PEREGRYNACJA

Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego
z relikwiami św. Faustyny i bł. Jana Pawła II
w parafiach
Dekanatu
Chrzanów
W dniach 12 - 23 XI br.
kopia łaskami słynącego
obrazu Jezusa Miłosiernego z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
w KrakowieŁagiewnikach wraz z relikwiami św. Siostry Faustyny
i bł. Jana Pawła II nawiedzała parafie Archidiecezji
Krakowskiej
w Dekanacie
Chrzanów. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z tego
etapu peregrynacji.

12 XI 2012 - CHRZANÓW - PARAFIA ŚW. MIKOŁAJA
Proboszcz: ks. Roman Sławeński, R.M.
Wikariusze: ks. Dariusz Czaja, ks. Rafał Kuchniak, ks.
Krzysztof Zając, E.c.
Na terenie parafii mieszka: ks. Andrzej Fyda, E.c., wizytator katechetyczny dla rejonu VII; ks. Zdzisław Tomczyk, E.c.,
emeryt

Rok erygowania parafii – przed 1325. Kościół parafialny rozbudowany w latach 1912-1914 (prezbiterium XIV/XV w.), konsekrowany w 1921 roku.
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom Sióstr Służebniczek
Starowiejskich.
Liczba mieszkańców – ok. 9100.
Ks. Proboszcz i dziekan dekanatu Chrzanów o peregrynacji:
12 listopada 2012 r. rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa miłosiernego i relikwii
św. Faustyny i bł. Jana Pawła II w dekanacie
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chrzanowskim. Pierwszą parafią, która przyjmowała obraz, była parafia św.
Mikołaja w Chrzanowie. Uroczyste
przywitanie miało miejsce na chrzanowskim Rynku, na który został przywieziony obraz, prowadzony przez
ułanów z IV Szwadronu Zwiadu im. 21
Pułku Ułanów Nadwiślańskich.
Mszę świętą na rozpoczęcie nawiedzenia celebrował wraz z kapłanami
dekanatu chrzanowskiego ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Od zakończenia Mszy świętej przez cały wieczór
i noc trwała modlitwa parafialnych
grup i mieszkańców parafii. Czuwanie
podjęło Bractwo Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa i
młodzież, Róże Różańcowe, dzieci i
gimnazjaliści, którzy poprowadzili
„Drogę Światła”. W czasie czuwania
nocnego była to również modlitwa w
osobistych intencjach, które złożyli
nasi parafianie, prosząc o miłosierdzie.
Tradycyjnie odbyła się również
Msza święta o powołania do służby
Bożej, którą sprawowali rodacy i księża pracujący w parafii. Mszy świętej
przewodniczył rodak ks. Filip Piotrowski, zaś słowo Boże wygłosił ks. dr
Zbigniew Liana.
W ciągu dnia szczególną modlitwą
objęliśmy osoby starsze i chore, a w
godzinie miłosierdzia prosiliśmy o łaskę
duchowej odnowy parafii oraz zawierzyliśmy parafię Bożemu Miłosierdziu.
Chcąc dobrze przeżyć czas nawiedzenia w parafii, podjęliśmy duchowe przygotowanie już od początku września. Było
to dziewięć piątków, w czasie których na
wieczorne nabożeństwo do miłosierdzia

Bożego (rozważanie męki Pańskiej,
Msza święta i koronka do miłosierdzia Bożego) zapraszani byli mieszkańcy
kolejnych ulic naszej parafii. Wielu wiernych
uczestniczyło nie tylko w wyznaczonym
dniu, ale również i w kolejnych piątkach
przygotowania. Także co tydzień w parafialnym biuletynie drukowane były kolejne
fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny, wraz
z zachętą, by osobiście podjąć lekturę zapisu
objawienia Jezusa Miłosiernego.
Czas nawiedzenia poprzedzony został
także rekolekcjami, które prowadził ks.
dr Wojciech Węgrzyniak, znany i ceniony
biblista, wykładowca UPJPII w Krakowie.
W czasie nauk mówił o miłosierdziu, które
leczy chorą duszę. Wskazywał na choroby
duszy (oraz na to, czego nie robić, bo się
przez to jej na pewno nie wyleczy...), poka-
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zał, jak Bóg leczy naszą duszę i jak
my sami powinniśmy podchodzić do
ludzkiej nędzy oraz co robić, by poddać się całkowicie i z ufnością Bożemu
miłosierdziu. Wierni mieli możliwość
nie tylko wysłuchania nauk w kościele, ale również później mogli wrócić
do głoszonych rekolekcji na stronie
internetowej parafii.
Mamy nadzieję, że zarówno
przygotowanie duchowe, jak i sam
dzień nawiedzenia będzie zachętą
do głębszego przeżywania Bożego
miłosierdzia w sakramencie pokuty i
Eucharystii, a także w rozważaniu tej
tajemnicy w godzinie miłosierdzia. Już
od dłuższego czasu w parafii jest odprawiana w każdy piątek o godz. 15.00
droga krzyżowa i odmawiana wspólnie koronka do miłosierdzia Bożego,
a od czasu nawiedzenia każdego dnia o godz. 15.00 rozbrzmiewa
parafialny dzwon, przypominając o tej szczególnej godzinie łaski.
Na czas nabożeństwa zapalany jest również ogień miłosierdzia,
który płonął przed obrazem w czasie nawiedzenia, a teraz płonie
przed obrazem Jezusa miłosiernego, który jest w naszej świątyni.
Wszystkim parafianom, którzy w tym czasie nawiedzenia
podjęli gorliwą modlitwę – serdeczne Bóg zapłać! Polecamy każdego z nas opiece i wstawiennictwu św. Faustyny i bł. Jana Pawła
II i jeszcze raz prosimy: Jezu, pozwól naszej parafii doświadczyć
Twojego miłosierdzia!
O peregrynacji w dekanacie:
Za nami jedenaście wyjątkowych dni – choć duchowo podobne, to równocześnie za każdym razem specyficzne w swym
wymiarze parafialnego przeżycia. Spotkanie z ikoną Jezusa
Miłosiernego, tak dobrze wszystkim znaną, opatrzoną, rozpowszechnioną w tysiącach, setkach tysięcy egzemplarzy. Trudno
prawdopodobnie znaleźć człowieka, który by nie zetknął się z
obrazkiem Jezusa z łagiewnickiego sanktuarium, a jednak to
spotkanie miało charakter specyficzny.

Wiązało się z duchowym przygotowaniem każdej parafii,
każdej wspólnoty, dokonywało się w atmosferze głębokich duchowych pragnień, miało wyraźnie wymiar społeczny, a równocześnie było przeżyciem jak najbardziej osobistym. Bo był czas na
Eucharystię, wspólne uwielbienie Boga, trwanie w modlitewnej
ciszy. To wszystko stworzyło bogactwo doświadczeń, które stanowią zdecydowanie nie punkt dojścia, ale nade wszystko punkt
wyjścia ku dalszym zadaniom. Tak odczytujemy czas nawiedzenia każdej parafii przez Jezusa miłosiernego i Apostołów miłosierdzia.
Miniony czas i doświadczenia tego czasu już są naszym bogactwem, które zapisało się w naszych sercach, ale pozostaje ważniejsze: jak to bogactwo uchronić przed korozją czasu, jak utrwalić w konkretnych działaniach na polu modlitwy i miłosierdzia.
Te naglące pytania pozostają, nie unikamy ich, stawiamy je sobie
wyraźnie, bo tak rozumiemy wezwanie, z którym teraz trzeba się
zmierzyć. Wielbimy naszego Boga za te dni i z pokorą prosimy, by
błogosławił dalszy trud, przez który pragniemy wejść do grona
tych, którzy rozpoznali piękno miłosierdzia i mu służą.
Ks. Roman Sławeński

