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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15 
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30, 
18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. Stanisław Jaśkowiec, R.M., dziekan dekanatu Wadowice Północ* Wikariusze - ks. Piotr Wiktor, ks. Adam 
Garlacz, ks. Janusz Korbel, ks. Stefan Trojan, wyśw. 1995, ks. Piotr Sobala, wyśw. 1994, wizytator katechetyczny rejonu VI *
W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafi i mieszka: o. Eugeniusz 
Chuchro OCD, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Roków (301), Wadowice – część (9566)

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

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

Nikomu i nigdy nie jest łatwo mówić o człowieku. Tym trud-
niej dotrzeć do tajemnicy osoby – człowieka takiego formatu i 
talentów jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Może lepiej byłoby zamilknąć wobec niego, bo był przebo-
gatym darem, ale i głęboką tajemnicą. Może dlatego tyle o Nim 
napisano, powiedziano, choćby poprzez tytuły artykułów, ksią-
żek, czy poprzez fi lmy ostatnich lat. A mimo to – zawsze gdzieś 
w sercu powstaje niedosyt, wszak obraz człowieka powstaje tylko 
wtedy, gdy zbierze się razem wszystkie dzieła miłości, wszystkie 
myśli, inicjatywy dobrej woli, wszystkie czyny miłości bliźniego, 
modlitwy, cierpienia.

Przygotowując się do kanonizacji w papieskich Wadowicach 
patrzę dziś jeszcze raz na Jego życie i co dostrzegam? Dostrze-
gam m.in. Jego ewangeliczny radykalizm. Z czego on wyrasta? 
Pomocą niech będą słowa poety: „Mogę żyć bez pokarmu, bez 
powietrza, bez wody, bez słońca, bez gwiazd, bez marzeń, bez 
snów. Mogę żyć pod ziemią jak kret, ale nie mogę żyć bez Ciebie 
Boże, bo jesteś wszystkim czego potrzebuję na tym świecie, bo je-
steś dla mnie wszystkim. Bo bez Ciebie kwiaty nie są pachnące… 
gwiazdy nie świecą… woda jest gorzka… łąki nie są zielone… 

ptaki nie śpiewają… moje serce nie bije… bo bez Ciebie nie mam 
nic”.

Ileż w Janie Pawle II było modlitwy, kontemplacji, zatopienia 
w Bogu. Ta kontemplacja Boga i zjednoczenie z Nim prowadziły 
Go do ludzi. Uczyły Go, że trzeba być jak Bóg blisko ludzi, że 
trzeba tu na ziemi przedłużać Jego człowieczeństwo. Może dla-
tego Jan Paweł II idąc do ludzi mówił nam o Jezusie, jedynym 
Zbawicielu świata. Mówił poprzez pielgrzymki apostolskie, 
encykliki, adhortacje i Listy Apostolskie. Nasz Wielki Rodak, 
Wadowiczanin szedł przez świat niesiony wezwaniem serca, ze 
świadomością, że nam nie wolno w miejscu stać. On szedł ni-
czym po złote runo… po ostatnią nagrodę… wśród odwróconych 
plecami. Szedł dając świadectwo.

Razem z wami patrzę na życie bł. Jana Pawła II Wielkiego 
Papieża. I przygotowując się do Jego kanonizacji dostrzegam w 
Jego życiu różnorodne płaszczyzny znaczone darem miłości. Za-
trzymuję się dziś nad darem dla Ojczyzny naszej – Polski, ziemi 
znaczonej Jego obecnością aż dziewięć razy.

Jan Paweł II kiedy rozpoczynał swój pontyfi kat powiedział 
charakterystyczne słowa: „Cóż mam powiedzieć o sobie ja, 

Bądźcie świadkami miłosierdzia 
W oczekiwaniu na Kanonizację błog. Jana Pawła II
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któremu po 30-dniowym pontyfikacie Jana Pawła I wypadło z 
niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności przejąć po nim dzie-
dzictwo i sukcesję apostolską na Stolicy św. Piotra? Cóż mam 
powiedzieć ja, pierwszy po 455 latach papież wezwany na Stolicę 
Rzymską spoza Włoch? Cóż mam powiedzieć ja, Jan Paweł II, 
pierwszy w dziejach Kościoła i Ojczyzny papież Polak, papież 
Słowianin? …Wszystko to noszę w sercu i niejako zabieram 
z sobą”.

Ojciec Święty Kochał Polskę, kochał Kraków i rodzin-
ne Wadowice, w których „wszystko się zaczęło”. Dawał 
temu wyraz podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Wzrusza-

jąca była ta ostatnia z 2002 roku, kiedy Papież w Krakowie 
oddał świat Miłosierdziu Bożemu i zarazem zlecił nam zada-
nie: „Trzeba przekazać światu ogień miłosierdzia. W miło-
sierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście. To 
zadanie powierzone nam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi 
w Krakowie, w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miło-
sierdzia… Bądźcie świadkami miłosierdzia.”

„Przez kraj przeszedł z słowem żywej wiary. Treścią Ewangelii 
pustkę serc wypełnił On Wielki Zwiastun Nadziei.  W oczekiwa-
niu na kanonizację przywołujemy pokorę i miłość, których nas 
uczył pochylając się nisko ku ziemi całując prochy naszych Ojców. 

Z życia parafii św. Piotra 
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W ósmym dniu – czyli w ósmą środę – Nowenny do świę-
tego Józefa – 5 marca 2014 roku uroczystościom naszym 
rano o godzinie 8.00 i 17.00 przewodniczyli i słowo Boże 
wygłosili księża Księża Pallotyni z Kopca. Kazania głosił 
ksiądz Rafał Hołubowski. Na rannej Mszy z księdzem 
Rafałem przyjechał brat Dariusz. Na wieczornej Mszy 
do księdza Rafała dołączył ksiądz Wiesław Guła wraz z 
pięcioma nowicjuszami. Ósma środa to Środa Popielcowa 
– początek Wielkiego Postu. W czasie Mszy było posypa-
nie głów popiołem. 

Ósmy dzień dziewięciośrodowej Nowenny 
do świętego Józefa – 5 marca 2014 r.
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Niedziela 2 marca 
2014 roku była po-
święcona Służebnicy 
Bożej Kunegundzie 
Siwiec. Wszystkie nie-
dzielne kazania – po-
cząwszy od sobotniej 
wieczornej Mszy (1 
marca br.) – były po-
święcone duchowości 
Kunegundy Siwiec. 
Kazania głosił ojciec 
Mariusz Gomoliszek.

Oto treść kazania:
„ C h c i a ł b y m 

przedstawić wam 
postać Kunegundy 
Siwiec (1876-1955), 
imię może wydawać 
się nam dziwne, niepopularne a postać w swym zewnętrznym 
wyglądzie niepiękna, tym bardziej wyraża to prawdę, iż Bóg pa-
trzy w serce a nie na to co zewnętrzne.

Kundusia – bo tak zdrobniale nazywano Kunegundę Siwiec 
- urodziła się w niedalekiej Siwcówce, parafia Stryszawa, była 
jedną z dziesięciorga rodzeństwa, byli to zwyczajni, prości ludzie, 
a ona sama zwykłą, młodą, wiejską dziewczyną, niczym nieróż-

Niedziela ze Służebnicą Bożą 
Kunegundą Siwiec na Karmelu 

– 2 marca 2014 r.

niącą się od rówieśniczek. 
Pracowała przy gospodar-
stwie, a w niedzielę czy w 
dni świąteczne lubiła w to-
warzystwie porozmawiać, 
pobawić się, potańczyć.

Przełomowym wyda-
rzeniem w życiu Kundusi 
były rekolekcje wygło-
szone przez o. Bernarda 
Łubieńskiego, znanego 
redemptorystę, które tak 
ją poruszyły, że od tego 
momentu, można powie-
dzieć nie była już zwy-
czajną dziewczyną i mając 
21 lat życia postanowiła 
poświęcić się na wyłączną 
służbę Bogu.

Co wyróżniało więc Kunegundę Siwiec spośród grupy po-
dobnych jej dziewczyn? Oto świadectwo jej kierownika ducho-
wego ks. Bronisława Bartkowskiego, który zapewne najlepiej ją 
poznał:

W prostej, wiejskiej kobiecie, wyczuwali wszyscy, którzy się 
z nią zetknęli, jakieś głębokie życie wewnętrzne. Życie zjedno-
czone z Bogiem. Nadzwyczajna była wierność i czujność, z jaką 

Kundusia odpowiadała na każde poru-
szenie łaski Bożej. To nadawało wartość 
czynnościom pozornie mało wartym, tak 
pospolitym. Pięknie powiedziała pewna 
matka: „Chcę Boga wielbić każdą wypra-
ną pieluszką mojego dziecka”. Żyła Jezu-
sem. Dosłownie. I tak jakoś bezpośred-
nio, na co dzień, że aż dziwne się wydaje, 
że można swój stosunek z Bogiem tak 
prosto, ufnie po dziecięcemu ułożyć… 
Instynktownie czuli to prości ludzie i szli 
do niej ze sprawami najintymniejszymi, 
z prośbą o pomoc w rachunku sumienia 
z całego życia… Najtrudniej jest pisać o 
rzeczach prostych, tak by ukazać całą ich 
wielkość. 

