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Zaproszenie

Na doroczne spotkanie członków, sympatyków
i księży asystentów Akcji Katolickiej

Archidiecezji Krakowskiej,
które odbędzie się w Rabie Wyżnej 20 września 2014 r.

w godzinach od 1000 - 1500

PROGRAM
20 września - sobota

10.00 – Powitanie uczestników i Ks. Proboszcz: Prezentacja parafi i 
10.15 – Msza św. – koncelebra pod przewodnictwem

 J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza
11:15 - Ks. prof. Jan Machniak: „Społeczny wymiar wiary”

11:45 - Przejście pod pomnik św. Jana _Pawła II
12:00 - Anioł Pański

12:15 - Zwiedzanie szkoły
12:45 - Dom Strażaka - Przerwa na posiłek, kawę, herbatę, dyskusje…

13:30 – Wyjście na Drogę Krzyżową
14:40 - Modlitwa kończąca spotkanie 

    Zapraszamy w imieniu Zarządu DIAK

 Asystent Diecezjalny 
 Ks. kan. Mirosław Dziedzic 

Prezes Zarządu DIAK - Jan Wilk
 Kraków, dnia 03.09.2014 r.
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Anioł Pański: napomnienie bra-
terskie jest służbą, apel 

w sprawie Ukrainy

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież podjął 
temat braterskiego napomnienia. Nawiązując do dzisiejszej 
Ewangelii, mówił jak po chrześcijańsku pouczać bliźniego, któ-
ry dopuszcza się złego. Trzeba to czynić z miłością i delikatnie 
– wskazywał Franciszek.

„Należy przede wszystkim unikać medialnej wrzawy i plotko-
wania we wspólnocie: «idź i upomnij go w cztery oczy». Właściwa 
postawa to delikatność, ostrożność, pokora, troska o tego, kto 
czyni zło, unikanie słów, które mogą zranić i zabić brata. Bo wie-
cie, że również słowa zabijają. Kiedy kogoś obmawiam, niesłusz-
nie krytykuję, nie zostawiam na kimś suchej nitki, to zabijam jego 
dobre imię. Potraktujmy to bardzo poważnie. Dyskrecja ma też 
zapobiec zbytecznemu upokarzaniu grzesznika. W świetle tego 
wymogu, można też zrozumieć kolejne zalecane kroki, takie jak 
zaangażowanie świadków, a potem nawet całej wspólnoty. Cho-
dzi o to, by pomóc bratu zrozumieć to, co zrobił. Ale ma to nam 
również pomóc uwolnić się od złości i urazy, bo nie wynika z tego 
nic dobrego: obelgi i napaści. To smutne, kiedy z ust chrześcijani-
na wychodzą obelgi, kiedy chrześcijanin kogoś atakuje. To nie jest 
po chrześcijańsku” – mówił Papież.

Franciszek zauważył, że napomnienie braterskie jest służbą, 
którą nawzajem powinniśmy sobie wyświadczać. Jej warunkiem 
jest jednak uznanie własnej grzeszności, świadomość, że przed 
Bogiem wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy przeba-
czenia.

„Dlatego też na początku każdej Mszy św. jesteśmy wezwa-
ni do uznania przed Panem 
Bogiem, że jesteśmy grzesz-
nikami, wyrażając słowami 
i gestami szczerą skruchę 
w sercu. Mówimy: Zmiłuj 
się nade mną Panie, jestem 
grzesznikiem. Nie mówimy: 
zmiłuj się na tym tu obok 
albo nad tą, bo są grzeszni-
kami. Nie! Zmiłuj się nade 
mną. Wszyscy jesteśmy 
grzesznikami i potrzebuje-
my Bożego przebaczenia. To 
Duch Święty przemawia do 
naszego ducha i pomaga nam 
uznać nasze winy w świetle 
słów Jezusa. Sam Jezus zapra-
sza nas wszystkich, świętych i 
grzeszników, do swego stołu, 
przywodząc nas z ulicy, z 
różnych sytuacji życiowych. 
A wszystkich uczestników 
liturgii łączą dwie podstawo-
we rzeczy, dwa podstawowe 
warunki dobrego udziału we 

Mszy św.: wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszystkim Bóg daje 
swoje miłosierdzie” – powiedział Ojciec Święty.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież wystosował 
apel w sprawie Ukrainy.

„W ostatnich dniach zostały podjęte znaczące kroki na rzecz 
rozejmu w objętych konfliktem regionach Ukrainy wschodniej 
– powiedział Franciszek. – I choć dotarły do mnie dzisiaj mało 
pokrzepiające informacje, to jednak mam nadzieję, że kroki te 
przyniosą ulgę społeczeństwu i przyczynią się do zaprowadzenia 
trwałego pokoju. Módlmy się, aby w logice spotkania, rozpoczęty 
już dialog mógł być kontynuowany i wydał oczekiwane owoce. 
Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami”.

Franciszek przyłączył się również do apelu biskupów z po-
łudniowoafrykańskiego królestwa Lesotho, w którym doszło 
ostatnio do zamachu stanu. „Potępiam wszelkie akty przemocy 
i modlę się do Pana Boga, aby w Królestwie Lesotho został przy-
wrócony pokój w sprawiedliwości i braterstwie” – powiedział 
Ojciec Święty.