13 XI 2012 - CHRZANÓW - PARAFIA MB RÓŻAŃCOWEJ
Proboszcz: ks. Grzegorz Pieróg, E.c.
Wikariusze: ks. Adam Byrski, ks. Robert Bukała, ks. Rafał
Kasperek
Na terenie parafii mieszka: ks. Wojciech Bryja, kapelan
Ojca Świętego, ks. Aleksander Kruczek, R.M.
Rok erygowania parafii – 1986. Kościół wybudowany w latach
1983-2000, konsekrowany w 2000 roku.
Kościoły, kaplice oraz domy zakonne: Dom Sióstr Służebniczek
Starowiejskich.
Liczba mieszkańców – ok. 13000.
O peregrynacji:
„13 XI po 16°° wyszliśmy w uroczystej procesji na ul. Krakowską, gdzie odbyło się przekazanie przez Parafię św. Mikołaja Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła
II. Przy dźwiękach orkiestry i dzwonów kościelnych wprowadzo16 grudnia 2012
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no je do pięknie oświetlonego Kościoła. Tam J.E. O. Bp Damian
Muskus powierzył je na 24 godz. naszej Parafii, życząc, by w czasie Nawiedzenia korzystać z obfitości Bożych łask.
Bp Muskus przewodniczył też uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów. A w swym kazaniu wskazał
na oczekiwane trojakie owoce Peregrynacji: czerpanie ze źródeł
Bożego Miłosierdzia; okazywanie miłosierdzia bliźnim oraz odnowienie i umocnienie wiary. O 21.00 uczestniczyliśmy w Drodze
Światła, rozważając kolejne stacje od Zmartwychwstania Chrystusa do Zesłania Ducha Świętego i prosząc, by Światło Chrystusa
rozjaśniało wszelkie ciemności, w których tak często jesteśmy
pogrążeni.
O godz. 22.00, w niezwykle serdecznej atmosferze, w zapełnionym wiernymi Kościele, odbyła się Msza Św. w intencji
nowych powołań kapłańskich z naszej Parafii, koncelebrowana przez Księży Rodaków i Księży pracujących niegdyś u nas.
Wszystkich, także obecnego i na tej Eucharystii Ks. Prałata,
witały gorące oklaski. Piękne kazanie o kapłaństwie i Miłosierdziu Bożym, którego doznaje każdy,
kto tylko przypada do stóp Chrystusa,
wygłosił Ks. A. Fyda.
Od 23°° rozpoczęła się Adoracja
Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez poszczególne grupy
parafialne. Było pięknie! Wszyscy w
niej uczestniczący dziękują serdecznie
prowadzącym tę adorację.
W ostatnim dniu dominowały
Msze Św. przeplatane indywidualną
modlitwą i adoracją. W czasie ostatniej Eucharystii Ks. Proboszcz dokonał Aktu zawierzenia naszej Parafii
Bożemu Miłosierdziu.
Wielki żal i poczucie pustki towarzyszyły wiernym, gdy na dziedzińcu
kościelnym długo odprowadzali wzrokiem pojazd odjeżdżający z Wizerun-

kiem Jezusa Miłosiernego. Jego postać, spojrzenie,
rany po gwoździach, szczodrobliwe Serce i uniesiona
w geście błogosławieństwa dłoń wryły się nam głęboko w pamięć. Ale przecież Chrystus, rzeczywisty
w Swym Bożym Słowie i żywy w Eucharystycznym
Chlebie, jest z nami nadal. I oczekuje od nas owoców.
Bo ten piękny,
błogosławiony czas parafialnego świadectwa wiary nie kończy się.
Wdzięczni jesteśmy Ks. Prałatowi za uczestnictwo
w całym przebiegu Nawiedzenia. Brakowało jednak
obecności wielu spośród nas, zwłaszcza tych młodszych! Kolejna peregrynacja - tym razem Różańca
Św. - da możliwość umocnienia wiarą naszych rodzin.
Poprzedzą ją zawsze głęboko przeżywane, radosne
Święta Bożego Narodzenia. Niech życzenia na ten
nadchodzący ważny czas, stanowią słowa Ks. Rekolekcjonisty:
„Szukajmy prawdziwej mądrości w Ewangelii, miłości na Ołtarzu Chrystusa, a miłosierdzia w konfesjonałach. Nie stawiajmy w centrum naszej katolickiej
wiary piekła, ale miłosierdzie, przebaczenie i miłość”.
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Bądźmy dobrymi i pojętnymi uczniami Chrystusa i, czerpiąc
z Jego Miłosierdzia, sami stańmy się bardziej miłosierni. Dzielmy
się wiarą jak Opłatkiem przy wigilijnym stole.”
Maria Wiechowska

(Fragment artykułu „Sprawdzian uczniostwa” zamieszczonego w czasopiśmie
Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie „Parafialnik”, nr 12, grudzień
2012)

Ksiadz Proboszcz:
Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować za wspaniałe świadectwo wiary, jakie daliśmy w czasie rekolekcji i Nawiedzenia.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w to Dzieło: ks.
Zygmuntowi Tokarzowi, saletynowi, za wygłoszone rekolekcje,
Księżom Wikariuszom, ks. Prałatowi Wojciechowi, ks. Aleksandrowi za posługę w konfesjonale, w czasie liturgii i nabożeństw,
wszystkim delegacjom, grupom duszpasterskim, młodzieży,
służbie kościelnej i Wam Drodzy Parafianie za obecność i żarliwą

modlitwę. Niech Chrystus dopełni w Waszych sercach wszelkie
dobro, jakie za Jego natchnieniem się rozpoczęło.

14 XI 2012 - CHRZANÓW-KĄTY - PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Proboszcz: ks. Paweł Zięba
Rok erygowania parafii – 2003. Kaplica Miłosierdzia Bożego w
rozbudowie.
Liczba mieszkańców – ok. 1500.
Ks. proboszcz o peregrynacji:
Do peregrynacji przygotowywaliśmy się poprzez rekolekcje, które prowadził redemptorysta z Wrocławia. Rekolekcje te
można uznać za kameralne, bo nasza parafia jest niewielka.
Znaczna część parafian zaangażowała się w przygotowania do Nawiedzenia. Duża grupa ludzi naprawdę się przyłożyła do
tego, by na to szczególne wydarzenie upiększyć naszą świątynię,
przyozdobić trasę przejazdu samochodu-kaplicy i teren wokół
kościoła.
Mszę Świętą rozpoczynającą ten święty czas w parafii celebrował wraz z księżmi z dekanatu J.E. ks. bp Tadeusz Pieronek.
Początkowo miał do nas przybyć ks. bp Grzegorz Ryś, ale finalnie
okazało się, że nie da rady i przyjechał ks. bp Pieronek. Wygłosił
on piękną homilię, którą ludzie wspominali nawet po zakończe-

niu nawiedzenia; niektórzy księża stwierdzili nawet, że to było
najlepsze kazanie wygłoszone podczas peregrynacji w całym dekanacie (śmiech). Tak chyba powinno być, bo to w końcu Parafia
Miłosierdzia Bożego.
Ludzie wydarzenia peregrynacyjne przeżyli bardzo głęboko i
pobożnie. Jako proboszcza wyjątkowo cieszy mnie wysoka frekwencja panująca podczas doby nawiedzenia w naszej świątyni. Jak na
taką maleńką parafię, to naprawdę
naprawdę mogę być zadowolony.
Pracuję tu od 2009 roku. Sama
parafia oddzielona została od parafii
św. Mikołaja w 2003 roku (w przyszłym roku będziemy przeżywać
dziesięciolecie powstania naszej parafii). Pierwszym proboszczem był
ks. Jan Żurowski. On też dostosował
znajdującą się tu kaplicę wyjazdową
do celów parafialnych. Została nieco
powiększona i służy obecnie jako
kościół parafialny. W planach jest
utworzenie przed świątynią placu
procesyjnego i ogrodu. Mamy tu
także porządne salki, gdzie odbywają się spotkania z dziećmi, spotkania
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chóru... Jest to już dosyć solidne zaplecze do działania.
W parafii mieszkają oczywiście, jak przystało
na ten teren, górnicy, choć jest ich już coraz mniej.
Pamiętać jednak trzeba, że stajemy się powoli typową parafią podmiejską. Ludzie pracują w różnych
miejscach, wielu wyjeżdża, mają też spory wybór
jeśli chodzi o kościoły, do których chcą uczęszczać
na Msze święte. Nasza parafia jest jeszcze młoda,
dopiero się rozwija i tworzy swoją historię.
O parafii:
„Jesteśmy niemal najmłodszą i najmniejszą
wspólnotą parafialną w Chrzanowie. Chociaż nasz
kościół wybudowaliśmy przed dwudziestu pięciu
laty, to jednak dopiero w 2004 roku staliśmy się
samodzielną parafią. Naszą rodzinę parafialną
postanowiliśmy zawierzyć Miłosierdziu Bożemu i
jesteśmy dumni z tego, iż na ziemi chrzanowskiej
pozostajemy jedyną wspólnotą poświęconą tej
wielkiej tajemnicy, której szczególnymi orędownikami byli św. s. Faustyna i błogosławiony Jan Paweł
II. Nie wstydzimy się tego, że mamy najmniejszy kościół w mieście. Wielu gości i sympatyków naszej parafii doceniło jej kameralny klimat i doświadczenie wspólnoty, o które ciężko w dużych,
miejskich kościołach. Potrzebę wspólnej modlitwy wyrazili nasi
ojcowie dużo wcześniej, budując w 1896 roku neogotycką kaplicę
przy głównej drodze przebiegającej przez nasze osiedle. I chociaż
przez długie lata byliśmy parafianami chrzanowskiego św. Mikołaja - najstarszej parafii w mieście; to często spotykaliśmy się

w naszej kapliczce przy drodze. O budowniczych tego miejsca
świadczą dwa stare dęby, które strzegą tego świętego miejsca. To
one pamiętają wznoszenie nowego kościoła, a dzisiaj przypominają ofiarność naszych przodków. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności rozwoju naszej młodej rodziny parafialnej, a także
dokończenia budowy kościoła, który jest naszą chlubą i drugim
domem. Wszystkie te sprawy polecamy Jezusowi Miłosiernemu i
świętym naszym patronom.” (Źródło: http://www.milosierdzie.info)