Kundusia otrzymała tę łaskę od Boga, 
która pozwalała jej w duchu prowadzić 
wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, 
Matką Bożą, ze świętymi zakonu karme-
litańskiego oraz innymi „mieszkańcami” 
nieba. W tych rozmowach zebranych w 
duchowy dziennik wydany pt. Miejsce 
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Mojego miłosierdzia i 
odpoczynku, najczęściej 
jednak ten wewnętrzny 
dialog odbywa się między 
nią a Panem Jezusem, 
który ma dla niej słowa 
miłości i miłosierdzia, po-
dobnie jak do św. Faustyny 
Kowalskiej, czasami Pan 
Jezus się powtarza mówi 
jej to samo, ale z miłością 
jak dziecku, któremu wie-
le razy trzeba powtarzać 
to samo. Dziennik ten 
rozpoczynają słowa skie-
rowane do Kundusi przez 
Pana Jezusa: 

Pragnę udzielać mi-
łosierdzia. Ono z krzyża 
płynie. Z miłości płynie 
miłosierdzie. Miłość 
wzgardzoną ofiaruj Ojcu 
Przedwiecznemu, aby 
wyprosić miłosierdzie 
Boże. I łzy moje ofiaruj 
Ojcu niebieskiemu przez 
Matkę moją dla wyjedna-
nia miłosierdzia. Wiele, 
dużo dusz można zbawić 
przez to. Swoje krzyże i 
cierpienia łącz z miłością 
moją. Radość mi sprawia 
takie ofiarowanie miłości 
wzgardzonej i wynagra-
dza. Oddałem ci Serce 
moje, byś Mnie moim 
Sercem kochała…To jest 
moje największe pragnienie, abyś Mi pomagała w zbawianiu dusz 
i wynagradzała Mi krzywdy, wyrządzane przez grzeszników, w 
tym okażesz Mi miłość największą. Pragnę, abyś w prostocie 
serca i z miłości ponosiła małe ofiary w cierpieniach – z radością. 
Oddaję ci się na własność z moimi skarbami, abyś nimi rozporzą-
dzała dla drugich

Przemawiają do niej i inni święci:
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus(3 października): Siostro moja, 

wielką łaskę znalazłaś u Pana. Pan Bóg przygotował dla ciebie 
wielkie łaski. 

Kundusia: Co się we mnie Panu Jezusowi spodobało?
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość twoja ku Bogu i bliź-

nim.
Matka Boża: Ty nie należysz do dusz pysznych. Syn mój bo-

wiem przemawia tylko do dusz pokornych i nadal do ciebie bę-
dzie przemawiał. Prośby twoje są wysłuchiwane, módl się, a nie 
ustawaj, bo wiele możesz uprosić dla siebie i dla innych.

Często prosi za innych, o miłość doskonałą, pyta jak postępo-
wać wobec sąsiada, żali się że nie wie o co prosić. Relacja w jaką 
wchodzi Kundusia jest bardzo prosta, wręcz dziecinna. Wobec 
takiej prostoty kierownik duchowy Kundusi mówi takie słowa: 

Może to tylko brak skupienia, zbytni niepokój i „troska o bar-
dzo wiele” sprawiają, że nie słyszymy, co mówi w nas Pan, tak jak 
Go słyszała w sobie Kundusia.

Mimo, że Kunegunda 
Siwiec prowadziła tak głębo-
kie życie wewnętrzne, czuła 
potrzebę podzielenia się 
swoją wiarą, czuła potrzebę 
ubogacenia się wiarą innych, 
dlatego stała się członkiem 
wspólnoty świeckiego kar-
melu przy klasztorze karme-
litów bosych w Wadowicach. 
Tu pogłębiała nie tylko 
wiedzę ale i relację, żywą 
relację ze świętymi karmelu, 
szczególnie ze św. Teresą od 
Dzieciątka Jezus. Dlatego 
jeśli czujesz w sobie pragnie-
nie głębszej relacji z Bogiem 
nie zagłuszaj go w sobie, ale 
spróbuj wypłynąć na głębię 

i poszukaj grupy, wspólnoty, która ci odpowiada, może właśnie 
wspólnoty świeckiego Karmelu, by w niej doświadczyć tej zażyłej 
relacji z Jezusem, jak ją doświadczała Kundusia.

Tak jak to bywa w przypadku świętych, także w życie służeb-
nicy Bożej Kunegundy Siwiec została wpisana tajemnica cierpie-
nia przez ostatnie 7 lat życia była przykuta do łóżka, przez pół 
roku mogła leżeć tylko na jednym boku. Można się użalać nad 
nią i jej cierpieniem, ale tajemnicą naszej wiary jest to, że krzyż 
i cierpienie jest jednocześnie doświadczeniem bólu ale i miłości 
samego Jezusa, tego cierpienia, którego sam doświadczył na 
Krzyżu, a więc jest i tajemnicą wybrania by ten krzyż wraz z Nim 
nieść. Każdy z nas ma swój krzyż i cierpienie, które jest częścią 
jego życia, dlaczego go więc nie ofiarować Jezusowi, uczynić z 
krzyża zasługę na niebo dla mnie, dla moich bliskich, skoro i tak 
nie mogę sprawić by tego cierpienia nie było w moim życiu zupeł-
nie. Nadać intencję nie tylko mojemu krzyżowi ale i wysiłkowi, 
który podejmuję, modlitwie, Mszy świętej…. To mogę zrobić, 
niech więc będzie to lekcją jaką otrzymałem od służebnicy Bożej 
Kunegundy Siwiec.”

Była wystawa i kiermasz książek, a po Mszy świętej o godzinie 
11.45 był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu grupy teatral-
nej „Kurtyna” ze Stanisławia Górnego poświęcony również słu-
żebnicy Bożej Kunegundzie Siwiec.
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„Pójść za Nim drogą świętości…”

Młodzież Papieskiej Parafii Ofiarowania N.M.P. w Wadowicach, 
mając świadomość dziedzictwa, jakie pozostawił wszystkim bł. 
Jan Paweł II, zaprasza swoich rówieśników na „Wadowickie Spo-
tkanie Młodych”, które ma być duchowym przygotowaniem do 
dnia kanonizacji Papieża Polaka. 
Pragniemy na modlitwie i Eucharystii poczuć wspólnotę serc 
młodych ludzi, którzy chcą podążać, jak Jan Paweł II, drogą 
świętości. 

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

Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Powiedział ks. F. Jeleśniański pod-
czas Nowenny do św. Józefa na Kar-
melu w Wadowicach i jako przykład 
takiej postawy podał św. Rodzinę z 
Nazaretu pielgrzymującą do świątyni 
jerozolimskiej. Z bólem serca nawiązał 
do obecnej sytuacji, która ukazuje brak 
modlitwy w domach, rodzinach, częste 
rozwody, brak czasu dla Boga, ciągłe 
skupianie się na sobie, sprawach dru-
gorzędnych. Na ten stan ks. proboszcz 
widzi potrzebę wielkich rekolekcji. Wła-
śnie Wielki Post, który rozpoczynamy, 
powinien nam w tym przemyśleniu życia pomóc. Oto 
fragment. 

Słyszeliśmy, że  Rodzice Jezusa chodzili do świątyni. Daleka 
to była droga, aby z Nazaretu dojść do Jerozolimy. Ale kiedy Jezus 
skończył 12 lat, był zdolny do tego, aby tę drogę pokonać. Święty 
Józef z Maryją biorą Go zatem ze sobą; prowadzą do świątyni. Od 
przykładu ojca i matki idzie wiara – od codziennego pacierza, od 
niedzielnej Mszy świętej. 

Czy wiecie, co jest największym problemem młodzieży 
przygotowującej się do bierzmowania? Człowiek może być tym 
zaskoczony i mogą mu od tego włosy dęba stanąć...  Odmówienie 
pacierza. I to tego podstawowego, jak: „Ojcze nasz...”, „Zdrowaś 
Maryjo...”, „Wierzę w Boga Ojca...”. Jest to znak dający wiele do 
myślenia. Nie ma modlitwy w naszych domach! Nie ma...          

Jeżeli my w naszych domach się nie modlimy, to nie potra-
fi my przeżyć spotkania z Bogiem i  nie potrafi my odczytać Jego 

głosu w swoim sercu – tak, jak odczytał  go święty Jó-
zef, jak odczytuje go młody człowiek, kiedy słyszy głos: 
Pójdź za Mną! I kiedy  zostawia wszystko, by poświęcić 
się Bogu w zakonie, w kapłaństwie, w małżeństwie. 
Czy my rozumiemy dzisiaj, że małżeństwo jest tajem-
nicą świętości i drogą do zbawienia? Zawsze możemy 
powiedzieć, że 99% wybiera drogę małżeństwa, a tylko 
ten jeden poświęca się Bogu. Ale to wystarczy.

Ale czy my odczytujemy nasze życie małżeńskie, 
rodzinne jako powołanie Boże? Zamiast pacierza 
– przeglądanie internetu, zawiązywanie przyjaźni za 
wszelką cenę. Potem nie znamy człowieka i po fakcie 
stwierdzamy: pomyłka, niedopasowanie charakterów... 