Na zakończenie niedzielnego spotkania z wiernymi Franci-
szek przypomniał, że jutro przypada wspomnienie liturgiczne 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Prosił, by nie zapomina-
no o urodzinach Maryi. „Pamiętajcie, aby jutro rano, pozdrowić 
Maryję, powiedzieć Jej «wszystkiego najlepszego» i odmówić 
jedno Zdrowaś Maryjo!” – powiedział Papież.

kb/ rv
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To było niezapomniane wydarzenie. 
Aż101 mieszkańców gminy Wadowice wzięło 
udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, 
podczas którego burmistrz Ewa Filipiak uro-
czyście otworzyła nową ścieżkę rowerową. 

W sobotę, 6 września br. Wydział Obsługi 
Ruchu Turystycznego w Urzędzie Miejskim 
w Wadowicach zorganizował Rodzinny 
Rajd Rowerowy. Na zaproszenie do udziału 
w rajdzie odpowiedziało dokładnie 101 mi-
łośników turystyki rowerowej. Jak mówili 
uczestnicy rajdu, skłoniła ich do tego piękna 
pogoda oraz chęć spędzenia wolnego czasu 
aktywnie, w miłej i radosnej atmosferze. 

W tym roku tematem przewodnim ro-
werowej wycieczki były walory przyrodnicze 
doliny rzeki Skawy. Zaplanowana trasa liczy-
ła około 20 km i wiodła z Wadowice przez 
Tomice, Witanowice, Roków do Jaroszowic-
Zbywaczówki, gdzie miał miejsce odpoczynek, a następnie po-
wrót nową ścieżką rowerową do Wadowic. Na Zbywaczówce do 
rodzinnego peletonu dołączyła również burmistrz Ewa Filipiak.

Podczas odpoczynku w Jaroszowicach zorganizowano ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek. Był też pokaz ratownictwa medycz-
nego oraz konkurs wiedzy z licznymi nagrodami. Upominki 
wręczono również najstarszemu (84 lata) i najmłodszemu (4 lat-
ka) uczestnikowi rajdu. W organizacji pikniku pomagała radna 
Maria Potoczna z Centrum Kultury Jaroszowice-Zbywaczówka. 

„Rower to moje hobby od dzieciństwa. Najpierw nauczyłam 
się pływać i jeździć na rowerze, a potem chodzić” – żartowała 

Otwarcie nowej ścieżki rowerowej

Burmistrz Wadowic. 
Rodzinny Rajd Rowerowy był też okazją do uroczystego 

otwarcia nowej ścieżki rowerowej z Wadowic do Jaroszowic liczą-
cej ponad 2 km, która wiedzie po nasypie starej linii kolejowej. 
Burmistrz Ewa Filipiak wspólnie z dziećmi i najstarszym uczest-
nikiem rajdu Józefem Klinkiem dokonała uroczystego przecięcia 
biało-czerwonej wstęgi. Po symbolicznym otwarcia nowej trasy 
wszyscy razem w doskonałych humorach udali się na swoich 
rowerach w drogę powrotną do Wadowic. W przyszłym roku 
powstanie kolejny odcinek ścieżki rowerowej do Czartaka. 

W minioną niedzielę, 7 września Park Miejski w Wadowi-
cach wyglądał jak wielkie centrum medyczne. W rozstawionych 
namiotach, autokarach i przyczepach można było wykonać 
bezpłatnie szereg badań, do czego bardzo gorąco namawiała 
mieszkańców burmistrz Ewa Filipiak. Jak podkreśliła dbanie o 
zdrowie jest bardzo ważne, a że kolejki do lekarzy specjalistów są 
bardzo długie, dlatego gmina Wadowice od wielu lat wychodząc 
na przeciw oczekiwaniom mieszkańców organizuje akcję „Zdro-
we Wadowice”. Tegoroczna oferta badań oraz specjalistycznych 
porad była bardzo bogata. 

Z takiej okazji nie można było nie skorzystać. W jednym miej-
scu i czasie każdy chętny mógł wykonać szereg istotnych badań, 
by sprawdzić stan swojego zdrowia i to bezpłatnie. 

Kobiety od 40 roku życia mogły skorzystać z bezpłatnego ba-
dania mammograficznego. Można było skorzystać z badań w kie-
runku osteoporozy oprócz tego prowadzono badania: przepływu 
żył, EKG, echo serca, jaskry oraz AMD, słuchu, spirometrii, USG 

Zdrowe Wadowice
tarczycy, USG jamy brzusznej, dermatoskopii, poziomu cukru 
oraz cholesterolu.

W tym samym czasie specjaliści udzielali bezpłatnych konsul-
tacji medycznych w dziedzinach: kardiologii, alergologii, derma-
tologii, dietetyki, reumatologii, okulistyki i angiologii. 

Nie zabrakło też porad pediatrycznych. Dzieci mogły zbadać 
m.in. stopy oraz wady postawy. Prowadzono też profilaktykę i 
wstępną diagnozę ryzyka czynów autodestrukcyjnych oraz uza-
leżnienia od korzystania z komputera dzieci i młodzieży. 

Podczas akcji „Zdrowe Wadowice” w Parku Miejskim stanął 
również specjalnie przystosowany autobus kampanii „Ciśnienia 
na życie”, w którym każdy chętny mógł za pomocą innowacyjnej 
aplikacji sprawdzić wiek swojego serca. 