15 XI 2012 - BALIN - PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA
Proboszcz: ks. Krzysztof Kozioł
Wikariusz: ks. Sławomir Łacny
Rok erygowania parafii – 1932.
Kościół parafialny wybudowany w 1935 (ława główna), 1987
(nowe prezbiterium), poświęcony w 1987.
Miejscowości należące do parafii: Balin (2150), Cezarówka
Górna (170), Koźmin (310).
Liczba mieszkańców – ok. 2630.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Przygotowania do peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny oraz błogosławionego Jana
Pawła II w parafii trwały od października zeszłego roku. Trzy
obrazy Bożego Miłosierdzia nawiedzały kolejne rodziny z naszej
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wspólnoty. Rodziny te w każdy piątek (po zakończonej peregrynacji tygodniowej) przychodziły na Mszę świętą o godz. 18.00, na
modlitwę, na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. To było takie dalsze przygotowanie. Z kolei przygotowaniem bezpośrednim były
rekolekcje prowadzone przez księdza Romana Bogacza, księdza
doktora pracującego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w
Krakowie. Nauki te poświęcone były tematowi Bożego Miłosierdzia, przybliżeniu wiernym zagadnienia jego kultu i istoty.
Mszy świętej rozpoczynającej czas nawiedzenia w parafii
przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń. W wygłoszonej homilii
mówił przede wszystkim o Miłosierdziu Bożym. Miłosierdziu,
którego kult wciąż się rozszerza nie tylko w Polsce, ale na całym
świecie.
Trzeba podkreślić, że parafianie w ostatnim czasie w szczególny sposób zaangażowali się w życie naszej wspólnoty – najpierw przez aktywny udział w przygotowaniach do nawiedzenia,
a później przez liczne uczestnictwo w wydarzeniach peregrynacyjnych. Wspomnę tu tylko, że na potrzeby peregrynacji wykonali podest pod obraz, przygotowali 1200 róż (róże potem wzięli
parafianie i chorzy uczestniczący w peregrynacji) i 800 zniczy.
Światło Bożego Miłosierdzia wierni mogli zabrać do swych
domów i na cmentarz parafialny. Wszystko zastało naprawdę
dobrze przygotowane i nie mamy się czego wstydzić.
W parafii jest spora grupa życzliwych ludzi, na których
pomoc zawsze mogę liczyć. Jest pan Andrzej Mamica, jest pan
Zbigniew Tokarek, pan Piotr Zegarek, pan Józef Bielat, Tadeusz
Mikłas, Stanisław Jedynak (były kościelny), Pani Ania Pietrzyk
i wielu innych, którzy pomagają, dbają o to, by w parafii coś się
działo.
Na terenie parafii mieszka wielu starszych ludzi, jest też
sporo młodzieży. Mamy tu jedną szkołę podstawową, do której
uczęszcza ponad 200 dzieci. Ponadto znajduje się tu Przedszkole
św. Franciszka. W parafii działa założona jeszcze przez poprzedniego księdza wikarego – ks. Józefa Kutka (obecnie proboszcza w
Grojcu) - schola, która w każdą niedzielę gra i śpiewa. Nie brakuje tu także ludzi
zaangażowanych w pomoc biednym, w działalność na rzecz ochrony środowiska
i tym podobne inicjatywy.
Jako wotum wdzięczności za nawiedzenie obrazu „Jezu, ufam Tobie” rozpoczął się remont starego domu katechetycznego. Został zmieniony dach i powstała nowa płyta, a w planach jest wymiana okien i drzwi. Dom ten ma służyć
całej parafii, szczególnie młodzieży. W ostatnim czasie także wyłożono wokół
kościoła kostkę (około 900 metrów).
Serdecznie dziękuję parafianom, którzy są ludźmi życzliwymi, zatroskanymi
i zaangażowanymi we wszystko, co się w naszej parafii dzieje. Mieszkają tu ludzie naprawdę mili i życzliwi.
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16 XI 2012 - LUSZOWICE - PARAFIA ŚW. ANNY
Proboszcz: ks. Józef Szlachta, R.M.
Diakon: dk. Konrad Natkaniec
Rok erygowania parafii – 1999 (2 II).
Kościół parafialny wybudowany w latach
1998 – 2004 r, poświęcony 29.07.2012r.
Liczba mieszkańców – ok. 1800.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Do nawiedzenia przygotowaliśmy się
przez rekolekcje, które w dniach 11.11.12
– 16.11.12r głosił ks. Władysław Wichniarz
ze Zgromadzenia Księży Saletynów. Nauki
rekolekcyjne oparł na słowach „Miłosierdzie
źródłem nadziei”, wskazując na Apostołów
Miłosierdzia Bożego – Św. Siostrę Faustynę
i Błogosławionego Jana Pawła II. W rekolekcjach licznie uczestniczyli dorośli, dzieci
i młodzież.
Środa była dniem indywidualnego spotkania parafian z Jezusem Miłosiernym w
sakramencie pokuty.
Czwartek 15 listopada był dniem zewnętrznego przygotowania (ozdabianie domów, drogi i kościoła). Parafianie w ten sposób,
po przygotowaniu duchowym, chcieli również przez zewnętrzne
znaki wyrazić swoją wiarę i radość.
Obraz Jezusa Miłosiernego wraz z Relikwiami Św. Siostry Faustyny i Błogosławionego Jana Pawła II przybył do nas 16 listopada
w piątek z parafii Chrystusa Króla w Balinie – parafii Matki.
Mszę Świętą na rozpoczęcie Nawiedzenia celebrował i homilię
wygłosił J.E. O. Bp Damian Muskus. Wraz z Księdzem Biskupem
Mszę Świętą celebrowali Ksiądz Proboszcz wraz z Księżmi z
Dekanatu Chrzanowskiego. Na tę Mszę Świętą przybyło bardzo
dużo ludzi. Po Mszy Świętej w sposób uroczysty uczczono Obraz
Jezusa Miłosiernego i Relikwie Apostołów Miłosierdzia Bożego.
O godz. 20.00 Drogę Krzyżową w intencji przebłagania za
grzechy prowadził Ojciec Rekolekcjonista. O godz. 21.00 modliliśmy się za zmarłych, a o 22.00 – celebrowano Mszę Świętą o
nowe powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Przewodniczył jej
rodak Ks. Kanonik Jan Kieres proboszcz parafii Św. Brata Alberta
w Bielsku – Białej, Słowo Boże wygłosił ks. mgr Paweł Głowacz
– wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie. Wraz z
Księżmi Rodakami koncelebrowali Księża, którzy jako diakoni
na praktyce przez rok pracowali w naszej parafii.
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Po tej Mszy Świętej rozpoczęło się czuwanie nocne. Przez
całą noc trwała Adoracja według wyznaczonego porządku. Był
to czas na osobistą modlitwę, refleksję i doświadczenie Bożego
Miłosierdzia. Czuwanie zakończyło się o godz. 9.00 Mszą Świętą
z kazaniem Ojca Rekolekcjonisty.
Na Mszę Świętą o godz. 10.00 do kościoła przybyli chorzy i
starsi (niektórych przywieziono na wózkach inwalidzkich). Było
wielu chorych i starszych, którzy uczcili Jezusa Miłosiernego i Relikwii Św. Siostry Faustyny i Błogosławionego Jana Pawła II. Na
godz. 11.00 – przybyły dzieci za szkoły podstawowej na czuwanie,
które przygotował i prowadził dk. Konrad Natkaniec.
O godz. 14.45 – Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia, a po
nim uroczysta Eucharystia, w której Ks. Proboszcz Józef Szlachta
zawierzył wspólnotę Św. Anny w Luszowicach – Bożemu Miłosierdziu. Po pożegnaniu, Obraz Jezusa Miłosiernego został przekazany do parafii Św. Jana Chrzciciela w Kościelcu.
Dla parafii był to czas duchowego odrodzenia i umocnienia.
Zawierzenia Bogu i ufności w Miłosierdzie Boże. Owoce tego wydarzenia będziemy zbierać w kolejnych latach, podejmując trud

