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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob. 
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11  * PROBOSZCZ: ks. 
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220)

Mikołaj (znany również jako brat Klaus, Nicolaus de Rupe, Ni-
colas de la Roche) urodził się w 1417 r. w Flüe, w pobliżu Sachseln 
(w kantonie Unterwalden w Szwajcarii), nad Jeziorem Czterech 
Kantonów. Jego ojciec, Henryk, był skromnym i prostym góra-
lem, ale miał taki autorytet, że piastował różne stanowiska, tak w 
sądownictwie, jak i w zarządzie i sejmiku lokalnym.

Mikołaj początkowo zamierzał poświęcić się wyłącznie służ-
bie Bogu. Wstąpił do benedyktynów w Engelberg. Ostatecznie 
jednak wrócił do świata, a nawet za radą rodziców wstąpił w 
związek małżeński. Z Dorotą Wyss miał 10 dzieci: 5 synów i 
5 córek. Najmłodszy syn po zdobyciu stopnia akademickiego 
został proboszczem w Sachseln. Mieszkańcy kantonu mieli tak 
wielkie zaufanie do Mikołaja, że wybrali go na radcę i kantonal-
nego sędziego oraz deputowanego do federacji kantonów szwaj-
carskich. W latach 1433-1460 Mikołaj pełnił służbę wojskową w 
randze oficera. Wyróżnił się łagodnością w traktowaniu jeńców, 
opieką nad kościołami i nad ubogimi. To wszystko zyskiwało mu 
powszechny szacunek i miłość.

Po kampanii wojennej, za zezwoleniem małżonki i zabezpie-
czywszy odpowiednio rodzinę, ponownie wstąpił do klasztoru 
reformowanych benedyktynów nazywających się „Przyjaciółmi 
Boga” (1467); miał już wtedy 50 lat. We śnie otrzymał jednak 
napomnienie, że wolą Bożą jest, aby w rodzinnych stronach 
jako pustelnik budował i zachęcał do bogobojnego życia swoich 
współziomków. Dlatego założył w Ranft w pobliżu Flüe mały 
domek i kapliczkę, gdzie modlitwę łączył z uczynkami pokut-
nymi. Sława pustelnika zaczęła ściągać do niego ciekawych i 
pobożnych. Korzystał z każdej okazji, by mówić o Panu Bogu 
i o konieczności zbawienia swojej duszy. Dopóki nie otrzymał 
własnego kapelana, chodził na Mszę do pobliskiego miasteczka, 
gdzie księdzem był jego syn.

21 marca 

Święty Mikołaj z Flüe, pustelnik
Kiedy w roku 1473 nieomal ponownie nie doszło do wojny 

z Austrią, Mikołaj podjął się trudu, by załagodzić zaogniony 
spór. W roku 1481 wybuchła wojna domowa między kantonami 
Szwajcarii. Wówczas Mikołaj uratował jedność Szwajcarii. Przez 
proboszcza Stans, Heimo am Grund, który przybył do niego po 
radę, przekazał, że każde z miast i kantonów musi się zrzec swo-
ich specjalnych przywilejów i praw. Dzięki temu podpisano tzw. 
„umowy ze Stans” i utworzono Związek Szwajcarski. Wdzięczni 
mieszkańcy tego kraju nadali mu tytuł „Ojca Ojczyzny”. Po-
pularnie zaś zwano go z niemiecka „Bratem Klausem” (Bruder 
Klaus).

Święty Mikołaj z Flüe Był jednym z najwybitniejszych mi-
strzów medytacji i mistyków u schyłku średniowiecza. Obda-
rowany został niezwykłymi charyzmatami - przez 19 lat jego 
pożywieniem była wyłącznie Eucharystia. Fakt ten został po-
twierdzony kanonicznym procesem. Uciekano się do niego we 
wszelkich potrzebach, radzono się w najtrudniejszych sprawach, 
proszono o modlitwę. Nawrócił wiele zbłąkanych dusz.

Zmarł 21 marca 1487 roku po krótkiej, ale bolesnej chorobie 
(spotyka się też datę 18 marca tego roku). Pan Bóg wsławił jego 
grób licznymi cudami, które zostały spisane w osobnej księdze. 
W roku 1501 powstał jego pierwszy żywot. Proces kanoniczny 
mógł się jednak rozpocząć dopiero w roku 1587, ze względu na 
okres wojen religijno-politycznych w Szwajcarii. 8 marca 1669 
r. papież Klemens IX beatyfikował Mikołaja i zezwolił na jego 
kult, a papież Klemens X rozszerzył ten kult na całą Szwajcarię, 
a przede wszystkim na diecezję w Konstancji, na terenie której 
znajduje się Flüe i Sachseln. 15 maja 1947 r. papież Pius XII doko-
nał uroczystej kanonizacji Mikołaja, ogłaszając go równocześnie 
głównym patronem Szwajcarii. Jego ciało doznaje czci w kościele 
parafialnym w Sachseln, najbliższym miejsca urodzenia. Jest 
ponadto patronem papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, sędziów, 
radnych, rodzin wielodzietnych.
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Mucharz -  Parafi a św. Wojciecha BM

ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafi amucharz@onet.pl, 
www.parafi amucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -  18 
(X-IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00)  * PROBOSZCZ: 
ks. Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Leszek Węgrzyn * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56)

8 marca br. na zakopiańskim cmentarzu, pożegna-
liśmy śp. Marię Lampa, ukochaną siostrę ks. Prałata 
Jana Marcisza. Odeszła do Pana 6 marca w wieku 81 
lat – ostatnia z rodzeństwa, cicha i dobra opiekunka 
ks. Jana. 

Mszy Św. pogrzebowej przewodniczył ks. Prałat Jan Marcisz, 
zaś koncelebransami byli: ks. Proboszcz z Mucharza – Krzysztof 
Strzelichowski, ks. Proboszcz z parafii Miłosierdzia Bożego w 
Zakopanym – Piotr Pławecki, ks. Tadeusz Rudek z tejże parafii 
oraz ks. Tadeusz Dybeł – Proboszcz z parafii Św. Mikołaja w 
Maniowach rodem z Wiśniowej czyli rodzinnej miejscowości śp. 
Marii i ks. Jana.

W ostatniej drodze śp. Marii towarzyszyła liczna rodzina, 
grono przyjaciół i mieszkańców Zakopanego, przedstawiciele z 
parafii pw. Św. Wojciecha BM w Mucharzu: SS Pasjonistki, para-

Z darem modlitwy
i wspomnienia …

fianie i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej którego asystentem 
parafialnym jest ks. Jan Marcisz.

Żegnały śp. Marię Tatry. Rano spowite mgłą – wyjrzały w 
blasku słońca. Tylko Giewont pozostał otulony welonem mgieł, 
jakby w żałobie. 

Śp. Maria spoczęła obok swego męża Stanisława.

tekst: p. Sylwia Sulka



RTYKUŁY, WIADOMOŚCI, WYDARZENIA, REFLEKSJE Z ŻYCIA PARAFII - ZIEMI JANA PAWŁA II

16 marca 201434 

ARTYKUŁY, WIADOMOŚCI, WYDARZENIA, REFLEKSJE Z ŻYCIA PARAFII - ZIEMI JANA PAWŁA II

 3516 marca 2014

Palcza -  Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta -  7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1982 

W tegorocznym orędziu Ojca Świętego Francisz-
ka, na Wielki Post, czytamy, że jedyna praw-
dziwa nędza człowieka to nie żyć jak dzieci 
Boże i bracia Chrystusa. W tym orędziu jest 

nawoływanie do dostrzegania różnych rodzajów nędzy. Ojciec 
Święty mówi o niepokojącej nędzy moralnej, która czyni czło-
wieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Mówi o udręce spowo-
dowanej zniewoleniem alkoholizmem, narkomanią, hazardem 
i pornografią, a także zagubieniem sensu życia pozbawionego 
perspektyw na przyszłość. Słuchając zaś słów Kardynała Stani-
sława Dziwisza, także kierowanych do nas na Wielki Post 2014 
roku, można było odnieść wrażenie, że jest to kontynuacja słów 
Papieża Franciszka. Dwa krótkie fragmenty z tego listu, odczy-
tanego w ubiegłą niedzielę przeczytajmy jeszcze raz: „W czasie 
Wielkiego Postu, Ewangelia i Kościół proponują nam sprawdzo-

Syntetyczne szczęście?
ną drogę wewnętrznej odnowy. W pierwszym rzędzie chodzi o 
modlitwę – o to, byśmy w naszych codziennych sprawach, tro-
skach i nadziejach przewidzieli przestrzeń dla Boga. Nikt z nas 
nie jest samowystarczalny, a modlitwa jest pokornym otwarciem 
się na obecnego w nas i pośród nas Pana. On jest fundamentem 
wszystkiego. Tylko na Nim możemy sensownie budować. W ta-
kim projekcie życia pomaga także post, czyli mądre panowanie 
nad naszymi ziemskimi pragnieniami i potrzebami, bo „nie 
samym chlebem żyje człowiek”. Potrzebujemy chleba, ale potrze-
bujemy również Bożego słowa – Bożego światła i Bożej mocy, by 
się nie zagubić, nie ustać w drodze i dorastać do wielkości i god-
ności dzieci Bożych, bo przecież nimi jesteśmy.” Popołudniowe 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadził pan Adam Mytyl. Przy 
każdej stacji czytał przygotowane rozważania. Uważny uczestnik 
na pewno zauważył, że rozważania te doskonale dopasował do 
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA:  
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ: 
ks. Marek Holota * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Lasak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325  * 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973),
Wielkie Drogi 1008)

Drużyna grająca w pięknych błękitnych strojach z 
napisem Gmina Brzeźnica w ostatnim okresie stała się 
obiektem wielu pytań.

PUKS POBIEDR Paszkówka zwyciężyła w turnieju o puchar 
Jego Ekscelencji Kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolity 
Krakowskiego rozegranego w dniu 1 marca 2014 roku.. Zwycię-
ska drużyna składała się z chłopców z miejscowości: Paszkówka, 
Brzeźnica, Sosnowic, Bęczyna, Chrząstowic i Facimiech (gmina 
Skawina). Pokazuje to dobitnie, jak wspaniały projekt udało się 
wprowadzić w Paszkówce, gdzie nie ważne jest pochodzenie, ale 
liczą się więzi łączące sportowców. Wspólnie przeżywane emocje, 
wzloty i upadki mobilizują ich do osiągnięcia ambitnego celu: dać 
z siebie wszystko, walczyć do końca i zwyciężać. Niby proste, ale 

Sukces PUKS POBIEDR 
PASZKÓWKA

w realizacji niesamowicie trudne i wymagające wielu wyrzeczeń. 
Chłopcy uczą się, że jeden musi być odpowiedzialny za drugiego, 
że tylko podążając w jednym kierunku wspólną sportową drogą 
– mogą odnieść sukces.

Zawodnicy rozumieją to coraz lepiej, czego dowodem są przy-
wożone do domu puchary. 

Trener koordynator PUKS POBIEDR pragnie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w tenże projekt, który przerósł 
oczekiwania wielu ludzi. Nie sposób wymienić tu wszystkich z 

tematyki orędzi Ojca Świętego i naszego Metropolity Krakow-
skiego. Ta Droga Krzyżowa była jakby zwieńczeniem tygodnia 
modlitw o trzeźwość. Przeszliśmy po raz kolejny w naszym życiu 
razem z Jezusem drogę Jego cierpienia, wierząc, że tylko z Chry-
stusem droga nawet największych uzależnień może przemienić 
się w drogę nawrócenia i dobrego życia. Nie chcemy przecież ska-
zywać siebie i swoich bliskich na dźwiganie krzyża. Przy stacji IV 
modliliśmy się do Jezusa za wszystkie kobiety i matki, aby umiały 
wspierać swoich bliskich w godzinach prób. Modliliśmy się o od-
wagę stanowczości w postępowaniu. Przy stacji VII rozważali-
śmy o cierpieniu zadawanym bliskim, a jednak krzywdzonym 
osobom. Na zakończenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej padły 
pytania o to, dlaczego w nas i wokół nas tak jest wiele cierpie-
nia, krzywdy i grzechu? Już w kazaniu pasyjnym wygłoszonym 
przez ks. Włodzimierza Kurka, mogliśmy usłyszeć niektóre od-
powiedzi. Zapamiętane stwierdzenia to: „Głoszone prawdy stają 

się niewygodne”; „Osoba Jezusa staje się niebezpieczna”; „Jezus 
niezrażony nienawiścią rozdaje miłość”; „Złość i nienawiść roz-
lewa się pokonując wały Przykazań Bożych i Kościelnych, aby 
zatopić myślenie moralne”; „Symboliczne trzydzieści srebrników 
wydajemy na syntetyczne szczęście”. Powyższe opisy to ważne 
wydarzenia dla naszej sfery duchowej. Nie możemy dziś nie 
wspomnieć o jeszcze jednym, ważnym wydarzeniu, jakim był V 
Parafialny Turniej Tenisa Stołowego, rozegrany w naszej szkole 
w ubiegłą niedzielę, który zgromadził licznie uczestników i miło-
śników tego sportu. Ksiądz Proboszcz na pytanie o zwycięzców 
odpowiedział, że w tym turnieju nie ma pokonanych – wszyscy 
są zwycięzcami. Należą się więc, podziękowania wszystkim 
organizatorom, fundatorom nagród, uczestnikom i kibicom za 
sportowy turniej i za rodzinną atmosferę. Wszyscy Oni dalecy są 
od pogoni za syntetycznym szczęściem.  

 B.Ł.
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00  * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka, 
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w. 

nazwiska, więc ograniczę się do rodziców, Wójta Gminy Brzeźni-
ca Bogusława Antosa i zarządowi klubu z Prezesem Wiesławem 
Jaskułą na czele. W imieniu swoim, moich 24 Orlików, 14 Żaków 
i 25 Młodzików jeszcze raz DZIĘKUJĘ – mówi trener.