Albo inna droga: - „My najpierw musimy spróbować. My naj-
pierw musimy pomieszkać rok, dwa jak rodzina, żeby się prze-
konać, czy pasujemy do siebie. I dlaczego nie mogę przystąpić do 
ołtarza?” – pytają. 

Bracia i siostry, potrzeba nam jako społeczeństwu, jako na-
rodowi wielkich rekolekcji. Wielkich rekolekcji... ażeby zwrócić 
swoje życie ku Panu Bogu. Nam się wydaje: - „Ileż to ja nie po-
święcam dla Pana Boga?!” Ale cokolwiek byśmy nie zrobili dla 
Pana Boga, mamy to w ogromnej zacności i potrafi my później 
to wypominać, upodabniając się tym samym do tych modlących 
się w świątyni z Ewangelii: - „Dziękuję ci, Panie Boże, że  nie 
jestem jak inni ludzie – poszczę, daję dziesięcinę.” Nieraz tak co 
do milimetra potrafi my wymierzyć, ile ofi arujemy Bogu. Musi-
my odwrócić swoje myślenie i zastanowić się, ile Pan Bóg dla nas 
czyni.  Bo to, co niby my dla Niego robimy, tak naprawdę nie 
czynimy dla Pana Boga, ale robimy tylko i wyłącznie dla siebie. 
Jedynie dla siebie!

Cdn. 

Od przykładu ojca i matki idzie wiara

Ale też przede wszystkim opiekun i wychowawca 
Pana Jezusa – św. Józef, bo to o nim mowa – wypełnił 
swoje zadania wzorowo. Ta funkcja i ta praca go uświę-
cały. Podjął swoje obowiązki ochotnie i odpowiedzial-
nie. Jest w tym przykładem dla współczesnych ojców, 
którzy mają podobne zadania względem swoich dzieci, 
względem rodziny. Ostatnia część kazania z Nowenny 
do św. Józefa – poniżej. 

Nauczyciel pracy 
solidnej 

i służebnej 
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Barwałd Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:10, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998 

Młody Józef chce założyć rodzinę taką ja-
kich setki i tysiące już istniały w Izraelu. I oto 
dowiaduje się, że jego rodzina ma być wyjątko-
wą, bo Maryja zostaje Matką Dziecka, które 
jest Synem Bożym. Józef ma świadomość, że 
jego obowiązki nabierają nowej rangi i jeszcze 
większego znaczenia. Ciężka praca cieśli słu-
żyć będzie utrzymaniu całej rodziny, a przede 
wszystkim dziełu zbawienia. Podejmuje ją więc 
z wielką odpowiedzialnością i świadomością, 
że o na go uświęca. Przekazuje ten zawód i 
Jezusowi, przygotowując Go w ten sposób do 
samodzielnego życia. Józef – ojciec i opiekun; 
jest o n nauczycielem pracy solidnej i służebnej. 
Nie ulega wątpliwości, że św. Józef cenił sobie 
najwyżej – tytuł wychowawcy Jezusa. Chry-
stus, choć poczęty w sposób cudowny, to jednak podlegał prawom 
dziecięctwa i wzrostu. Mówi Pismo św., że był poddany swoim 
Rodzicom. I choć największy udział w tym wychowaniu miała 
Maryja jako Matka, to jednak rola Józefa jako głowy rodziny jest 
tu niezastąpiona. Jego zdecydowaną i odważną postawę widzimy 
we wszystkich trudnych momentach życia Świętej Rodziny.

I taka jest właśnie funkcja ojca w 
każdej rodzinie – jako opiekuna i wy-
chowawcy. Jak pięknie widzieć, kiedy 
dzieci szanują swojego ojca, matkę; 
z wdzięcznością i szacunkiem się do 
nich odnoszą. Jak pięknie widzieć, 
kiedy ojciec – nawet w starszym 
wieku – pyta syna: czy dobrze postę-
pujesz? A może nieraz przestrzega i 
mówi: synu, może trzeba inaczej... 
To jest właśnie ta troska, ta odpo-
wiedzialność, którą trzeba w sobie 
wypracować poprzez przykład i dar 
tych, którzy zostają nam powierzeni 
z Opatrzności Bożej. 

 Patrzmy na świętego Józefa. 
Prośmy go o to, aby zawsze nam towa-
rzyszył w naszym życiu, aby był ciągle 
przyzywany jako orędownik każdej 
rodziny, aby ojciec nie wstydził się 
uklęknąć przy swoich dzieciach do 

modlitwy i w ten sposób dbał o to, że trzeba im 
pokazać, iż przed Bogiem zgina się każde kola-
no. I nawet w ciężkim przepracowaniu trzeba 
umieć to zachować; dopilnować, dbać o rozwój 
religijny swoich dzieci, domowników.   Ojcu 
musi leżeć na sercu dopilnowanie praktyk re-
ligijnych, czy dziecko uczęszcza na religię i jak 
się uczy, przewodniczenie modlitwie w swojej 
rodzinie i pielęgnowanie tradycji rodzinnych.  
Ten obowiązek i odpowiedzialność spoczywa 
na sercu i barkach ojca. 

Kiedy dziś patrzymy na św. Józefa jako wzór 
ojca, Głowy Świętej Rodziny niech panowie 
zapytają się w duchu: Jaką ja jestem głową w 
swojej rodzinie? Czy mam świadomość  tego, 
ile na mnie ciąży zadań? I że ciąży na mnie 

odpowiedzialność przed Bogiem za dobre i godne wypełnienie 
tych obowiązków?

Niech święty Józef, Patron ojców, Patron rodziny, wspiera 
każdą rodzinę; niech umacnia. A my módlmy się, pamiętając, że 
jest On tym, który dany jest dla nas jako pomoc, jako orędow-
nik, jako dar i łaska naszego Ojca.

Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 
1842 r. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Rodzi-
ce wychowywali dzieci w głębokim poszanowaniu religii. Domi-
nik już jako pięcioletni chłopiec służył do Mszy św., co wymagało 

od niego dużego samozaparcia, bo Eucharystię sprawowano 
wówczas tylko rano. Podobno, nie mając zegarka, wiele razy 
przychodził za wcześnie i modlił się klęcząc przed zamknięty-
mi drzwiami kościoła. Po Mszy uczył się w szkole prowadzonej 

9 marca 

Święty Dominik Savio
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

„Rewelacja, to jest wydarzenie historyczne!”, takie opinie 
można było usłyszeć podczas uroczystego otwarcia dworskiego 
spichlerza w Brzeźnicy w piątek 28 lutego 2014 r. Na zaprosze-

Spichlerz Książki w Brzeźnicy - 
jedyny taki w Polsce 

nie Wójta Gminy Brzeźnica – Bogusława Antosa przybyli liczni 
goście.

Biało - czerwoną wstęgę w Spichlerzu Książki wraz z gospo-

przez proboszcza. Gdy zakończył w niej edukację, przeniósł się 
do kolejnej szkoły, do której musiał codziennie chodzić 8 km 
pieszo. Mawiał, że w drodze towarzyszą mu Jezus, Maryja i Anioł 
Stróż.

Dnia 8 kwietnia 1849 roku, w Wielkanoc, przyjął pierwszą 
Komunię świętą. Ze strony księdza proboszcza był to akt wielkiej 
odwagi, gdyż w owych czasach panowało przekonanie, że do sa-
kramentów należy dopuszczać w wieku znacznie późniejszym. O 
dojrzałości duchowej Dominika świadczą postanowienia, jakie 
napisał z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabo-
żeństwa:

1) będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to 
zezwoli mój spowiednik,

2) będę święcił dzień święty, 3) moimi przyjaciółmi będą 
Jezus i Maryja,

4) raczej umrę aniżeli zgrzeszę.

Mając 12 lat, Dominik spotkał św. Jana Bosko, który przyjął 
go do swego oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi 
szczególna duchowa więź. 

Pewnego dnia Jan Bosko miał do chłopców kazanie, w któ-
rym rozwinął trzy myśli: 1) jest wolą Bożą, byśmy się stali święty-
mi; 2) łatwo to można osiągnąć; 3) w niebie czeka wielka nagroda 
dla tego, kto zostanie świętym. Dominik zwrócił się wtedy do 
księdza Bosko z tymi słowami: „Czuję potrzebę i pragnienie, aby 
zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę 
zostać świętym. Niech mi ksiądz w tym dopomoże”. Na to wielki 
pedagog dał chłopcu taką odpowiedź: „Bądź 
zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obo-
wiązki i pomagaj kolegom”.

Dominik swoją postawą dawał przykład 
innym chłopcom. Podejmował wiele inicja-
tyw, żeby pomagać tym, którzy gorzej uczyli 
się i robili mniejsze postępy na drodze ducho-
wej. Był „prawą ręką” ks. Bosko. W bardzo 
młodym wieku otrzymał dar kontemplacji, 
ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Pewnego 
dnia zapukał do pokoju Jana Bosko błagając 
go, by natychmiast szedł z nim. Zaprowadził 
go do mieszkania umierającego protestanta, 
który pragnął pojednać się z Bogiem. Odle-
głość od oratorium była znaczna. Dla św. Jana 
Bosko pozostało na zawsze zagadką, skąd Do-

minik dowiedział się o tym protestancie i o miejscu jego zamiesz-
kania, skoro tu nigdy nie bywał. Nie wypadało zaś chłopca o to 
pytać. Kiedy indziej Dominik stanął przed bramą jednego domu 
i zadzwonił. Gdy mu otwarto, zapytał, kto tu umiera. Zaprzeczo-
no, a gdy na jego naleganie zaczęto wypytywać po mieszkaniach, 
znaleziono samotną, umierającą staruszkę.