W Parku Miejskim tego dnia nie zabrakło też konkursów z 
nagrodami, a na scenie muszli koncertowej można było podzi-
wiać pokazy zumby.
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Z życia k ościoła

- Warszawa, 9 września: Rada ds. Młodzieży KEP o przygoto-
waniach do ŚDM.

W Warszawie odbyło się dziś spotkanie Rady ds. Duszpaster-
stwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski. Głównym tema-
tem obrad były oczywiście przygotowania do Światowego Dnia 
Młodzieży w Krakowie w 2016 r.

Sekretarz Rady ks. Grzegorz Suchodolski poinformował, że 
wśród podejmowanych zagadnień znalazła się kwestia dalszej 
peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży po Polsce. 
„Wiemy, że od połowy grudnia te symbole na nowo wrócą do 
polskich diecezji i aż do lipca 2016 r. będą pielgrzymować po 
naszych parafi ach. Dlatego chcemy przygotować cały zestaw 
materiałów pomocnych z jednej strony duszpasterzom, ale 
także katechetom, nauczycielom, żeby później młodzi wie-
dzieli jak te znaki przyjąć, a z drugiej strony by również była 
to pewna inspiracja jak organizować pobyt tychże symboli na 
terenie poszczególnych diecezji” – powiedział ks. Suchodolski. 
Jutro w Warszawie odbędzie się natomiast spotkanie wszystkich 
diecezjalnych duszpasterzy młodzieży i koordynatorów Świato-
wych Dni Młodzieży w diecezjach.

- Sprzeciw kardynałów wobec propozycji Komunii dla roz-
wodników.

Pięciu kardynałów postanowiło wspólnie wystąpić w obronie 
nauczania Ewangelii i Kościoła o nierozerwalności małżeń-
stwa. W październiku ukaże się ich wspólna książka, w której 
sprzeciwiają się propozycjom kard. Waltera Kaspera odnośnie 
dopuszczania do Komunii rozwodników żyjących w związkach 
niesakramentalnych. Kard. Kasper przedstawił swoje poglądy 
w lutym na konsystorzu. Dyskusja na ten temat zdominowała 
wówczas obrady kardynałów, które pierwotnie miały dotyczyć 
duszpasterstwa rodzin.

O przygotowaniu książki poinformował jej wydawca, amery-
kańskie wydawnictwo Ignatius Press. Jej tytuł to: „Trwać w praw-
dzie Chrystusa: małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim”. 
Autorami są kard. Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary, kard. Raymond Burke, prefekt Sygnatury Apostolskiej, 
kard. Carlo Caff fara, współzałożyciel Papieskiego Instytutu Jana 
Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, kard. Gerhard 
Brandmüller, były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk 
Historycznych, oraz kard. Velasio De Paolis, były przewodni-
czący Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. W 
książce zawarto też analizy czterech teologów, w tym abp. Cyrila 
Vasila, sekretarza Kongregacji Kościołów Wschodnich.

- Warszawa (8 września): międzyreligijny marsz solidarności 
z prześladowanymi

Ulicami Warszawy przeszedł wczoraj międzyreligijny marsz 
solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele pięciu religii: katolicy, żydzi, muzułmanie, 
jazydzi i buddyści. Na znak jedności ze współczesnymi męczen-
nikami wszyscy nieśli w dłoniach czerwone kwiaty.

Jak wyjaśniał współorganizator wydarzenia Zbigniew No-
sowski z „Więzi” celem marszu był apel do sumień rządzących i 
odpowiedzialnych za świat.

„Nie trzeba przejawiać lęku, iż jakieś działania w obronie 
chrześcijan będą odczytywane jako działania dążące do narzuca-
nia chrześcijaństwa światu. To jest po prostu stanięcie w obronie 
prześladowanych, stanięcie po stronie fundamentalnej wartości 
naszej kultury i cywilizacji, jaką jest wolność religijna” – powie-
dział Nosowski.

W marszu wzięło udział ponad pół tysiąca osób.
- Bp Greger w czeskim Cieszynie (8 września): dzieli nas gra-

nica, jednoczy wiara
W czeskim Cieszynie odbyły się 7 września uroczystości ku 

czci św. Melchiora Grodzieckiego. Cieszyn to rodzinne miasto 
tego męczennika z XVII w. Kulminacyjnym momentem polsko-
czeskich obchodów była Msza w czeskocieszyńskiej świątyni 
pod przewodnictwem ordynariusza Ostrawy bp. Franciszka 
Lobkowicza. Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji biel-
sko-żywieckiej Piotr Greger. Podkreślił m.in., że uroczystości są 
świadectwem powszechności Kościoła. Przypomniał, że biorą w 
nich udział wierni, których dzieli granica państwowa.

„Nie tak dawno jeszcze jej przekroczenie możliwe było tylko 
za okazaniem zaproszenia. Czyniono wiele trudności, aby to 
uniemożliwić, a nawet traktowano to w kategoriach politycznego 
przestępstwa. Wiem o tym, bo sam wiele razy doznałem tutaj, na 
moście w Cieszynie, wielkiego upokorzenia. Dzieli nas granica, 
ale jednoczy wiara w tego samego Boga, który objawia się w jako 
Jeden w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego” – mówił 
bp Greger. 