Skład zwycięskiej drużyny:
1. (GK) Dyrga Jakub
2. (C) Znaj Witold
3. Kosek Mateusz (3 bramki)

4. Wołczyk Kacper (4 bramki)
5. Dutka Mikołaj (1 bramka)
6. Kozik Michał (2 bramki)
7. Zawiła Łukasz (1 bramka)
8. Ziarko Hubert
9. Lechowicz Jan
10. Brózda Filip (1 bramka)
11. Znaj Jędrzej 

 Trener Artur Znaj

Powinności Ojca
Św. Józef wypełniał doskonale i tego od Niego 

winni się uczyć się współcześni ojcowie przygotowując 
do dorosłego i odpowiedzialnego życia swoje dzieci. 
Mówił o tym w kazaniu ks. H. Pyka, proboszcz z Po-
nikwi, który wygłosił je na Nowennie do św. Józefa 
w wadowickim karmelu. Drugą część tego kazania za-
mieszczamy poniżej.

Kiedy ma miejsce ostatnie wydarzenie, w którym bierze udział 
Józef – gdy Jezus ma 12 lat, Maryja mówi do Niego: - „Oto ojciec 
twój i ja z bólem szukaliśmy ciebie...”. Maryja najpierw wymienia 
Józefa, to znamienne. – Oto ojciec twój i ja... – Ona na drugim 
miejscu. „Z bólem szukaliśmy Ciebie”. I dodaje: „Synu czemuś 
nam to uczynił? Trzy dni byłam bez Ciebie”. Trzy dni dla kogoś, 
kto kocha, to cała wieczność. To był ten miecz, o którym mówił 
Symeon 12 lat wcześniej, kiedy z Józefem przynieśli Dzieciątko w 
40 dniu po narodzeniu: „On jest przeznaczony na powstanie i na 
upadek. Z Jego powodu ty wiele cierpieć będziesz”. Maryja kocha. 
A tam, gdzie jest miłość, jest też miejsce na cierpienie, na ból... 

 
W adhortacji Redemptoris Kustos czytamy: Owo „podda-

nie”, czyli posłuszeństwo Jezusa w domu nazaretańskim bywa 
powszechnie rozumiane również jako uczestniczenie w pracy 
Józefa. Ten, o którym mówiono, że jest „synem cieśli”, uczył się 
pracy od swego domniemanego „ojca”. (...)

Wzrastanie Jezusa „w mądrości, w latach i w łasce” (Łk 2, 52) 
dokonywało się w środowisku świętej Rodziny, pod opieką Józe-
fa, na którym spoczywało wzniosłe zadanie „wychowania”, czyli 
żywienia i odziewania Jezusa, nauczenia Go Prawa i zawodu, 
zgodnie z powinnościami przypadającymi ojcu.

Józef jest patronem każdego ojca, głowy rodziny. Co ma robić 
ojciec? Nauczyć prawa, przygotować do życia, pomóc zdobyć 
zawód. 

Józef, Maryja i Jezus to Najświętsza Rodzina. Wypełniają 
swoje obowiązki z pokorą, z radością, chociaż na pozór świat 
nimi pogardza. Świat, który mówi, że to, co u Boga mądre, w jego 
oczach głupie... Ale też i odwrotnie – wszystko to, co w oczach 
świata mądre, myu uważajmy za stratę. 

Uczymy się od Jezusa, Jego Matki i od Józefa pokory. Jezus 
podchodzi do Jakuba i Jana, którzy naprawiają sieci i mówi, żeby 
tego nie robili, ale by poszli za Nim, bo inne, ważniejsze rzeczy 
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 3916 marca 2014

Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafi aprzytkowice pl,
www.parafi aprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni powszednie 
rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17  * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek, E.c. 
* WIKARIUSZ: ks. Jan Górecki * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346 

będą robić. Według świata naprawianie sieci ma sens, według Je-
zusa – nie. My żyjemy, jak te ryby w sieci – pełno wokół nas róż-
nego rodzaju pęt, zniewolenia. Sieć supermarketów, sieć telefonii 
komórkowej, sieć sex-shopów, sieć telewizyjna, sieć internetowa, 
taka i owaka. Czy to wszystko zrywać? Czy z tym walczyć? Czy to 
naprawiać? Czy też popatrzeć na Józefa i Maryję, którzy prowa-
dzą do Jezusa, a On prowadzi do Ojca? Może tę drogę wybrać?

Tak wielcy Papieże – Jan XXIII i Jan Paweł II - którzy w kwiet-
niu zostaną wyniesieni na ołtarze, nam podpowiadają. Jan Paweł 

II tu, w tym miejscu się urodził i wielu z nas miało szczęście go 
poznać, rozmawiać z nim, podziwiać go... 

Patrząc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydo-
skonala, skupmy się na rodzinie, na tym, by nasze rodziny nie 
zostały zniszczone żadną ideologią, modą tego świata, ale by 
przekazywały prawo zapisane na dwóch tablicach Dekalogu. Bo 
mówi Jezus: Kto zna przykazania, żyje według nich i innych uczy, 
ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

19 lutego Zespole Szkół w Przytkowi-
cach miał miejsce niezwykły charytatyw-
ny koncert.

Wystąpiły wokalne gwiazdy z podstawówki i 
gimnazjum, w sumie 25 osób wykonało 18 popu-
larnych piosenek w języku angielskim. Oprócz 
wokalistów mogliśmy podziwiać grę na gitarze 

Koncert charytatywny

Maćka Kawalera i Weroniki Wilczyńskiej, grę na kahonie Moniki Jankowicz 
oraz taneczny występ Arka Czackiego i Michała Czarnego. Talenty muzyczne 
naszej kadry pedagogicznej były godnie reprezentowane przez pana Bartka 
Chotowickiego i panią Basię Kawaler. Koncert poprowadzili najlepsi konferan-
sjerzy Kuba Kaniewski i Wiktor Kowalski.
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

ADRES: Radocza, ul. Jagiellońska 2, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 96 93, tel./fax +48 33 873 28 01 * 
KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. porannej pt. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18, 
Niedziele i święta - 7:30, 10, 18 (zimą 17:00)  * PROBOSZCZ: ks. Janusz Sołtys * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Henryk Młynarczyk, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 

Pod honorowym Patronatem Powiatu Wadowickie-
go, 6 marca, odbył się szkolny etap konkursu wiedzy 
o krajach niemieckojęzycznych pt: „Die deutschspra-
chigen Lander entdecken”.

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży szkół 
średnich nie tylko językiem niemieckim, ale także wartościami 
kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie 
kultury, literatury, historii, geografii i polityki. 

Do konkursu przystąpiło 11 uczniów, a do drugiego etapu, 
który odbędzie się 26 marca w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie, zakwalifikowali 
się:

1. Łukasz Tatar z IV TL - 36 pkt,
2. Tomasz Bryniarski z IV TG - 33 pkt,
3. Edyta Pytel z II TL i Michał Hałat z III TG - 26 pkt.
Takie współzawodnictwo nie tylko rozwija umiejętności języ-

Konkurs wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych
w ZSRCKU w Radoczy

To już trzeci koncert z serii charytatywnych. Cztery lata temu 
zgromadzone fundusze oddaliśmy krakowskiemu schronisku 
dla zwierząt. Rok temu wspieraliśmy operację chorego na serce 
małego Tymka. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na potrzeby 
naszych uczniów. Za zebrane 350 zł wkrótce zostaną zakupione 
środki czystości i chemia, które przekażemy potrzebującym.

Szkolna stołówka była pełna po brzegi. Gościliśmy Pana 
Dyrektora i Panią Wicedyrektor, księdza Leszka Filipka, wielu 
rodziców występujących wokalistów, nauczycieli i uczniów na-
szej szkoły oraz Przytkowian, ciekawych „co się będzie działo”. 

Wszyscy mogli częstować się słodkościami i napojami. Bardzo 
dziękujemy za tak liczne przybycie i przekazane złotówki.

Wielkie podziękowania należą się samym artystom, którzy 
starali się pokazać z najlepszej strony. Występ kosztował ich 
wiele przygotowań i stresu. Dziękujemy również uczniom, którzy 
pomogli w dekoracji sali oraz kelnerowali podczas imprezy. Nie 
sposób wszystkich wymienić indywidualnie, ale kto pomagał, 
ten niech czuje się w tym miejscu doceniony.

autor: Barbara Kawaler
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kowe, ale również poszerza wiedzę o zachodnich sąsiadach, służy 
lepszemu zrozumieniu wartości kulturowych, kształtuje postawę 
tolerancji wobec odmiennych zwyczajów, a przede wszystkim 

zachęca uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz życzymy 

dalszych sukcesów!

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik 
cyfrowych procesów graficznych zdobędzie następują-
ce kwalifikacje:

• K1 - Przygotowywanie materiałów graficznych do pro-
cesu drukowania (A.54.)

• K2 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedial-
nych (A.25.)

• K3 - Drukowanie cyfrowe (A.55.)
Kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficz-

nych odbywa się w czteroletnim technikum dla absolwentów 
gimnazjum.

Nowy zawód 
w Zespole Szkół 
RCKU w Radoczy

w roku szkolnym 2014/2015
Program nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów 

graficznych w 4-letnim technikum przewiduje m.in. następujące 
przedmioty zawodowe: 

• materiałoznawstwo, 
• pracownia procesów cyfrowych, 
• cyfrowe technologie graficzne, 
• maszyny i urządzenia cyfrowe, 
• pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego, 
• pracownia projektów reprodukcyjnych, 
• działalność poligraficzno-medialna, 
• zajęcia praktyczne. 

Dla tych niezłomnych ludzi myśl przewodnia była 
prosta: Wojna się skończy, kiedy wolna będzie Pol-
ska.

Dzień 1 marca jest polskim świętem państwowym i jak czyta-
my w ustawie, „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspi-
racji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny”, dlatego w naszym kraju to czas defilad, 
mszy świętych, wykładów historycznych oraz różnego rodzaju 
uroczystości poświęconych poległym żołnierzom podziemia nie-
podległościowego - ofiarom terroru komunistycznego w latach 
1944-1956. 

Uczniowie klas pierwszych TG, TŻiUG, TL, TMR oraz TPS z 
inicjatywy nauczyciela historii Andrzeja Karcza, dnia 3 marca, 
uczcili Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W 
tym dniu młodzież obejrzała film pt. „Pseudonim Anoda”, który 
opowiadał historię aresztowania i śmierci porucznika Jana Ro-
dowicza, ps. „Anoda”, legendarnego żołnierza batalionu „Zośka” 
oraz wysłuchali krótkiego wykładu nauczyciela historii, który 
nie tylko rozwiał wątpliwości uczniów, ale także przybliżył syl-
wetki bohaterów dokumentu, by jak mówił Jerzy Scheur - prezes 
fundacji „Polska się upomni”, zaangażowanej w ustanowienie 
święta - „nikt więcej nie określił żołnierzy wyklętych mianem 
bandytów z lasu, a Polacy zdali sobie sprawę, że byli to bohatero-
wie walczący z sowiecką okupacją”.

Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

Warto w tym miejscu nadmienić, że tragiczny los „Anody” 
symbolizuje losy całego pokolenia młodych żołnierzy, którzy 
zamiast żyć w chwale należnej bohaterom, byli po wojnie za tę 
patriotyczną postawę dotkliwie represjonowani w ramach plano-
wej akcji wyniszczania ideowo nastawionych środowisk niepod-
ległościowych. 

Pamiętajmy o tych bohaterach! …Nie dajmy zginąć poległym 
jak pisze Zbigniew Herbert. 
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

ADRES: Rudnik, ul. Centralna 159, 32-440 Sułkowice, tel. +48 12 273 21 20 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw. 7:30-8:30; pon., śr. 16-17 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 (IX-VI)  * PROBOSZCZ: ks. mgr 
Dariusz Zoń * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Aleksander Zemła, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1949 

We wtorek 25 lutego 2014r. odświętnie ubrani 
pierwszoklasiści obejrzeli w auli ZPO w Rud-
niku przedstawienie w wykonaniu uczniów z 

klasy piątej pt. ,,Kłótnia wróżek”. Bajkowa inscenizacja wprowa-
dziła uczniów w zaczarowany świat bajek i baśni i miała na celu 
zachęcić przyszłych czytelników do częstego sięgania po książkę 
z biblioteki szkolnej. Nasi szkolni aktorzy wcielili się w znane i 
lubiane bajkowe postacie. Tego dnia Dziewczynka z zapałkami 
żaliła się dzieciom, że jest jej smutno i zimno, Jaś i Małgosia opo-
wiedzieli, kogo spotkali w lesie i jak skończyła się ich przygoda, 
Czerwony Kapturek chwalił się, jak troszczy się o swoją chorą 
babcię, Królowa Śniegu zdradziła uczniom, jakie miała zamiary 
względem Kaja i dlaczego nic z tych planów nie wyszło, a Śpiąca 
Królewna tupała nóżką niezadowolona, że czarownica rzuciła 
na nią czar i musi spać lat sto… . Wróżki co prawda próbowały 
udaremnić postaciom z bajek zaprezentowanie się dzieciom, ale 
dzielne Skrzaty przejęły odważnie pałeczkę i same poprowadziły 
imprezę, zadając równocześnie dzieciom w trakcie inscenizacji 
pytania dotyczące znajomości bajek. Znacząca rola przypadła też 
Książce, która pouczała przyszłych czytelników, jak należy się z 
nią obchodzić.