Późną jesienią roku 1856 r. Dominik zaczął odczuwać wysoką 
gorączkę, gnębił go silny, uporczywy kaszel. Jan Bosko wezwał 
lekarza. Ten orzekł chorobę płuc, bardzo już zaawansowaną, i 
polecił, by chłopca natychmiast odesłać do rodzinnych stron. 
Kiedy Dominik żegnał św. Jana Bosko i kolegów, ze łzami w 
oczach powiedział: „Ja już tu nie wrócę”.

Dominik zmarł 9 marca 1857 roku, w wieku zaledwie 15 lat, 
zaopatrzony sakramentami świętymi. W chwili śmierci miał po-
wiedzieć do swojego ojca, który modlił się z nim, że widzi „pięk-
ne rzeczy”. Jego relikwie są w Turynie, w bazylice Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w pobliżu relikwii św. Jana Bosko. 
Śmierć nie rozłączyła duchowego ojca i syna.

Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiąz-
ków codzienności, przebywając między rówieśnikami, Dominik 
Savio osiągnął świętość. Jej rozumienie zawarł w liście do przy-
jaciela: „Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być rado-
snym i wiernie wypełniać nasze obowiązki”. Pius XI powiedział 
o nim: „Mały święty, ale gigant ducha”. Beatyfi kowany w 1950 
roku, kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wy-
znawca, jakiego kanonizował Kościół. Jest patronem ministran-
tów i młodzieży.
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele 
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Antoni Pitek * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław 
Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu krakowskiego : WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

darzem przecinali goście honorowi: Senator Senatu RP – Andrzej 
Pająk, Poseł na Sejm RP – Tadeusz Arkit, Prezes Stowarzyszenia 
Dolina Karpia – Franciszek Sałaciak.

(...)
W sali wystawienniczej urządzonej na parterze przed zgro-

madzoną publicznością wystąpili aktorzy „Teatru Gry i Ludzie” 
z etiudą teatralną pt.: „Legendy i opowieści”, na podstawie 
tekstów Adama Gorczyńskiego – dziedzica Brzeźnicy, galicyj-
skiego romantyka i Antoniego Kucharczyka – poety ludowe-
go, rodem z Bugaja w Bęczynie - gmina Brzeźnica. Symbolika 
gestów gry aktorskiej i czytane słowo zawierało wiele przesłań 
na życie. W zabytkowym wnętrzu biblioteki gościom towarzy-
szyła melodia płynąca z altówki, na której grał młody muzyk 
– Konrad Janus – uczeń ZSP - Gimnazjum w Brzeźnicy. Na 
koniec uroczystości ks. prob. A. Lenart dokonał poświęcenia 
biblioteki. Otwarciu odrestaurowanego Spichlerza towarzyszyła 
promocja nowo wydanej książki pt. „Gmina Brzeźnica: album 
starej fotografi i”, która swoją treścią wpisuje się doskonale w 
pielęgnowanie tradycji i ochronę dziedzictwa kulturowego. 
Z kolei na przygotowanej w sali wystawienniczej wystawie moż-

na było zobaczyć etapy, jak zmieniał się stary spichlerz w nową 
przestrzeń dla kultury. Polecamy zobaczyć wystawę i zwiedzić 
bibliotekę w oryginalnym wnętrzu.

www.galeria.brzeznica24.pl

Głęboki strach jest powodem wszelkich bojaźni człowieka. 
Strach może być potęgowany lub osłabiany różnymi czynnikami. 
Martin Heideger w swoim dziele „ Istnienie i czasy” twierdzi, że 
czas czyni z człowieka jednostkę. W głębokim strachu wstrzą-
sającym istotą ludzką i jej istnieniem człowiek staje się świadom 
siebie, swojej samotności, świadom, że on jest – solus ipse – ( 
jedyny, sam, niezastąpiony i niepowtarzalny ). 

Znany na świecie kanadyjski fi lozof Charles Taylor w swej 
książce „ A Seculare Age” twierdzi, że prymat jednostki jest jed-
ną z sił najważniejszych w kształtowaniu Europy. Taylor mówi 
o odcieleśnieniu ( ekskarnacji), które dokonało się w rewolucji 
aksjalnej. To odcieleśnienie doprowadza do prymatu jednostki ( 

indywiduum) we wspólnocie i wszędzie.
Dawniej człowiek był wcielony i wkomponowa-

ny w rzeczywistość w potrójny sposób: 
- był wcielony w społeczność
- społeczność była wcielona w kosmos
- a kosmos w boskość.
W nowoczesnych czasach człowiek oddalił się 

od wspólnoty, ale także od Boga. To odcieleśnie-
nie nie podążało w kierunku miłości, lecz w celu 
chęci władzy. Rządza władzy wypływa ze strachu. 
Głęboki strach unaocznia człowiekowi dwie fun-
damentalne możliwości egzystencji: autentyczną i 
nieautentyczną.

Egzystencja autentyczna podąża w kierunku 
wiary, zaufania i miłości.

Egzystencja nieautentyczna podąża w kierunku żądzy wła-
dzy, która potęguje się agresją wobec innych.

Biblia – Stary i Nowy Testament ukazują nam, że można osią-
gnąć pełnię życia, wyzwolić się od strachu dzięki wierze i ufności 
w rzeczywistość jaką jest Bóg - Stwórca rzeczywistości. Biblia 
szczególnie Nowy Testament podkreślają: „ człowieku, nie lękaj 
się tylko wierz”! Im więcej wiary jako ufności wobec rzeczywi-
stości i jej Stwórcy tym mniej strachu. Tylko ufność może usunąć 
strach w życiu ludzkim. Ufność do stworzeń Bożych prowadzi do 
ufności wobec Boga jako Stwórcy wszystkich stworzeń. Miłość 
Boga i ludzi wyzwala nas od lęku, który niszczy ludzkie życie. 

Człowiek i strach
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M. 
* WIKARIUSZE: ks. Mateusz Wójcik moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert 
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

Wzajemne zaufanie i ufność do Boga prowadzi do pełni życia. 
Jeśli wykreśli się Boga z życia jednostki i społeczeństwa wtedy nie 
ma się punktu oparcia we wzajemnych stosunkach między ludz-
kich. Jeżeli odrzuci się Biblię, w której od pierwszej do ostatniej 
strony, od pierwszej do ostatniej księgi jest mowa o ufności Bogu 
– źródle wszelkiej ufności, wtedy pozostaje człowiekowi tylko 
strach. Dlatego współcześni rządcy świata, którzy odrzucili wiarę 
w Boga rządząc tylko według praw świeckich, swoje rządy opiera-
ją na strachu, zastraszaniu człowieka. Taki strach uniemożliwia 
prawdziwe życie człowieka i społeczeństwa. 

Tym bezbożnym rządcom współczesnym, w ich rządzeniu 
dopomaga szatan, który jest pierwszym siewcą strachu. Szatan 
odrzucił wiarę, ufność i miłość Boga. Do tego samego pragnie 
doprowadzić człowieka. W tym celu bardzo często posługuje 
się rządzącymi ludźmi. Podsuwa im swoje metody rządzenia 
polegające na sianiu kłamstwa i porażaniu wolności człowieka 
strachem. Dzisiejszy człowiek jest pełen strachu. Boi się o swoją 
rodzinę, naród i przyszłość świata. Pierwsze słowa Papieża Jana 
Pawła II skierowane przed laty, na Placu Świętego Piotra ( 22 paź-
dziernika 1978r.) były: „ nie lękajcie się”! Papież kierował je do 
wszystkich współczesnych ludzi – rządzących i rządzonych. W 
ten sposób Papież dodawał odwagi Kościołowi i nie tylko – całej 
ludzkości, by pokonać strach obecny w ludziach.

Nie bój się ! to zdanie jak podkreślają bibliści w Biblii pojawia 
się 365 razy ( jakby na każdy dzień roku) i to w różnych formach: 
„ Nie bój się”; „ Nie bójcie się”; „ Nie lękajcie się”; „ Nie obawiajcie 
się”.

W Biblii zdanie „ Nie bój się” występuje 64 razy, a „ Nie bójcie 

się” 61 razy. Biblia – to księga, w której Bóg nieustannie dodaje 
odwagi, zachęca człowieka do życia, wydoroślenia, nawrócenia 
do czynienia dobra. O. Iko Skoko – franciszkanin hercegowiński 
w latach 2006 – 2009 pisał do „ Głosu Pokoju” artykuły, które zo-
stały zebrane i wydane przez Centrum Informacji „MIR” – „ Ne 
boy se” ( nie bój się) w 2012 roku. Przez te artykuły i zredagowaną 
książkę O. Iko zachęcił naród chorwacki do pokonania strachu 
sianego przez rządzących.