modlitwy, apostolstwa i zawierzenia Bogu bogatemu w Miłosierdzie.
Historia parafii:
Do roku 1995 Luszowice należały do Parafii
Chrystusa Króla w Balinie. W centrum wsi przy
kaplicy od Wielkanocy do Bożego Narodzenia była
odprawiana w niedzielę Msza Święta o godz. 10.30
– zimą Msza Święta była odprawiana w Domu Gromadzkim.
26 sierpnia 1995r. Ks. Kard. Franciszek Macharski powierza duszpasterstwo i budowę kościoła
Księdzu Józefowi Szlachcie wikariuszowi z Balina.
Ksiądz zamieszkał w wynajętym przez rodzinę
Księdza Kanonika Jana Kieresa – jego rodzinnym
domu i rozpoczął systematyczne duszpasterstwo.
Rozpoczęto poszukiwanie placu pod budowę
kościoła, zakończone pozytywnie w 1996r.
W czerwcu podpisano akty notarialne: cztery
działki zostały darowane, trzy zakupiono – w sumie 49 arów przy ulicy Sierszańskiej. W sierpniu
tego samego roku rozpoczęto budowę tymczasowej
kaplicy, którą zakończono na Boże Narodzenie.
Pasterka 1996r. była pierwszą Mszą Świętą odprawioną w Kaplicy.
4 maja 1997r Ks. Kard. Franciszek Macharski
poświęcił plac pod budowę kościoła oraz krzyż i
tymczasową kaplicę św. Anny.
Zaraz po podpisaniu aktu notarialnego architekt inż. Michał Kuczmiński z Katowic opracował
koncepcję a następnie projekt kościoła oraz domu
parafialnego. Projekt został zaakceptowany przez
Komisję Budownictwa Sakralnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Projekt złożono w Urzędzie
Rejonowym w Chrzanowie, który w lipcu 1998 roku
wydał pozwolenie na budowę.
Kościół i Dom Parafialny budowany był systemem gospodarczym, wszystkie prace wykonali miejscowi parafianie nie
oszczędzając swoich sił i potu. System gospodarczy opierał się na
ofiarach wiernych i pracy społecznej parafian, którzy przepracowali wiele tysięcy godzin. W budowie pomagali też darczyńcy z
sąsiednich parafii dekanatów Chrzanów oraz Libiąż.
2 lutego 1999r – Ks. Kard. Franciszek Macharski erygował
Parafię p.w. św. Anny w Luszowicach. Pierwszym jej proboszczem
mianował Księdza Józefa Szlachtę. 3 listopada 2000r – Ks. Kard.

Franciszek Macharski dokonał aktu wmurowania kamienia
węgielnego, poświęconego przez błogosławionego Jana Pawła II
na krakowskich Błoniach. 7 listopada 2004r – J. E. Ks. bp Józef
Guzdek w czasie wizytacji kanonicznej parafii, odprawił pierwszą
Mszę Świętą w będącym jeszcze w surowym stanie kościele. 29
października 2006r - J. E. Ks. Bp Jan Zając pobłogosławił nasz
kościół oraz udzielił błogosławieństwa na dalszy trud budowy. 29
sierpnia 2012r – Konsekracja kościoła p.w. św. Anny w Luszowicach – Konsekracji dokonał J.E. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz.

17 XI 2012 - CHRZANÓW-KOŚCIELEC - PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Proboszcz: ks. Zdzisław Balon, E.c.
Wikariusz: ks. Jakub Szyrszeń
Rok erygowania parafii – XIII w.
Kościół parafialny wybudowany w 1795, konsekrowany w roku
1864.
Liczba mieszkańców – ok. 3960.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Nie ośmieliłbym się podjąć próby podsumowania tych szczególnych chwil, jakie było nam dane przeżyć w czasie Nawiedzenia
obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Apostołów Bożego Miłosierdzia w naszej parafii. Nie zamierzam mówić o programie, on
w każdej parafii był podobny. Wszędzie ta uroczystość gromadzi16 grudnia 2012
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ła wielu ludzi, którzy przeżywali ją z wielkim wzruszeniem. Chciałbym jednak
dotknąć kilku spraw, które uważam za istotne.
To wydarzenie było czasem wielkiej mobilizacji ludzi, którzy są blisko związani z kościołem, z parafią. Zarówno w wymiarze duchowym, poprzez nowennę
modlitw, rekolekcje, sakramenty, nabożeństwa, czuwanie, troskę o liturgię; jak
również w wymiarze zewnętrznym: przygotowanie wystroju domów, kościoła,
tras przejazdu samochodu – kaplicy. Wspólne działanie rodzi poczucie wspólnoty, daje okazję do poznania się, wyjścia z anonimowości - widzę, że nie jestem
sam, jest nas wielu. To jest ważne w dzisiejszych czasach.
Ci ludzi również poczuli się bardziej odpowiedzialni za innych, za ich zbawienie. Miłosierdzie jest dla wszystkich, trzeba ich do Jezusa przyprowadzić
– choćby tylko przez modlitwę i pokutę, jeśli nie można inaczej. Wielu tego
doświadczyło. Modlitwa wstawiennicza spisana na kartkach, nabożeństwa pokutne są tego wymownym dowodem.
Oni również dali świadectwo, które, myślę nie pozostało bez odpowiedzi.
Mówił mi ktoś, kto „wyrósł ” już z praktyk religijnych: „po śladach zapalonych
zniczy trafiłem tej nocy do kościoła”. A potem była próba modlitwy, głębsze
spojrzenie na życie i spowiedź…. Ale te znicze, ktoś przecież kupił, rozłożył
wzdłuż drogi. Życie pokazało, że i tym świadectwem posłużył się Bóg. Myślę,
że takich przykładów jest pewnie wiele. I to jest ta druga grupa ludzi, których
dotknęła łaska Nawiedzenia. Inni doświadczą jej zapewne później, może w najmniej spodziewanym momencie życia.
Niektórzy parafianie sięgnęli po „Dzienniczek” s. Faustyny – rozprowadziliśmy w parafii czterdzieści egzemplarzy. Tylko? Czy aż! W dobie, gdy ludzie