Uatrakcyjnieniem uroczystości był niewątpliwie również 
występ wokalny Gabrysi Szuby i Dominiki Zajdy oraz popis 
wokalno-taneczny Sylwestra Bylicy z klasy IIIag, którzy ,,śpie-
wająco” wychwalali zalety książki oraz zachęcali uczniów klas 
pierwszych do wypożyczania książek. Na zakończenie widowi-
sko taneczne zaprezentowały uczennice z klasy Ibg – członkinie 

Pasowanie na czytelnika

aktywu bibliotecznego. Po przedstawieniu przyszedł czas na finał 
– pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Przejęci pierwszo-
klasiści powtarzali słowa przyrzeczenia, po których pan dyrektor 
Mirosław Pękala pogratulował uczniom oficjalnego przyjęcia w 
poczet czytelników biblioteki oraz zachęcał ich do czytania, wy-
mieniając korzyści, jakie płyną z czytania. Następnie najmłodsi 
uczniowie szkoły podstawowej udali się do biblioteki szkolnej, 
aby po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć wybraną przez 
siebie książkę z biblioteki szkolnej. Bibliotece szkolnej przybyło 
36 nowych czytelników, których gorąco zachęcamy do częstego 
korzystania ze zbiorów naszej biblioteki.

Z życia parafii Rudnik
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

ADRES: ul. ks. Kani 1, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. o 6:30 i 19 (zimą o 18) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta -  7, 9, 11, 17:30  * PROBOSZCZ: 
ks. Adam Ogiegło, E.c, kapelan „Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka”,  kapelan Stowarzyszenia 
MALTA - Służba Medyczna * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Wylegała, moderator rejonowy Duszpasterstwa  
Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław Kocańda, R.M. 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów 
(2370)

Tę prawdziwą, jaką daje bliski kontakt z Bogiem, 
wierni z Ryczowa licznie przybyli na pierwszą na-
ukę rekolekcyjną. Tutaj, tradycyjnie już, rekolekcje 
rozpoczynają się w I niedzielę Wielkiego Postu i jak 
to kreślił rekolekcjonista, mają służyć odnalezieniu 
szczęścia, radości takiej, jaką miała w sobie Maryja. I 
o tym w poniższym fragmencie wspomnianej nauki.

Drodzy w Chrystusie bracia 
i siostry, serdecznie witam się z 
wami w dniu dzisiejszym, dniu roz-
poczęcia naszych rekolekcji para-
fialnych, wielkopostnych. Dziękuję 
serdecznie księdzu proboszczowi 
za słowa powitania, za życzliwość, 
z jaką mnie tu przyjął wczoraj. Pra-
gnę, żebyśmy się mogli tu przez te 
kilka dni spotykać razem po to, by 
odszukać w sobie prawdziwy sens 
ludzkiej radości. Bo dziś wszyscy 
powtarzają: „To jest bez sensu; zło 
opanowało świat. To jest bezna-
dziejne...” I tak dalej, i tak dalej... 
Przez to tracimy radość. 

Moi drodzy, dzisiejsze czasy 
nie są inne niż były dawniej. 
Nie są inne niż te dwa tysiące 
lat temu, kiedy żyła Maryja. I 
dwa tysiące lat temu były róż-
ne problemy. Rzym okupował 
wówczas Izrael. Izrael był w 
niewoli. I też były wówczas róż-
ne religie, a Boga pojmowano na 
różne sposoby. I już wtedy były 
liczne dyskusje – wewnętrzne i 
zewnętrzne; faryzeusze kocili 
się z saduceuszami, było wiele 
dyskusji i nieporozumień. Nic 
właściwie się pod tym słoń-
cem nie zmieniło. Zmieniły 
się warunki życia, ale sytuacja 
człowieka jest taka sama. 

Musimy odnaleźć sens swo-

By odnaleźć radość
jego życia, bo jeżeli uważamy, że nasze życie nie ma sensu; nie wi-
dzę żadnego celu całości tego życia, to rzeczywiście człowiek jest 
wewnętrznie smutny. My szukamy radości, sensu. Znacie pewnie 
piosenkę o słowach: „Wsiąść do pociągu byle jakiego; nie dbać o 
bagaż, nie dbać o bilet”. Tak można tylko chwilowo – czasem w 
jakiejś rozterce życiowej – ale w perspektywie całego życia tak się 
nie da. Nie da się nie wiedzieć, gdzie się jedzie, skąd się jedzie, po 
co się jedzie. To nie daje radości, nie daje sensu. Dlatego człowiek 
szuka szczęścia i szuka sensu. I jeśli znajdzie, to nawet wówczas, 
gdy będzie cierpiał, będzie wiedział, że to cierpienie ma znacze-
nie, że do czegoś prowadzi...

Przychodzimy na rekolekcje właśnie po to, by tę radość od-
zyskać. Bo potrzebujemy tej radości. A tymczasem od rana do 
wieczora jesteśmy zaganiani. Wszyscy dookoła nam mówią, co 
mamy robić, kogo lubić, a kogo nie. Przez cały czas przeżywamy 
najrozmaitsze tragedie z całego świata. Media nam to przekazują, 
a my nosimy je w naszych sercach i ciągle smutniejemy, myśląc, 
jaki ten świat straszny, jaki smutny, jak ciężko żyć...

Musimy się z tego wyzwolić i odnaleźć sens i radość swojego 
życia. Dlatego zastanowimy się dzisiaj, w jakiego Boga wierzyła 
Maryja. W jakiego Boga? Przecież religii dwa tysiące lat temu 
było bardzo wiele. Inaczej wierzyli Grecy, inaczej Rzymianie i 
inne ludy sąsiednie. W jakiego Boga Maryja wierzyła? Bo po-
wiedział dziwne słowa: - „I rozradował się duch mój, w Bogu 
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

ADRES: Skawinki 214, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 96 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
codziennie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 9:30, 11  * PROBOSZCZ: ks. Adam 
Szczygieł * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1982  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lanckorona-
Łaśnica (275), Skawinki (997),  Stronie (28)

Zbawicielu moim”. A więc ta 
religia, którą wyznawała Ma-
ryja, dawała Jej radość. 

„I rozradował się duch mój, 
w Bogu Zbawicielu moim” 
– to słowa Maryi! Zatem wśród 
tego całego potoku religii, 
pojęć i dyskusji filozofów grec-
kich znalazła Boga, który dał 
Jej radość życia. I my tego Boga 
Maryi będziemy szukać, zasta-
nawiać się nad tym, bo i to od-
krycie wewnętrzne będzie nam 
pomocne w odszukaniu sensu 
własnego życia i radości tego 
życia. Za Maryją powtórzymy 
te same słowa: „I rozradował 
się duch mój, w Bogu Zbawi-
cielu moim”...

Cdn.

To wyjątkowe wyda-
rzenie miało miejsce w 
dniach 8-9 marca br. 
Obraz przywieziony zo-
stał do Skawinek od Pal-
lotynów. Do nich z kolei 
przybył od Pallotynów 
z Kuźnicy Raciborskiej. 
Obraz MB przywiozła 
pięcioosobowa delegacja 
z parafii która udała się 
do Kleczy. Tam Pallotyni 
uczcili Matkę Bożą, gdyż 
są związani z założycie-
lem Dzieła Szentackiego 
– Józefem Kentenichem. 
Obraz został powitany 
przed kościołem przez 
biskupa Jana Szkodonia, 

Peregrynacja Obrazu
MB Trzykroć
Przedziwnej
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kapłanów, służbę liturgiczną i licznych parafian, 
Wprowadzono go w uroczystej procesji do świątyni. 
Przed Mszą św. Matkę Bożą przywitał ks. proboszcz 
oraz przedstawiciele parafii. Słowa powitania zamiesz-
czamy poniżej.

Powitanie (ksiądz proboszcz):
Maryjo pielgrzymująca po Europie, przybywasz do nas, bo ko-

chasz swoje dzieci. Każdy z nas jest Twoim dzieckiem. Patrzysz 

na każdego z nas, który tu dzisiaj jest. Ksiądz biskup Jan Szko-
doń, kapłani, parafianie i goście, przybywamy, by pokłonić się 
Tobie; by się modlić; by wypraszać potrzebne łaski przez Twoją 
przyczynę, bo czy to Maryja w obrazie jasnogórskim, czy kalwa-
ryjskim, czy Matka Boża Fatimska, czy Trzykroć Przedziwna 
Królowa Nowej Ewangelizacji, to ta sama Maryja. 

To dla nas czas łaski, czas modlitwy, czas przygotowania do 
kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Czas modlitwy za 
rodziny, za parafię, za ojczyznę, za Kościół, za Papieża Fran-

ciszka, za naszego pasterza, 
księdza kardynała Stanisława. 
Ale pamiętamy także o Księ-
dzu Kardynale Franciszku i o 
biskupach, szczególnie o bisku-
pie Janie, który dzisiaj razem z 
nami się modli, by przewodni-
czyć tej Eucharystii, by zanosić 
modlitwy także za Europę. 

Będziemy trwać przy Tobie, 
Maryjo. Będziemy się modlić 
przez te najbliższe dni. Matko 
Boża, zostań z nami jak najdłu-
żej, abyśmy mieli czas omodlić 
te wszystkie sprawy, które leżą 
nam na sercu, ale także całemu 
Kościołowi. Niech Maryja wy-
prasza łaski dla wszystkich. W 
trakcie tej Mszy świętej ksiądz 
biskup również obejmuje szcze-
gólnie wszystkich modlitwą. 

Przeżywamy nasze nawie-
dzenie w rodzinach. Matka 
Boża nawiedziła ponad 180 
rodzin i nawiedzenie trwa w 
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dalszym ciągu. Obejmujemy 
także modlitwą chorych; szcze-
gólnie chore dziś margaretki; 
modlimy się także za członków 
Bożego Różańca. 

Wszystkim kapłanom już 
teraz wyrażam swoją wielką 
wdzieczność za to, że przybyli, 
by razem z nami trwać, modlić 
się przy Maryi.

Przedstawiciele parafii:

Kochana Matko Boża, wi-
tamy Cię w naszej parafii jako 
Królową Nowej Ewangelizacji 
Europy.

Witamy Cię i pozdrawiamy 
w imieniu wszystkich, którzy 
przyjmują Ciebie w swoich

domach i rodzinach, w 
imieniu wszystkich, którzy 
pielgrzymują tutaj na to święte 
miejsce oraz w imieniu wszyst-
kich, którzy są zjednoczeni z 
Tobą w przymierzu miłości.

Przychodząc do nas przynosisz nam Jezusa, wskazujesz na 
Jego Ewangelię.

pozwalasz nam doświadczyć Twojej macierzyńskiej miłości i 
obecności.

Dziękujemy Ci, że na szlaku twojego pielgrzymowania po kra-
jach Europy przychodzisz także do nas. Wzywasz nas i zachęcasz 
jak Matka, abyśmy naszym apostolskim

zaangażowaniem czynili wszystko, co powie nam Jezus, Twój 
Syn, nasz Zbawiciel.

Pozdrawiamy Cię jako Królową Nowej Ewangelizacji Europy,

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: 

„Matka bowiem nie tylko oczekuje na swoje
dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one 

zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, 
gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża bole-
ści - a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają 
o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem... Wszędzie 
tam...” (Jan Paweł 11, Jasna Góra, 1979)

Maryjo, nasza ukochana Matko pozdrawiamy Cię słowami 
Jana Pawła II:

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca.
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego,
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego,
Bądź pozdrowiona. Przybytku Trójcy Przenajświętszej.

Maryjo, pielgrzymująca przez kraje Europy i świata, wsław 
się jako Matka Trzykroć Przedziwna. Wsław się, jako Wycho-
wawczyni Wsław się, jako Królowa Nowej Ewangelizacji Europy. 
Wsław się i błogosław nas z Twoim Synem. Oddajemy się Tobie w 
przymierzu miłości:

O Pani moja i Matko moja,
Tobie poświęcam się całkowicie.
Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch,
Moje usta, moje serce, całą/całego siebie
Bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko,
To proszę Cię, strzeż mnie
Jako Twojej własności i Twojego dobra. 

Odpowiedzialną za tę peregrynację obrazu jest sio-
stra M. Katarzyna Antolak z Otwocka, która tu z nim 
przyjechała i w skrócie przedstawiła nam sens tego 
niezwykłego nawiedzenia i siłę tej modlitwy:

Nazywam się Siostra Katarzyna z Szensztackiego In-
stytutu Sióstr Maryi. Przyjechałam z Otwocka k. 
Warszawy, gdzie znajduje się nasz dom prowincjalny.

Razem z ojcem Romualdem Kszukiem, ojcem szansztackim 
jestem odpowiedzialna za Apostolat Matki Bożej Pielgrzymują-
cej. Przyjechałam tutaj, aby uczestniczyć w tej pięknej uroczysto-
ści nawiedzenia parafii przez Maryję, Matkę Trzykroć Przedziw-
ną, koronowaną 8 września w 2012 roku w Szensztacie przez abpa 
Rino Fisichella jako Królową Nowej Ewangelizacji Europy.

Z pewnością dobrze byłoby wyjaśnić dlaczego taki tytuł Matki 
Bożej: Trzykroć Przedziwna. 

Tytuł ten nie jest nam obcy. W litanii loretańskiej wzywamy 
Maryję: Matko przedziwna – módl się za nami. Trzykroć prze-
dziwność Maryi odnosi się do Jej relacji wobec Trójcy Świętej. 
Maryja jest wybraną Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i 
Oblubienicą, naczyniem Ducha Świętego. 

I może jeszcze jedno wyjaśnienie: Szensztat znaczy tyle, co 
piękne miejsce. Wszędzie gdzie jest Bóg, Matka Boża, tam jest 
piękne miejsce. I chodzi o to, by wszędzie gdzie żyjemy i pracuje-
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95,  tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica 
Przewóz), 18  * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. 
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540),  Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

W środę 26 lutego w sali WDK Spytkowice odbyła 
się XL Sesja Rady Gminy.

W trakcie obrad Sesji, Radni przyjęli 14 uchwał. Wysłucha-
li informacji Wójta Gminy: o realizacji uchwał podjętych na 
poprzedniej Sesji; o zdarzeniach jakie miały miejsce w okresie 
międzysesyjnym, a także informacji o procesach sądowych w 
których Gmina Spytkowice jest stroną postępowania. 

