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PIERWSZE CZYTANIE   Rdz 1, 1. 26-31a 
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Potem Bóg rzekł: «Uczyńmy 
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad 
wszelkim płazem!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną; abyście pa-
nowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim 
płazem». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno 
po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla 
was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszel-
kiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w 
sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało 
się tak.
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

DRUGIE CZYTANIE   Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy 
on odpowiedział: «Oto jestem», powiedział: «Weź twego syna jedynego, 
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofi erze na 
jednym z pagórków, jaki ci wskażę».
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam 
ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na 
tych drwach na ołtarzu. Potem sięgnął ręką po nóż, aby zabić syna swego.
Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: «Abrahamie, Abrahamie!» 
A on rzekł: «Oto jestem». Powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i 
nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówi-
łeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham obejrzawszy się poza siebie, 
spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął 
barana i złożył w ofi erze całopalnej zamiast swego syna.
Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: 
«Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczę-
dziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak 
liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; 
potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy 
ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że 
usłuchałeś mego rozkazu».

EWANGELIA   J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciem-
no, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 
którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wie-
my, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj ra-
zem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A 
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza 
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą 
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy 
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał 
i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On 
ma powstać z martwych.
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Środowa 
Audiencja Generalna 

z Ojcem św. Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry!
Mam wielką przyjemność przyjąć i powitać Was na mojej 

pierwszej audiencji generalnej. Z wdzięcznością i czcią “świadec-
two” z rąk mojego umiłowanego poprzednika, Benedykta XVI. 
Po Wielkanocy wznowimy katechezy związane z Rokiem Wiary. 
Dzisiaj pragnę katechezę poświęcić Wielkiemu Tygodniowi.

Wraz z Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień 
– centrum całego roku liturgicznego – w którym towarzyszymy 
Jezusowi w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Cóż jednak może dla nas oznaczać pragnienie przeżywania 
Wielkiego Tygodnia? Co oznacza pójcie za Jezusem Jego drogą na 
Kalwarię, ku krzyżowi i zmartwychwstaniu? W swojej ziemskiej 
misji, Jezus przemierzał drogi Ziemi Świętej. Powołał dwunastu 
prostych ludzi, aby z Nim pozostali, dzielili z Nim drogę i kon-
tynuowali Jego misję. Wybrał ich spośród ludu pełnego wiary 
w Boże obietnice. Mówił do 
wszystkich, bez różnicy, do 
wielkich i do pokornych, do 
bogatego młodzieńca i ubogiej 
wdowy, do możnych i słabych. 
Niósł miłosierdzie i przebacze-
nie Boga. Uzdrawiał, pocieszał, 
okazywał zrozumienie. Dawał 
nadzieję. Wszystkim niósł obec-
ność Boga, interesując się każ-
dym mężczyzną i każdą kobietą, 
jak to czyni dobry ojciec i matka 
wobec każdego ze swoich dzieci. 
Bóg nie czekał na nas, abyśmy 
do Niego przyszli, ale to On wy-
ruszył ku nam, bez kalkulacji, 
bez granic. Jezus żył codzien-
nymi realiami zwykłych ludzi: 
wzruszył się wobec tłumu, który 
zdawał się być jak stado bez 
pasterza, płakał w obliczu cier-
pienia Marty i Marii z powodu 
śmierci ich brata Łazarza, powo-
łał celnika na swego ucznia, do-
świadczył też zdrady jednego ze 
swoich przyjaciół. W Chrystusie 
Bóg dał nam pewność, że jest z 

nami, pośród nas. “Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” 
(Mt 8, 20). Jezus nie miał domu, bo jego domem byli ludzie, jego 
misją było otworzenie wszystkim bram Boga, uobecnianie miło-
ści Boga.

W Wielkim Tygodniu przeżywamy szczyt tej drogi, tego pla-
nu miłości, która przemierza całą historię relacji między Bogiem 
a ludzkością. Jezus wkracza do Jerozolimy, aby postawić ostatni 
krok, w którym podsumowuje całe swoje życie: daje siebie cał-
kowicie, niczego nie zachowując dla siebie, nawet swego życia. 
Podczas Ostatniej Wieczerzy, z przyjaciółmi, dzieli chleb i podaje 
kielich “dla nas”. Syn Boży daje się nam, przekazuje w nasze ręce 
swoje Ciało i swoją Krew, aby być zawsze z nami, by mieszkać 
między nami. W Ogrodzie Oliwnym, podobnie jak w procesie 
przed Piłatem, nie stawia oporu, daje siebie. Jest przepowiedzia-
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Słowa Pana Jezusa: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju” 
zapisane przez ewangelistę Łukasza, stały się przewodnim 
tematem rekolekcji wielkopostnych, które przeżywaliśmy w 
Zakopanem – Księżówce od 8 do 10 marca br. Uczestnikami re-
kolekcji byli członkowie Akcji Katolickiej naszej archidiecezji, 
słuchacze Studium Apostolstwa Świeckich i innych wspólnot 
katolickich. Tak jak w poprzednich latach, tak i teraz, rekolek-
cje prowadził ks. bp Jan Szkodoń i ks. dr Marek Wrężel.

Przeżywamy Rok Wiary. Jest to czas dziękczynienia za 
wiarę, czas umocnienia wiary, czas duchowej odnowy i prze-
miany życia. Nasze rekolekcje to też czas umocnienia wiary i 
przmiany w naszym życiu, to czas dobrego przygotowania do 
najważniejszych świąt chrześcijańskich - Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Rekolekcje rozpoczęliśmy w piątkowy wieczór od Drogi 
Krzyżowej, którą poprowadził ks. Marek Wrężel, a następnie 
uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez bpa Jana i ks. 
Marka. W czasie Mszy św. ksiądz biskup wygłosił konferencję nt. 
„Co znaczy wierzyć”.

Sprawozdanie z rekolekcji 

Twoja wiara cię ocaliła

Wiara w życiu religijnym oznacza, że Bóg jest.Wierzymy w 
Boga, ale słowo oznacza wierzę Bogu. Bóg się nie myli. Wierzyć, 
tzn. mieć zaufanie do Bożych planów, wyroków, których nie poj-
mujemy. Wiara jest łaską, ale też jest postawą człowieka. Mówimy, 
jestem osobą wierzącą, ale nie praktykującą, albo nie we wszystko 
wierzę. Wybieram to, a to odrzucam. Jest to instrumentalizacja 
Boga dla swoich celów, przypisywania większego znaczenia 
sukcesowi czy dobrom materialnym. W ten sposób Bóg staje się 
drugorzędny, sprowadzony do środka, w ostateczności staje się 
nierealny, nie liczy się, znika.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od wspólnej porannej modlitwy 
w kaplicy, później wysłuchaliśmy kolejnej konferencji biskupa 
Jana na temat rozwoju wiary. Ksiądz biskup przypomniał nam 
biblijną scenę z Piotrem. Pan Jezus kazał Piotrowi iść po jeziorze, 
po falach. Kiedy już szedł, w pewnym momencie zwątpił. Tak jest 
z nami. Kiedy chodzimy po ziemi i jest dobrze, to mówimy, że 
wierzymy, ale kiedy przychodzą trudności, to tak jak Piotr – wąt-
pimy.