Żyjemy w kraju również postkomunistycznym i Polacy także 
przeżywają syndrom strachu. Niby dokonały się przemiany w 
naszym kraju, w imię haseł wolności i demokracji. Niestety rzą-
dzący w tych krajach nadal posługują się tym narzędziem stra-
chu. Wykreślają Boga i Jego prawa, z treści Konstytucji Wspólnej 
Europy i to samo narzucają poszczególnym państwom człon-
kowskim. To i pasuje do realizacji planu – państwa bezbożnego, 
świeckiego, opartego li tylko na stanowionych prawach ludzkich 
z pominięciem prawa Bożego i naturalnego. Wolność człowieka 
w rozumieniu Biblii i Boga i wolność ludzka zdefi niowana przez 
parlamenty świeckie to są dwa diametralnie różne pojęcia. 

Człowiek dąży do pełni wolności i życia. Żadne półśrodki nie 
zadowolą w pełni człowieka i nie dadzą mu pełni życia. Wertując 
Biblię warto prześledzić w niej te strony, na których Bóg woła do 
człowieka i ludzkości – „ Nie lękaj się”. To jest nam dziś szczegól-
nie potrzebne. 

W kolejnych artykułach będę cytował z różnych Ksiąg Biblii i 
analizował to wezwanie Boże skierowane do nas indywidualnie ( 
„ Nie lękaj się”) i społecznie („ Nie bójcie się”). Cdn

Ks. Stanisław Kolarski

Albertyńskie Spotkanie z warsztatami tańca integracyjnego w 
Rząsce: „ Świetna zabawa w połączeniu z modlitwą i obecnością 
Boga. Zapraszam, bo warto!” – tak o weekendzie w klasztorze 
napisała jedna z 32 uczestniczek tego spotkania. Inne pisały, że 
było : wspaniale, ciekawie, refleksyjnie, wesoło, sennie, genialnie, 
fajnie, integracyjnie czy zabawnie…itp.

A moje spostrzeżenia…?
Pewnie życie zakonne kojarzy się z modlitwą, milczeniem, 

skupieniem, pracą, służbą, a zakonne domy z surowością, ciszą, 
powagą i sztywnością… ale czy do końca tylko taka jest prawda 
o naszych klasztorach?

Po raz kolejny zorganizowane zostało w Rząsce koło Krakowa 
spotkanie dla odważnych dziewczyn, które zdobyły się na przy-
jazd do sióstr zakonnych na weekend, i to ten, ostatkowy. Było 
ich 32, w tym czteroosobowa delegacja z Choczni, pewnie troszkę 

dlatego, że 
ks. Mateusz, 
choczniański 
duszpasterz 

prowadził te dni skupienia.
Tym razem spotkanie połą-

czone było z warsztatami tańca 
integracyjnego…oj działo się i 
było głośno, wesoło, spontanicz-
nie i to za zakonnymi murami. 
Temat przewodni :” ŻYJ. KO-
CHAJ. TAŃCZ” rozpatrywany 
był na wielu płaszczyznach i w 
kilku odsłonach.

Jak zawsze na takich spotka-
niach był czas na modlitwę, osobiste spotkanie z Bogiem, który 
jest zawsze bliski i obecny, był też czas na tworzenie wspólnoty 
oraz na wspaniałą zabawę.

Przez tańce można wyrazić swe emocje czy uczucia i odkry-
waliśmy, że prócz zabawy i radości taniec może też stać się modli-

Ostatki w klasztorze - 
Można? Można!
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twą, było to niesamowite doświadczenie.
W ankietach na zakończenie spotkania 

padło wiele ciepłych słów na temat czasu 
spędzonego w Rząsce, atmosfery, ludzi, wyda-
rzeń… nawet „brutalna„ pobudka o 6 rano i 
tańce w piżamie na korytarzu zostały w miarę 
dobrze przyjęte… ale czy tylko o świetną za-
bawę chodziło? 

Nie tylko na zabawie życie polega i „ ostat-
ki w klasztorze” to była okazja, by połączyć ra-
dość, młodość, taniec, energię i młodzieńcze 
szaleństwo z najgłębszym sensem naszego ży-
cia, czyli świadomością, że Bóg jest, że kocha, 
że jesteśmy dla Niego ważni, że ma plan na 
nasze życie i chce naszego szczęścia.

Czasem, gdy kolejny raz zaczynam organi-
zować takie spotkanie dla dziewczyn „14 +”, pojawia się 
wiele pytań, czy warto, czy trzeba, czy ktoś przyjedzie, 
czy dziewczyny coś z tego wyniosą, czy … ? Jasne, że 
moje oczekiwania, plany, zamiary często trzeba wysłać 
na urlop a uzbroić się w cierpliwość i zaufać, że Pan Bóg 
sobie ze wszystkim poradzi. Gdy 2 marca dziewczyny już 
wyjechały, trochę ogarnęłam miejsca naszych spotkań i 
ciut odespałam dwie zarwane noce, pojawiło się mocne 
przekonanie, że warto inwestować w młodych, że lubię 
gimnazjalistki i to mimo wszystko, że nawet zakwasów 
nie żałuję, że było wspaniale. Wierzę mocno, że czas 
spędzony przy Bogu zawsze owocuje i sprawia, że choć 
trochę stajemy się lepsi. Ufam więc, że i dla odważnych 
dziewczyn, które „ostatki” spędziły w klasztorze, czas ten 
nie pozostanie bezowocnym i będą pięknie żyć, kochać i 
tańczyć.

I czekam na kolejne albertyńskie spotkanie… 
s. Teresa Pawlak –albertynka

FOTO: Kinga Ramenda

Zazwyczaj człowiek mający kilka dni 
czasu wolnego próbuje odpocząć od czysto 
ludzkich, przyziemnych spraw, które są 
często problemami, od których chce zrobić 
sobie przerwę. Taki „detoks od zmartwień”. 
Czekamy na te choćby dwa dni weekendu, 
czekamy na piątek wieczorem kiedy przez 
chwilę możemy wcielać w życie zamiary, o 
których pisałam powyżej. 

I co się wtedy najczęściej z nami dzie-
je? Otóż lądujemy na kanapie, z pilotem w 
ręku, włączonym telewizorem i oglądamy 
powtórkę ‘’Czterech Pancernych’’, którą i 
tak znamy na pamięć.

„ŻYJ, KOCHAJ, TAŃCZ” czyli 
o rekolekcjach w pewnym klasztorze
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Jest to oczywiście forma odpoczynku 
od szarej codzienności. Chociaż osobiście 
nigdy bym nie powiedziała, że codzien-
ność taka jest. Nie można mówić, że dni od 
poniedziałku do piątku są szare, a dopiero 
później pojawia się tęcza.  Mimo to utarło się 
w naszych umysłach takie przekonanie, że 
poniedziałek jest dniem czarnym i dopiero 
później powoli skala szarości się rozjaśnia. 
Dlatego, że w naszych głowach istnieje taki ob-
raz rzeczywistości wspaniałe jest to, że młode 
dziewczyny dwa dni weekendu, czyli prak-
tycznie rzecz biorąc jedyne dwa dni, w których 
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 frydrychowice@diecezja.krako
w.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

Wyślij pączka do Afryki- Pomóż ofi arom rebelii w Afryce Środkowej. 
Pod takim hasłem upływał Tłusty Czwartek w Polsce. Akcję pączkowania 
po afrykańsku zainicjowała Fundacja Kapucyni i Misje. Nasza szkoła rów-
nież włączyła się w nią. Wystarczyło kupić pączka w naszej szkole, by dochód 
ze sprzedaży dotarł do Afryki. Akcja cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
nie tylko dzieci i młodzieży, ale też Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego 
i pracowników obsługi. Zebraliśmy na pomoc dla misji 430 złotych.

tekst s. Leticja
www.spfrydrychowice.iap.pl

Pączkowanie dla Afryki

mają okazję się wyspać, chciały poświęcić na przybliżanie się do 
Boga poprzez udział w rekolekcjach dla dziewcząt w Rząsce k/
Krakowa, organizowanych przez Siostry Albertynki. 

Rekolekcje prowadził ks. Mateusz Wójcik. Z racji tego, że 
hasłem przewodnim tych kilku dni było ‘’Żyj, kochaj, tańcz!’’, 
dziewczyny, które już trochę zdążyły się nawzajem poznać obej-
rzały razem fi lm pt. Fame, opowiadający o studentach Akademii 
Artystycznej w Nowym Jorku, którzy robiąc to co kochają, poko-
nując przeciwności losu spełniają swoje marzenia.

Następnego dnia, czyli w sobotę przed obiadem, przez blisko 
dwie godziny dziewczyny uczyły się różnych tańców. Po obiedzie 
udały się do kaplicy na adorację Najświętszego Sakramentu. W 
trakcie adoracji miały możliwość spowiedzi i chyba każda dziew-
czyna, która do niej przystąpiła wychodziła z niej i mówiła, że 
pierwszy raz po spowiedzi czuje się tak dobrze. Na moje pytanie 
dlaczego padała najczęściej odpowiedź ‘nie wiem.’  