XL SESJA RADY GMINY
Wspomnianą część roboczą poprzedziło wystąpienie przed-

stawicieli firmy LINC ENERGY dotyczące przebiegu i efektów 
prac badawczych w kontekście planów uruchomienia instalacji 
podziemnego zgazowania węgla na terenie Gminy Spytkowice. 
O działaniach firmy LINC ENERGY na terenie Naszej Gminy 
informowaliśmy już wielokrotnie na naszych stronach inter-
netowych przekazując informację o wszystkim co w tej sprawie 

my, odpoczywamy, w domu, w rodzinie, w szkole i na uniwersy-
tecie, środowisku pracy tworzyć piękne miejsca. Jesteśmy zapro-
szeni do tego, by te piękne miejsca tworzyć. To od nas zależy, czy 
wokół nas będzie pięknie czy nie.

Przypominają mi się słowa naszego umiłowanego Ojca Świę-
tego, Jana Pawła II Zawierzcie Maryi, a zajaśniejecie pięknem 
Chrystusa.

Jak obraz Królowej Nowej Ewangelizacji Europy tra-
fił tutaj do parafii?

Jak już wspomniałam, obraz ten w dniu 8 września 2012 r. z 
inicjatywy Członków Apostolatu Pielgrzymującej Matki krajów 
europejskich, został uroczyście ukoronowany. Jako przygoto-
wanie do koronacji obraz Matki Bożej pielgrzymował w krajach 
Europy w latach 2009-2012. Obecnie po koronacji Matka Boża 
ponownie nawiedza kraje Europy. U nas w Polsce jest obecna od 
10 stycznia do 15 czerwca br. Przede wszystkim nawiedza te pa-
rafie w których rozwija się Apostolat Pielgrzymującej Matki.

Królowa Nowej Ewangelizacji Europy nawiedziła już Pomo-
rze, wiele parafii i grup w diec. katowickiej, gliwickiej i opolskiej. 
W miesiącu marcu i kwietniu nawiedzi parafie w diec. siedlec-
kiej, legnickiej, łowickiej, warszawsko-praskiej.

Tutaj, do parafii św. Joachima w Skawinkach Maryja przybyła 
od księży Pallotynów na Kopcu w Wadowicach a ze Skawinek 

zostanie odebrana przez wiernych z Winowa k. Opola. 
Osobiście bardzo głęboko przeżyłam tę uroczystość nawie-

dzenia. Maryja tak godnie i z taką miłością została powitana i 
przyjęta przez parafian. Ksiądz proboszcz Adam bardzo pięknie 
przygotował parafię na to wydarzenie. 

Cieszę się, że obecny był pasterz diecezji ks. bp Jan Szkodoń, 
który w asyście tak wielu kapłanów wprowadził obraz Matki Bo-
żej do kościoła i przewodniczył Mszy św. Powitanie Matki Bożej 
przez Księdza Proboszcza i parafian, przepięknie przygotowany 
tron dla Królowej tonący w kwiatach, kościół wypełniony wier-
nymi, ludzie młodzi i starsi, dzieci i młodzież – to wszystko mówi 
o wielkiej miłości do Maryi, naszej Matki i Królowej. Przez cały 
dzień trwało czuwanie. Zauważyłam, że w ciągu dnia Maryja ani 
przez chwilę nie była sama, stale ktoś przy Niej był, a przecież to 
był dzień pracy. Ludzie znajdowali czas, by podarować go Maryi 
i Jezusowi. Jestem pod wrażeniem czuwania młodzieży, zaanga-
żowania we wspólną modlitwę i śpiew. Po apelu jeszcze chwila 
przed obliczem Matki i Królowej na osobistą modlitwę. I chociaż 
było już późno, nikt nie spieszył się do domu, trwały jeszcze roz-
mowy przed kościołem.

Serdecznie dziękuję księdzu Adamowi i jego parafianom za 
tworzenie takiej pięknej, maryjnej i rodzinnej atmosfery. To 
spotkanie pozostaje głęboko w moim sercu i pamięci. Serdeczne 
Bóg zapłać! 
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-
sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI) 
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 
1983  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

było i jest istotne. Dlatego osoby zainteresowane zapraszamy do 
archiwum naszych informacji. Obecna wizyta przedstawicieli 
firmy LINC ENERGY, jest związana z procedurą uzyskania tzw. 
decyzji środowiskowej. 

„Tak naprawdę jest to początek , już konkretnej dyskusji na 
temat możliwości powstania instalacji podziemnego zgazowania 
węgla. Czyli powstania w Naszej Gminie, przedsiębiorstwa zaj-
mującego się eksploatacją złóż węgla kamiennego. Procedura po-
stępowania przed wydaniem decyzji środowiskowej, przewiduje 
udział społeczeństwa, dlatego tym spotkaniem rozpoczynamy 
nowy cykl spotkań z przedstawicielami firmy LINC ENERGY 
licząc na to, że otrzymamy rzetelne informacje na temat inwesty-
cji. Panowie zostali również zaproszeni na niedzielne Zebranie 
Wiejskie w Spytkowicach” - wyjaśnił Wójt podsumowując wy-
stąpienie gości. W czasie krótkiej dyskusji przedstawiciele firmy 
odpowiadali na zadawane przez Radnych pytania, które dotyczy-
ły głównie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Z pośród informacji z okresu międzysesyjnego warto odno-
tować, że w tym czasie Wójt uczestniczył w 43 wydarzeniach. Ze 
zdarzeń kulturalnych należy wspomnieć o Koncertach Nowo-
rocznych w Ryczowie i Bachowicach. Początek roku to także czas 
podsumowań roku 2013. W ramach tych podsumowań, Wójt 
uczestniczył w wszystkich Zebraniach Sprawozdawczych OSP 
oraz innych organizacji z terenu Gminy. Na temat możliwości na-
wiązania współpracy przy ocenie konsekwencji środowiskowych 
podziemnego zgazowania węgla, Wójt rozmawiał z przedstawi-
cielami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Zdecydowanie największym zainteresowaniem spotkała się 
informacja Wójta na temat cywilnych procesów sądowych w 
których Gmina uczestniczy lub uczestniczyła jako strona. Wójt 
udzielił bardzo szczegółowej i wyczerpujących informacji na 
ten temat. Wyjaśnił też jakie konsekwencje, głównie finansowe 
- poniesie lub może ponieś Gmina w przypadku niekorzystnych 
orzeczeń sądowych. 

„W każdej sprawie staramy się bronić interesów Gminy. Jednak 
bardzo niekorzystne opinie biegłych sądowych uniemożliwiają 
takie działanie. Niektóre sprawy można było wyjaśnić i załatwić 
dużo wcześniej, nawet w poprzedniej kadencji. Dzisiaj bardzo 
trudno podważyć opinię biegłego i wygrać sprawę sądową lub 

doprowadzić do ugody, ponieważ takie opinie są dodatkowym 
argumentem strony przeciwnej. Przedstawiam tę informację po 
to, by Radni mieli pełną świadomość tego co się dzieje.” - wy-
jaśnił Wójt. W dyskusji na ten temat Radni wymienili poglądy 
sugerując by wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość. 

Na koniec Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji planów 
pracy Komisji Rady Gminy w 2013 roku, oraz przyjęli protokoły z 
poprzednich Sesji. Więcej informacji w protokole z Sesji.

Z okazji imienin
życzymy

ks. proboszczowi Józefowi
wszelkich łask Bożych na drodze realizacji kapłańskiego 

powołania, błogosławionych owoców tej służby oraz 
pomyślności w życiu kapłańskim. Niech św. Józef
wyprasza potrzebne łaski i wstawia się u Boga

za księdzem oraz całą parafią.

Wdzięczni Parafianie,
a także czytelnicy i redakcja „Carolusa”

Gabriel Lalemant był jednym z francuskich misjonarzy 
jezuickich, pracujących w latach 1642-1649 wśród 
Indian Huronów i Irokezów w Ameryce Północnej, 

przede wszystkim w Kanadzie. Pracował i zginął razem z Janem 
de Brebeuf, który razem z Towarzyszami jest wspominany 19 
października.

 
Święty Gabriel Lalemant,
zakonnik i męczennik Gabriel urodził się w 1610 roku w Paryżu. Był synem adwoka-

ta. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów. Studiował teologię w Bour-
ges. Przyjąwszy świecenia kapłańskie w 1638 r., uczył w La Feche, 
Moulins i Bourges. W 1646 roku przybył do Quebecu, gdzie pro-
wadził działalność ewangelizacyjną. W 1648 roku razem z Janem 
de Brebeuf podjął pracę misyjną wśród Indian w Kanadzie.

Wielkie zasługi jako misjonarze w Kanadzie położyli jezuici, 
sulpicjanie i urszulanki (tzw. czarne). Największą przeszkodę 
dla ich pracy stanowiły odległości - olbrzymie, puste przestrze-

  16 marca 
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odkryto grób Jana de Brebeuf i Gabriela Lalementa, istnieje 
sanktuarium Jezuickich Męczenników Kanadyjskich. Modlą się 
tam miejscowi Indianie oraz liczni przedstawiciele kanadyjskich 
imigrantów. Do tego miejsca od ponad 50 lat na uroczystość 
Wniebowzięcia Matki Bożej pielgrzymuje kanadyjska Polonia 
(od ok. 30 lat również w pieszej pielgrzymce, której towarzyszą 
co roku polscy biskupi).

Sanktuarium to nawiedził w 1984 r. papież Jan Paweł II, który 
powiedział wówczas: „Przywołajmy na chwilę tych heroicznych 
świętych, których w tym miejscu czcimy, a którzy zostawili nam 
tak wspaniałe dziedzictwo”, a później dodał: „To sanktuarium 
męczenników jest miejscem pielgrzymek i modlitw, monumen-
tem Bożego błogosławieństwa dla przeszłości, inspiracją dla nas, 
spoglądających w przyszłość”.

Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafi a.stryszow@neostrada.pl,  
parafi a@parafi astryszow.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej 
sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8, 9:45 (szkolna),  9:45 (kaplica 
Dąbrówka), 11:30, 15:30  * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Bogdan Jeleń * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka (550), 
Stryszów (2020)

nie oraz dzikie szczepy Indian. Traktowali oni misjonarzy jako 
białych kolonizatorów, którzy przybyli tu jedynie w tym celu, by 
wydrzeć im ojczystą ziemię. Okrucieństwa, jakich dopuszczali 
się Europejczycy na Indianach, jeszcze bardziej zwiększały ich 
wrogość.

Jednak praca misyjna powoli przynosiła owoce. W 1649 r. było 
już 7 tys. ochrzczonych Indian. Niestety, dzieło misjonarzy zo-
stało zniszczone przez dzikich Irokezów. 16 marca 1649 r. napa-
dli oni na wioski Huronów i wymordowali większość mieszkań-
ców. Ze szczególną zawziętością dręczyli misjonarzy. Zachował 
się opis okrutnego męczeństwa o. Jana de Brebeuf. Prawdopo-
dobnie w taki sam sposób zginął także o. Gabriel Lalemant.
Zginął on 16 marca 1649 roku podczas walki Irokezów z Hurona-
mi. Razem z innymi jezuickimi męczennikami został beatyfiko-
wany przez Piusa XI w 1925 roku, a kanonizowany w 1930 r.

Następcy męczenników kontynuowali dzieło ewangelizacyjne. 
W 1674 r. udało się założyć pierwszą diecezję kanadyjską w Qu-
ebecu. Biskup Laval założył w tym mieście pierwsze seminarium 
duchowne, które dało początek francuskojęzycznemu uniwersy-
tetowi, istniejącemu do dzisiaj pod nazwą Uniwersytet Laval.

Od 1926 r. w Midland (w prowincji Ontario), w miejscu, gdzie 

Na przełaj przez 15 lat
– Stronie 8.03.2014To już piętnastoletnia tradycja. Każdego roku na początku 

marca ziemia stryszowska gości kolarzy z klubów sportowych 
województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Przyciąga 
ich tutaj Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Stryszów oraz 
- umiejscowione co dwa lata w Stroniu - Mistrzostwa Małopolski 
w Kolarstwie Przełajowym. Tereny wokół strońskiej góry zwanej 
Kamionką idealnie nadają się do tego typu rywalizacji.  Trasy są 
trudne – niektóre podjazdy są bardzo strome – ale w tym kolar-
stwie o to chodzi właśnie, żeby nie było zbyt łatwo. Również po-
goda nie musi być idealna – przełaj liczy się z chłodem, błotem - a 

nawet metrowymi pokładami śniegu, przez który parę lat temu 
trzeba było przebijać trasę za pomocą traktora. Jednak tym ra-
zem z okazji Jubileuszowego XV Wyścigu o Puchar Wójta Gminy 
Stryszów - kolarze mieli „zapewnioną” idealną, wręcz wiosenną 
pogodę. W tym roku na strome strońskie ścieżki wyruszyła 
rekordowa ilość zawodników i zawodniczek. Kluby sportowe 
wystawiły ponad stu reprezentantów. W zawodach uczestni-
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M��� 
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K�������  
9:30,  * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768)

czyli również sportowcy niezrzeszeni, a wśród nich 
reprezentant Szkoły Podstawowej w Stroniu – Piotr 
Haranek, który zdobył III miejsce w swej katego-
rii. W sumie wystartowało 132 kolarzy, którzy „na 
dzień dobry” musieli pokonać blisko kilometrowy 
podjazd, nie brakowało karkołomnych zjazdów oraz 
ostrych zakrętów. Dwukilometrową pętlę uczestnicy 
wyścigu przejeżdżali kilkakrotnie, a ilość okrążeń 
dostosowana była do wieku kolarzy, podzielonych na 
kategorie : żak chłopcy i dziewczęta, młodzik, mło-
dziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, 
juniorka, orlik, elita, kobiety elita, masters I /30-49 
lat/, masters II /50+/. Wyścig zostanie przeprowadzo-
no zgodnie z przepisami.