Wiara jest łaską i powinniśmy się o nią modlić: „Panie, przy-
mnóż nam wiary”. Człowiek może dojść do tej świadomości, że 

nym przez Izajasza cierpiącym sługą, który ogołocił samego sie-
bie, aż do śmierci (por. Iz 53, 12).

Jezus nie przeżywa tej miłości prowadzącej do ofi ary w sposób 
pasywny czy też jako fatalistyczne przeznaczenie. Oczywiście, nie 
kryje swego głębokiego ludzkiego niepokoju w obliczu gwałtow-
nej śmierci, lecz z pełną ufnością powierza się Ojcu. Jezus oddał 
się dobrowolnie na śmierć, aby odpowiedzieć na miłość Boga 
Ojca, w doskonałej jedności z Jego wolą, aby ukazać swoją miłość 
względem nas. Na krzyżu Jezus “umiłował mnie i samego siebie 
wydał za mnie” (Ga 2, 20), jak powie św. Paweł.

Cóż to wszystko dla nas oznacza? Oznacza, że jest to także 
moja, twoja, nasza droga. Przeżywanie Wielkiego Tygodnia idąc 
za Jezusem nie tylko z sercem wzruszonym, oznacza uczenie się 
wychodzenia z ograniczeń samego siebie – jak powiedziałem w 
minioną niedzielę – aby wyjść na spotkanie innych, aby wyjść na 
peryferie ludzkiego życia, wyruszyć my sami jako pierwsi, ku na-
szym braciom i siostrom, zwłaszcza tym najbardziej oddalonym, 
tym o których zapomniano, tym którzy najbardziej potrzebują 
zrozumienia, pocieszenia i pomocy. Tak bardzo trzeba nieść żywą 
obecność Jezusa miłosiernego i pełnego miłości!

Przeżywanie Wielkiego Tygodnia oznacza wejście coraz 
bardziej w logikę Boga, w logikę krzyża, która nie jest przede 
wszystkim logiką bólu i śmierci, ale logiką miłości i daru z siebie, 
przynoszącą życie. To wchodzenie w logikę Ewangelii. Pójście 
za Chrystusem, towarzyszenie Jemu, trwanie z Nim wymaga 
pewnego “wyjścia”: z samych siebie, z utrudzonego i rutynowego 
sposobu przeżywania wiary, z pokusy, by zamknąć się w swoich 
schematach, prowadzących w końcu do zamknięcia horyzontu 

twórczego działania Boga. Bóg wyszedł z samego siebie, aby 
przyjść między nas, rozbił swój namiot pośród nas, aby nam 
przynieść Boże miłosierdzie, które zbawia i daje nadzieję. Także 
i my, jeśli chcemy iść za Nim i przebywać z Nim, nie możemy za-
dowalać się przebywaniem w ogrodzeniu dla dziewięćdziesięciu 
dziewięciu owiec. Musimy “wyjść”, wraz z Nim poszukiwać owcy 
zagubionej, tej, która jest najdalej.

Ktoś mógłby powiedzieć: “Nie mam czasu”, “Mam tak wiele 
rzeczy do zrobienia”, ” to jest trudne”, “Co mogę zrobić, mam tak 
mało sił?”. Często zadowalamy się jakąś modlitwą, niedzielną 
Mszą św. przeżywaną w rozproszeniu i nieregularnie, jakimś 
aktem miłosierdzia, ale nie mamy odwagi, by “wyjść”, aby nieść 
Chrystusa. Jesteśmy trochę jak święty Piotr. Zaledwie Jezus za-
czął mówić o męce, śmierci i zmartwychwstaniu, o darze z siebie, 
o miłości względem wszystkich, apostoł wziął Go na bok i skarcił. 
To, co mówi Jezus burzy jego plany, zdaje się nie do przyjęcia, jest 
niedopuszczalne, przeszkadzałoby wybudowanym zabezpiecze-
niom, jego idei Mesjasza. A Jezus spogląda na uczniów i kieruje 
do Piotra jedne z najbardziej szorstkich słów Ewangelii: “Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co 
ludzkie” (Mk 8, 33). Bóg myśli z miłosierdziem. Bóg myśli, jak 
Ojciec, który czeka na powrót syna i wychodzi mu na spotkanie, 
dostrzega go idącego, kiedy jest on jeszcze daleko … to znak, że 
czekał na niego wszystkie te dni z tarasu swego domu. Bóg myśli 
jak Samarytanin, które nie przechodzi obok człowieka, który po-
padł w tarapaty współczując jemu, ale spiesząc mu z pomocą, nie 
oczekując niczego w zamian. Bóg myśli jak pasterz, który oddaje 
swoje życie, aby bronić i ocalić owce.
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Bóg istnieje, obserwując i badając świat.  To wszystko nas zdu-
miewa. To co przeżywamy: nasze pragnienia, nasze tęsknoty są 
drogą, są łaską do poznania Boga. Wiara jest łaską w znaczeniu 
nadprzyrodzonym. Wiara jest darem Boga. Człowiek jest wolny. 
Może dar wiary przyjąć, ale może nie przyjąć, odrzucić. Bez wia-
ry nie można się Bogu podobać.

W umocnieniu wiary pomaga nam modlitwa. Każda modli-
twa jest owocem wiary i umacnia wiarę, prowadzi do osobistego 
kontaktu z Bogiem. Wiara, to przyjmowanie sakramentów. Kiedy 
dziecko jest chrzczone, to rodzice proszą o chrzest dla swojego 
dziecka i przyjmują obowiązek wychowania w wierze, do zacho-
wania Bożych przykazań. W sakramencie chrztu dziecko otrzy-
muje życie Boże. Od ojca i matki dziecko przyjmuje wiarę w Boga. 
Później w wieku dojrzewania przyjmowany jest sakrament bierz-
mowania. Umocnieniem naszej wiary jest systematyczne uczest-
nictwo w Eucharystii, adorowanie Najświętszego Sakramentu.

Wiara jest ze słuchania. O tym mówi św. Paweł. Wiara pro-
wadzi do słuchania Boga przez czytanie Pisma Świętego, Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego. Bliskości Boga doświadczamy 
w przeżyciach wewnętrznych i zewnętrznych. Doświadczenia 
wewnętrzne są często bolesne. Nagle doświadczamy, że idąc po 
falach, toniemy. Okazuje się, że nasza wiara jest krucha. Owocem 
wiary jest nasze życie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywa-
na. Nawet, gdyby moje świadectwo było zdeptane, wyszydzane. 
Wiara jest solą.

 Nie możemy dopuścić, by sól zwietrzała. Sól – symbol mądro-
ści, wiary. Wiara jest światłem, którego nie stawiamy pod korcem, 
ale na świeczniku. O wiarę trzeba się modlić. Bóg chce, byśmy 
byli pośrednikami w rozwoju w wierze, w przekazywaniu Ewan-
gelii. Jesteśmy współpracownikami Boga. Im bardziej jesteśmy 
zjednoczeni z Chrystusem, tym jesteśmy gorliwszymi apostoła-
mi. Jeśli wierzę, to głoszę Chrystusa. Jeżeli nie głoszę Chrystusa, 
to jestem zamknięty na Boga. 