tak mało czytają, w 40 rodzinach, ktoś dotknie
niezwykle bogatej duchowości Apostołki Bożego
Miłosierdzia. Może sam stanie się dzięki temu
apostołem tej Bożej Sprawy?
W dwa tygodnie po Nawiedzeniu udaliśmy się
w pielgrzymce do Łagiewnik i do budującego się
Centrum Jana Pawła II. Było nas ponad sto osób,
myślę, że niemało. Dziękowaliśmy za Boże Miłosierdzie, którego doświadczyliśmy w tamtych
godzinach. Otrzymaliśmy również wspaniały dar
dla naszej wspólnoty – relikwie św. S. Faustyny.
Będą one na stałe w naszym kościele widocznym
znakiem tego, że Bóg jest bogaty w Miłosierdzie i
wezwaniem, byśmy idąc jej śladem, nieśli innym
miłosierdzie modlitwą, słowem i czynem.
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18 XI 2012 - BOLĘCIN - PARAFIA NMP MATKI KOŚCIOŁA
Proboszcz: ks. Dariusz Puchała
Rok erygowania parafii – 1983.
Kościół parafialny wybudowany w latach 19791989, poświęcony w 1989 roku.
Miejscowości należące do parafii: Bolęcin (1440),
Piła Kościelecka (490).
Liczba mieszkańców – ok. 1930.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Do peregrynacji przygotowywaliśmy się poprzez
uczestniczenie w misjach świętych. Prowadził je
ojciec Zbigniew Krzystek z Alwerni. Trwały od niedzieli do soboty. Następnego dnia po zakończeniu
misji rozpoczęła się peregrynacja. Za inną formę
przygotowań można uznać wprowadzenie w parafii
Godziny Miłosierdzia; co piątek o godz. 15.00 jest
wystawienie Najświętszego Sakramentu, przez pół
godziny prowadzę modlitwy, a później jest adoracja.
Po zakończeniu adoracji wierni mogą przyjąć Komunię świętą. I tak było co piątek.
Doba nawiedzenia dla naszej parafii rozpoczęła
się około godz. 17.00 od powitania obrazu i relikwii
św. Siostry Faustyny oraz błogosławionego Jana
Pawła II. Mszę Świętą rozpoczynającą ten święty
czas w parafii celebrował tradycyjnie biskup wraz z
księżmi z dekanatu. Do nas przybył z tej okazji J.E.
ks. bp Jan Zając.
O godz. 22.00 odprawiona została Msza święta o
powołania kapłańskie. Sprawowali ją księża rodacy i
księżą, którzy wcześniej tu pracowali.
Przez całą noc trwała adoracja. Ważnymi punktami czuwania była adoracja młodzieży (o godz.
23.00) i adoracje Róż Różańcowych (do południa
i po południu). O godz. 15.00 odprawiona została
Msza święta na zakończenie nawiedzenia.
Muszę podkreślić wspaniałą postawę parafian,
którzy bardzo przejęli się przygotowaniami do
peregrynacji i podeszli do tego tematu wyjątkowo
odpowiedzialnie. W zasadzie o nic nie musiałem się
martwić, gdyż sami wszystkim się zajęli.
Delikatny niepokój wzbudzał fakt, iż nawiedzenie rozpoczynało się u nas w niedzielę o 17.00,
w momencie gdy większość parafian uczestniczyła
już wcześniej w niedzielnej Mszy świętej. Za-
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stanawiałem się, czy pomimo tego
będą uczestniczyć w uroczystościach
wieczornych. Okazało się jednak, że
przybyły prawdziwe tłumy wiernych.
W tym dniu były cztery Msze święte
i na każdą przybyło mnóstwo ludzi,
także na Mszę o godz. 22.00. Było to
dla mnie całkowitym zaskoczeniem i
czymś naprawdę niesamowitym.
Co do parafii... Liczy sobie około
30 lat, kiedy to została odłączana od
Płazy. Jest parafia składająca się z
dwóch miejscowości – Bolęcina i Piły
Kościeleckiej. Mieszka tu w tej chwili
74 górników, którzy bardzo aktywnie
działają w parafii; ostatnio zaobserwować to można było choćby na Barbórce, kiedy to wraz z rodzinami wypełnili cały kościół. Tak jest co roku. Jako
proboszcz mogę powiedzieć, że zawsze można na nich polegać.
Ci, którzy chodzą do kościoła, naprawdę mocno się angażują w
życie naszej wspólnoty.
Pracuję tu od czterech lat. Gdy przyszedłem do tej parafii z
Białego Dunajca, zaplanowane już były prace związane z malowaniem kościoła. Podjąłem to dzieło; wymalowałem kościół,
położyłem tynk. Do tej pory wstawiliśmy także cztery ogromne
witraże (prawie 8 m kw. każdy witraż). Witraże przedstawiają bł.

Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, św. Siostrę Faustynę i św.
Barbarę (ten witraż ufundowali właśnie górnicy). W planach są
jeszcze cztery. Rozpocząłem także budowę plebanii. Fundamenty
są już gotowe, w przyszłym roku ruszamy z dalszymi pracami.
Oczywiście, wszystko to jest możliwe dzięki wydatnej pomocy,
ofiarności i zaangażowaniu parafian, za co jestem im bardzo
wdzięczny. Bez nich nie udałoby się zapewne zrobić nawet połowy tego, co jest.

19 XI 2012 - PŁAZA - PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Proboszcz: ks. Stanisław Makowski, E.c.
Wikariusz: ks. Marcin Bętkowski
Na terenie parafii mieszka: ks. Tadeusz Czarnota, kapelan Ojca Świętego,
kapelan Domu Pomocy Społecznej w Płazie
Rok erygowania parafii – 1373.
Kościół parafialny wybudowany w latach 1985-1996, poświęcony w 1996 roku.
Inne kościoły i kaplice publiczne: stary kościół parafialny Podwyższenia Krzyża
Świętego z 1576 roku.
Miejscowości należące do parafii: Bolęcin (część), Płaza.
Liczba mieszkańców – ok. 3670.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Dnia 19 listopada 2012 r. rozpoczęło się nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, relikwii siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II w parafii Płaza. Do tego szcze-

18

16 grudnia 2012

gólnego wydarzenia przygotowaliśmy się przez Misje parafialne,
które odbyły się od 11 do 18 listopada. Poprowadzili je Ojcowie
Franciszkanie, ojciec Łukasz Buksa OFM i ojciec Wojciech Madej OFM, którzy przypomnieli nam podstawowe prawdy wiary,
prawdę o miłości Boga do każdego z nas. Codziennie w czasie misji odprawialiśmy o 15.00 nabożeństwo Godziny Miłosierdzia, tak
aby jak najlepiej przygotować się do nawiedzenia w naszej Parafii
Jezusa Miłosiernego. Każdy z nas wyjątkowo przeżył modlitwę
za naszych bliskich zmarłych na naszym cmentarzu, ekspiacyjną
Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii, jak i poświęcenie nowego
krzyża misyjnego. Szczególnym czasem była spowiedź misyjna,
która była też doświadczeniem miłosierdzia Bożego u samego
źródła, u przebaczającego Serca Bożego. Wielu parafian wzięło
udział w misjach. Chętnie uczestniczyli w naukach, nabożeństwach oraz licznie przystąpili do spowiedzi misyjnej. Efektem
tego było wiele Komunii rozdanych przez kapłanów w czasie
samego nawiedzenia.
Ostatnie godziny to czas bezpośredniego przygotowania
poprzez przygotowanie wystroju świątyni, oraz dekoracji trasy
przejazdu i naszych domów. W to szczególne wydarzenie zaangażowały się oczywiście wszystkie grupy parafialne – od dzieci,
ministrantów, lektorów, przez młodzież oazową, scholę, aż po
najstarszych. Podczas Mszy świętej na przywitanie oraz mszy o
powołania o 22.00, o piękno śpiewu zadbała nasza schola. W uroczystości wziął również chór składający się z naszych parafian.
Również w asyście z pochodniami wziął udział zastęp zuchów i
harcerzy z Płazy.
Przywitanie obrazu rozpoczęło się o godz. 16.30 na parkingu
przy kościele. Obraz przyjechał samochodem kaplicą w asyście