W kilku ostatnich numerach „Carolusa” pisaliśmy 
o budowie kaplicy w Świnnej Porębie za czasów pro-
boszczowania w Mucharzu ks. prałata Jana Marcisza, o 
jego staraniach, aby utworzyć nową parafię i o wielkim 
zaangażowaniu tej wspólnoty. W tym numerze przed-
stawiamy rozmowę z ks. Januszem Żmudą, który jest 
następcą i przyszedł duszpasterzować w Świnnej Porę-
bie i Kozińcu z Wadowic, z parafii ONMP, gdzie przez 
wiele lat był wikariuszem.

- Ksiądz Janusz Żmuda, proboszcz parafii w Świnnej Porębie. 
Duszpasterzuję tu od 5 lat, dokładnie od 25 sierpnia 2008 roku, 
kiedy tutaj zostałem skierowany do pracy najpierw administrato-
ra, potem proboszcza. Parafia powstała 30 listopada 2008 roku. 
Ma w tej chwili pełne 5 lat. 

- Jaki był początek tej parafii?
- Parafia oddzieliła się od parafii Mucharz. Miejscowości Jam-

nik, Świnna Poręba i Koziniec utworzyły tę nową parafię.

Nowa karta historii

Drogi Solenizancie
Księże Proboszczu, Zbigniewie!

W dniu Twoich imienin pragniemy wyrazić 
najserdeczniejsze życzenia – wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, pogody ducha, 

światła Ducha Świętego w realizacji zadań 
kapłańskich i w prowadzeniu nas drogą 
Bożą. Niech Bóg Ci błogosławi, a Matka 

Boża otacza nieustanną opieką.

Parafianie oraz redakcja i czytelnicy 
„Carolusa”
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafi a_tarnawa@wp.pl * 
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845 
           

Uczniowie Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej uczest-
niczyli w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji 
Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w 
ramach Roku Szkoły w Ruchu, której ambasadorem 
jest Marcin Gortat.

Ćwiczyć każdy może

- Z czyjej inicjatywy to nastą-
piło?

- Największą inicjatywę okazał 
chyba ksiądz proboszcz Jan Marcisz, 
który z czasem dojrzał do tego, że 
trzeba tak zrobić. Księża z reguły nie 
lubią się dzielić (śmiech), ale on jest 
bardzo dojrzałym kapłanem i po roku 
namysłu podjął decyzję o podziale. A 
że ja byłem blisko – w Wadowicach – to 
przeniesiono mnie.

- A jak było z budową kapli-
cy?

- Kaplica czyli obecny kościół para-
fialny w Świnnej Porębie... Wybudo-
wano ją jeszcze za księdza proboszcza 
Jana Marcisza. To był jego pomysł i 
dzięki jego chęciom projekt się udał. Kiedy był proboszczem mu-
charskim, postanowił by Mucharz, będący swoistym zlepkiem 
większych i mniejszych miejscowości, był parafią, gdzie w każdej 
wiosce będzie kaplica. To było jego marzenie. Uważał, że każda 
miejscowość powinna mieć takie miejsce, gdzie ludzie mogą się 
gromadzić na modlitwie. A już duszpasterze mucharscy dbali o 
odprawianie Mszy. 

Świnna Poręba najdłużej z tych miejscowości nie miała swojej 
kaplicy. Miała jedynie malutką kapliczkę, w której mieściło się 
może 10 osób. Podczas Mszy świętej reszta ludzi gromadziła się 
na zewnątrz. W końcu zrodził się pomysł wybudowania nowej, 
dużej kaplicy. Tę kaplicę oddano do użytku w 2000 roku. Została 
uroczyście poświęcona przez księdza Franciszka Macharskiego. 

- A jak stara była ta poprzednia kapliczka?
- Tego dokładnie nie wiem. Wiem natomiast, że znajdował się 

w niej obraz Matki Bożej Pocieszenia. Dzisiaj jest też w naszej 
nowej kaplicy. Z tym obrazem wiąże się ciekawa historia. Kiedy 
bowiem ksiądz kardynał przyjechał tu na poświęcenie nowej ka-
plicy przywiózł w darze z Krakowa nowy obraz Matki Bożej Po-
cieszenia (będący kopią obrazu, fresku od ojców augustianów z 
Krakowa). Kiedy przybyłem do parafii, ten nowy obraz wisiał na 
ścianie ołtarza głównego. Natomiast w starej kaplicy był malutki 

obraz tej najstarszej Matki Bożej Pocieszenia, który jak mówi 
historia, został podarowany tu przez właścicieli dworu muchar-
skiego w XIX wieku. Kiedy zaczęliśmy wyposażać wnętrze na-
szego kościoła, odrestaurowałem obraz i stary, barokowy ołtarz z 
małej kaplicy. Dzisiaj ołtarz i obraz, juz odnowione, znajdują się 
w ołtarzu głównego kościoła. 

- A ten podarowany?
- Póki co jest w zakrystii i czeka na swoje miejsce. Prawdopo-

dobnie zawiśnie w dolnej kaplicy, gdy ją odremontujemy. Nasz 
kościół składa się z dwóch części; jest też dolna część kościoła. 
Może właśnie gdzieś tam znajdzie się miejsce. Myślę, że ludzie 
jednak tę zmianę przyjęli z zadowoleniem.

- A jak przebiegała budowa kościoła?
- Ludzie do dziś wspominają tę budowę, bo to był ich wielki 

zryw. Kiedy chce się wybudować kościół, kiedy jest ku temu 
wola i chęci, to myślę, ż e każdy wtedy spontanicznie pomaga 
w tym dziele; każdy chce dołożyć swoją pracę, swój trud, swoje 
pieniążki, swoją ofiarę, żeby ten kościół powstał. I tak tu właśnie 
było. Ludzi do dziś wspominają, że to robili, to murowali, tam 
tynkowali, tam układali rusztowania. Szczególnie starsi ludzie 
pamiętają czas budowy i do dziś się tym potrafią cieszyć.

Cdn.
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11  * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350  * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), 
Tłuczań (998)

Czcigodny Ks. Proboszczu Zbigniewie!
Z okazji imienin składamy Ci gorące życzenia.

Niech Pan Jezus darzy Cię zdrowiem i wszelkimi łaskami potrzebnymi
do prowadzenia Jego Owocami.

Niech Maryja wspiera i troskliwie opiekuje się Księdzem.

Zachariasz był synem Polychroniusza z Kalabrii. Był Grekiem, 
ale urodzonym we Włoszech. Nie znamy szczegółów z jego lat 
młodzieńczych. Być może, że współpracował ze św. Grzegorzem 
III i był diakonem, którego podpis figuruje na synodzie rzym-
skim w roku 732.

3 grudnia 741 roku został wybrany na stolicę Piotrową. Wybór 

   22 marca 
Święty Zachariasz,
papież

Zachariasza na papieża nie wymagał już cesarskiego zatwier-
dzenia, niemniej jednak Zachariasz natychmiast po wyborze 
wysłał legatów do cesarza Konstantyna V Kopronyma (719-775), 
zawiadamiając go o wstąpieniu na tron św. Piotra i prosząc o 
przywrócenie kultu obrazów. Zachariasz był ostatnim z papieży 
tzw. wschodnich, który zwrócił się do cesarza o zatwierdzenie 
swojego wyboru.

Łagodnością i życzliwością zjednał sobie lud Italii, cesarza 
i sąsiadów. Utrzymywał dobre stosunki z Konstantynopolem. 
Zawarł pokój z Longobardami, odzyskując część ziem i jeńców. 
Kiedy zaprzyjaźniony król Ratchis utracił tron, przyjął go do 
siebie. Zawarł sojusz z Frankami oraz udzielił poparcia Pepinowi 
Małemu. Zachariasz odrestaurował i upiększył wiele kościołów. 
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Przeniósł swoją siedzibę z Palatynu do Lateranu i powiększył 
tamtejszy pałac.

Zmarł w Rzymie po 11 latach pontyfikatu 15 marca 752 roku. 
Został pochowany w bazylice św. Piotra. Wszedł do literatury 
chrześcijańskiej jako tłumacz na język grecki łacińskich Dialo-
gów św. Grzegorza Wielkiego.

Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
wt., śr., czw. 7.30-8.30; pon., śr., pt., sob. od 17 (zimą od 16) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); 
Niedziele i święta - 8, 9:30, 11  * PROBOSZCZ: ks. Edward Daleki, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Zygmunt Jamróz 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986 

Uprawiała sport i rokowała duże nadzieje na dobre 
wyniki. Lubiana przez koleżanki, zawsze pełna rado-
ści i optymizmu. Wiadomość o jej wejściu za bramę 

klasztoru klauzurowego była szokiem dla wszystkich, którzy ją 
znali. Jeden po drugim pytał: Co się jej stało? Gdy te pytania do-
tarły do niej, odpowiadała z uśmiechem: Przeszłam na alpinizm 
duchowy. Mam do zdobycia kilka ciekawych szczytów – Synaj, 
Tabor, Góra Oliwna, Golgota. 

Porównanie jest niezwykle trafne. Trzeba być dobrym alpini-
stą ducha, by się zdecydować na wspinaczkę w stronę tych szczy-
tów. Dokonuje się to przez doskonalenie modlitwy. To w modli-
twie Mojżesz precyzował na Synaju genialne prawo Dekalogu, 
i tylko w modlitwie można je właściwie odczytać. W modlitwie 
Chrystus przemienił się na górze Tabor i na chwilę objawił blask 
swojej wiecznej chwały. W modlitwie mocował się z potęgą zła 
istniejącego na ziemi, na szczycie Góry Oliwnej, i w modlitwie na 
Golgocie oddał ducha w ręce swego Ojca. 

Alpinista wędrując w stronę szczytu, krok po kroku, odchodzi 
od bogactwa tego świata i wchodzi w wielkie ubóstwo. Zostawia 
za sobą bujną roślinność, różnorodny świat zwierząt, przy więk-
szych wysokościach nawet przedstawiciele świata ptaków poja-
wiają się coraz rzadziej. Najczęściej pod nogami dudni twardy 
lód, śnieg lub skała. Jest zimno, wieje mocny wiatr, droga niebez-
pieczna, a w powietrzu brakuje nawet tlenu. Mimo to idzie, jakby 
wbrew logice, idzie w stronę szczytu. Gdy go zdobędzie, wraca 
inny. Sama droga go przemieniła. 

Trzy szczyty
Szczyty świata są puste. Jedynie piękna pogoda może zapew-

nić alpiniście spotkanie z niepowtarzalną panoramą łańcuchów 
górskich. Szczyty biblijne nie są puste, są miejscem spotkania 
człowieka z Bogiem. Ten, kto potrafi je zdobyć, wraca z nich 
przemieniony nie tylko doświadczeniem niezwykle ciekawej 
drogi, ale i niepowtarzalnym spotkaniem z Żywym Bogiem. 

Jest jeszcze druga zasadnicza różnica między alpinizmem 
duchowym, a tego świata. Alpinista zdobywa szczyty najczę-
ściej dla siebie. To jest wyłącznie jego przygoda. Natomiast ten, 
kto zdecydował się na zdobywanie biblijnych szczytów, chce się 
spotkać z Bogiem, by załatwić u Niego wiele spraw innych ludzi. 
Najczęściej motywem podjęcia tej wspinaczki jest troska o ocale-
nie bliźnich od śmierci wiecznej. 

Wielki Post to okres, w którym Kościół organizuje wyprawę 
na trzy szczyty znane z Ewangelii. Rozpoczyna od Taboru, by ci, 
którzy decydują się na tę wędrówkę, mogli doświadczyć obecno-
ści Boga, by spojrzeli w świat Bożego życia i doznali przemienia-
jącej mocy modlitwy. Drugim szczytem jest Góra Oliwna. Na 
niej można poznać prawdę o tajemnicy zła dręczącego ludzkość 
i siłę modlitwy jako szczepionki uodporniającej na wszelkie jego 
zakusy. W Wielki Piątek najbardziej odważnych Kościół pro-
wadzi na Kalwarię, by objawić tajemnicę zwycięstwa Boga nad 
złem. Dramat tego szczytu trwa trzy dni. Początkowo wszystko 
wskazuje na przewagę zła, ale poranek wielkanocny ujawnia 



RTYKUŁY, WIADOMOŚCI, WYDARZENIA, REFLEKSJE Z ŻYCIA PARAFII - ZIEMI JANA PAWŁA II

16 marca 201454 

ARTYKUŁY, WIADOMOŚCI, WYDARZENIA, REFLEKSJE Z ŻYCIA PARAFII - ZIEMI JANA PAWŁA II

 5516 marca 2014

Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

ADRES: Witanowice 7, 34-103 Witanowice, tel. +48 33 879 49 23 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. o 7.30 i 18.30 (zimą o 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta -  7, 
9, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Wróbel, R.M. * WIKARIUSZ: ks. Bogusław Nagel * ODPUST: św. Mikołaja, 
niedziela najbliższa 6 grudnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Babica (690), Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380)

bezapelacyjne zwycięstwo Boga.  Nikt nie potrafi zdobyć tych 
trzech szczytów bez doskonalenia modlitwy, czyli autentycznego 
spotkania z Bogiem. Chodzi o umiejętność wejścia w Jego świat 
i o zdolność chodzenia z Nim, w naszym świecie. Po przeżyciu 
bogactwa Taboru, Getsemani i Golgoty życie człowieka wygląda 
zupełnie inaczej. Z tych szczytów wszystko widać we właściwych 
proporcjach. 

Brakuje nam dziś szkoły modlitwy. Potrzeba mistrzów, wy-
trawnych znawców sztuki duchowego alpinizmu. Jest ich wciąż 
za mało, a kandydatów do tej szkoły wielu. Prośba apostołów: 
„Panie naucz nas modlić się” w okresie Wielkiego Postu staje się 
szczególnie aktualna. 