Chrześcijanin to ten, który głosi zmartwychwstałego Chry-
stusa. Moje życie jest życiem wiary w Chrystusa. Jeżeli nie prze-
kazuje się wiary, to marnuje się łaskę wiary. Jesteśmy apostołami 
do przekazywania wiary w rodzinie i poza nią. Kochać syna, 
córkę, to modlić się za nich, napominać ich, mówić im o Chry-
stusie. Jeżeli tego nie robimy, to nasza wiara jest bardzo słaba. My 
nie dość wierzymy w Moc Chrystusa. Chrześcijanin może się nie 
zbawić, jeżeli zaniedba głoszenie Ewangelii. Ewangelizacja ściśle 
się łączy z wiarą w Kościół ( „ wierzę w święty Kościół powszech-
ny…” ). Kościół – to ja, bo jestem ochrzczony, jestem cząstką 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Kościół – to ja, Chrystus we mnie i 
ze mną. Ludzie niszczą Kościół, bo człowiek często zamyka się na 
Prawdę, Boga, na dar łaski i na dar wiary.

W drugim dniu rekolekcji przewidziana była praca w grupach. 
Byliśmy podzieleni na siedem zespołów. Każdy otrzymał wybra-
ne fragmenty encyklik lub homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, z 
którymi należało się zapoznać i odpowiedzieć na postawione dwa 
pytania, które były związane z wiarą i zadaniami, jakie stawia 
przed nami Ojciec Święty Jan Paweł II.

W godzinach popołudniowych adorowaliśmy Najświętszy 
Sakrament i uczestniczyliśmy w nabożeństwie pokutnym, by 
przygotować się do spowiedzi. Później była sprawowana Msza 
św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Szkodonia. W wygłoszonej 
homilii biskup Jan nawiązał do Ewangelii św. Łukasza, w której 
Pan Jezus daje nam przypowieść o faryzeuszu i celniku. Jaka była 
wiara faryzeusza ? Faryzeusz przyszedł do świątyni chwalić się 
przed Bogiem. Nie była to rozmowa z Bogiem, a rozmowa ze swo-
ją pychą. W modlitwie faryzeusza Jezus chce nas upomnieć, że 
jeżeli żyjesz pychą, to tak się modlisz. Nawet na modlitwie mogę 

karmić swoją pychę. „ Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 
poniżony „ – tak mówi Pan Jezus o modlitwie faryzeusza.

A celnik ? Ten człowiek, który wiedział, co o nim mówią i 
myślą, w świątyni był szczery przed Bogiem: „ stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu…”. Celnik nie mógł żyć w 
zakłamaniu swego serca: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika 
„.O takich Pan Jezus mówi: „ Kto się uniża, będzie wywyższo-
ny „.Faryzeusz na modlitwie był zakłamany, celnik prawdziwy. 
Kłamstwo jest zwycięstwem ojca kłamstwa – szatana. Wiarę 
umacnia i rozwija pokora, którą kształtuje modlitwę, ale także 
każdą dziedzinę, np. gospodarkę, politykę. Im więcej pokory, tym 
więcej wiary.

Drugi dzień rekolekcji kończyliśmy spotkaniem z ks. bpem 
Janem Szkodoniem, który odpowiadał na pytania uczestników 
rekolekcji. Pytania dotyczyły różnych problemów związanych z 
wiarą i życiem religijnym.

Niedziela była ostatnim dniem rekolekcji. Po porannych mo-
dlitwach i śniadaniu wysłuchaliśmy kolejnej konferencji biskupa 
Jana na temat przekazu wiary. W jakim sensie możemy mówić 
o przekazie wiary, skoro jest łaską Boga. Pan Jezus odchodząc 
do Ojca powiedział do apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Pan Jezus posyłając swoich 
uczniów na świat, zapowiada, że tak jak Mnie prześladowali, tak 
i was będą prześladować. Pan Jezus mówi uczniom: „wy jesteście 
solą ziemi”, „światłością świata”.

Św. Paweł przyjął łaskę nawrócenia i stał się gorliwym apo-
stołem. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”, „Dla mnie żyć, 
to Chrystus, a umrzeć, to zysk”, „Uwierzyłem, dlatego przemó-
wiłem”.

Rekolekcje zakończyliśmy Mszą św. Ks. bp Jan Szkodoń w 
wygłoszonej homilii nawiązał do Drugiego Listu św. Pawła do 
Koryntian. Bóg pojednał nas z sobą, nie poczytując naszych 
grzechów. Bóg uczynił Swego Syna grzechem – to pierwsza pod-
stawowa prawda.

„W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem”, żeby przyjąć ten 
dar i odpowiedzieć nawróceniem. Posługa jednania odnosi się do 
nas – jednania z Bogiem, z sobą, z innymi.

Ta lekcja jest wprowadzeniem do lektury Ewangelii o synu 
marnotrawnym i odwrotnie.Tę przypowieść o synu marnotraw-
nym trzeba rozważać zawsze przed spowiedzią, w okresie Wiel-
kiego Postu, w Roku Wiary.Ta przypowieść mówi o miłosiernym 
Ojcu, o Bogu. My zaś, to synowie marnotrawni. Znaki przyjęcia: 
najlepsza szata, pierścień, sandały na nogi, uczta – jest to wymiar 
społeczny.

My też odnajdujemy się w drugim synu, który zawsze był przy 
ojcu. Powiedział: wrócił twój syn, ale nie mój brat.Im bardziej się 
odnajdziemy w synu powracającym, to Bóg może przez nas obja-
wić miłosierdzie. Syn, który był przy ojcu, nie pokazuje postawy 
miłosierdzia.

Wszyscy przez chrzest, bierzmowanie należymy do Chrystu-
sa. „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju „– ten syn głodny zrozu-
miał, że może wrócić do ojca, że ojciec go przyjmie. Wiara będzie 
mnie ocalać przez całe życie i będzie dawała pokój w rodzinach, 
we wspólnotach. Ten krótki czas rekolekcji był dla nas czasem 
ciszy serca i modlitwy słowem, był doświadczeniem oczyszczenia 
serc i pokuty. W rekolekcjach uczestniczyło około 180 osób, w 
tym prawie 80 z Akcji Katolickiej.

Zofia Gatkowska – sekretarz DIAK
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Smutek w parafialnym 
 oddziale Akcji Katolickiej 

W dniu 20 marca 2013 roku w wieku 75 lat 
powołał Pan do Wieczności naszą nie-
ocenioną Koleżankę mgr Barbarę Płuskę. 
Od początku istnienia Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej przy Bazylice tj. od 2000 roku była 
niezwykle aktywnym Członkiem. Przez wszystkie kadencje 
pełniła obowiązki Sekretarza Zarządu. Jej zawodowe predys-
pozycje mgra polonistyki sprawiły, że sporządzane przez Nią 
protokoły z comiesięcznych zebrań stały się dokumentami 
nie tylko faktograficznymi, ale iście literackimi esejami. 

Była także jedną z założycielek Rodziny Kolpinga, któ-
ra nieprzerwalnie funkcjonuje przy naszej Parafii od 1994 
roku.

Przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa, Członkiem była do 
końca życia.  Gdy po śmierci Jana Pawła II w Łagiewnikach 
tworzył się ruch religijny oparty na nauczaniu Jana Pawła II i 
Jego wezwaniu „Nie lękajcie się” powstawały Szkoły Modlitw 
Jana Pawła II. Basia Płuska była jednym z czterech filarów, 
na których w 2006 roku powstała u nas ta Szkoła jako druga w 
Archidiecezji, po Łagiewnikach.

W zajęciach tej Szkoły i organizowanych comiesięcznych 
Wieczorach Modlitw z Janem Pawłem II Basia zawsze aktywnie 
uczestniczyła.

Przez 30 lat zawodowo związała się z Zespołem Szkół Budow-
lanych w Wadowicach z popularną „Budowlanką”- od jej utwo-
rzenia w 1968 roku do przejścia na emeryturę w 1998 roku. Przez 
wiele lat działała jako wicedyrektor Szkoły, a przez cały ten okres 
jako nauczyciel języka polskiego.

 Jej pasją była praca z młodzieżą i dla młodzieży. Stąd oprócz 
zajęć podstawowych wynikających z nauczania języka polskiego, 
organizowała dla nich wiele zajęć pozalekcyjnych mających na 
celu dalszy rozwój intelektualny młodzieży. Były to różnorakie 

konkursy, zawody, wyjazdy do teatrów, wycieczki krajoznawcze, 
spotkania z ludźmi nauki, kultury, z działaczami społecznymi 
itp.

Prowadziła także zajęcia pozalekcyjne w Powiatowym Ośrod-
ku Metodycznym w Wadowicach jako instruktor ogniska języka 
polskiego. 

W trosce o intelektualny i kulturowy rozwój młodego czło-
wieka organizowała kursy tańca towarzyskiego w Ognisku 
Wychowania Pozaszkolnego w Wadowicach, bo wiedziała, że w 
tej dziedzinie życia kultura i ogłada młodemu człowiekowi jest 
szczególnie potrzebna.

Stosując nowatorskie metody pracy na lekcjach języka pol-
skiego i na zajęciach pozalekcyjnych, uzyskiwała znakomite  wy-
niki w działalności dydaktycznej i wychowawczej, a te zostały 
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dostrzeżone i docenione przez władze Państwowe i Oświatowe, 
które wyróżniły Ją Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra 
Oświaty, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i 
wieloma innymi odznaczeniami.

Była wspaniałą koleżanką zawsze 
słowną, miłą, pracowitą, bardzo pogod-
ną, solidną i mocno zaangażowaną w to 
wszystko czego się podejmowała. Była 
przy tym zawsze uśmiechnięta i rado-
sna. Roztaczała wokół siebie atmosferę 
miłości i pokoju. Nigdy nie skarżyła się 
na trudności, które spotykała na swojej 
drodze życia. Wszystko to pokonywała 
z pokorą wobec wyroków Pana ofiarując 
Mu swe cierpienia.

Nie tak dawno, bo 21 stycznia tego 
roku przeżywaliśmy rodzinną, bo w 
gronie członków Akcji Katolickiej, uro-
czystość dzielenia się opłatkiem. Było 
bardzo miło i wesoło. Wymienialiśmy 
sobie wzajemnie życzenia na rozpoczy-
nający się Nowy Rok . Basi nasze życze-
nia się nie spełniły. 

 Będzie nam jej bardzo brakowało. 
Nic i nikt nie będzie w stanie wypełnić 

tej pustki jaką po sobie zostawiła. Pozostaje nam jedynie ufać w 
słowa Zmartwychwstałego, że spotkamy się w Raju. 

  Stefan Mżyk
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Walne Zebranie
 Polskiego Towarzystwa 

Teologicznego
26 lutego 2013 roku w auli Wyższego Seminarium Duchowne-

go Archidiecezji Krakowskiej, u stóp Wawelu, odbyło się Walne 
Zebranie Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Zgromadziło 
ono wielu Księży Profesorów, Pań i Panów członków Towarzy-
stwa, przybyłych z Bielska-Białej, Częstochowy, Kalwarii, Kato-
wic, Kielc, Radomia, Sandomierza, Przemyśla, Tarnowa, Tucho-
wa, Torunia, Rzeszowa, Szczecina i – oczywiście – z Krakowa. 

Zebranie nasze zaszczycili swoim udziałem ksiądz biskup 
ordynariusz Stefan Cichy z Legnicy i oraz księża biskupi pomoc-
niczy Archidiecezji Krakowskiej Jan Szkodoń i Jan Zając.

W części pierwszej, oprócz sprawozdań za miniony roku. 
Wnikliwą relację o działalności Towarzystwa przedstawił ks. 
prof. Kazimierz Panuś.

 W drugiej części zebrania tegorocznego Walnego Zebra-
nia Polskiego Towarzystwa Teologicznego wręczono medal Bene 
Merenti – zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego 
– ks. prof. Adamowi Kubisiowi, byłemu rektorowi Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie oraz prof. Franciszkowi 
Adamskiemu, wybitnemu socjologowi i specjaliście od zagad-
nień związanych z rodziną. Sylwetkę ks. prof. Kubisia nakreślił 
ks. prof. Łukasz Kamykowski, co zamieszczamy poniżej, a prof. 
Franciszka Adamskiego ks. prof. Janusz Mastalski. Ten tekst za-
mieścimy w następnym numerze.

KSIĄDZ PROFESOR ADAM KUBIŚ
Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 

Czcigodny Księże Laureacie, Drodzy Zebrani,
Najpierw chciałbym podziękować Zarządowi PTT za powie-

rzenie mi tego zaszczytnego i miłego obowiązku, a 
także pogratulować wyboru tego roku na uhonoro-
wanie Księdza Infułata, Księdza profesora Adama 
Kubisia Medalem Bene Merenti Polskiego Towa-
rzystwa Teologicznego. Zapewne głównym powo-
dem było, przypadające w tym roku (28 czerwca) 
sześćdziesięciolecie święceń kapłańskich dostoj-
nego jubilata. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na 
inną koincydencję czasową. Trwa przecież „rok 
wiary”, ogłoszony przez Ojca świętego Benedykta 
XVI w pięćdziesięciolecie Soboru Watykańskiego 
II, które zbiega się też z półwieczem pracy teolo-
gicznej Księdza Profesora zwyczajnego i doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Bochum. Wtedy 
bowiem, w roku 1963 – po dziesięcioletnim okresie 
pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza 
parafi alnego i katechety w Trzemeśni, Wadowicach 
i Oświęcimiu i rocznej pracy w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Krakowie w charakterze prefekta, został wysłany przez 
ks. bp. Karola Wojtyłę, ówczesnego wikariusza kapitulnego, na 
studia do Rzymu, gdzie właśnie w latach Soboru, na Uniwersy-
tecie Gregoriańskim, pod kierunkiem autora (m. in.) fundamen-

talnej dla odnowionej wizji Objawienia Bożego  éologie de la 
revélation, ojca profesora René Latourelle’a przygotował i obronił 
(1967) rozprawę doktorską La théologie du martyre au vingtičme 
sičcle. Rozprawa ta spotkała się z międzynarodowym uznaniem, 
o czym świadczą jej recenzje i liczne cytowania w różnego rodzaju 
publikacjach na temat teologii męczeństwa i służyła pomocą w 
Kongregacji ds. Świętych przy procesach beatyfi kacyjnych i ka-
nonizacyjnych męczenników. 

