-
wami wypowiedzianymi przez parafian powitaliśmy Pana Jezusa 
Miłosiernego. 
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Wcześniej, w Adwencie, przed świętami Bo-
żego Narodzenia ks. Prałat Eugeniusz Góra wy-
głosił rekolekcje o Miłosierdziu Bożym. Nawie-
dzenie przypadło na 12-13 lutego jako ostatniej 
parafii w dekanacie bolechowickim - w dzień 
po rezygnacji z Urzędu Stolicy Piotrowej przez 
Benedykta XVI - co pomnażało religijne prze-
życia i emocje. Mieszkańcy parafii podejmowa-
li postanowienia duchowe i konkretne czyny 
proponowane w materiałach do peregrynacji. 
Młodzież z księdzem Michałem rozniosła do 
każdej rodziny zaproszenia i foldery z progra-
mem peregrynacji. Zostali życzliwie przyjęci. 
Rozprowadzono również kilkaset obrazków 
Jezusa Miłosiernego i materiały do dekoracji 
domów. Wielu parafian przystąpiło wcześniej 
do spowiedzi. Udekorowano niemal wszystkie 
domy, oświetlono lampkami drogi przejazdu 
samochodu – kaplicy (prawie 4 km). Okazało 
się jednak, że najpiękniejszą dekoracją stał się 
biały śnieg, a w nim czerwone lampki. 

Z okazji nawiedzenia przyjechał do nas 
Ks. Bp Jan Szkodoń. Podobnie jak w całym 
dekanacie na uroczystości peregrynacyjne 
przybyło wielu ludzi. Relikwie św. Faustyny 
niosły siostry zakonne z Filipin i Madagaskaru 
pracujące w naszej parafii od 20 lat (Służebnice 
Nawiedzenia). Relikwie bł. Jana Pawła II do 
świątyni wniosła jedna z rodzin należących do 
naszej wspólnoty. 

W homilii Ks. Biskup poruszył temat Naj-
świętszego Serca Jezusa i naszej ufności. Po 
Mszy świętej, o godz. 20 miało miejsce czuwa-
nie młodzieży. O godz. 22.00 odprawiona zo-
stała Msza św. o powołania. Ks. Prałat Florian 
Kosek – był jej głównym celebransem. Z tej okazji przybyli do nas 
także: ks. Józef Mrowiec z Bielska –Białej, ks. Adam Ból -rodak, 
ks. Jan Kuna z Podłęża, ks. Robert Kowalczyk z Krakowa. Bardzo 
ucieszyli wszystkich swoją wizytą. W wygłoszonym podczas tej 
Mszy kazaniu mowa była o wielkiej potrzebie 
modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. 
Świątynia wypełniona była wiernymi.

 O północy rozpoczęło się czuwanie para-
fian z Bolechowic. Prowadził je ks. Proboszcz. 
O godz. 2.00 przyszła kolej na Karniowice. 
To czuwanie prowadził ks. Michał. O godz. 4 
przybyli parafianie z Zelkowa; modlitwy pro-
wadził pan organista. Przez całą noc ławki w 
kościele były zajęte przez ludzi... 

Dodatkowo, od północy do 6.00 rano straż 
honorową zaciągnęli strażacy z parafii. Tego 
dnia przypadał akurat Popielec, więc rano 
były godzinki o Męce Pańskiej, o 7 Msza św. 
i posypanie głów. Podczas nawiedzenia był 
też czas na modlitwę w ciszy... O godz. 10.00 
odprawiona została Msza św. dla dzieci z całej 
parafii (około 300 osób). Kazanie wygłosił ks. 
proboszcz. Jego tematem był Obraz Jezusa 
Miłosiernego, postaci Apostołów Miłosierdzia 
Bożego - św. Faustyny i bł. Jana Pawła II oraz 
symbolika Środy Popielcowej. Po Mszy wierni 
mogli ucałować relikwie. Pewna mała dziew-

czynka najpierw ucałowała relikwie, a potem siostrę zakonną, 
która stała obok, wprawiając tym w radość obecnych parafian. 
Zresztą, przez cały czas atmosfera panowała w kościele radosna, 
choć przy tym uroczysta. 