Poprzez wspólną modlitwę, taniec i rozmowę uczestniczki 
rekolekcji przybliżyły się do samego Boga, jak i poznały bardziej 

same siebie. W ostatni dzień, czyli niedzielę spotkały się w sali 
gdzie chwilę tańczyły, a później dostały kartki, na których mię-
dzy innymi miały napisać, jakby sms’a do osoby, na której im 
zależy i opisać obszernie swoje doświadczenia z rekolekcji.

Jedna z nich napisała ‘ Wiem, że to zabrzmi jak coś, cze-
go nie mówi się w gronie nastolatków, ale przez te trzy dni 
wydaje się jakbym pojęła o co chodzi Bogu. Jakie ma zamia-
ry? Nie wiem... ale wiem, że muszę Mu zaufać.’ Myślę, że to 
doskonały dowód na to, że przez kilka dni może wydarzyć 
się wiele rzeczy, które mogą zadecydować o naszych decy-
zjach na całe życie. Dlatego uważam, że dla tych dziewczyn 
kilka dni takich rekolekcji to doskonała okazja do zadania 
Bogu pytań, na które odpowiedzi potrzebują najbardziej. 
Zachęcam wszystkich młodych ludzi do brania udziału w podob-
nych wyjazdach, bo przez życie nie da się przejść bez pytań, a na 
te najbardziej nurtujące odpowiedź znajduję się na wyciągnięcie 
ręki. Wystarczy tylko po nią sięgnąć. 

Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda
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Głogoczów - Parafi a św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00), 
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: przed 1300 

W poprzednim odcinku pisaliśmy o tym jak ks. 
Józef Pochopień ( aktualny proboszcz w parafi i Gło-
goczów ) został mianowany w 1972 roku wikariuszem 
w parafi i Racławice, do której to należała licząca 650 
mieszkańców miejscowość Szklary. Mieli oni do ko-
ścioła w swojej parafi i 17 kilometrów, dlatego właśnie 
ks. Józef, który objął tam duszpasterstwo, kupił do-
mek, w którym najpierw uczył religii. Kiedy próbował 
dobudować mały ganek zaczęły się represje (działo się 
to w 1974 roku, za czasów Gierka) od strony UB, do 
tego stopnia że wprowadzono w tej miejscowości stan 
wojenny, który trwał do końca 
września. W tym odcinku konty-
nuujemy tą relację zaczynając od 
od przyjazdu 11 VIII do Szklar 
autobusu z ormowcami olkuskiej 
fabryki oraz milicji, a zabrali ze 
sobą 2 koparki „białoruski”.

Choć akurat był to okres żniwny, 
pogoda coś nie sprzyjała i ludzie tego 
dnia nie poszli do pola. Widząc, co się 
dzieje kobiety stanęły w obronie tego 
punktu katechetycznego. Mnie same-
go w tym czasie wezwano do Olkusza, 
na rozmowę z naczelnikiem powiatu. 
(Zresztą i tak mieszkałem wówczas w 
parafi i w Racławicach jako wikariusz).

Jak wyglądała ta „rozmowa”? Do 
sekretariatu stale ktoś wchodził, ktoś 
wychodził, coś sobie w międzyczasie 
szeptali. Powiedzieli mi, że ten punkt 
katechetyczny powinien być zareje-
strowany. Stwierdziłem, że był. Oni 

STAN WOJENNY W SZKLARACH (2)
na to, że nie podałem listy uczniów. Ja odparłem na to, że jest to 
dyskryminacja, bo rejestruje się punkt, a nie uczniów i taka lista 
ich nie powinna nic obchodzić - że jest to ich totalitarny wymysł, 
przed którym my musimy się bronić. W rozmowie brał udział 
urzędnik od spraw wyznań z Krakowa, zastępca naczelnika (jego 
samego nie było, bo był na urlopie) i przedstawiciele gminy Jerz-
manowice, przewodniczący tej gminy oraz jej naczelnik.

Trzymano mnie w tym Olkuszu gdzieś do godziny 12.00, a 
kiedy wychodziłem, oznajmili mi, że dokonali wyburzenia. Po-
wiedziałem na to, że postąpili bezprawnie, bo przecież przysługi-
wało mi odwołanie o decyzji itd.
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Izdebnik - Parafi a św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)

Tymczasem jednak okazało się, że kobiety (było ich ponad 
20) stanęły w obronie punktu kateche-
tycznego i zostały pobite pałkami przez 
milicjantów oraz potraktowano je gazem 
łzawiącym. Te kobiety jednak dzielnie 
się broniły jak na swoje siły - jedna na 
przykład - taka pani Kazia, włożyła mi-
licjantowi na głowę koszyk i wepchnęła 
do płynącego obok potoczka. Wszystko, 
co ciekawe było nagrywane kamerą, ale 
na to zaradziła młodzież, która stała na 
wysokiej skale nad tym domem. Będąc 
w miejscu niedostępnym, rzucali oni do 
milicji kamieniami. Jeden ze starszych 
kawalerów trafi ł w kamerę kamieniem i 
ją rozbił, więc fi lm się nie udał...

W każdym razie ten ganek nam 
uszkodzili. W jedno puste okno tego 
ganku włożyli kotwicę z liną i ciągnąc 
białoruską, go rozwalili. Przy tym mi-
licjant dowodzący - pewien major - też 
podobno miał kamieniem dostać w gło-
wę, a jakiś sierżant złamał nogę. Tak czy inaczej - rozciągnęli ten 
ganek. Potem dopiero młodzież porządkowała.

Taka mała trochę zabawna dygresja: Po tej sprawie do proku-
ratury trafi ło dwóch mężczyzn - pan Konstanty i pan Henryk. 
Straszono ich i nastawiano przeciwko księdzu, przy okazji przed-
stawiając się jako patriotów. Jeden z tych panów - p. Konstanty 
- który miał wykształcone dzieci, m.in. syna sędziego - nie bał się 
ich, tylko wstał, rozpiął spodnie i powiedział:

- Ja tu mam ranę z II wojny światowej. I to jest patriotyzm. 

Wiecie? A wy, coście widzieli, coście zrobili? - Tak się zdenerwo-
wał, że musieli go uspokajać.

Potem proszono tego sędziego, aby przyjechał i wpłynął na 
ojca. Z dokumentów IPN wiem, że zachował się bardzo kultural-
nie, bo napisał list, iż nie może swojego ojca pouczać w kwestii 
jego sumienia. Bardzo zgrabnie i szlachetnie pan sędzia Zdzisław 
z tego problemu wybrnął.

Cdn.

MądrośćLudzie starsi zawsze stanowią wartość którą należy docenić
 Życie człowieka jest cennym darem, który należy kochać i które-
go trzeba bronić w każdej fazie. Przykazanie: «Nie zabijaj!», do-
maga się poszanowania go i promowania zawsze, od początku po 
naturalny kres. To przykazanie obowiązuje także w obliczu cho-
roby i wówczas, kiedy spadek sił ogranicza zdolność człowieka do 
autonomii. Jeżeli proces starzenia się z jego nieuchronnymi uwa-
runkowaniami zostaje przyjęty z pogodą ducha w świetle wiary, 
może stać się cenną okazją do lepszego zrozumienia tajemnicy 
krzyża, która nadaje pełny sens życiu ludzkiemu.
W tej perspektywie osoba w podeszłym wieku potrzebuje zrozu-
mienia i pomocy. Pragnę w tym miejscu wyrazić uznanie wszyst-
kim, którzy dokładają starań, by odpowiedzieć na te potrzeby, 
i zachęcam również innych ludzi dobrej woli, aby korzystając 
ze sposobności, jaką stwarza okres Wielkiego Postu, zechcieli 
wnieść także swój osobisty wkład. Pozwoli to bardzo wielu oso-
bom starszym uniknąć poczucia, że są ciężarem dla wspólnoty, a 
niekiedy nawet dla własnych rodzin, w sytuacji samotności, która 
wystawia ich na pokusę zamknięcia się i zniechęcenia.
Trzeba dbać o rozwijanie w opinii publicznej świadomości, że 
ludzie starsi zawsze stanowią wartość, którą należy docenić. 

Konieczne jest w związku z tym zwiększenie pomocy ekono-
micznej oraz inicjatyw ustawodawczych, dzięki którym nie będą 
oni wyłączeni z życia społecznego. Gwoli prawdy, w ostatnich 
dziesięcioleciach społeczeństwo stało się bardziej wrażliwe na 
ich potrzeby, a medycyna rozwinęła metody leczenia paliatyw-
nego, które dzięki integralnemu podejściu do chorego okazują się 
szczególnie korzystne w przypadku osób obłożnie chorych przez 
długi czas.
 Większa ilość czasu wolnego, jakim ludzie starsi dysponują w 
tej fazie życia, daje im możliwość podjęcia refl eksji, nad zasadni-
czymi pytaniami, które wcześniej zostały być może zaniedbane z 
powodu naglących spraw bądź takich, które przez nich uważane 
były za pierwszorzędne. Świadomość, że bliski jest ostateczny 
kres, skłania człowieka starszego do skoncentrowania się na tym, 
co istotne, i nadania znaczenia temu, czego nie niszczy upływ 
lat.
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Jaroszowice - Parafi a św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w 
dni powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef 
Gwozdowski SAC, wyśw. 1985 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

Matylda von Ringelheim (Matylda Westfalska) urodziła się w 
895 r. w Westfalii. Była córką księcia saskiego Teodoryka (Dietri-
cha) i Reinhildy - pochodzącej z duńskiego rodu królewskiego. 
Matylda kształciła się i młode lata spędziła w klasztorze benedyk-
tynek w Herford pod okiem babki ze strony ojca, także Matyldy 
- ksieni klasztoru. Lata tu spędzone będzie zawsze zaliczać do 
najpiękniejszych w życiu. Tu także zasmakowała w modlitwie i 
w służbie Bożej.