Nie sposób w ciągu paru minut, które mam tu dziś do dys-
pozycji, wyliczyć bodaj wszystkich dokonań Księdza Profesora 
i Infułata ważnych z punktu widzenia celów, jakie sobie stawia 
Polskie Towarzystwo Teologiczne – zwłaszcza na polu organizacji 
życia naukowego i propagowania myśli teologicznej w duchu wia-
ry i nauczania Kościoła. Takie szczegółowe biogramy zostały już 
zresztą opublikowane przy innych okazjach.

Przypomnijmy tylko dla porządku, że ksiądz Adam Kubiś 
urodził się 15 listopada 1928 roku w Bukowie, parafi a Mogi-
lany, w powiecie krakowskim. Szkołę podstawową ukończył w 
Skawinie (1943). Świadectwo dojrzałości otrzymał w roku 1947 
w Krakowie i rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Po zaliczeniu trzech trymestrów podjął studia 
teologiczne, które odbył w latach 1948-1953 na Wydziale Teolo-
gicznym tegoż uniwersytetu. W roku 1953, otrzymał święcenia 
kapłańskie jako kapłan archidiecezji krakowskiej. Po powrocie z 
Rzymu, w latach 1968-1970 pełnił ponownie funkcję wychowaw-
cy (prefekta) w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 
Wtedy właśnie (grudzień 1968) miałem okazję po raz pierwszy 
poznać go osobiście, gdy w trakcie rekolekcji zamkniętych dla 

przyszłych maturzystów, zorganizowanych 
w Krakowskim Seminarium, odpowiadał 
na nasze pytania dotyczące Kościoła. Jeśli 
to wspominam, to dlatego, że już od tam-
tego czasu dla mnie (i oczywiście nie tylko 
dla mnie) Ksiądz Kubiś kojarzy się z żarliwą 
i przemyślaną apologią Kościoła i tym jego 
kształtem jaki Sobór Watykański II odkrył 
w Bożym objawieniu i przedstawił jako za-
danie dla przyszłych pokoleń wiernych.

O Kościele Konstytucja dogmatyczna 
«Lumen gentium» w nr 8 mówi między 
innymi: „Wyposażona zaś w organa hierar-
chiczne społeczność i zarazem mistyczne 
Ciało Chrystusa, widzialne zrzeszenie i 
wspólnota duchowa, Kościół ziemski i Ko-
ściół bogaty w dary niebiańskie – nie mogą 

być pojmowane jako dwie rzeczy odrębne; przeciwnie, tworzą 
one jedną rzeczywistość, która zrasta się z pierwiastka boskiego 
i ludzkiego. Dlatego też na zasadzie bliskiej analogii upodabnia 
się ona do tajemnicy Słowa Wcielonego”. Pamiętam do dziś, jak 
ważne było na egzaminie z eklezjologii niczego w tej wykładni 

Z ŻYCIA DIECEZJI 
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soborowej nauki o 
Kościele nie opuścić 
ani nie pomieszać. Ta 
bowiem „bosko-ludzka 
rzeczywistość, będą-
ca w bliskiej analogii 
do misterium Słowa 
Wcielonego” nie była 
dla Księdza Profesora 
tylko przedmiotem jego 
wnikliwych studiów 
przedstawionych w roz-
prawie habilitacyjnej 
Kościół jako sakrament 

na II Soborze Watykańskim. Studium rozwoju doktryny (1978), 
ale – można powiedzieć – osnową i pasją życia w tym wymiarze 
i na tym polu, w jakim, z Bożej opatrzności dane mu było służyć 
Kościołowi.

Tym polem była przede wszystkim katolicka nauka, teologia: 
organizowanie jej form instytucjonalnych bardzo mocno reduko-
wanych w Polsce przez wszystkie lata zniewolenia komunistycz-
nego, oraz praca naukowo-dydaktyczna w Krakowie, w ramach 
Wydziału Teologicznego, w ciągu całych perypetii powojennej 
jego historii, do której opisania i udokumentowania walnie się 
przyczynił. Zatrudniony na tym Wydziale od 1968 roku prze-
szedł wszystkie szczeble akademickiej kariery do profesury 
zwyczajnej. W Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ks. 
prof. Adam Kubiś pełnił przez trzy kadencje funkcję prorektora 
(1982-1991), a następnie przez dwie kadencje (1992-1998) piasto-
wał stanowisko jej rektora, walcząc jednocześnie i zabiegając o 
to, tak u władz państwo-
wych jak i w gremiach 
kościelnych, by sama 
Uczelnia a także stop-
nie i tytuły nadawane 
przez Papieski Wydział 
Teologiczny, a potem Pa-
pieską Akademię Teolo-
giczną w Krakowie były 
formalnie uznane, co 
trwało aż po rok 1999. 
Nie sposób wchodzić w 
szczegóły, ale nie można 
nie wspomnieć, że duża 
część tych zabiegów 
dotyczyła nie tylko Kra-
kowa lecz odrodzenia i 
rozwoju teologii w in-
nych ośrodkach uniwersyteckich 
Polski: Wrocławiu, Poznaniu, 
Warszawie.

W związku właśnie z pięć-
dziesięcioleciem Vaticanum II z 
całej panoramy dokonań wydo-
bywam dziś to, co wiąże się w 
szczególny sposób z utrwaleniem 
i przekazaniem dziedzictwa 
Soboru. Przypomnijmy więc, 
że pod jego redakcją naukową 
wydane zostało dzieło kard. Ka-
rola Wojtyły U podstaw odnowy. 
Studium o realizacji Vaticanum 

II (Kraków 1972), którego trzecie wydanie ukazało się w 2003 
r. Z osobistych zaś wspomnień chciałbym przywołać zwłaszcza 
jego seminarium naukowe z eklezjologii, w którym w latach 
osiemdziesiątych uczestniczyłem jako asystent kierowanej przez 
niego katedry. Tu właśnie owa pasja przekazania życia Kościoła 
jako przedmiotu krytycznej naukowej analizy i fascynującego 
misterium zarazem wyrażała się w najbardziej charakterystyczny 
dla Profesora i sugestywny sposób. W wątek zasadniczego tematu 
rocznego pracy seminarium, który Ksiądz Profesor zawsze starał 
się dobrać tak, by dotykał aktualnych spraw Kościoła, wplatała 
się dyskusja nad prowadzonymi magisteriami, licencjatami czy 
doktoratami. Na seminarium uczestnicy uczyli się zarazem, 
czym żyje Kościół, oraz jak ważne jest dobre ustawienie tematu, 
rzetelna analiza dokumentów źródłowych, właściwie skompono-
wany plan, a także znajomość kontekstu życiowego omawianych 
dokumentów czy prac teologicznych. Uczestnicy seminarium 
mieli też zawsze żywą świadomość, w jakiej uczelni i w jakiej 
tradycji teologicznej uczestniczą przez swe studia, gdyż bieżące 
życie Akademii i jej historia — głównie poprzez żywe świadectwo 
Profesora związanego z nią od lat – były stale obecne „miedzy 
wierszami” prowadzonych zajęć.