Przed liturgią ulicami polskiego i czeskiego Cieszyna przeszła 
transgraniczna procesja z relikwiami św. Melchiora Grodzieckie-
go.

- Hiszpania (8 września): Święto Narodzenia Matki Bożej
Dzisiejsze święto maryjne jest niezwykle popularne w Hisz-

panii i choć obchodzone pod różnymi nazwami popularnie na-
zywane jest „Matka Boża wrześniowa” (Virgen de septiembre). 
Jest ona patronką wielu hiszpańskich miejscowości, a jej święto 
oznacza też koniec wakacji.

Święto Narodzenia Matki Bożej zajmowało ważne miejsce 
w rolniczej – jeszcze nie tak dawno temu – kulturze Hiszpa-
nii. Oznaczało koniec lata i pierwsze jarmarki, na których 
sprzedawano zebrane plony i bydło. Matka Boża „wrześniowa 
jest czczona pod tysiącem różnych wezwań” – mówią starsi 
Hiszpanie. I tak Matka Boża de la Peńa de Francia jest patron-
ką autonomii Kastylia i Leon, słynna Covadonga – patronką 
Księstwa Asturii, a Guadalupe – Estremadury. Ponferrada, Za-
mora, Valladolid, Malaga czy Gran Canaria wynoszą w procesji 
wizerunek swojej patronki, a świętowanie trwa nawet tydzień. 
Z oklei w Salamance Matka Boża de la Vega jest patronką miasta 
od 1618 r. XII-wieczna, romańska fi gura znajduje się w tzw. starej 
katedrze (Catedral la Vieja). Tradycja głosi, że została przywiezio-
na aż z Konstantynopola. Od rana mieszkańcy Salamanki i okolic 
tradycyjnie ofi arują Maryi tysiące kwiatów. Dzisiaj wieczorem na 
ulice miasta wyjdzie barwna procesja. Święto Narodzenia Matki 
Bożej oznacza też koniec wakacji. Boleją nad tym szczególnie 
dzieci, które od jutra wracają do szkoły.
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14 września obchodzimy 
od VII w. święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. W liturgii 
tego święta św. Andrzej z Krety 
przypomina nam, że „Krzyż jest 
chwałą i wywyższeniem Chrystu-
sa” oraz „powszechnym znakiem 
zbawienia dla całego świata”. Za 
św. Pawłem Apostołem woła-
my. „Nie daj Boże, bym się miał 
chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego Jezusa 
Chrystusa”.

W dniu następnym wspomi-
namy Najświętszą Maryję Pannę 
Bolesną. Jutrznię zaczynamy 
wezwaniem: „Uwielbiajmy Zbawi-
ciela świata, z którego męką jed-
noczyła się Matka”. W hymnie 
każdy Jej czciciel wyznaje: „Chcę 
pod krzyżem, stać przy Tobie, /z 
Tobą łączyć się w żałobie/ I wyle-
wać zdroje łez”. We Mszy świętej 
modlimy się, aby „Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce 
Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu”.

61 lat temu, we wrześniu 1939 r., i w latach następnych, przy-
szło nam dzielić ból Pana Jezusa i Jego Matki Niepokalanej, nie 
tylko rzewnym miłosnym wspomnieniem. Pierwszą ofiarą II 
wojny światowej padła Polska, skazana przez sąsiadów na zagła-
dę. Starsze pokolenie dobrze pamięta bezlitosne bombardowanie 
miast i wsi polskich, paniczne ucieczki po zatłoczonych drogach, 
a potem wywózki na Sybir i do obozów koncentracyjnych, rzezie 
rodaków na Ukrainie i mękę narodu żydowskiego.

Kto nie miał wiary, oparcia w Krzyżu Chrystusa, kto się nie 
modlił, nie tulił do Serca Niepokalanej, łatwo się załamywał w 
tym ziemskim piekle, rozpętanym przez neo-pogaństwo hitle-
rowskie i bezbożnictwo komunistyczne.

W pierwszym wieku, gdy chrześcijaństwo przechodziło wstęp-
ne trudności, św. Paweł mimo zgorszenia Żydów i wyśmiewania 
Greków głosił śmiało Chrystusa ukrzyżowanego (por. 1 Kor 1, 
22-25). Śmierć Jezusa Chrystusa uważał za źródło życia i znak mi-
łości. W naszym wieku nazwanym często wiekiem męczenników, 
naukę Apostoła Narodów wciąż przypomina Papież Jan Paweł II. 
Trzy lata temu, w święto Podwyższenia Krzyża, ogłosił encyklikę 
„Wiara i rozum”. Pisze w niej: „Człowiek nie potrafi pojąć, w jaki 
sposób śmierć może być źródłem życia i miłości. Bóg jednak wy-
brał właśnie to, co rozum uznaje za «szaleństwo» i «zgorsze-nie», 
aby objawił tajemnicę swego planu zbawienia... Rozum nie może 
sprawić, że straci sens tajemnica miłości, której symbolem jest 
Krzyż, natomiast Krzyż może dać rozumowi ostateczną odpo-
wiedź, której poszukujemy”.