Mając 14 lat, w 909 r., poślubiła Henryka Ptasznika, który w 
trzy lata potem został księciem Saksonii, a w roku 919 królem 
Niemiec. Znany jest w historii pod imieniem Henryka I (919-
936). Życie królowej upływało w spokoju. Mąż dał jej zupełnie 
wolną rękę w czynieniu dobra. Dla Bożej chwały i dla dobra 
ubogich nie żałowała pieniędzy. Św. Matylda dała Henrykowi 
I pięcioro dzieci: Jadwigę, przyszłą żonę księcia Paryża Hugona 
Wielkiego, matkę Hugona Kapeta; następcę tronu Ottona, póź-
niejszego cesarza Niemiec (Otton I Wielki, 962-973); Gerbergę, 
która wyszła za księcia Lotaryngii, a potem za króla Francji, 
Ludwika IV; Henryka I, późniejszego księcia Bawarii oraz św. 
Brunona I, od roku 953 arcybiskupa Kolonii.

Z mężem swoim Matylda przeżyła jako wzorowa małżonka 
25 lat. Po śmierci męża (2 lipca 936 r.) musiała patrzeć na wojnę 
domową, jaka wybuchła o tron królewski pomiędzy jej synami: 
Ottonem i Henrykiem. Zwycięzcą został Otton, a Henryk jako 
rekompensatę otrzymał księstwo bawarskie. Nowy władca wie-
le przykrości wyrządził matce, oskarżając ją o to, że jest zbyt 
rozrzutna na cele religijne. Sam jednak szafował państwowym 
majątkiem bez miary, gdyż prowadził stale wojny: najpierw ze 
swoim bratem, Henrykiem, potem z papieżem, z królem Czech i 
ze Słowianami na Wschodzie.

Św. Matylda cierpiała nad tym wszystkim. Popierała jednak 
syna w założeniu metropolii w Magdeburgu w roku 960 i zależ-
nych od niej biskupstw: w Braniborze (Brandenburg), w Hobo-
linie (Hawelbergu) i w Oldenburgu, które były położone między 
Łabą a Odrą na terenach słowiańskich. Cesarzowi przyświecała 
myśl polityczna, by po prostu biskupstwa te były ośrodkami 
germanizacji. Królowej natomiast przyświecała myśl pozyskania 
Słowian dla wiary świętej.

W 955 r. królowa Matylda przeżyła śmierć swojego najstar-
szego syna, Henryka, a dziesięć lat później - najmłodszego, św. 
Brunona, arcybiskupa. Pod koniec życia dotknęło ją jeszcze 
jedno bolesne przeżycie - śmierć wnuka, biskupa Wilhelma z 
Moguncji, którą sama przewidziała.

W ostatnich latach życia św. Matylda oddała się wyłącznie 
modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Codziennie przy swoim 
stole gościła ubogich, widząc w nich samego Pana Jezusa. Hoj-

14 marca

Święta Matylda

Właśnie ze względu na tę sytuację osoba starsza może wypełniać 
swą rolę w społeczeństwie. Jeżeli prawdą jest, że człowiek żyje z 
dorobku tych, którzy go poprzedzili, a jego przyszłość w decydu-
jącej mierze zależy od tego, w jaki sposób zostały mu przekazane 
wartości kultury narodu do którego należy, to mądrość i do-
świadczenie osób starszych mogą oświecać jego kroki na drodze 
postępu ku coraz pełniejszej formie cywilizacji.
Jakże ważne jest, by odkryć na nowo to wzajemne wzbogacanie 
się różnych pokoleń! Wielki Post poprzez swoje mocne wezwanie 
do nawrócenia i solidarności prowadzi nas do skupienia uwagi 
na tych ważnych za-
gadnieniach, które 
dotyczą wszystkich. 
Co stałoby się, gdyby 
Lud Boży uległ swoistej 
roz p ow s z e c h n ione j 
obecnie mentalności, 
która uznaje za niemal 
bezużytecznych tych 
naszych braci i siostry, 
których możliwości zo-
stają ograniczone przez 
przypadłości wieku czy 
przez choroby? Jakże 
inna natomiast będzie 
wspólnota, od rodziny 
poczynając, która bę-

dzie starała się być zawsze na nich otwarta i gotowa ich przyjąć!
 Drodzy bracia i siostry, w czasie Wielkiego Postu, wspomagani 
przez słowo Boże, zastanawiajmy się nad tym, jak ważne jest, by 
każda wspólnota z życzliwym zrozumieniem towarzyszyła tym, 
którzy się starzeją. Trzeba ponadto przyzwyczaić się do myśle-
nia o tajemnicy śmierci z ufnością, aby ostateczne spotkanie z 
Bogiem odbyło się w klimacie wewnętrznego pokoju, przy świa-
domości, że przyjmuje nas Ten, «który nas utkał w łonie matki» 
który zechciał uczynić nas «na swój obraz i podobieństwo» .
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafi a św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw, 
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

Kalwaria Zebrzydowska odkryła nowe karty swojej historii. W 
Centrum Kultury odbyło się spotkanie z ks. Maciejem Józefowi-
czem, autorem fi lmu o artyście malarzu  Karolu Malczyku.

Film jest pierwszą fi lmową rekonstrukcją artystycznej biografi i 
nieznanego w Polsce malarza, przed-
wojennego absolwenta krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych - Karola 
Malczyka ( 1907-1965). Film zrealizo-
wany został na zlecenie Honorowego 
Konsula Generalnego Republiki Wę-
gier Tadeusza Kaczora.

To jednocześnie przykład artysty 
tułacza, któremu wojna i powojenne 
czasy nie pozwoliły nigdy wrócić do 
Ojczyzny. Karol Malczyk urodził się w 
Barwałdzie Średnim w wielodzietnej, 
biednej rodzinie. Ukończył gimna-
zjum w Wadowicach a następnie kra-
kowską ASP. Jedną z pierwszych prac 
artysty była wykonana przed wybu-
chem II wojny światowej polichromia 
w kościele p.w. św. Józefa w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.

Karol, jako jeden z około 150 ty-

Anioły Karola Malczyka 

sięcy uchodźców z Polski, po 17 września 1939 roku znalazł 
schronienie na Węgrzech. Jest autorem polichromii w kilku 
kościołach na terenie Węgier oraz Kościoła Polskiego w Buda-
peszcie. Pozostawione naszym bratankom malowidła są Jego 

nie wspomagała kościoły i klasztory 
ze swoich osobistych majętności. Wy-
stawiła dwa duże opactwa: benedyk-
tynów w Northausen i benedyktynek 
w Kwedlinburgu. Dlatego ikonografi a 
często przedstawia Świętą z kościołem i 
klasztorem w ręce. W opactwie w Kwe-
dlinburgu spędziła końcowe lata życia. 
Tam też przeszła do wieczności 14 mar-
ca 968 roku w wieku 73 lat. Pochowano 
ją obok męża w Kwedlinburgu w kapli-
cy zamkowej. Od roku 1539 kościół ten 
jest w ręku protestantów. W roku 1858 
katolicy wystawili ku czci św. Matyldy 
nowy kościół. Pierwszy życiorys królo-
wej ukazał się już w wieku X - a więc 
tuż po śmierci Świętej. Drugi życiorys 
polecił napisać św. Henryk II, cesarz 
niemiecki. Jest patronką fałszywie 
oskarżonych, wdów, dużych rodzin, 
rodziców którym zmarły dzieci.
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

podziękowaniem za udzieloną Polakom gościnę.
Po wojnie emigrował do Kanady i USA, gdzie 

zmarł w 1965 roku. Ks. Maciej Józefowicz, z po-
chodzenia Węgier, obywatel RW i RP, jest wielkim 
znawcą historii polsko-węgierskiej. Wiele lat pra-
cował w Kościele Polskim w Budapeszcie tworząc 
historię życia i twórczości Karola Malczyka. Film 
wielokrotnie emitowany był w TV Kultura i TV 
Religia. Warto spojrzeć na polichromię w kalwa-
ryjskim kościele znając historię artysty Karola 
Malczyka. Organizatorem spotkania była Szkoła 
w Brodach , realizująca projekt edukacyjny oraz 
Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

W sobotę 1 marca 2014 roku w Domu Strażaka odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące pracę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kleczy. Na zebranie przybyli: dh Marian Sołty-
siewicz - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach, 
dh Andrzej Strzeżoń – Komendant gminny 
ZOSP RP w Wadowicach, mł. bryg. Paweł 
Kwarciak – Komendant Powiatowy PSP w 
Wadowicach, Bożena Flasz – członek Rady 
Powiatu w Wadowicach , Zdzisław Szczur 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Wado-
wicach, Beata Mamcarczyk z Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego 
w Wadowicach, W-ce dyrektor ZSP w Kleczy 
Dolnej Paweł Jarosz, radny wsi Klecza Kazi-
mierz Kuzon oraz sołtys wsi Klecza Dolna 
Józef Zatorski.