Nie sposób wreszcie w tym gremium nie wspomnieć jego 
wkładu w życie i rozwój Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 
zwłaszcza w pracę Wydawnictwa, które przez lata dawało oparcie 
konieczne dla publikacji prac teologicznych Wydziału, a potem 
Akademii. Dzisiejszy laureat osobiście - najpierw jako sekretarz, a 
następnie jako redaktor naczelny - kierował wydaniem 24 tomów 
„Analecta Cracoviensia”, wydawanych do roku 1992 przez Polskie 
Towarzystwo Teologiczne, powodując zarazem wymianę tegoż 
czasopisma z bibliotekami uczelni katolickich świata, zrzeszo-

nych w Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów 
Katolickich (FIUC). W trudnych latach, gdy samo 
wspominanie nazwy Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego czy — później — Papieskiej Akademii 
Teologicznej było wykreślane przez cenzurę, gdy 
trzeba było ponawiać starania o zgodę na ukazanie 
się drukiem każdego kolejnego woluminu, potem o 
utrzymanie prawa wydawania czasopisma, zabiegał 
o ukazywanie się kolejnych tomów, godnych kra-
kowskiej uczelni od strony treści i formy.

Niech tych parę danych i wspomnień z koniecz-
ności wystarczy dziś jako przywołanie na pamięć 
zasług, które Polskie Towarzystwo Teologiczne pra-
gnie dziś podkreślić wręczając Księdzu Profesorowi 
Adamowi Kubisiowi swój medal.
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Nie do wiary, ale Jezus żyje! Umarł na 
krzyżu, został złożony w grobie, ale 
już Go tam nie ma, bo zmartwych-
wstał! Zaskoczenie, niespodzianka 

dla nas. A jakie zaskoczenie i jaka niespodzianka 
dla Jego uczniów? Po prostu nie chcieli w to wierzyć! 
Normalna, naturalna rzecz: ten, kto umarł, nie może 
żyć! Ale kiedy oni Go zobaczyli, kiedy z Nim rozma-
wiali, kiedy Go dotknęli, wtedy się przekonali, uwie-
rzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Kochani! Jakie święto  obchodziliśmy wczoraj? Co  
takiego wydarzyło się wczorajszego ranka?  (...).  Jezus 
zmartwychwstał, Jego grób jest pusty. W dzisiejszej 
Ewangelii, napisanej przez św. Mateusza, słyszymy, 
że niektórym ludziom bardzo zależało na tym, aby 
prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa po prostu ukryć.

-  Rozpowiadajcie, że uczniowie przyszli w nocy 
i wykradli jego ciało! - zwróciliście uwagę na to zda-
nie? Do czego nakłania się żołnierzy i wartowników 
obecnych przy grobie Pana Jezusa? (...)  Kłamstwo, 
oszustwo.

Co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? 
Zastanawiał się ktoś z was nad takim pytaniem? (...) 
Opowiem wam treść filmu pod tytułem „Świat w 
ciemnościach”.

Pewien sławny archeolog, prowadzący wykopali-
ska w Jerozolimie - a więc w mieście, w którym umarł 
Pan Jezus na krzyżu, gdzie też złożono Go w grobie 
wykutym w skale - ogłosił całemu światu przez radio 
i telewizję o nadzwyczajnym odkryciu:

- Znalazłem ciało Pana Jezusa!
I pokazał zgromadzonym dziennikarzom ciało, zwłoki męż-

czyzny z przebitymi dłońmi i stopani, z raną w boku, ciało po-
ranione uderzeniami bicza i cierniową koroną. Widząc to, jakaś 
kobieta krzyczy:

- A więc to prawda! Jezus umarł na krzyżu i został złożony w 
grobie!

- Tak, to prawda - odpowiada archeolog - ale prawdą jest rów-
nież, że Jezus nie zmartwychwstał. Oto dowód, Jego ciało!

Wyobraźcie sobie, co dzieje się w świecie po takiej wiadomo-
ści. Kapłani gaszą wieczne lampki i zamykają kościoły. Dzwony 
przestając bić, przestają wzywać ludzi do modlitwy. Zakonnice 
zdejmują welony, zakonnicy opuszczają klasztory. Ze ścian 
zdejmuje się krzyże, krzyży nie stawia się już na grobach. Po co? 
Człowiek nie ma żadnej nadziei, przed ludzkością nie ma żadnej 
przyszłości.

Ale na kilka dni przed śmiercią ten sławny archeolog wyzna-
je:

- Okłamałem cały świat! Tak spreparowałem, wykonałem 
zwłoki jakiegoś mężczyzny, aby we wszystkim były podobne do 
ciała Jezusa!

Wiadomość ta, przez radio i telewizję, dociera do wszystkich 
ludzi, staje się wiadomością dnia. Co się dzieje? Ludzie zaczynają 
pielgrzymować do pustego grobu w Jerozolimie, kapłani otwie-
rają kościoły i zapalają wieczne lampki. Dzwony zaczynają bić i 
głosić, że Syn Boży stał się Człowiekiem, zaczynają wzywać do 
modlitwy dziękczynnej. Klasztory zapełniają się tymi, którzy 
pragną żyć dla Boga i dla ludzi. Tyle ten film!

Co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał?
Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, my, chrześcijanie,
bylibyśmy najbiedniejszymi z ludzi! Dlaczego? Bo
wierzyliśmy w kłamstwo! Daliśmy się zwieść kłamstwu!
Ale Jezus zmartwychwstał! To prawda oczywista! Jego
grób jest pusty! Zmartwychwstały Jezus ukazuje się
ludziom, rozmawia z nimi, pozwala się dotykać.
Jezus żyje, to prawdą w którą wierzę, dlatego:
Głoszę śmierć Twoją, Panie Jezu!
Wyznaję Twoje zmartwychwstanie!
I oczekuję Twego przyjścia w chwale!

Ks. Jerzy Machnacz 

Poniedziałek w oktawie wielkanocnej!
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Pytania do Ewangelii: 

1. Kto uda³ siê do grobu 
pierwszego dnia po szabacie?

2. Kogo osoba ta powiado-
mi³a o pustym grobie?

3. Kto wszed³ pierwszy do 
grobu i co zobaczy³? 

Zmartwychwstanie 
Tak właśnie wschodziło słońce 
Kwiatem dziewanny, 
Gdy poszły ścieżkami, steczkami, 
Ewangeliczne panny.

„Quem ąuaeritis?” spytała 
Twarz srebrnoszklista. 
„Chrystusa, Pana Naszego -” 
„Nie masz go tu. Zmartwychwstał”.

Więc zeszły do miasta panny,
Co wstały z rana.
Krzyczały jak ptaki: „Wskrzesł z martwych!
Szukajcie Pana!”

Stanęły w drzwiach apostoły, 
Nieme z boleści; 
Zbiegli się pilni uczniowie, 
słuchając wieści.

I pobieżeli spłonieni
Za siódme rzeki; 
Lądy im były krokami, 
Milami - wieki.

Zaszli, gdzie gwiazdy polarne 
Krąg świata brzeżą –
I ciągle szukając Pana
Bieżą a bieżą.