policji oraz OSP z Płazy. Ksiądz Proboszcz Stanisław Makowski
wraz z ks. bp. Janem Szkodoniem witając Jezusa Miłosiernego
ucałowali obraz. Następnie w uroczystej procesji ruszyliśmy do
kościoła. Przedstawiciele naszej parafii nieśli relikwie a górnicy
Obraz. W kościele zgromadziła się liczna rzesza parafian, która
wzięła udział w przywitaniu obrazu.
O godz. 19.30 rozpoczęło się nabożeństwo próśb do Jezusa
Miłosiernego, połączone ze śpiewem koronki do Miłosierdzia
Bożego. Złożono blisko 300 kartek z intencjami modlitewnymi.
0 godz. 20.30 rozpoczął się różaniec, a o godz. 21.00 czuwanie
młodzieży które poprowadziła oazą wraz ze scholą.
O godz. 22. 00 Mszę świętą o powołania pod przewodnictwem
ks. prałata Tadeusza Czarnoty, wieloletniego proboszcza parafii
Płaza, koncelebrowali księża rodacy i pracujący w naszej parafii.
Słowo Boże wygłosił ks. Adam Ogiegło. Księża ze wzruszeniem
wspominali wydarzenia, które miały miejsce gdy pracowali w
Płazie. Dla wielu parafian, była to okazji do wspomnień z minionych lat, kiedy byli przez nich katechizowani, z ich rąk przyjmowali sakramenty i z wieloma łączyła ich serdeczna przyjaźń.
Od godziny 23.00 trwała całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się rano o godz. 7.00. Przez
całą noc świątynia była tłumnie nawiedzana przez wiernych
z poszczególnych części parafii. Podczas nocnych czuwań odmawiano koronkę do Miłosierdzia Bożego i kontynuowano
modlitwę w złożonych intencjach. W wielu intencjach modlono
się o nawrócenie bliskich osób, o wyzwolenie z nałogów, o błogosławieństwo dla rodzin, o mądre decyzji, o znalezienie pracy, i
błogosławieństwo dla chorych, samotnych, o szczęśliwe rozwiązanie problemów rodzinnych. W każdej godzinie adoracji przez
pół godziny był czas na indywidualne spotkanie z
Jezusem Miłosiernych, oraz czas na uczczenie relikwii siostry Faustyny i Jana Pawła II. Zanoszono
wiele modlitw pełnych ufności że Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy swoją łaską i miłością miłosierną.
W czasie nocnego czuwania księża modlili się wraz
z wiernymi służąc im w tym czasie również posługą
sakramentalną w konfesjonale.
O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta dla
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej oraz dla
chorych, samotnych i cierpiących, Na Mszy świętej
było obecnych wielu wiernych, którzy z ogromnym
wzruszeniem i ze łzami w oczach, modlili się przed
Obrazem Jezusa Miłosiernego i ze czcią całowali
relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia.
Przez cały dzień od 8.00 do 12.00 do kościoła wędrowali klasami uczniowie Zespołu Szkół w Płazie,
zarówno ze szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum.
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Dzieci i młodzież wspaniale modlili się powierzając
siebie Jezusowi Miłosiernemu.
Szybko nadszedł czas zakończenia nawiedzenia
w parafii. O godz. 15.00 rozpoczęła się Godzina Miłosierdzia Bożego, z koronką do Miłosierdzia Bożego a bezpośrednio po niej Msza święta dziękczynna
za czas nawiedzenia. Na jej zakończenie odmówiliśmy akt zawierzenia całej parafii i każdego z osobna
Bożemu Miłosierdziu.
Przez cały czas nawiedzenia panowała wyjątkowa atmosfera. Przede wszystkim był to czas głębokiej modlitwy i osobistego spotkania z Chrystusem.
Budowało świadectwo wiary, tych którzy byli obecni w świątyni podczas nawiedzenia Obrazu Jezusa
Miłosiernego. Pierwsze duchowe owoce nawiedzenia już są widoczne, a mamy nadzieję, że będziemy
się nimi cieszyć jak najdłużej. Owocem nawiedzenia jest wprowadzenie w Parafii nabożeństwa Godziny Miłosierdzia odprawianej
o godz. 15.00 w I piątek miesiąca połączonej z odczytywaniem
próśb oraz ze sprawowaniem sakrament spowiedzi oraz w III
piątek po Mszy wieczornej.
Historia parafii:
Przypuszcza się, że parafia w Płazie powstała przed 1373
rokiem, pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z roku 1376.
Istniał już wtedy kościół drewniany pw. Świętego Krzyża, typu
późnogotyckiego - małopolskiego, o którym wspomina Jan Długosz w Liber benefictorum II. Istniejący obecnie stary murowany
kościół stanął w XVI wieku staraniem dwóch plebanów: Antoniego, który prace rozpoczął i Tomasza Mateusza Żydka zwanego
Płazą, który zakończył budowę w 1576 roku, sprawiając też wyposażenie. Informuje o tym pisana renesansową antykwą kamienna
tablica fundacyjna, wmurowana w północną ścianę korpusu
kościoła. Finansowego wsparcia udzielili współwłaściciele dóbr
w Płazie: Stanisław Płaski, Jan Radecki i Baltazar Chamerski.
Ksiądz Tomasz Żydek, był postacią znaczącą w środowisku małopolskiego duchowieństwa nie tylko jako kanonik kolegiaty
we Wiślicy i krakowskiego kościoła św. Szczepana oraz pleban
w Modlnicy pod Krakowem, lecz także jako człowiek wysokiej
kultury, związany z krakowskimi humanistami, w szczególności
zaś z Maciejem Kromerem. Konsekracja kościoła odbyła się w
1605 roku. W ciągu wieków architektura i wystrój kościoła wielokrotnie ulegała przekształceniom i uzupełnieniom. Przed rokiem
1748 wystawiono nowy, drewniany chór muzyczny.
Płaza należy administracyjnie do gminy Chrzanów. Parafia
posiada obecnie ok. 3500 mieszkańców. W roku 1887 w parafii
zamieszkiwało 1440 osób wyznających religię rzymskokatolicką.
Wówczas do parafii w Płazie należała Piła Kościelecka, Bolęcin,
Siemota, Starzyny i Oblaszki. Już w 1900 roku proboszcz ks.
Franciszek Szewczyk informował Konsystorz Biskupi, że „Kościół tutejszy jest taki mały w stosunku do parafii, że nigdy nie
może pomieścić parafian”. 6 lutego 1912 roku ś.p. Antoni Kuczarski zalecił testamentarnie Józefowi Kuczarskiemu, by „złożył
na budowę nowego kościoła w Płazie 1000 koron, które mają być
kapitalizowane dopokąd budowa się nie rozpocznie”.
Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafia uzyskała po
długotrwałych staraniach w roku 1983. W tymże roku papież
Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny podczas mszy świętej
na krakowskich Błoniach. Jesienią 1985 roku rozpoczęto wykopy
pod fundamenty, w następnym roku prace budowlane. Autorem
projektu kościoła był znany architekt krakowski Janusz Gawor.
Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp
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krakowski Albin Małysiak 10 września 1989 roku. W 1996 roku
zakończono budowę kościoła, w dniu 16 czerwca tego roku Metropolita Krakowski kard. Franciszek Macharski dokonał jego
poświęcenia.
W latach 1999-2000 wybudowano przy kościele dzwonnicę,
na której zawieszono trzy dzwony poświęcone 12 czerwca 2000
roku przez bpa krakowskiego Kazimierza Nycza. Nowy kościół
tworzy owalną bryłę architektoniczną, rzadko obecnie spotykaną. To nietypowe, ale funkcjonalne rozwiązanie umożliwia
pomieszczenie wewnątrz około tysiąca osób. W nowej świątyni
na uwagę zasługują witraże, wykonane według projektów Ewy
Żygulskiej (Matka Boża Pocieszycielka Strapionych, Ewangeliści,
święci polscy, św. Tadeusz Apostoł, św. Izydor, św. Piotr wręczający papieżowi Janowi Pawłowi II klucze od Stolicy Piotrowej).
Budowniczym kościoła i proboszczem parafii w latach 19742009 był ks. prałat Tadeusz Czarnota, wyświęcony na kapłana
w 1959 roku przez ks. abpa Eugeniusza Baziaka, pracował jako
wikariusz kolejno w Jaworznie, Szczyrku, Nowej Hucie oraz
krakowskich parafiach Łagiewniki, św. Mikołaja i św. Szczepana.
W 1997 roku został odznaczony medalem „Zasługi Dla Rozwoju
Miasta i Ziemi Chrzanowskiej”. Władze doceniły w ten sposób
trud i wysiłek jaki włożył w budowę kościołów parafialnych w
Bolęcinie i Płazie.
Między kościołem starym i nowym stoi murowana z cegły
plebania. Została wybudowana w roku 1908 na miejscu starszej,
drewnianej pochodzącej z 1777 roku. Staraniem ks. Kazimierza
Lissewskiego i ks. Prałata Tadeusza Czarnoty została rozbudowana. Na frontonie plebanii znajduje się zegar skonstruowany przez
ks. Kazimierza Lissewskiego, który amatorsko zajmował się budową i naprawą zegarów wieżowych. Zdobył nawet w tej dziedzinie
uprawnienia mistrzowskie. Kiedy zepsuł się zegar na ratuszowej
wieży w Krakowie i nikt nie umiał go naprawić, ks. Lissewski poradził sobie ze skomplikowaną usterką. On również był autorem
przestrogi, która umieszczona jest pod zegarem plebanii w Płazie:
„JEDNA Z TYCH GODZIN BĘDZIE TWĄ OSTATNIĄ”.
Nieopodal plebanii jest dom katolicki. Jest murowany z cegły
z drewnianym pułapem. Dach pokryty jest dachówką cementową. Do Domu Katolickiego przylega Dom Katechetyczny zwany
Starą Szkołą.
Początkowo zmarłych grzebano wokół starego kościoła.
Cmentarz parafialny powstał na przełomie XVIII i XIX wieku,
w II poł. XX wieku został powiększony. W środku starszej części cmentarza znajduje się wysoki, kamienny, neogotycki krzyż
ufundowany przez parafian. Wśród nielicznych starszych grobów
wyróżnia się nagrobek Erzma Umińskiego (zmarł w 1878) z żeliwnym, ażurowym krzyżem na kamiennym cokole.