W okresie sprawozdawczym Zarząd dzia-
łał w następującym składzie:
-Mieczysław Stopa – Prezes
-Tomasz Świątek –W-ce Prezes
-Piotr Stopa – Naczelnik 
-Paweł Czaicki – zastępca Naczelnika
-Krzysztof Opyrchał – Sekretarz

-Jadwiga Studnicka – Skarbnik
-Jan Glanowski – Gospodarz
-Franciszek Małecki – Członek Zarządu
-Piotr Czaicki – Członek Zarządu 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 
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Prezes Zarządu OSP przedstawił działania, które udało się zreali-
zować w roku ubiegłym jak i również cele i zamierzenia na rok 2014. 
Jak podkreślił prezes Mieczysław Stopa ważnym działaniem 
było zgromadzenie i zatwierdzenie dokumentacji na rozbudo-
wę Domu Strażaka. Sprawozdanie dotyczyło również działal-
ności edukacyjnej, jaką strażacy ochotnicy prowadzili w roku 
ubiegłym. Pozytywnie oceniono spotkania w przedszkolach, 
szkołach podstawowych a także imprezy i pokazy ratowni-
cze które strażacy zorganizowali w roku ubiegłym. Następnie 
prezes przedstawił przebieg działań ratowniczych. W roku 
ubiegłym druhowie uczestniczyli w 46 zdarzeniach, w tym 
12 pożarach, 19 miejscowych zagrożeniach , 10 zabezpiecze-
niach rejonu oraz 1 ćwiczeniach. Pozytywnie także oceniono 
działanie orkiestry dętej którą prowadzi Jarosław Mitoraj. 
Jednogłośnie zostały przegłosowane sprawozdania: z dzia-
łalności OSP, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej w następ-
stwie czego zostało udzielone Zarządowi absolutorium. 
Przed strażakami stoją kolejne 
wyzwania, które zamierzają 
systematycznie realizować w 
roku 2014. Kolejne etapy roz-
budowy remizy strażackiej i 
pozyskiwanie funduszy na ten 
cel oraz bieżące zakupy sprzętu 
ratowniczego. Jednocześnie 
straż w Kleczy nadal będzie 
prowadzić akcje edukacyjne w 
szkołach oraz wśród mieszkań-
ców ponieważ działania pro-
filaktyczne są bardzo ważnym 
elementem ochotniczej służby.
W dyskusji głos zabrali rów-
nież zaproszeni goście, którzy 
w swoich wypowiedziach 
wysoko ocenili działalność 
straży w Kleczy, profesjona-
lizm w działaniach ratowniczo 
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

– gaśniczych a także zaangażo-
wanie na rzecz OSP i wsi Klecza.
Zebranie zakończyło się wspól-
nym poczęstunkiem przygoto-
wanym przez żony strażaków w 
trakcie którego jednostka została 
zaalarmowana do gaszenia poża-
ru trawy.

tekst i foto Grzegorz Świątek

W czwartek 27 lutego w działającym przy Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie Instytucie Dialogu Mię-
dzykulturowego odbyła się uroczysta gala laureatów pierwszej 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografi czno - Literackiego 
„Korowód Świętych”.  Zaproszenie na tę uroczystość otrzymała 
również szkoła podstawowa w Kukowie, która wzięła udział w 
konkursie i otrzymała wyróżnienie.

Do Krakowa wybrali się dwaj uczniowie; uczestnicy „Ko-
rowodu Świętych”, który odbył się u nas 13 listopada ubie-
głego roku. Wzięli oni udział w połączonej z wystawą prac 
konkursowych gali laureatów i odebrali dyplom uznania 
oraz nagrodę książkową dla szkoły. Chłopcy wraz z opieku-
nami zwiedzili również wystawę „Kim jest Człowiek z Cału-
nu?” oraz odwiedzili zarówno Sanktuarium bł. Jana Pawła 
II jak i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
   Ogólnopolski konkurs odbył się po raz pierwszy w przeddzień 

GALA KONKURSU KOROWÓD 
ŚWIĘTYCH
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

27 lutego 2014 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lanckoronie odbyły się eliminacje 
gminne XXXVII edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej zorganizowanej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju uczestniczyła młodzież szkolna 
zakwalifi kowana w eliminacjach środowisko-
wych przeprowadzona w Szkole Podstawowej w 
Jastrzębi, oraz w Zespołach Szkół: w Izdebniku, 
w Lanckoronie w grupach wiekowych:

- I grupa ( uczniowie szkoły podstawowej) 
-II grupa (uczniowie gimnazjum)

W eliminacjach gminnych - w grupie I   
(szkoła podstawowa)

I miejsce Karol Jasiówka - Zespół Szkół w 
Izdebniku

XXXVII Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

kanonizacji Jana Pawła II. Jest to niewątpliwie znamienna data. 
Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację przedsięwzięcia w ko-
lejnych latach. Miejmy nadzieję, że taki sposób przypominania 
dzieciom o powołaniu każdego do świętości stanie się tradycją 
również w naszej szkole.

www.spkukow.edupage.org
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

II miejsce Julia Klimowska - Zespół Szkół w Lanckoronie
III miejsce Natalia Kasiarz - Szkoła Podstawowa w Jastrzębi

w grupie II (gimnazja)
I miejsce - Dariusz Leniartek - Zespół Szkół w Izdebniku
II miejsce - Piotr Kasiarz - Zespół Szkół w Lanckoronie
III miejsce - Patrycja Kozik - Zespół Szkół w Izdebniku

Wymienieni zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach powia-
towych, które odbędą się w dniu 27 marca 2014 roku (czwartek) 
od godz. 9.30 -tej  na terenie gminy Mucharz.

Uczestników turnieju wspierał nasz zwycięzca z 2013r. Jan 
Chyczyński ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi, który wspaniale 
zmagał się na turniejach pożarniczych : gminnych , powiato-
wych, wojewódzkich aż do krajowych zorganizowanych w   Ko-
łobrzegu, na których zajął IV miejsce.

Jaś Chyczyński jako zwycięzca z roku 2013 ma prawo wziąć 
udział w fi nale eliminacji powiatowych w 2014 roku.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia.
www.lanckorona.pl

Niedawno naszą szkołę 
odwiedzili niezwykli go-
ście... 

Uczniowie mogli na 
żywo zobaczyć takie okazy 
jak: jaszczurka piaskowa, 
ptasznik, skorpion wąż 
boa dusiciel i wiele innych. 
Opiekunka zwierząt opo-
wiedziała o ich trybie życia, 
sposobie odżywiania, wa-
runkach życia i cechach in-
dywidualnych.Na twarzach 
uczniów czasami malował 
się strach a czasami  wyraz 
zdumienia .

Mamy nadzieję, że 
taka lekcja spodobała się 
uczniom i przybliżyła im 
tajniki  zwierzęcego świata.

www.splencze.iap.pl

ŻYWA LEKCJA 
ZOOLOGII 
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Dzieci dobrze się bawiły w fi lii bibliotecznej 
w Łączanach. Spotkanie zorganizowane w dniu 
14 lutego 2014 r. odbyło się w formie zabawy. 
Głośne czytanie połączone z rysowaniem i gra-
mi edukacyjnymi okazało się ciekawym sposobem na czas wolny. Walentynkowe warsztaty biblioteczne przygotowała nowa bibliote-
karka w Łączanach - pani Dorota Grela.

 Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz smaczne serduszka. Ponadto wykonane na zajęciach zakładki przy-
dadzą się w sam raz przy czytaniu książek. Celem spotkania obok zabawy było zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki. Jak 
sprawić, żeby książka była uśmiechnięta? Dzieci - Dominik, Emilka, Filip, Jaś, Marysia, Wiktoria - już wiedzą czego książki pragną 
najbardziej.

 Polecam odwiedzanie i korzystanie z biblioteki w Łączanach,
Dorota Grela

www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

Pokochać ksiązki w Walentynki

W dniach 26 i 27 lutego szkoła nasza była gospodarzem gmin-
nych zawodów w mini siatkówce dziewcząt i chłopców, w zawo-
dach wzięli udział uczniowie czterech szkół: Stronie, Stryszów, 
Dąbrówka i Łękawica. Po zaciętej walce w kategorii dziewcząt 
zdecydowanie wygrały nasze zawodniczki pokonując w fi nale 
drużynę Dąbrówki, natomiast w fi nale chłopców zdecydowany 

faworyt Stronie przegrało z Dąbrówką, nasi chłopcy zajęli trzecie 
miejsce pokonując Stryszów. 

13 marca będziemy gospodarzem zawodów międzygminnych 
gdzie drużyny będą walczyć o udział w zawodach powiatowych.

Gratulujemy naszej drużynie sukcesu i życzymy powodzenia 
w zawodach powiatowych.

www.splekawica.iap.pl

Sukces naszych siatkarek 
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