Wiliam Horzyca
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W środę 27 marca, w ostatnim dniu nauki przed Świę-
tami Wielkanocnymi w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy zor-
ganizowano apel świąteczny. Część artystyczną przedstawili 
uczniowie kl. III Technikum Logistyki, pod kierunkiem po-
lonistów p. Joanny Górskiej - Szczerkowskiej oraz p. Pawła 
Kubaszewskiego. Wykorzystano teksty m.in. Jana Pawła II, 
ks. Jana Twardowskiego oraz Jerzego Lieberta, które wpro-
wadziły zebranych w atmosferę świąt.

Przedstawiono również tradycje świąteczne regionu Ma-
łopolski, głównie żywieniowe, co uwidaczniały wspaniale 
przygotowane pokazy stołów świątecznych oraz stroików- 
dzieło uczniów klas żywieniowych. Podczas apelu dyrek-
tor szkoły p. Stanisław Gliwa pogratulował i podziękował 

Świątecznie w Zespole Szkól 
RCKU w Radoczy 

uczniom biorącym udział w róż-
norakich konkursach oraz dzia-
łaniach na rzecz szkoły i środo-
wiska. Podziękowania zwieńczo-
ne były nagrodami książkowymi 
oraz dyplomami. Dyrektor zło-
żył również życzenia świąteczne 
wszystkim uczniom oraz ich 
rodzicom a także pracownikom 
szkoły. Przekazał też życzenia 
nadesłane na Jego ręce od róż-
nych instytucji.

W końcowej części głos 
zabrał katecheta szkolny ks. 
Robert Jończyk, podsumowując 
treści przedstawione w części 
artystycznej i przypominając o 
istocie Świąt Wielkanocnych i 
ich przeżywaniu.
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Wolontariusze z Zespołu Szkół RCKU w Radoczy zorga-
nizowali Wielkanocny Kiermasz Świąteczny, który trwał od 
20.03. do 27.03.2013r.

Na kiermaszu można było zakupić ozdoby i stroiki oraz 
inne niepowtarzalne dekoracje świąteczne wykonane przez 
młodzież działającą w szkolnym wolontariacie. 

Uczennice klasy IV Technikum Architektury Krajo-
brazu: Paulina Rzycka i Paulina Łopatecka własnoręcznie 
wykonały ozdoby wielkanocne, korzystając z różnych tech-
nik zdobienia i dekorowania. W pracę swoją włożyły serce i 
wykazały się godną podziwu precyzją warsztatową.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane: Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą” oraz „Fundacji Świętego Munga” 

Całkowity dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na 
leki i sprzęt rehabilitacyjny dla chorych dzieci.

TY TEŻ MOŻESZ POMÓC!
DOŁĄCZ DO AKCJI!
Za dar serca z góry dziękujemy.

   Wolontariat 

Wielka świąteczna akcja

We wtorek 19.03.2013r. w ramach wymiany partnerskiej mło-
dzieży z Holandii uczniowie Zespołu Szkół RCKU im. Jana Pawła 
II w Radoczy, wspólnie z młodzieżą z Silvolde, realizowali projekt 
edukacyjny pod hasłem „Jak mieszkamy w Polsce i w Holandii”.

Projekt przygotowali nauczyciele języka  angielskiego: Ewa 
Świątek, Jarosław Wojtal  i Józef Wawrzyn oraz Leo te Brinke-
,  Mien te Brinke i Patrick van Grol. 

Zagranicznych gości przywitał w języku niemieckim dyrektor 
szkoły Stanisław Gliwa. Nie zabrakło też przedstawicieli Staro-
stwa Powiatowego: pani Jolanty Król – kierownika Wydziału 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 
Józefa Łasaka – Przewodniczącego Rady Po-
wiatu. Obecni na tym spotkaniu byli także: 
Anna Łasak - wicedyrektor oraz Józef Jodłow-
ski – kierownik szkolenia praktycznego. 

Jarosław Wojtal ciekawie przedstawił syl-
wetki sławnych Polaków, a pani Grażyna Ba-
łys-Diprose ze Stowarzyszenia Doliny Karpia 
przybliżyła piękno naszego regionu.

Młodzież wspólnie z nauczycielami two-
rzyli prezentacje na temat różnych aspektów 
budownictwa mieszkalnego w Holandii i 
Polsce. Zajęcia w grupach przebiegały w przy-
jaznej i twórczej atmosferze. Wyniki pracy 
uczniowie przedstawili w języku angielskim 
zaproszonym rodzicom. 

Zagraniczni goście mieli możliwość zoba-
czyć sale lekcyjne i uczestniczyć w zajęciach 
praktycznych z geodezji, w czasie których od-

Młodzież z  Silvolde w Zespole Szkół RCKU 
w Radoczy

bywały się ćwiczenia pomiarowe w terenie. Praca z przyrządami 
geodezyjnymi sprawiła naszej holenderskiej młodzieży wiele 
radości.

W szkole im. Jana Pawła II nie mogło zabraknąć wadowickich 
kremówek. Goście mogli też poczęstować się regionalnymi sma-
kołykami przygotowanymi przez uczniów Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych.

Tak sympatyczne przyjęcie rozbudziło potrzebę dalszej 
współpracy. Jest to najlepszy sposób nauki języka obcego!

 



31 marca 201314  1531 marca 2013

Zgromadzili się tegoroczni maturzyści, którzy co roku pielgrzymują na Jasną Górę, by prosić o potrzebne łaski i dzię-
kować za szczęśliwie przeżyte lata nauki w szkole średniej. Liczna grupa młodzieży (ok. 90 osób) ZSRCKU w Radoczy 
udała się więc 18 III, w poniedziałek do Częstochowy wraz z p. wicedyrektor, wychowawcami oraz katechetami. Tam 
na miejscu, najpierw poszliśmy do kaplicy Matki Bożej, by pokłonić się naszej Matce. Przed południem uczestniczyli-

śmy w Drodze Krzyżowej na wałach, którą prowadziła młodzież. Była też okazja do spowiedzi, z której skorzystało wielu. Następnie 
uczestniczyliśmy we Mszy św. przed cudownym Obrazem Matki Bożej. Śpiewaliśmy pieśni, służyliśmy do Mszy, czytaliśmy modlitwy 

– był to dla nas prawdziwy zaszczyt i ogromne wzruszenie. Po krótkiej chwili 
odpoczynku rozpoczęliśmy zwiedzanie bazyliki, skarbca, sali rycerskiej, mu-
zeum. Ciekawa aranżacja wnętrz, zgromadzone eksponaty przykuwały uwagę, 
pobudzając do refleksji nad przeszłością. W kaplicy wieczystej adoracji trwa-
liśmy na modlitwie indywidualnej, powierzając sprawy swoje i bliskich Panu 
Jezusowi przez ręce Matki. 

Nie zabrakło też modlitwy i śpiewu w drodze. I tak umocnieni łaską Bożą 
powróciliśmy do naszych domów z nową nadzieją na pomyślne ukończenie 
szkoły i zdanie matury. 