24 lutego 201326 

O godz. 12.00 do świątyni przybyli na Msze ludzie chorzy i 
starsi. Było to bardzo wzruszające spotkanie. Po Mszy znowu 
był czas na uczczenie relikwii. Później, do godz. 15 panowała 
cisza. O 15 kościół znów się wypełnił. Odmówiliśmy Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, potem odprawiona została Msza św. z 
kazaniem. – Kto dziękuje, ten równocześnie prosi – mówił ksiądz 
proboszcz. 

Po Mszy wierni ostatni raz mogli spojrzeć w oczy Pana Jezusa 
Miłosiernego. Obraz i relikwie zostały uroczyście przeniesione do 
samochodu-kaplicy i opuściły nasza parafię, a tym samym cały 
dekanat. 

Historia parafii:
„Bolechowicki kościół wzmiankowany był już w dokumen-

tach z lat 1325-27, ale obecną świątynię budować zaczęto w roku 
1393. Fundatorem był biskup Piotr Wysz Radoliński, któremu 
udało się wybudować tylko prezbiterium i zakrystię, ale jak pi-
sze Marian Kornecki: „zaplanował zapewne budowlę okazałą i 
kształtowaną już w duchu późnogotyckim. Wznoszono ją przy 
udziale wytrawnych budowniczych. Świadczy o tym wysokie, 
oszkarpowane prezbiterium, zamknięte wielobocznie, sklepione 
krzyżowo”. Zakrystia ma sklepienia sieciowe, „z żebrami spływa-
jącymi na uskokowe wsporniki”.

Biskup Wysz podjął próbę budowy 
nawy – dwuprzęsłowej, jak świadczy 
zachowany do dziś układ przypór 
– ale z nieznanych nam przyczyn 
prace przerwano i to na conajmniej 
kilkadziesiąt lat. Datowanie przebiegu 
dalszych prac jest w literaturze dość 
ostrożne – określa się czas budowy 
nawy na XV-XVII wiek. Nawa nakryta 
jest barokowym sklepieniem koleb-
kowym z lunetami. Pod koniec XIX 
stulecia „wystawiono chór kamienny 
w stylu gotyckim jako też organy i 
ambonę nową” – o czym donosi Słow-
nik Geograficzny. Stało się to możliwe 
dzięki zapisowi dziekana Wojciecha 

Ciszyńskiego, bolechowickiego proboszcza, zmarłego w roku 
1872, który w testamencie przeznaczył „na zewnętrzne upiększe-
nie kościoła przeszło 5000 złr.”.

W latach 1912-13 nawę przedłużono w kierunku zachodnim; 
w tym samym czasie powstała też eklektyczna wieża. Dwudzie-
stowieczne dodatki harmonijnie połączono ze starą substancją, 
co świadczy o dobrym warsztacie twórczym autora rozbudowy.

Wracając do czasów gotyckich, wspomnieć warto o wyjąt-
kowym charakterze bolechowickiej świątyni, wynikającym z 
przynależności Bolechowic do uposażeń kapituły katedralnej 
w Krakowie. Dzięki temu możliwa była zdaniem Mariana Kor-
neckiego: „szczególna opieka i inicjatywa przekraczająca możli-
wości zwykłych wspólnot parafialnych i uboższych kolatorów”. 
Z gotyckich detali, potwierdzających tę tezę, wymienić można 
ostrołukowy portal zakrystyjny, w którym osadzone są drzwi 
gotyckie okute skośną kratą oraz polichromie w prezbiterium z 
lat ok.1410-20, odkryte i konserwowane w roku 1962, wykazujące 
wpływy włoskiego malarstwa doby Trecenta. Z czasów później-
szych – warty uwagi jest umieszczony w głównym ołtarzu obraz 
Ukrzyżowania, pędzla Jana Trycjusza, nadwornego malarza króla 
Jana III Sobieskiego.”

(źródło: romanmirowski, http://www.parafiabolechowice.pl)