Ks. Edward Staniek

18 lutego dzieci z od-
działu przedszkolnego w 
Witanowicach udały się na 
wycieczkę do pobliskiego 
sklepu wielobranżowego 
„Euro”. Celem tej wycieczki 
było przestrzeganie ustalo-
nych zasad zachowania się, 
a przede wszystkim poznanie 
charakteru pracy sprzedaw-
ców, wyrabianie szacunku 
dla pracy ludzi zajmujących 
się handlem. Dzieci wycho-
dząc ze sklepu otrzymały 
od pani ekspedientki pyszne 
owocowe lizaki.

PRZEDSIĘBIORCZE 
PRZEDSZKOLAKI
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Czcigodnemu Ks. Józefowi Wróblowi R.M., naszemu Proboszczowi 
składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. Niech Święty Patron 
wyprasza dobre zdrowie, pogodę ducha, radość ze spełnianej posługi 
kapłańską wśród nas, a nade wszystko te łaski, które są Księdzu 
najbardziej potrzebne. 

Przy tej okazji pragniemy również wyrazić naszą wdzięczność jako 
Wspólnota Parafialna za niestrudzoną posługę duszpasterską, troskę o 
piękno kościoła i wielkie serce, jakie Ksiądz wkłada każdego dnia w życie 
naszej Parafii. Do tych życzeń pragniemy złożyć bukiet żywych kwiatów 
w postaci zamówionych w intencji Ks. Proboszcza Mszy Świętych oraz 
codzienną modlitwę.

Duszpasterska Rada Parafialna
wraz z POAK, Żywymi Różami, Rodziną Radia Maryja, Chórem Parafialnym, 

Służbą Liturgiczną Wspólnotą Margaretka 
i wdzięcznymi Parafianami
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy 
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz 
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410)

Z okazji Dnia Kobiet
10 marca w Oddziale Przed-

szkolnym 0 „A” w Woźnikach 
wszystkie Panie, zarówno małe 
jak i duże, hucznie obchodziły 
swoje święto - Dzień Kobiet. 
Tego dnia nie obyło się bez 
mnóstwa słodyczy i życzliwości. 
Chłopcy złożyli dziewczynom 
serdeczne życzenia, zaśpiewali 
„Sto lat”, a następnie wręczyli 
drobne upominki i zaprosili na 
słodki poczęstunek przygoto-
wany przez Rodziców. Panie 
nie pozostały jednak dłużne i 
również złożyły Panom życzenia 
oraz obsypały kolegów słodki-
mi prezencikami i buziakami w 
podzięce. Promienny uśmiech 
długo gościł na twarzach dzieci. 
Dziękujemy Rodzicom za pomy-
słowość i zaangażowanie!
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UROCZYSTE
POŻEGNANIE
KS. PROBOSZCZA
W PARAFII WYSOKA  5 marca 2014 –w Środę 

Popielcową Parafia Wysoka 
żegnała swojego proboszcza 
ks. Andrzeja Klimarę, który 
od 8 lat prowadził tę wspól-
notę i wspólnie bardzo wiele 
dokonali w sferze duchowej 
i materialnej. Ks. Andrzej 
decyzją ks. kardynała Dzi-
wisza został przeniesiony do 
Suchej Beskidzkiej.
 Świątynia była przepełnio-
na, kobiety w kolorowych 
regionalnych strojach, mło-
dzież, dzieci, starsi przeży-
wali to z wielkim przejęciem 
i nie wstydzili się łez. Mszy 
św., którą koncelebrowało 
czterech kapłanów, prze-
wodniczył odchodzący ks. 
proboszcz.  Kazanie okolicz-
nościowe, nawiązujące głów-
nie do środy popielcowej, ale 
i także do pożegnania ks. 
Andrzeja wygłosił Kazimierz 
Duraj, ojciec duchowny se-
minarium krakowskiego. 
Poniżej zamieszczamy słowa 
pożegnania, w których Pa-
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rafia wyraziła swoje uczucia i wdzięczność. 
Zamieszczamy też słowa ks. Andrzeja, w 
których dziękuje i prosi o modlitwę. 

Podziękowania parafian:
I Księże Proboszczu, Biblia mówi: „Wszystko ma 

swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod niebem”. Był czas witania, a po ośmiu 
latach nastał czas pożegnania. I chociaż smutek 
wkrada się do serc, to święty Paweł radzi nam: „W 
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem 
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Dlatego dziś z radością dziękujemy Bogu za te 
osiem lat przeżyte razem, za nabożeństwa, procesje, 
adoracje Najświętszego Sakramentu i za sakrament 
pokuty. A gdy Księdzu będzie smutno, a gdy Księdzu 
będzie źle,. Niech Ksiądz pomyśli o dawnej parafii i 
uśmiechnie się.  Wtedy powrócą wspomnienia z ład-
nych paru lat,  Gdzie Księdza wszyscy lubili i piękny 
był wtedy świat. Do życzeń dołączamy te kwiaty 
od służby liturgicznej. Jest jeszcze jeden prezent, 
którego się nie da obwiązać wstążką – to modlitwa. 
Bóg zapłać ks. proboszczu za całe dobro, jakie nam 
wyświadczyłeś. 

II Drogi Księże Proboszczu!
Dziś nadeszło z Tobą rozstanie; taka chwila, że 

łza się w oku kręci... Gdy odejdziesz do innej parafii, 
zostaniesz na zawsze w naszych sercach i pamię-
ci.   Pragnę powiedzieć Ci dziś szczerze: Dziękuję! 
Każdy z nas zawdzięcza Ci wiele. Bo Ty do Boga nas 
prowadziłeś, służąc nam wiernie w naszym kościele.  
Pasterzem byłeś na wzór Jezusa i dobra tylko swych 
owieczek chciałeś. A choć czasem było ci ciężko i 
smutno, chwaliłeś Boga, nie narzekałeś.  Dziękuje-
my ci za to wielkie dzieło, które wykonałeś i naszą 
świątynię tak pięknie rozbudowałeś. Odchodzisz 
od nas, lecz bądź pewny tego, że gdy za Tobą zatę-
sknimy, to Cię znajdziemy, pojedziemy i w Suchej 
Beskidzkiej Cię odwiedzimy. 

III Niech Ci Pan Bóg błogosławi i na drogach 
swoich strzeże. Niech nad Tobą rozpromieni oblicze 
swoje. Niech Cię obdarzy swa łaską i swoim poko-
jem. Niech nigdy Tobie nie zabraknie Jego życzliwo-
ści, a Jego wdzięczna miłość będzie dla Ciebie źró-
dłem prawdziwej radości. Niech Matczyna czułość 
Najświętszej Panienki Cię nie opuści, a modlitwa 
wszystkich świętych za Tobą oręduje. Szczęść Boże.  

IV Cegła do cegły – krok po kroku. 
Często od świtu aż do zmroku.
Wielkie wyzwanie, Proboszczu, miałeś.
Nie było lekko, lecz mu sprostałeś...

Prace na co dzień postępowały,
Bowiem z serc ludzkich siłę czerpały.
Pracę znaczyły trudy i znoje.
Ten szczytny cel to dzieło Twoje. 
Choć często z problemami się borykałeś,
To niczym Anioł Stróż – nad wszystkim czuwałeś.
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Wiarą i życzliwością nas otaczałeś; 
Piękne świadectwo nam ofiarowałeś. 

Dzisiaj z serc naszych Ci dziękujemy;
Modlitwę za Ciebie obiecujemy.
Liczymy, ze często będziesz odwiedzał
nas w tym kościele,
A najlepiej – co niedzielę.

V Czcigodny Księże Proboszczu! 

Pragnę Ci podziękować w imieniu całego Koła.
Ile dla Wysokiej zrobiłeś, zliczyć trudno zdołać. 
Byłeś dla nas przez 8 lat dobrym duszpasterzem 
w życiu codziennym i przed ołtarzem.
W rozbudowę kościoła włożyłeś serce całe swoje 

i siły; nasze serca z wdzięcznością dla Ciebie zawsze 
będą biły.  Teraz już tak często nie będziemy jeździć 
do Lichenia; tu się będziemy modlić za Ciebie. 

Zbudowałeś kościół piękny – jakiego w okolicy 
nie ma. Zostaniesz w naszej pamięci jako Ksiądz 
Andrzej – wielki budowniczy; na ten tytuł zawsze 
możesz tu liczyć. Z żalem rozstaje się z Tobą parafia 
Wysoka; niejedna spłynie dziś za Tobą łezka z oka. 

Życzymy Ci zdrowia, w pracy szczęść Ci Boże! W 
trudnych chwilach życia niech ci Bóg pomoże!

Szczęść Boże. 

VI  Księże Andrzeju!
Święty Jan Maria Vianney mówił, że pasterz 

ukształtowany według Serca Boga jest największym 
skarbem, jaki Bóg może przydzielić parafii. Takim 
drogocennym skarbem dla nas, młodych, i całej 
parafii, jesteś Ty. I na pewno pozostaniesz. Bo jesteś 
jak przyjaciel, do którego zawsze można zwrócić się 
o pomoc. Jesteś jak wychowawca, nauczyciel poma-
gający zrozumieć słowo „Bóg”. Bo jesteś jak ojciec 
uczestniczący w kształtowaniu osobowości. Pomimo 
ogromu pracy, wielu spraw, które miałeś na głowie i 
zaangażowania w rozbudowę naszej świątyni; pomi-
mo nieustannego zabiegania i wielkiego zmęczenia 
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zawsze nas wspierałeś. Doradzałeś nam i wierzyłeś 
w nas. Dawałeś nam wskazówki i w każdej chwili 
mogliśmy na Ciebie liczyć. Twoja zabiegana postać 
po ojcowsku doglądała wszystkiego. I tak jak ślady 
Twojej pracy dostrzegam tutaj wokół, tak ślady Two-
jej działalności duszpasterskiej tkwią i tkwić będą 
w naszych sercach. Wiemy, że żadne słowa, choćby 
najpiękniejsze, nie wyrażą naszej wdzięczności za 
dar takiego kapłana, takiego proboszcza, ale na ten 
kolejny etap w Twoim życiu życzymy Ci zdrowia, 
wytrwałość, wszelkich łask Jezusa, któremu służysz. 
Niech Cię wspomaga Matka Najświętsza, Twój Patron 
święty Andrzej i Patronka naszej parafii – święta Ma-
ria Magdalena. Bóg zapłać za wszystko. 

VII
Czcigodny Księże Proboszczu, jako uczniowie 

szkoły podstawowej i gimnazjum prosimy, aby Ksiądz 
przyjął naszą wdzięczność za naukę, wiarę, pomoc w 
odnajdywaniu Boga, za wskazówki dotyczące tego, 
jak być dobrym człowiekiem, za uśmiech na szkol-
nym korytarzu i każdy gest życzliwości. 

Życzymy, by w dalszej drodze kapłańskiego posłu-
giwania towarzyszyła księdzu łaska Boża i moc Ducha 
Świętego, która daje siłę do pokonywania wszelkich 
trudności; by Ksiądz nie przestawał cieszyć się życiem 
i napotkanymi ludźmi; by serce przepełniała miłość, 
którą Ksiądz będzie dzielić z potrzebującymi i czerpał 
radość z życia, ze służby Bogu i bliźniemu.

Wyrazem naszego podziękowania niech będzie 
bukiet kwiatów , a także zapewnienie o naszej mo-
dlitwie. 

VIII Czcigodny Księże Proboszczu, w imieniu 
dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników obsługi i 
administracji pragnę złożyć serdeczne podziękowa-
nia za wspaniałą współpracę – pełną życzliwości i 
zatroskania o wspólne dobro dzieci, młodzieży, ich 
rodziców i całej lokalnej społeczności. 

Dziękuję za otwarcie serca i Kościoła na potrzeby 
szkoły; za wszystkie odprawione Msze święte, za udo-
stępnianie auli na wszelkie uroczystości, konkursy, 
przedstawienia, spotkania międzypokoleniowe, a 

także za rozwój sportu i rekreacji; za wszystkie 
wspólnie podejmowane inicjatywy Wysokiej. 

To tutaj rozpoczął się projekt „Wysoka – wieś 
wysokich możliwości”. I nie zostało to pustym ha-
słem. Dzięki Księdzu powstał budynek w centrum 
wsi, w którym organizowany jest twórczo i z pożyt-
kiem czas wolny dla dzieci i młodzieży. 

Rozwinęła się także lokalna gazeta „Głos Wy-
sokiej”, a redakcja „Głosu Podbeskidzia” znalazła 
miejsce na swoją działalność. Skorzystała z tego 
szkoła; mogliśmy tu promować swoje działania, 
osiągnięcia uczniów i nauczycieli. 

Nie zabrakło Księdza na imprezach organizowa-
nych przez szkołę w środowisku. Zawsze mogliśmy 
liczyć na wsparcie, dobre słowo, ogłoszenia z am-
bony i duszpasterskie błogosławieństwo. Tradycją 
pikniku rodzinnego stał się Bieg o Puchar Księdza 
Proboszcza, w którym tak licznie uczestniczyli nasi 
uczniowie. 
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Troska o ekologię i czystą wioskę to również wspólne przedsię-
wzięcie. Należy tu jeszcze dodać chór dziecięcy i zespół wokalno-
muzyczny, które powstały z inicjatywy Księdza i rozwijają się na 
bazie projektów parafialnych. 

Nigdy nie było problemów pomiędzy organizacją życia szkoły 
i parafii. Nigdy nie spotkaliśmy się z odmową, a zawsze mogli-
śmy liczyć na księdza jako dobrego proboszcza, katechetę i wraż-
liwego na ludzkie potrzeby proboszcza. I taki pozostanie Ksiądz 
w naszej pamięci....  