Problem ten podjął kard. Jean-Marie Lu-stiger, pochodzący z 

Przy Sercu
Matki Bożej Bolesnej

narodu, który w połowie tego wieku 
przeszedł holokaust. W wywiadzie 
udzielonym pismu La Croix (1 VI 
1999 r.) na pytanie dziennikarza, jak 
on reaguje na przerażające stwier-
dzenia historyków, że nasz wiek jest 
wiekiem strachu i gwałtu, odpowie-
dział: „Nadmiar tragedii naszego 
wieku objawia nam też nadmiar 
tego, co jest właściwe człowiekowi: 
nadmiar miłości i świętości. Miłość 
jest siłą, która przeciwdziała nad-
miarowi zła... Ludzie tego wieku 
zgłębili piekielne przepaści serca 
ludzkiego ryzykując, że stracą na-
dzieję, ale też mogli odkryć, że mi-
łość jest silniejsza niż śmierć... Nasz 
wiek jest wiekiem Odkupiciela... 
Noc Getsemani i ciemności Krzyża 
są jednym i niepojętym światłem, 
które oświeca nasz czas, światłem 
zwycięskiej wiary, która pozwala 
nam rozpoznać zmartwychwstałego 

Pana i pójść w Jego ślady”.
Wiek nasz wydał bardzo wielu różnych świętych, którzy 

wskazują nam drogę. Nam, rycerzom i rycerkom Niepokalanej, 
najbliższy jest przykład św. Maksymiliana, który poszedł wier-
nie śladem Chrystusa, pouczając słowem i przykładem, nawet w 
obozie oświęcimskim, że „tylko miłość jest twórcza”. Kiedy po 
raz pierwszy wieziono go, wraz z kilkudziesięciu zakonnikami z 
Niepo-kalanowa, do obozu w głębi Rzeszy, a samochody z uwię-
zionymi zatrzymały się w Częstochowie, przechodzące kobiety 
okazywały zakonnikom współczucie. Jedna z nich zawołała: „To 
nie mogła was uratować Matka Boża Niepokalana?”. Słowa te za-
bolały o. Kolbego. „Widzicie - tłumaczył w dalszej

drodze współbraciom - jakie to jest wielkie niezrozumienie 
nabożeństwa do Matki Bożej. Chce się, by Ona za odrobinę 
okazanej Jej czci i miłości broniła od wszelkich cierpień i prze-
ciwności. Przecież Niepokalana sama cierpiała, jako Matka 
Najboleściwsza szła z Panem Jezusem Drogą Krzyżową, a Jej czci-
ciele chcieliby żyć bez dolegliwości życiowych. Ona właśnie jako 
kochająca Matka pozwala swym dzieciom brać czynny udział w 
dziele zbawienia i dopuszcza, by one wraz z Nią szły drogą krzy-
żową doczesnego życia i pomagały Jej w ratowaniu biednych dusz 
z niewoli grzechu”.

Nieoczekiwanie niepokalanowianie zostali zwolnieni z obozu 
w 1939 r. w święto Niepokalanego Poczęcia. Niepokalanów ocalał 
w czasie wojny, choć żyło w nim około 300 zakonników. Niepo-
kalana okazała swoją potęgę. Jednak wybranych swych rycerzy 
wezwała do heroicznej ofiary, która doskonalej miała posłużyć Jej 
sprawie, a ich wynieść na ołtarze. Największy heroizm okazał św. 
Maksymilian Maria.
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1. Do kogo zwróci³ siê Pan 
Jezus? 

2. Kto wywy¿szy³ wê¿a na 
pustyni? 

3. Dlaczego potrzeba, 
by wywy¿szono Syna 

Cz³owieczego? 

14 września                                  

Podwyższenie Krzyża Świętego
Kiedy święte Ciało Jezusa zdjęto z krzyża i złożono w grobie na Kalwarii, krzyż, na którym umarł wrzucono do rowu lub studni i 

pokryto kamieniami i ziemią tak, ażeby zwolennicy Ukrzyżowanego Odkupiciela nie mogli go znaleźć. Prawie trzy wieki później, w 
roku 312, Konstantyn Wielki, chociaż nie był chrześcijaninem, podczas bitwy z Maksencjuszem o tron cesarstwa rzymskiego modlił 
się do Boga chrześcijańskiego, ażeby mu pomógł pokonać przeciwnika.

I wówczas ukazał się na niebie świe-
tlisty krzyż czy monogram Chrystusa, 
otoczony napisem: „Pod tym znakiem 
zwyciężysz”. Umieściwszy znak krzyża 
na sztandarze, Konstantyn rzeczywiście 
odniósł zwycięstwo, pobiwszy Mak-
sencjusza na moście Milvian 28 paź-
dziernika 312 roku. Zostawszy cesarzem 
rzymskim, umieścił znak chrześcijań-
stwa na sztandarach i tarczach swoich 
żołnierzy. W roku 326 jego matka, św. 
Helena, odnalazła w Jerozolimie krzyż 
Chrystusowy. Pamiątkę tego zdarzenia 
obchodzimy 3 maja.

W roku 614 Chozroes II, władca 
Persji, najechał Syrię i Palestynę; zajął i 
spustoszył Jerozolimę, wywożąc wraz z 
innymi skarbami wielką relikwię: krzyż. 
Jednakże cesarz Herakliusz stanąwszy 
na czele dużej armii pokonał Persów i 
zmusił ich do oddania Świętego Krzyża, 
który w roku 629 z wielką czcią odwiózł 
do Jerozolimy. Kiedy dotarł do bram 
miasta, zd-jął strojne szaty, odłożył insy-
gnia cesarskie i boso, ubrany w wór po-
kutny zaniósł krzyż na Górą Kalwarię i 
umieścił z powrotem w kościele Św. Gro-
bu. Wydarzenie to Kościół upamiętnił, 
ogłaszając dzień 14 września świętem 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Jarzębina                             
W pochylonej kapliczce drewnianej 
wśród jarzębin, uwieńczony w ciernie 
siedzi sobie Jezus zadumany, 
zadumany  i smutny niezmiernie.