U stóp Matki 
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Starosta wadowicki 
Jacek Jończyk

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Wadowickiego

Zmartwychwstał Pan! Alleluja! 
Niech ta radosna nowina

będzie dla Was źródłem wiary, pokoju i nadziei 
Niech Chrystus Zmartwychwstały rozpromieni 

troski codzienności i przyniesie miłość, pokój i szczęście. 
Pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole, 
smacznego święconego oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu prywatnym i zawodowym 

życzą w imieniu zarządu 
i Rady Powiatu Wadowickiego

Przewodniczący Rady Powiatu 
Józef Łasak 
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- Kierownictwo budowanego od 2 lat muzeum papieskiego 
w Wadowicach przecina spekulacje. Placówka zostanie otwarta 
prawdopodobnie pod koniec tego roku, a wydarzenie to uświetni 
występ gwiazd światowego formatu. Szczegóły na razie nie są 
znane.

- Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wa-
doviana” oraz Wydziału Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu 
Miejskiego w Wadowicach po raz kolejny promowali nasze miasto 
w czasie XIX Międzynarodowych Targów Turystyki GLOB, które 
odbyły się w weekend (22-24.03) w Katowicach. Podczas targów 
swoje oferty na powierzchni ponad 5500 m2 zaprezentowało bli-
sko 200 wystawców z Belgii, Czech, Dominikany, Francji, Gruzji, 
Indonezji, Kenii, Malezji, Maroko, Niemiec, Rumunii, Słowacji, 
Ukrainy, Tunezji, Turcji, Węgier, Włoch i Polski. Podczas trzech 
dni na stoisku Wadowic wydano kilka tysięcy folderów, ulotek 
i gadżetów. Na ekranie komputera emitowano również fi lm 
„Papież z Wadowic”, który przypomina najbardziej wzruszające 
chwile związane z postacią błogosławionego Jana Pawła II.

- Ponad 20 Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowało swoje 
zdolności kulinarne w trakcie XIII Konkursu Potraw Regional-
nych „Stół Wielkanocny”, który odbył się 23 marca 2013 r. w 
Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Kocierz. Grand Prix 
konkursu zdobyły panie z KGW Gierałtowiczki. Uczestniczące w 
konkursie Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały suto zasta-
wione stoły wielkanocne, stroiki, palmy i stroiki ze święconką. 
Gospodynie rywalizowały w czterech kategoriach. Najlepszą 
nalewkę – „Nalewkę Dziadka Tadka” – przygotowały gospodynie 
z Andrychowa, najpiękniejszą palmę zrobiły panie z Inwałdu, 
a najładniejszy koszyk ze święconką – gospodynie z Głębowic. 
Najlepiej oceniony został stroik wielkanocny zrobiony przez re-
prezentantki KGW Roczyny.

- Odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Lanc-
koronie. Był to rezultat rezygnacji z mandatów trojga radnych. W 
Izdebniku o dwa mandaty ubiegało się siedmioro kandydatów. 
Zwyciężyli Mariusz Piekarz (otrzymał 100 głosów) i Iwona Radoń 
(85), oboje z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina. W 
głosowaniu wzięło udział 261 osób spośród 1732 uprawnionych. Z 
kolei w Lanckoronie zwycięstwo odniósł Krzysztof Chorąży (100) 
z KWW Lepsza Przyszłość, pokonując trójkę rywali. Również w 
w tej miejscowości frekwencja nie był nadzwyczajna, bo na 1635 
uprawnionych w lokalu wyborczym pojawiło się 250.

- W dniu 15 marca w Wadowickim Centrum Kultury odbył 
się ósmy fi nał Ogólnopolskiego konkursu „Tischnerowskie Ślady” 
- konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 w Wadowi-
cach, któremu od 2002 roku patronuje ksiądz prof. Józef Tisch-
ner. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, które zrzeszone są w Rodzinie Szkół Ti-
schnerowskich.Podobnie jak w poprzednich edycjach Konkursu, 
również w tym roku fi naliści walczyli o bardzo cenne nagrody, z 
których najbardziej były indeksy na krakowskie wyższe uczelnie. 

Zatrzymani nieletni
W dniu 12.03.2013 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w 

Andrychowie dokonali zatrzymania dwóch nieletnich sprawców 
czynu karalnego tj. Grzegorza S. i Kamili P. lat 16 mieszkańców 
gminy Andrychów.Nieletni początkiem stycznia br. w miejsco-
wości Inwałd dokonali zniszczenia, zdewastowania samochodu 
marki Mercedes. Pokrzywdzony wartość strat wycenił na kwotę 
ponad 1000 zł. W toku prowadzonych czynności nieletni przy-
znali się również do popełnienia innych przestępstw. W okresie 
od wakacji ubiegłego roku do marca br. w miejscowości Inwałd  
dokonali również kradzieży telefonu komórkowego o wartości 
380 zł, jak również dokonali kradzieży z włamanie na terenie 
budowy, gdzie skradli materiały budowlane. 

Sprawcy są uczniami gimnazjum, zostali przesłuchani jako 
nieletni sprawcy czynu karalnego. Sprawa ma charakter rozwo-
jowy, z uwagi, iż policjanci ustalają innych pokrzywdzonych jak 
również kolejnych nieletnich sprawców.

Policyjny „weekend”
W dniach od 15.03.2013 r. do 18.03.2013 r. godz. 06:00 na 

drogach powiatu wadowickiego doszło do 12 kolizji drogowych, 
zatrzymano 1 kierującego po użyciu alkoholu. Ponadto policjanci 
przeprowadzili 71 interwencji policyjnych.

- Andrychów, ul.Tkacka – kierujący samochodem (m-ki Se-
icento), 27-letni mieszkaniec gm. Wieprz nie zastosował się do 
znaku stop przed przejazdem kolejowym, wjechał na niestrzeżo-
ny przejazd i doprowadził do zderzenia z pociągiem. Kierujący 
trzeźwy, sprawca ukarany MKK.

- Zebrzydowice – kierujący samochodem ciężarowym (m-ki 
Mercedes) nie dostosował prędkości do panujących warunków 
na drodze wpadł w poślizg i wjechał w barierkę energochłonną 
mostku.

- Zebrzydowice - kierujący samochodem (m-ki Peugeot 307), 
41-letni mężczyzna nie zachował należytej ostrożności w trakcie 
przejeżdżania przez nie strzeżony przejazd kolejowy, wjechał 
bezpośrednio przed jadący torowiskiem elektryczny zespół trak-
cyjny, w wyniku czego doszło do zderzenia się pojazdów.

- Wadowice, ul. Batorego - kierujący samochodem (m-ki Hon-
da Civic) 20-letni mieszkaniec woj. śląskiego zjeżdżając ze skrzy-
żowania o ruchu okrężnym nie zastosował się do znaku „Stop” 
oraz do sygnalizatora świetlnego o świetle czerwonym i sygnale 
dźwiękowym - wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy wprost 
pod nadjeżdżający pociąg  relacji Bielsko-Biała - Wadowice do-
prowadzając do zderzenia z lokomotywą. Kierujący samochodem 
jak i pasażerowie obrażeniami ciała zostali przewiezieni  do szpi-
tala , gdzie pozostali na obserwacji. 

Kierujący po użyciu alkoholu:
- Jaroszowice – policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca 

Jaroszowic kierującego samochodem (m-ki Citroen), będąc w 
stanie po użyciu alkoholu 0,18 mg/l w wydychanym powietrzu. 
Ponadto kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojaz-
dem.