20 XI 2012 - POGORZYCE - PARAFIA MB KRÓLOWEJ POLSKI
Proboszcz: ks. Jacek Miodek
Na terenie parafii mieszka: ks.
Edward Wielgus, R.M.
Rok erygowania parafii – 2008.
Kościół parafialny w budowie od
1983 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 1200.
Ksiądz proboszcz o parafii i peregrynacji:
Wyraźnie widać jak Boża Opatrzność prowadzi naszą młodą parafię,
aby podtrzymać upadającą wiarę, jak
kiedyś św. Franciszek podtrzymał chylący się ku upadkowi Kościół.
Jesteśmy parafią najmłodszą w
naszym dekanacie. Wcześniej stanowiliśmy część parafii w ChrzanowieKościelcu. Dzięki ks. kanonikowi
Edwardowi Wielgusowi – proboszczowi z Kościelca, została tu wybudowana
kaplica z zapleczem katechetycznym,
która teraz pełni funkcję kościoła parafialnego i plebanii jednocześnie. Ksiądz Kanonik po przejściu na emeryturę w 2007 roku
chciał zamieszkać u nas i po dziś dzień pomaga w pracy duszpasterskiej. Od adwentu 2008 roku jesteśmy już osobną parafią a
pierwszym proboszczem został ks. Jacek Miodek.
Parafia to zarówno kościół materialny i budynki służące
duszpasterstwu, jak i konkretni ludzie, którzy się z tą parafią
utożsamiają. Cały więc czas staramy się przystosować obiekty
budowlane do nowej funkcji (parafialnej, a nie filialnej) jak i zadbać o umocnienie fundamentów budowli duchowej w sercach
naszych parafian.
Na początku Wielkiego Postu 2011 przeżyliśmy wspaniałe
Misje Parafialne w duchu św. Franciszka prowadzone przez ojców
Franciszkanów Reformatów. W następnym roku ci sami ojcowie
franciszkanie prowadzili renowację misji parafialnych, a tuż przed
nawiedzeniem naszej parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego i
relikwie św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, rekolekcje poprowadził

o. Łukasz Buksa z tego
samego zgromadzenia.
W międzyczasie, na
początku października
nasza szkoła otrzymała
patrona, którym jest
św. Franciszek z Asyżu.
By dopełnić tego franciszkańskiego rysu, na
peregrynację przyjechał
do nas niespodziewanie
O. biskup Damian Muskus, który też wywodzi
się z franciszkańskiego
zakonu ojców Bernardynów.
Dzisiaj, by ratować chylący się Kościół, Jezus przysyła nam
swój wizerunek z krzepiącym napisem: „Jezu ufam
Tobie” i tych, którzy Mu najbardziej zaufali – św.
Faustynę i bł. Jana Pawła II. Nasi parafianie tymi
słowami witali przybywającego do nas w znaku
obrazu Jezusa:
„Jezu, jesteś z nami obecny zawsze. Szczególnie w
Eucharystii. Ale właśnie dlatego, że jesteś zawsze, dla
wielu z nas spowszedniała Twoja obecność a wielu
nawet jej nie dostrzega.
Dlatego przychodzisz do nas dziś w nowym
znaku – znaku obrazu, który nakazałeś wymalować
św. siostrze Faustynie. Ma on być naczyniem, przy
pomocy którego czerpać możemy ze źródła Twojego
Miłosierdzia.
Na nowo więc Cię Jezu witamy i prosimy Cię, o
Panie, przyjdź.
Żyliśmy tym nawiedzeniem już od kilku miesięcy. Modliliśmy się o dobre owoce i postanowiliśmy
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ufundować witraże świętych, których relikwie będziemy gościć.
Witraż bł. Jana Pawła II ufundowały panie z Róż Różańcowych,
a witraż św. Faustyny rodzice i młodzież bierzmowana tego roku.
To właśnie przedstawiciele tych fundatorów wnosili podczas peregrynacji relikwie tych świętych do naszego kościoła. Witraże
te wraz z witrażem św. Barbary ufundowanym przez górników
poświęcił na zakończenie Mszy św. powitalnej O. bp Damian
Muskus.
Nie było w historii naszej parafii jeszcze żadnego wikarego
i pewnie nigdy takiego nie będzie dlatego na Mszę św. o 22.00
zaprosiliśmy naszego jedynego rodaka ks. Rafała Ryczka, który
przewodniczył liturgii oraz księży wikariuszów z Kościelca, którzy w naszej wiosce katechizowali. Na zaproszenie odpowiedzieli:
ks. Tadeusz Tylka, który wygłosił kazanie, ks. Stanisław Bercal i
ks. Marek Guśpiel, którym wyrażamy naszą wdzięczność.
Po raz pierwszy w naszej historii mieliśmy całonocną adorację Najświętszego Sakramentu z towarzyszącym Obrazem
„Jezu ufam Tobie” i relikwiami świętych apostołów Miłosierdzia.
Wierni dopisali nadzwyczajnie. Podobnie zresztą w ciągu całego
następnego dnia. Na zakończenie Mszy pożegnalnej odczytałem
wpis do kroniki peregrynacji wraz z postanowieniami i owocami,
które pozostaną z nami w naszej parafii.
Są to: - poświęcone witraże św. Faustyny i bł. Jana Pawła II w
kaplicy, która ma się stać kaplicą Miłosierdzia Bożego.
- wprowadzamy na stałe całonocną adorację Grobu
Pańskiego
- co miesiąc w trzeci piątek miesiąca Godzina Miłosierdzia
przed Najświętszym Sakramentem.

Oby ten przeżyty przez nas czas stał się dla wszystkich naszych parafian początkiem uświadamiania sobie swojej wiary i
przylgnięciem do Chrystusa.

21 XI 2012 - CHRZANÓW - PARAFIA ŚWIĘTEJ RODZINY
Proboszcz: ks. Edward Kwarciak, R.M.
Wikariusze: ks. mgr Dariusz Chrostowski, , moderator
dekanalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ks. mgr
Michał Iwan.
Rok erygowania parafii – 1995.
Kościół parafialny w budowie od 1990 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 7000.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji:
Do świętego czasu Nawiedzenie przygotowywaliśmy się poprzez
uczestniczenie w Nowennie miesięcy.
Od dziewięciu miesięcy w trzecie
piątki miesiąca spotykaliśmy się na
uroczystych nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego. W ich czasie zawsze
było wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, później rozważanie z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny połączone z odmawianiem Koronki
do Bożego Miłosierdzia. Inną formą
przygotowań parafii były rekolekcje i
kończąca je spowiedź.
Mszę świętą na rozpoczęcie nawiedzenia celebrował wraz z kapłanami
dekanatu chrzanowskiego ksiądz biskup Jan Zając. Przy okazji poświęcił
kaplicę św. Joanny Beretty Molli, gdzie
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będziemy się modlić za rodziny nie tylko z naszej parafii, ale z
całego miasta.
Wieczorem tradycyjnie odprawiona została Msza święta o
powołania, którą odprawili księża wcześniej tu pracujący. Generalnie peregrynacja przebiegała według ustalonego planu, podobnie jak miało to miejsce w innych parafiach przeżywających
nawiedzenie.
Wierni licznie wzięli udział w rekolekcjach i przystąpili do

sakramentu pokuty, a później uczestniczyli w wydarzeniach
peregrynacji. Poproszeni o pomoc włączyli się także w przygotowania zewnętrzne do nawiedzenia. Tu na szczególną pochwałę
zasłużyli górnicy.
Co do parafii... Parafia Świętej Rodziny została wydzielona
z parafii św. Jana Chrzciciela z Kościelca. Kiedyś były plany, by
powstało tu wielkie osiedle i dlatego też zaproponowano i później
zbudowano tu duży kościół. Plany rozwoju miasta jednak przepadły, za to kościół pozostał. Pomimo tego, że stał na uboczu, ogłoszony został parafią. W tej chwili parafia liczy ponad 7 tysięcy
wiernych, praktycznie wygląda to nieco gorzej. Może przy dobrej
woli kiedyś nastąpi tu dalsza rozbudowa osiedli, ale nie zanosi się
na to, by stało się to szybko.
Historia parafii:
„Budowa kościoła parafialnego na chrzanowskim Osiedlu Młodości rozpoczęła się w 1990 wysiłkiem księży i parafian z Parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie, która w tym czasie skupiała
około 12 tysięcy wiernych dysponując niewielkim
kościołem w Kościelcu. Przygotowaniem do rozpoczęcia prac oraz pierwszą fazą budowy kierował ks.
Rafał Domagała.
Parafia została erygowana w 1995 poprzez
oddzielenie dotychczasowej zachodniej części
parafii w Kościelcu. Już od początku lat 80. XX
wieku dla Osiedla Młodości prowadzono osobne
księgi parafialne, które trafiły do nowego kościoła
wraz z powołaniem parafii św. Rodziny. Pierwszym
proboszczem został ks. Andrzej Kopicz, który kierował dalszymi pracami przy budowie i urządzeniu
nowego kościoła.
W parafii działają następujące grupy: Rada
Duszpasterska, Róże Różańcowe, Ruch Światło-Życie, schola,
ministranci, lektorzy, szczep „Cisowy Dworek” (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej).
Kościół parafialny
W kościele parafialnym od 30 września 2007 znajdują się relikwie św. Joanny Beretty Molli.