Ach, nie z cierni korona tak boli, 
inna troska tak serce Mu gniecie: 
że jest tyle na świecie niedoli, 
że jest tylu złych ludzi na świecie!

Przyszła drogą dziewczynka z daleka,
zobaczyła Jezusa w zadumie;
z jarzębiny korale nawleka
i kapliczkę przystraja, jak umie.

I tak szepce: - O dobry, o Boże, 
co królujesz w niebiosów błękicie, 
ja, zobaczysz, sił wszystkich dołożę, 
by być dobrą - przez całe me życie!

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

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

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

Tymi słowami ks. inf. Jakub 
Gil przywitał uczniów wado-
wickich szkół rozpoczynających 
w dniu 1 IX nowy rok szkolny. 
Przywitał nauczycieli, pracow-
ników szkół, rodziców, władze 
powiatu i miasta wspierające 
edukację dzieci i młodzieży. W 
kazaniu wygłoszonym podczas 
Mszy św. mówił m.in. o nauce 
jako poszukiwaniu „skarbów” 
i towarzyszącemu temu poszu-
kiwaniu – zdumieniu. Słowo 
wprowadzenia i kazanie zamiesz-
czamy poniżej. 

Wprowadzenie 
Mam zaszczyt przywitać Was, 

wszystkich tu zgromadzonych, w 
imieniu swoim i księdza proboszcza. 

Bądźcie pozdrowieni…
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Ojciec święty mawiał: Bądźcie pozdrowieni, którzy znacie ra-
dość i ciężar bytowania na polskiej ziemi. Ja dzisiaj, na początku 
roku szkolnego, pragnę powiedzieć: Bądźcie pozdrowieni Wy 
wszyscy, Młodzi Ludzie, Chłopcy i Dziewczęta, którzy znacie 
wielką radość chodzenia do szkoły, uczenia się. Nauka jest wiel-
ką radością, ale szkoła też jest wielkim ciężarem. A więc znacie 
z własnego doświadczenia radość i ciężar bytowania w szkole, 
nauki szkolnej. 

Bądźcie pozdrowieni Wy - Nauczyciele, Profesorowie, Wy-
chowawcy - którzy też przeżywacie podczas tych dni pracy w 
szkole wielką radość. Bo przecież nauczyciel to jest człowiek po-
wołany. A jak jest powołanie, jest też zawsze radość. Ale, patrząc 
z drugiej strony, znacie też ciężar uczenia. To jest radość, która 
się łączy z ciężarem. 

Bądźcie pozdrowieni Wy, którzy kierujecie szkołami - Dyrek-
torzy i Dyrekcje. Te uczucia radości i 
czasami także smutku również nie są 
Wam obce. Pozdrawiam Wszystkich, 
którzy są odpowiedzialni za szkoły 
średnie - przede wszystkim Staro-
stwo, odpowiedzialne za warunki 
ekonomiczne. To jest radość i smutek. 
Radość, że tyle szkół w powiecie funk-
cjonuje, co jest na pewno powodem do 
chluby. Mieć tyle szkół to z pewnością 
zaszczyt, ale również i ciężar, bo trze-
ba mieć pieniądze na pokrycie kosztów 
ich działania. 

Bądźcie pozdrowieni Wy, Rodzice 
tutaj obecni na Mszy świętej inaugu-
rującej rok szkolny 2014/2015. 

Modlimy się dziś w Waszych inten-
cjach, ogarniając Wasze prośby i pra-
gnienia, by ta radość i ciężar towarzy-
szące tym, którzy są odpowiedzialni za 
szkoły i którzy wypełniają te szkoły, by 
one były Waszym udziałem.

Kazanie 
Bądźcie więc pozdrowieni wszyscy 

uczestnicy tej Mszy świętej, którzy 
będziecie przeżywać radość i gorycz 
uczenia się, przebywania w szkole, 
prowadzenia szkoły. 

Wczoraj byłem z pielgrzymką m.in. 
w Nysie. I tam spotkałem proboszcza 
tamtejszej przepięknej bazyliki, który 
jest wręcz zakochany w tamtym ko-
ściele. Z wielką miłością opowiadał 
nam o bazylice - o szczegółach archi-
tektonicznych i o historii. W pewnym 
momencie powiedział: 

Popatrzcie, Wadowiczanie, na tę 
monstrancję. Jest nieco zniszczona, 
nieco zaśniedziała, ale wiąże się z 
nią wyjątkowa historia. Otóż, przed 
pięcioma laty przybyli z Niemiec prze-
siedleńcy z Nysy. Jeden z nich po opro-
wadzeniu ich po bazylice, poprosił o 
spotkanie ze mną. Poczęstowałem go 
kawą, a on opowiedział mi niezwykłą 

rzecz. „Mój ojciec przed wojną był tutaj szewcem - zaczął. Żył bli-
sko plebanii i w wielkiej przyjaźni z proboszczem. Opowiedział 
mi, że kiedy zbliżał się front, poprosił go proboszcz (Niemiec), 
abym w piwnicy zrobił skrytkę, otwór w ścianie, i zamurował 
tam trzy najpiękniejsze kielichy i monstrancję. Mój tata to uczy-
nił i przekazał mi, gdzie ten schowek się znajduje.” 