IX Tyle pożegnań i tyle ciepłych słów; tyle życzeń.... A ja 
chciałam po prostu z głębi serca w imieniu wszystkich parafian 
– nie tylko tych zebranych tu dziś – podziękować gorąco za wspa-
niałe nabożeństwa nowennowe. Uważamy, że to nie przypadek, 
iż właśnie dzisiaj jest ostatnia Msza i pożegnanie...

Drogi Kapłanie, ty naszą Matkę Różańcową podniosłeś do 
odpowiedniej rangi. Poleciłeś, nakazałeś i przykład nam dałeś do 
modlitwy, do wielbienia. Ileż to razy widzieliśmy, jak klęczysz i 
modlisz się. A im był większy kłopot na budowie, tym ta modli-
twa stawała się dłuższa. A my tam gdzieś z tyłu, za Tobą.... Jakże 
często powtarzaliśmy ostatnie słowa: Matko Boża Różańcowa, 
pomagaj nam nieustannie... Myślę, że dzisiaj my wszyscy – ja 
głośno – pomodlimy się: Mateńko Różańcowa, pomagaj mu nie-
ustannie w pracy duszpasterskiej w nowej parafi. 

Szczęść Boże nasz kochany, drogi Andrzejku.  

Ksiądz Andrzej:
Zawsze wiedziałem, co mówić... teraz nie wiem. Czułem, że 

chyba dzisiaj będzie płacz i tak się stało – chociaż nie zdarza mi 
się to nigdy. To, co powiedziałem w niedzielę na jednej z Mszy 
– że czasem warto mieć marzenia...  

Gdy w 2006 roku wchodziłem w tę parafię, to moim marze-
niem było, żeby była to tak wspólnota i taki Kościół. Pan Bóg mi 
to dał. Jestem Mu bardzo wdzięczny za to. Nie chcę tego dla siebie 
zatrzymać. Chcę, byśmy szli dalej. 

Mam świadomość, że jako kapłan jestem tylko ogniwem ja-
kiegoś wielkiego łańcucha. Historia życia religijnego, przyjaźni 
tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, zaczęła się przed wieloma 
wiekami. Ona trwa. My jesteśmy tylko cząstką tego ludu Bożego, 
który Bóg zaprosił do bliskości i przyjaźni ze sobą. Chciałbym, 
byśmy – każdy na swoim miejscu – byli tymi jak najlepszymi 
cząstkami. 

Dzisiaj dziękuję Panu Bogu za tę siłę wiary; za te Wasze więzi 
z Panem Bogiem; za te nasze więzi z Panem Bogiem. Za to, że 
się nam udało wiele. Myślę, że najpierw udało się nam to, co 
niewidzialne na pierwszy rzut oka – stworzyć wspólnotę bardzo 
dobrze rozumiejącą się, prawie kochającą się; wspólnotę, która 
funkcjonuje jak rodzina. Dobra rodzina, mądra rodzina. I za ten 
Wasz wkład w to budowanie wspólnoty bardzo Wam dziękuję. 
Za tę Waszą mądrość, która umiała przyjąć to, co było od Pana 
Boga podsunięte i to realizować. Za te Wasze domy, za te Wasze 
rodziny; za to, że one się scalają tutaj, przy ołtarzu. 

I drugie, co się nam udało – stworzyć tę świątynię, ten mate-
rialny znak bliskości z Panem Bogiem społeczności. Ona będzie 
trwać pewnie przez kilka wieków, może kilkanaście (miejmy 
nadzieję) jako ten wyraz przyjaźni ludzi z Panem Bogiem. Ale 
chodzi o jedno – świątynia jest tylko elementem pomocniczym. 
To jest znak dla danego pokolenia czy następnych pokoleń, bo 
chodzi o naszą więź z Panem Bogiem. 

I to, czego chciałbym życzyć i o co się modlę - by te nasze losy 
tak się układały, by te nasze drogi były coraz bliższe drogom Bo-
żym, by się z Panem Bogiem coraz bardziej nasze serca spotykały. 
To jest moje życzenie dla tej wspólnoty i to jest moja wspólnota, 
która pozostanie. 

Bardzo Wam dziękuję za te ciepłe, szczere słowa, które tutaj 
zostały wypowiedziane. Dziękuję z a te znaki Waszej ogromnej 
życzliwości. Nie potrafię tego wszystkiego w tym momencie 
wypowiedzieć. Jest tego tak dużo... tak dużo myśli we mnie i 
różnych odczuć. Jeden Pan Bóg to wie... Jedyne, co mogę teraz 
wypowiedzieć, to wielkie: Dziękuje Wam! Dziękuję Wam za to, 
że nie tylko ja byłem dla Was, ale Wy byliście dla mnie. Byliście 
przez cały czas ze mną i czułem tę Waszą bliskość, czułem to wa-
sze wsparcie, że faktycznie udało się nam stworzyć wspólnotę...

Ale życie idzie dalej – jak to pięknie powiedział ks. Kazimierz 
– moment rozstania musi być wykorzystany do budowania. 
Przyjmijcie teraz księdza Adama z taką życzliwością, z jaką mnie 
przyjmowaliście przed laty; dajcie mu duży kredyt zaufania. On 
na pewno da Wam również swoje serce i będzie to nowy etap hi-
storii tej wspólnoty. On – tak jak to Pan Bóg rozkłada – ma swój 
charyzmat, swoje zdolności i każdy daje to, co ma w sercu, w so-
bie. Na pewno Bóg przewidział dla tej wspólnoty nowe sprawy. I 
gdy przyjdzie nowy człowiek, nowy kapłan, przyniesie to do was. 
Chciejmy, by to, co nastąpi, było kolejnym wzrostem tej wspólno-
ty, budowaniem na chwałę Pana Boga. Amen  
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„Młodzi szukają odpowiedzi”
Lekcje religii w szkole to za mało, żeby znaleźć odpowiedzi na 

wiele nurtujących pytań. Młodzi ludzie mają wiele wątpliwości 
i dylematów dotyczących wiary. Nie zawsze kazanie wyjaśnia 
wszystkie wątpliwości, dlatego przy parafii w Zatorze powstała 
grupa „Młodzi w sieci”, skupiająca osoby między osiemnastym, a 
trzydziestym piątym rokiem życia, które chcą rozwikłać dylema-
ty związane z wiarą.

Spotkania naszej grupy odbywają się raz w miesiącu i mają 
formę dyskusji. Atmosfera spotkań jest swobodna i mimo, że 

każdy z członków grupy pochodzi z innych środowisk, to znaj-
dujemy wspólny język. Dobrze się porozumiewamy, ponieważ 
mamy wspólny cel - szukać Prawdy. Każde ze spotkań ma temat 
przewodni: dyskutujemy o początku istnienia człowieka, naucza-
nia Kościoła na temat kary śmierci albo kształtowania sumienia 
poprzez spowiedź. Poza głównym tematem często pojawiają się w 
trakcie dyskusji inne zagadnienia, które wynikają z wątpliwości, 
jakie nurtują nas od pewnego czasu.

Spotkanie w marcu odbyło się pod hasłem „Spowiedź”. Dys-

Wiara, będąca darem i odpowiedzią, pozwala nam poznać 
prawdę Chrystusa jako Miłości wcielonej i ukrzyżowanej, pełne 
i doskonałe przylgnięcie do woli Ojca i nieskończone miłosier-
dzie Boże w stosunku do bliźniego; wiara zaszczepia w sercu i w 
umyśle mocne przekonanie, że właśnie ta Miłość jest jedyną rze-
czywistością, która odnosi zwycięstwo nad złem i nad śmiercią. 
Wiara wzywa nas do patrzenia w przyszłość z cnotą nadziei, w 
ufnym oczekiwaniu, aż zwycięstwo miłości Chrystusa osiągnie 
swoją pełnię. Miłość bliźniego ze swej strony wprowadza nas w 
miłość Bożą, objawioną w Chrystusie, sprawia, że w sposób oso-

Jan Paweł II

Pierwszeństwo wiary, prymat miłości
bisty i egzystencjalny włączamy się w całkowite i bezwarunkowe 
oddanie się Jezusa Ojcu i braciom. Duch Święty, wlewając w nas 
miłość, czyni nas uczestnikami oddania samego Jezusa: synow-
skiego oddania Ojcu i braterskiego każdemu człowiekowi .

Relacja między tymi dwiema cnotami jest analogiczna do tej, 
jaka zachodzi między dwoma fundamentalnymi sakramentami 
Kościoła – chrztem i Eucharystią. Chrzest (sacramentum fidei) 
poprzedza Eucharystię (sacramentum caritatis), ale jest na nią, 
która stanowi pełnię drogi chrześcijańskiej, ukierunkowany. W 
analogiczny sposób wiara poprzedza miłość, ale okazuje się au-
tentyczna tylko wtedy, gdy miłość jest jej uwieńczeniem. Wszyst-
ko bierze początek w pokornym przyjęciu wiary („dowiedzenia 
się, że jesteśmy kochani przez Boga”), ale punktem dojścia musi 
być prawda miłości („umiejętność kochania Boga i bliźniego”), 
która pozostaje na zawsze, jako pełnia wszystkich cnót 

Drodzy bracia i siostry, w tym okresie Wielkiego Postu, w 
którym przygotowujemy się do obchodów wydarzenia krzyża 
i zmartwychwstania, przez które Miłość Boża odkupiła świat 
i oświeciła historię, życzę wam wszystkim, abyście przeżywali 
ten cenny czas, ożywiając wiarę w Jezusa Chrystusa, aby wejść 
w krąg Jego miłości do Ojca i do każdego brata i siostry, których 
spotykamy w naszym życiu. Zanoszę w tej intencji modlitwę do 
Boga, prosząc o błogosławieństwo Pana dla każdego z was i dla 
każdej wspólnoty!
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kutowaliśmy nad zagadnieniem grzechów 
ciężkich i lekkich. Kiedy popełniony czyn 
jest grzechem? Czy zawsze złamanie prawa 
państwowego, to, to samo co grzech? Czy 
potrącenie pieszego, który wtargnął na 
jezdnię, należy rozpatrywać w kategorii 
zabójstwa? Czy narażenie siebie na pokusę 
grzechu, jest już poważnym wykrocze-
niem? 

Jak co miesiąc pytań było bardzo dużo. 
Nad całością czuwał ksiądz Bartłomiej, 
który służył nam wiedzą z nauki Kościoła, 
korygując niektóre fałszywe przekonania 
funkcjonujące w społeczeństwie.

Naturalną koleją rzeczy pojawiły się te-
maty kontrowersyjne, które wywołały oży-
wioną polemikę między członkami grupy. 
Czy ksiądz ma prawo kształtować sumienie 

penitenta? Czy każda spowiedź musi zakończyć się rozgrzesze-
niem? Czy pouczenie otrzymane przy spowiedzi jest wskazówką, 
czy zobowiązaniem do postępowania dalszym życiu? 

Wiele odpowiedzi na postawione pytania udało się znaleźć, 
szukając wskazówek w Biblii i tekstach pisanych przez świętych.

Szukanie Prawdy, to nie łatwe zadanie, ale jest to wysiłek, 
który warto podejmować. Mimo że tematy są trudne i dotyczą 
istotnych kwestii wiary, spotkania są ciekawe, dzięki swojej for-
mie, jaką jest dyskusja. Odpowiedzi nie szukamy w pojedynkę, 
ale wspólnymi siłami, a „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię 
Moje, tam Jestem pośród nich”. (Mt 18,20)

MonMak

Bóg dał nam dobrowolnie swojego Syna — któż mógł albo 
jest w stanie zasłużyć sobie na taki przywilej? Św. Paweł mówi: 
«Wszyscy (...) zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostę-
pują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski» (Rz 3, 23-24). Bóg 
umiłował nas miłosierdziem nieskończonym, nie zważając na 
stan głębokiego rozdarcia, w które grzech wprowadził człowieka. 
Pochylił się ze współczuciem nad naszą słabością, aby na nowo i 
w sposób jeszcze cudowniejszy okazać swą miłość. Kościół nie 
przestaje głosić tej tajemnicy nieskończonej dobroci, wysławia-
jąc ów dobrowolny wybór Boga i Jego pragnienie, by nie potępić 

Jan Paweł II

DARMO OTRZYMALIŚCIE,
DARMO DAWAJCIE
człowieka, lecz przywrócić mu komunię ze Sobą.

«Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!» Niech te ewange-
liczne słowa zabrzmią w sercu każdej chrześcijańskiej wspólnoty, 
zdążającej w pokutnej pielgrzymce ku Wielkanocy. Niech Wielki 
Post, przypominając tajemnicę śmierci i zmartwychwstania 
Pana, sprawi, by każdy chrześcijanin zdumiał się wielkością tego 
daru! Tak. Darmo otrzymaliśmy! Czyż całe nasze życie nie jest 
naznaczone Bożą dobrocią? Darem jest powstanie życia i jego 
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Co niesie tydzień
(16 III – 22 III)

Niedziela 16 III – II niedziela Wielkiego Postu
TO BÓG WYBIERA MIEJSCE I CZAS
Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju ((Rdz 12,1-4a) mówi o po-

wołaniu Abrama, aby wyszedł z ziemi rodzinnej, z domu ojca, do 
kraju, który mu Pan wskaże. W tym rozkazie Boga, skierowanym 
do człowieka głęboko wierzącego – Abrama, zawiera się szcze-
gólny wybór. Boga, który wybrał człowieka i wybrał miejsce. 
Ważna jest tu osoba i ważne jest miejsce. Bóg wybrał Abrama i 
Ziemię Obiecaną, aby tam dokonało się to, co zamierzył. 

W tym duchu również jest drugie czytanie z II Listu św. Pawła 
do Tymoteusza (2 Tm 1,8b-10), w którym apostoł zwraca się do 
swojego ucznia, aby wziął udział w trudach i przeciwnościach, 
znoszonych dla Ewangelii. Podobnie jak wybór Abrama (którego 
Bóg nazwie później Abrahamem) również apostołowie, ewange-
liści, wszyscy, którzy trudzą się dla Ewangelii, mają jak gdyby 
wyjść ze swojej ziemi. Ale miejscem docelowym, do którego mają 
zmierzać, jest cały świat. 