Duszpasterstwo
Z dniem 1 lipca 2006 dotychczasowy proboszcz parafii ks.
Andrzej Kopicz został przeniesiony do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w charakterze dyrektora
administracyjnego PAT, a nowym proboszczem został ks. mgr
Edward Kwarciak. Wikariuszami parafii są ks. mgr Michał Iwan i
ks. mgr Dariusz Chrostowski.” (Źródło: http://www.swieta-rodzina.com.pl/)
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22 XI 2012 - CHRZANÓW-ROSPONTOWA - PARAFIA MB OSTROBRAMSKIEJ
Proboszcz: ks. Mieszko Pabiś
Rok erygowania parafii – 1939.
Kościół parafialny wybudowany w latach 1935-1939,
konsekrowany w 2009 roku.
Liczba mieszkańców – ok. 2800.
Ksiądz proboszcz o peregrynacji w parafii i dekanacie:
Parafia M. B. Ostrobramskiej w Chrzanowie Rospontowej w
dniach 22 i 23 listopada przeżywała uroczystość Nawiedzenia
Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii świętej Faustyny i błogosławionego Jana Pawła II.
O godzinie 16.30 przy kościele parafialnym zgromadzeni
wierni, trwając na modlitwie oczekiwali na przybycie samochodu
kaplicy. Razem z nami modlił się O. bp Damian Muskus. Około
17.00 przybył do nas Obraz Bożego Miłosierdzia i został uroczyście wprowadzony do świątyni. Następnie wszyscy obecni uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył O. bp Damian.
Po Mszy świętej przez ucałowanie oddano hołd
relikwiom. O godzinie 19.00 czuwanie przy Obrazie
rozpoczęły dzieci przygotowujące się do przeżycia I
Komunii św. wraz z rodzicami. Kolejne godziny adoracji prowadzili Małżonkowie i Młodzież.
O godzinie 22.00 Mszę świętą celebrowali Księża
Rodacy oraz kapłani, którzy wcześniej pracowali w
parafii. Wszyscy modlili się o nowe powołania kapłańskie z Ziemi Chrzanowskiej.
Po Mszy świętej Rozważania Drogi Krzyżowej
poprowadziły Siostry z Róż Różańcowych. Adorację
zakończono około północy.
Nazajutrz modlitewne czuwanie rozpoczęło się
Mszą świętą o godzinie 7.00 i trwało do godziny
Bożego Miłosierdzia. W tym czasie wierni licznie
nawiedzali kościół i trwali w adoracji. Odmawiali
różaniec, rozważali fragmenty Dzienniczka Siostry
Faustyny.
O 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia wpro-

wadziła wszystkich w
dziękczynną Eucharystię
kończącą, błogosławiony
czas nawiedzenia. Następnie
pożegnaliśmy
Obraz, który udał się w
dalszą drogę do sąsiedniego dekanatu, do parafii
Młoszowa.
Wiele osób z parafii zaangażowało się w
zewnętrzną oprawę uroczystości, przystrojenie
świątyni, przygotowanie
liturgii. W czasie odprawianych Eucharystii wierni licznie przystępowali
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do Stołu Pańskiego. Mamy nadzieję na błogosławione
owoce Nawiedzenia. Bogu niech będą dzięki!
O parafii:
W parafii dotychczas pracowali: ks. Franciszek Kisiel (koniec 1939 - październik 1944), ks. Józef Stanka
(późniejszy profesor krakowskiego seminarium duchownego), ks. Mieczysław Kozicki (1944 - 1945), ks.
Władysław Wala (1 październik 1945 - 7 luty 1950),
ks. Edward Broszkiewicz (1950 - kwiecień 1954), ks.
Michał Potaczało (1954 – 1975), ks. Kazimierz Antosz
(16 styczeń 1975 - 21 czerwiec 1980), ks. Stanisław
Marchewka (21 czerwiec 1980 – 1985), ks. Andrzej Olszowski (1985 – 1990), ks. Henryk Bąk (1990 – 2010)
- wikariusz: ks. Paweł Zięba (1990 – 2000), wikariusz:
ks. Antoni Staszeczka (2000 – 2010), ks. Krzysztof
Burdak (2010 – 2012), wikariusz: ks. Edward Częczek
(2010 – 2012 -). Z parafii pochodzi ks. Stanisław Jaśkowiec, proboszcz Bazyliki Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny w Wadowicach, który podczas niedawnego nawiedzenia obrazu Pana Jezusa Miłosiernego ufundował parafii obraz
Jana Pawła II, który ma zdobić nowopowstający ołtarz boczny.
Krótkie kalendarium parafii opracowane na podstawie
kroniki parafialnej:
•
12 wrzesień 1982 - pielgrzymka do Płok na koronację
obrazu Matki Bożej;
•
1982 - uroczystości Jubileuszowe 600-lecia Pani Jasnogórskiej – nowenna;
•
1981 - rozbudowa plebanii;
•
Boże Ciało 1981 - pierwszy raz od trzydziestu lat procesja ulicami parafii
16 listopad 1980 - Maryja w obrazie Patronki
Parafii
rozpoczyna
peregrynację
po
parafii;
28 wrzesień 1975 - poświęcenie grobowca ks. Michała Potaczało
przez ks. Zbigniewa Mońko;
24 - 25 maj 1975 - wizytacja kanonicza ks. bpa Stanisława
Smoleńskiego;
4 styczeń 1975 - nagła śmierć ks. Michała Potaczało;
kwiecień - maj 1970 - malowanie całego kościoła, wykonanie
bocznych ołtarzy, obrazy ścienne: chrzest Polski i Zmartwychwstanie Jezusa, stacje Drogi Krzyżowej techniką sgrafito;

•
1969 - wykonanie w prezbiterium scen z życia Matki Najświętszej techniką sgrafito /ofiarowanie
Jezusa w świątyni, pokłon trzech
Królów, nawiedzenie św. Elżbiety/;
•
1969 - malowanie prezbiterium;
•
3-4 maj 1968 - kradzież w
kościele;
•
16 kwiecień 1967 - wizytacja
kanoniczna ks. bpa Jana Pietraszko;
•
lato 1965 - remont dachu
kościoła;
•
12-13 marzec 1968 - nawiedzenie parafii przez Najświętszą Marię Pannę w cudownym
obrazie;
•
Wielki Post 1965 - Misje z okazji trzydziestolecia budowy kościoła, postawienie żelbetowego krzyża, w ciągu roku
dokładny remont dachu;
•
koniec 1964 - powstaje inteligenckie koło tercjarzy franciszkańskich;
•
1964 - naprawa i konserwacja szat kościelnych, sporządzono nakrycie na chrzcielnicę i zrobiono metalowe tabernakulum;
• 1963 - urządzono powietrzne ogrzewanie kościoła;
21 listopad 1959 - zamieszkanie na nowej plebanii;
20 październik 1956 - położono płytę sufitową na
ścianach plebanii;
18 wrzesień 1955 - poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę plebanii;
czerwiec 1955 - rozpoczęcie budowy plebanii;
5-6 czerwiec 1955 - wizytacja kanoniczna biskupa
krakowskiego J.E. ks. Franciszka Jopa;
• 19 listopad 1939 - erygowanie ekspozytury
/kościoła filialnego/ na Rospontowej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej;
• 18 listopad 1939 - powołanie do życia parafii
Chrzanów – Rospontowa;
• 15 wrzesień 1935 - poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła na Rospontowej.
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