Pomyślałem, że to pewnie bajka, rodzinna legenda; przecież 
wojska radzieckie, które tamtędy przeszły, wyszabrowały wszyst-
ko co się tylko dało. Nie opuścili ani jednej piwnicy. Z budynków 
zostały tylko ruiny. Ale ponieważ sprawa została już podniesio-
na, poprosiłem współpracowników, by sprawdzili te informacje. 
Szukali, szukali i odnaleźli ten schowek. Powódź, która miała 
miejsce w 1997 roku trochę te skarby naruszyła, ale wiedzcie, że 
to cudo sami odkryliśmy...

Myślę, że nauka w szkole to trochę jak takie poszukiwanie 
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skarbów. Zadaniem ucznia jest szukanie i odkrywanie. Ojciec 
święty w swym wierszu „Źródło” napisał takie oto piękne słowa:

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być —
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?!

Czytając ten wiersz, stawiam się w waszej pozycji. Przedzieraj 
się, nie zniechęcaj się; szukaj. Szkoła to zawsze jest to przedziera-
nie się. A źródło gdzieś zawsze musi być! Gdy kończycie szkołę, 
macie tę wiedzę, ale cała wcześniejsza nauka polega na jej zdoby-
waniu, na odkrywaniu. Ten proces to jak szukanie skarbu. 

I drugie zadanie... W tej samej Nysie ten sam ksiądz pro-
boszcz pokazał nam niezwykłą figurkę Matki Bożej. Opowie-
dział nam jej historię. Ta figurka została z parafii wywieziona i 
trafiła do muzeum w Ołomuńcu. I tam przeleżała wiele, wiele lat. 
W zeszłym roku owo muzeum przygotowywało wystawę. Wów-
czas została odnaleziono ta piękna figurka, pochodząca z XIV 
wieku. Zorientowano się szybko, że wcześniej była w Nysie. Zo-
stał nawiązany kontakt. Ksiądz proboszcz z Nysy dowiedział się 
o całej sprawie i poprzez ministerstwa kultury - polskie i czeskie 
- sprowadził figurkę do parafii. Przywiózł ją w marcu. Nazwał tę 
Matkę Bożą Pełną Zdumienia. 

Zastanawiałem się, dlaczego nazwał ją w taki sposób. Jak 
stwierdził, zapożyczył to z wiersza księdza Twardowskiego. Peł-
na Zdumienia - bo wróciła do Nysy po 45 latach. A teraz w Nysie 
żyją już inni ludzie niż wówczas; jest inny język, inny świat. Ona 
patrzy na to pełna zdumienia... 

Kiedy powtarzam te słowa, jestem przekonany, że tak uczeń, 
jak i nauczyciel też muszą się nieustannie zdumiewać. Bo naj-
gorsza w procesie nauki jest nuda. Natomiast zdumienie, zacie-
kawienie - tak ucznia, jak i nauczyciela - jest ogromnie ważne 
w szkole. Kiedy mówię o tym zdumieniu, to myślę sobie, że Pan 
Jezus tez przezywał takie stany zdumienia. 

Przypomnę wam jeden taki obrazek - kiedy Jezus spotkał 
się z tym celnikiem, wielkim łotrem, zdziercą wręcz. Powiedział 
mu wówczas: Muszę u ciebie zamieszkać. Okazuje się, ze ten 
celnik, łotr i oszust, stał się wielkim ewangelistą, Mateuszem. 
Zdumienie musiało ogarnąć Jezusa patrzącego na Mateusza. I to 
zdumienie towarzyszyło Jezusowi także, gdy spotkał się z mło-
dym chłopcem, który stwierdził: Ja od dzieciństwa żyję według 
Bożych przykazań. Jestem wspaniały; zachowuję wszystkie przy-
kazania. Czego może mi być jeszcze brak? - Brak ci jednego - od-
powiedział Jezus. - Tego, żebyś nie był przywiązany do bogactwa; 
żebyż umiał zrezygnować z bogactwa. A ten młody chłopak miał 
wielkie bogactwa; miał widocznie spadek po rodzicach. I odszedł 
smutny. Nie przyłączył się do Jezusa. Musiało Jesusa ogarnąć 
zdumienie. 

Tamten, który nie nadawał się na ucznia, stał się ewangelistą. 
A ten, który miał wszelkie dane, żeby być uczniem, odszedł... 
Zdumienie i nad pięknem człowieka i nad nikczemnością czło-
wieka. 

Modlę się o to, żeby to zdumienie towarzyszyło wam, którzy 
pracujecie w szkole, którzy pobieracie wiedzę w szkole; żeby wam 
towarzyszyło i w ten sposób was ubogacało. 

 

Przybył 13 sierpnia br. w wizerunku figury, która jest wierną 
kopią tej znajdującej się w sanktuarium św. Michała Archanioła 
na górze Gargano we Włoszech. Sanktuarium to powstało na 
pamiątkę objawień archanielskich jakie zaistniały w końcu V 
wieku. Były trzy objawienia, które zaważyły na powstanie w tym 
miejscu sanktuarium Św. Michała Archanioła. 