Ewangelia, która jest o Przemienieniu Jezusa Chrystusa na 
Górze Tabor (Mt 17,1-9), wskazuje na następny wybór. Wybrał 
Chrystus trzech uczniów, wziął ich na Górę Tabor. Zaprowadził 
tam apostołów, aby poszerzyć ich widzenie. Nie chodzi o rzeczy-
wistość widzianą ludzkimi oczami, ale widzianą oczami wiary. 
Ujrzeli tam Mojżesza i Eliasza, dawno zmarłych, którzy mówili 
z Chrystusem o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To miało ich 
umocnić na czas wielkiej próby – śmierci Chrystusa.  

  
Poniedziałek 17 III  
TYLKO MIŁOSIERNI DOSTĄPIĄ MIŁOSIERDZIA
Pierwsze czytanie, które jest z Księgi Daniela (Dn 9,4b-10) 

przedstawia modlitwę tego proroka, z jaką zwraca się do Boga 

na wygnaniu w Babilonie. Izraelici na przełomie VI i VII wieku 
zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej i Daniel w przebła-
galnej modlitwie wyznaje, że naród zgrzeszył, zbłądził, dlatego 
wymierzona jest mu sprawiedliwość, dlatego mają wstyd na twa-
rzach. Daniel wyznaję swoją wiarę w to, że Bóg jest miłosierny i 
pomimo tego, że się zbuntowali przeciw Niemu, to jednak okaże 
im swą łaskawość.

Odpowiedzią na ten wylany ból serca jest Ewangelia ((Łk 
6,36-38) mówiąca, że trzeba być miłosiernym. Bądźcie miło-
sierni jak Ojciec wasz jest miłosierny, Jeśli będziecie miłosierni, 
miłosierdzia dostąpicie. Nie sądźcie, a nie będziecie osądzeni; 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a wam 
odpuszczą. 

To jest lekarstwo na wszystkie nasze kłopoty, bardzo często 
zawinione, jakie się nam w życiu zdarzają. Trzeba to wszystko na-
prawiać lekarstwem pokuty i czynieniem miłosierdzia samemu.  

 
Wtorek 18 III 
PROWADŹ Z BOGIEM DIALOG,
ALE CZYŃ JEGO WOLĘ
Pierwsze czytanie jest z Księgi Izajasza (Iz 1, 10.16-20). Mówi 

Bóg przez Izajasza do ludu Sodomy i Gomory – to znaczy symbo-
licznie do wszystkich ludzi grzesznych, a szczególnie wodzów na-
rodu, aby dali posłuch prawu Bożemu, zaprawiali się w dobrym. 
Jak gdyby zaprasza do dialogu. Niech człowiek „sprzecza się z 
Bogiem”, nich przedstawia Mu swoje racje; Bóg go przekona. Je-
żeli z serca będzie ten dialog, to grzechy wybieleją niczym śnieg, 
niczym wełna.  

Natomiast Ewangelia św. Mateusza (Mt 23,1-12) demaskuje 
przewrotność uczonych w Piśmie i faryzeuszy, którzy nakładają 

cudowny rozwój. I właśnie dlatego, że to życie jest darem, nie 
można uważać, iż się je posiada, czy traktować je jak prywatną 
własność, chociaż możliwości poprawienia jego jakości, jakimi 
dziś dysponujemy, mogłyby sugerować, że człowiek jest «panem» 
życia. Rzeczywiście, zdobycze medycyny i biotechnologii niekie-
dy mogą budzić w człowieku przekonanie, że jest stwórcą samego 
siebie, i sprawić, że ulegnie pokusie manipulowania «drzewem 
życia» (Rdz 3, 24).

Także tutaj trzeba z naciskiem podkreślić, że nie wszystko, co 
możliwe z punktu widzenia techniki, jest też godziwe moralnie. 
O ile podziwu godne są wysiłki nauki, by zapewnić jakość życia 
bardziej odpowiadającą godności człowieka, o tyle nie wolno 
zapominać, że życie ludzkie jest darem i nie przestaje być war-
tością, nawet jeśli pełne jest cierpienia i ograniczeń. Życie darmo 
otrzymane jest darem, który zawsze trzeba przyjmować i kochać, 
i darmo oddawać na służbę innym.

Wielki Post, ukazując nam jeszcze raz przykład Chrystusa, 
który za nas ofiarował siebie na Kalwarii, pomaga nam w sposób 
szczególny zrozumieć, że w Nim odkupione zostało nasze życie. 
On przez Ducha Świętego odnawia je i czyni nas uczestnikami 

życia Bożego, które nas wprowadza w głębię Boga i pozwala 
zakosztować Jego miłości do nas. Jest to wzniosły dar, którego 
chrześcijanin nie może nie głosić z radością. Św. Jan pisze w swej 
Ewangelii: «To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chry-
stusa» (J 17, 3). To właśnie życie, przekazane nam przez chrzest, 
musimy nieustannie podtrzymywać przez wierną odpowiedź 
osobistą i wspólnotową, poprzez modlitwę, udział w sakramen-
tach oraz ewangeliczne świadectwo.

Skoro bowiem darmo otrzymaliśmy dar życia, my sami 
powinniśmy je darmo dawać braciom. Tego Jezus wymaga od 
uczniów, wysyłając ich w świat jako swych świadków: «Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie!» Pierwszym zaś darem, który 
winniśmy ofiarować, jest dar życia świętego, będącego świa-
dectwem bezinteresownej miłości Boga. Niech to wielkopostne 
itinerarium będzie dla wszystkich wierzących nieustannym 
wezwaniem do pogłębienia tego szczególnego powołania. Nasze 
życie, życie ludzi wierzących, winno nosić znamię tej «darmo-
wości», dzięki której bez zastrzeżeń poświęcamy siebie samych 
Bogu i bliźniemu.
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na ludzi ciężary wielkie i nie do uniesienia, ale sami palcem ich 
ruszyć nie chcą, a wszystkie uczynki spełniają tylko w tym celu, 
żeby się ludziom pokazać, żeby odbierać cześć, pozdrowienia. 
Jednak Chrystus nie wzywa do nieposłuszeństwa ich nauce, 
tylko mówi: co wam nakazują, czyńcie, ale uczynków ich nie 
naśladujcie. Prawo samo w sobie było dobre, ale jego stróże stali 
się nikczemni.  

Środa 19 III 
FILARY WIARY NA KTÓRYCH BÓG BUDUJE
Tegoroczna środa wypada 19 marca czyli w Uroczystość św. 

Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Czytania z tego 
dnia mówią o filarach wiary. Drugie czytanie z Listu do Rzymian 
(Rz 4,13.16-18.22) odnosi się do obietnicy danej Abrahamowi, że 
będzie dziedzicem świata. Ale ta obietnica nie zależała od wy-
pełniania prawa czyli od uczynków Abrahama, ale został on 
usprawiedliwiony z wiary. Dlatego nazywa się „ojcem wszystkich 
wierzących”, „ojcem wielu narodów”. To jest ten ważny filar, na 
którym Bóg buduje. 

Drugim filarem jest Dawid (2 Sm 7,4-5a.12-14a.16), król 
według serca Bożego, chociaż też nie był bez wielkich win i 
grzechów. Ale właśnie to usprawiedliwianie z wiary stawia go w 
rzędzie tych największych. Ale Bóg mówi mu, że nie On zbuduje 
świątyni, lecz jego syn Salomon. Mimo to dom Dawida, jego kró-
lestwo będzie trwać na wieki (oczywiście w osobie Chrystusa bo 
przecież był z rodu Dawida).

Natomiast trzecie czytanie, Ewangelia, która jest do wyboru 
– albo ze św. Mateusza z I rozdz., albo ze św. Łukasza z II rozdz. 
– mówi o Świętej Rodzinie, a szczególnie o świętym Józefie. On 
jest tym trzecim filarem, który żył z wiary i wiarą niewzruszoną 
dotknął Bożych tajemnic, tak że wywyższył go Bóg ponad in-
nych, biorąc na opiekuna Syna Bożego.   

Czwartek 20 III 
BÓG KŁADZIE PRZED NAMI PRZEKLEŃSTWO IBŁO-

GOSŁAWIEŃSTWO, MY WYBIERAMY
Czytania mszalne z tego dnia mówią o człowieku, który jest 

przeklęty i o człowieku, błogosławionym. Ale jest to nie według 
naszych widzeń. W Księdze Jeremiasza (Jr 17,5-10) tak mówi Bóg 
przez proroka: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowie-
ku i który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca serce. 
Powodem przekleństwa jest właśnie pycha żywota, która liczy na 
doczesne sukcesy, nie odnosząc ich do Boga jako dawcy i jako 
Tego, który powinien być pierwszym we wszystkich sprawach. 
Natomiast błogosławiony jest mąż, który pokłada ufność w Panu 
i Pan jest jego nadzieją. 

Serce człowieka jest wszystkiemu winne. Jest zdradliwe, nie-
poprawne, nie do zgłębienia u tego przeklętego, ale Pan bada ser-
ce i oddaje każdemu stosownie według uczynków. Z kolei serce, 
które pokłada ufność w Panu, czyni człowieka błogosławionym. 

Tak jest to przedstawione również w Ewangelii św. Łukasza 
(Łk 16,19-31) w przypowieści o Łazarzu i bogaczu. Bogacz był 
tym przeklętym, bo nie zważał na nędzę drugiego; na Łazarza, 
który okryty wrzodami leżał u jego wrót. Nie przyszedł mu z po-
mocą... Po śmierci sytuacja się odwróciła – bogacz był na mękach 
w piekle, Łazarz na łonie Abrahama. 

Bardzo ciekawa jest rozmowa, jaka przeprowadza cierpiący 
bogacz z Abrahamem, prosząc go o pomoc. Niestety, jest już za 
późno.  

Piątek 21 III 
WIARA NIE JEST NA PRYWATNY UŻYTEK,
ALE GLEBĄ, KTÓRĄ BÓG UPRAWIA 
Pierwsze czytanie jest o historii Józefa egipskiego – czyli 

przedostatniego syna Jakuba, któremu Bóg nadał później imię 
„Izrael” (Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28). Jakub miał dwunastu synów, 
między innymi Józefa, którego bracia nienawidzili, ponieważ oj-
ciec go szczególnie miłował. Z zawiści najpierw go chcieli zabić, 
a potem sprzedali do Egiptu. Było to opatrznościowe, ponieważ 
później ten ród Jakuba ratował się przed głodem właśnie w Egip-
cie, gdzie Józef był już drugim najważniejszym człowiekiem po 
faraonie dzięki temu, że ostrzegł faraona przed nadchodzącym 
głodem. 

To opowiadanie koreluje z Ewangelią z tego dnia (Mt 21,33-
43.45-46), tu Chrystus opowiada przypowieść o gospodarzu, 
który założył winnicę i oddał ją w dzierżawę ludziom, którzy jed-
nak nie chcieli mu potem płacić. Posłał sługi, ale tych dzierżawcy 
znieważyli i pobili. Posłał wówczas syna, myśląc, że go usłuchają, 
ale oni go zabili, bo chcieli zagarnąć tę winnice. 

Podobnie jak chcieli zabić Józefa jego bracia, tak uczynili fa-
ryzeusze i uczeni w Piśmie. Zabili Jezusa czyli syna właściciela 
winnicy. Uczeni w Piśmie i faryzeusze byli dzierżawcami Bożej 
winnicy; Bóg im ją oddał w dzierżawę aby mu oddawali owoce 
wiary, a oni uczynili w niej własną, prywatną działalność. 

Kiedy Chrystus opowiedział tę przypowieść, faryzeusze 
zrozumieli, że to o nich mówi. Zgrzytali wówczas zębami i po-
stanowili, że Go zabiją. Od natychmiastowego wykonania tego 
zamiaru powstrzymał ich jedynie strach przed tłumami.   

 
Sobota 22 III 
NIE WAŻNE SĄ GRZECHY,
WAŻNE JEST NAWRÓCENIE DAJĄCE ŻYCIE
Prorok Micheasz (Mi 7,14-15.18-20), który żył współcześnie 

z prorokiem Izajaszem, prosi Boga, aby pasł trzodę dziedzictwa 
swego, bo jest Bogiem oddalającym nieprawość, odpuszczającym 
występki i upodobał sobie w miłosierdziu, dlatego wrzuci w głę-
biny morskie wszystkie nasze grzechy. 

Ten urywek jest wstępem do Ewangelii świętego Łukasza (Łk 
15,1-3.11-32) mówiącej o synu marnotrawnym i miłosiernym 
ojcu. 

Ojciec, na prośbę syna podzielił majątek i dał jego część 
młodszemu. Równocześnie go przez to stracił, bo ten wyjechał 
w dalekie krainy. Szybko jednak roztrwonił majątek i żył w nę-
dzy. Wiedząc, że jego ojciec jest dobry, wrócił, mówiąc: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciwko Bogu i tobie; już nie jestem godzien zwać 
się twoim synem, ale uczyń mnie choćby najemnikiem. Dla ojca 
jednak nie miało znaczenia, że syn zmarnował swoje bogactwo, 
a jego życie było złe. Najważniejsze dla ojca było, że wrócił, że się 
odnalazł, że był umarły, a znów ożył. 

Nie podobało się to starszemu synowi. Wyrzucał on ojcu, że 
wyróżnia młodszego syna bardziej od niego samego, choć zawsze 
był ojcu wierny. 

Podobnie nie podobało się faryzeuszom to, co Chrystus czynił 
– że zbliżali się do niego celnicy i grzesznicy; że bywał u nich w 
gościnie, że jadał z nimi. Zawiść trzymających władzę uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów była nieprzejednana.

Ks. Henryk Młynarczyk