 Pierwsze objawienie miało miejsce w 490 roku poprzedzo-
ne było takim wydarzeniem. Pewnemu bogatemu włościanowi 
uciekł byk. Właściciel dostrzegł go na szczycie góry, klęczącego 
u wejścia do groty – w miejscu przyszłych objawień. Włościanin 
nie mógł tam dojść, więc w odruchu gniewu napiął łuk i wypuścił 
strzałę, by ukarać śmiercią nieposłuszne zwierzę. Wtedy stała się 
rzecz dziwna. Strzała… obróciła się i trafiła go w nogę. Przestra-
szony, pobiegł opowiedzieć o tym niesamowitym wydarzeniu 
miejscowemu biskupowi św. Wawrzyńcowi. Ten niezwłocznie 
zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty. Kiedy chylił się 
ku wieczorowi ostatni pokutny dzień, św. Michał ukazał się bi-
skupowi i powiedział: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed 
obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażni-
kiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy 

ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ BYŁ 
W WADOWICKIEJ BAZYLICE

ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną 
wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijań-
skiego. Biskup ze strachu przed poganami, dla których Monte 
Gargano od niepamiętnych czasów było miejscem świętym, 
długo się wahał, zanim zdecydował się wypełnić polecenie Ar-
chanioła. 

 Drugie objawienie św. Michała Archanioła, zwane „epizodem 
Zwycięstwa”, datowane jest na 492 rok. Sipont został oblężony 
przez Germanów pod wodzą Odoakra. W obliczu pewnej poraż-
ki św. Wawrzyniec znowu zarządził trzy dni pokuty i publicz-
nych modlitw, aż powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, 
obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy Sipontu natychmiast 
przystąpią do kontrataku. Rozentuzjazmowani obietnicą obroń-
cy wyszli z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie, której towa-
rzyszyły trzęsienie ziemi, grzmoty i błyskawice. 29 września 492 
roku całkowite zwycięstwo wojsk Sipontu stało się faktem.Do-
piero to zwycięstwo skłoniło św. Wawrzyńca do wykonania pole-
cenia św. Michała z pierwszego objawienia. Dlatego rok później, 
8 maja, biskup wraz z całą ludnością Sipontu udał się na Monte 
Gargano w celu poświęcenia groty. Zbliżając się do niej , wszyscy 
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usłyszeli dochodzące z wnętrza cudowne 
śpiewy anielskie. Zaraz potem objawił mu 
się Archanioł i oznajmił: Zaniechaj myśli o 
poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją 
siedzibę i już poświęciłem razem z moimi 
aniołami. Znajdziesz w niej znaki na skale 
i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. 
Wy tylko wejdziecie do groty i odmówicie 
przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla 
ludu Najświętszą Ofiarę i zobaczycie, jak 
sam poświęcam tę świątynię.

Wszystko to i wiele innych cudów 
zdarzyło się dokładnie 29 września 493 r. 
Dzień ten pozostał oficjalnym wspomnie-
niem św. Michała Archanioła do czasów 
obecnych, a Grota zyskała miano Niebiań-
skiej Bazyliki gdyż jako jedyna świątynia 
na świecie nie została nigdy poświęcona 
przez człowieka.

Ostatni raz św. Michał Archanioł uka-
zał się 25 września 1656 r. arcybiskupowi 
Alfonso Puccinelli podczas epidemii dżu-
my i powiedział: Jestem Archanioł Michał. 
Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, 
wyzdrowieje. Pobłogosław kamienie: wy-
kuj na nich znak krzyża i moje imię. Tak 
się stało. Ci, którzy posiedli owe kamyki 
i oddawali im należytą cześć, przetrwali 
epidemię.

Odtąd ze wszystkich zakątków świata 
nadchodzą prośby o kamyki ze Świętej 
Groty. Bazylika na Monte Gargano od 
wieków była celem pielgrzymek nie tyl-
ko zwykłych ludzi, ale również papieży, 
świętych i władców. Wśród papieży piel-
grzymujących do Monte Gargano był też 
papież-Polak Jan Paweł II który przybył 
tu 24 maja 1987 roku. Figurę św. Micha-
ła Archanioła do wadowickiej Bazyliki 



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

14 września 201414 

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

 1514 września 2014

W piątek 22 sierpnia 2014 r. ok. godz. 15.00 zmarła s. Maria 
Aniela od Niepokalanego Serca Maryi (Maria Zaremba), karmeli-
tanka bosa (zewnętrzna) z Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych 
w Krakowie-Łobzowie. Jej pogrzeb odbył się w środę, 27 sierpnia 
2014 r. Głównym celebransem żałobnej Eucharystii, sprawowa-
nej w kościele klasztornym przy ul. Łobzowskiej w koncelebrze 

Wychowywała się 
we Frydrychowicach

(Zmarła siostra Aniela – Maria Rosaria Zaremba, karmelitanka bosa)

15 kapłanów, był ks. biskup Jan Zając, a homilię wygłosił o. Piotr 
Nyk OCD, delegat prowincjalny ds. Sióstr Karmelitanek Bosych. 
Trumna z doczesnymi szczątkami Zmarłej spoczęła w grobowcu 
klasztornym na Cmentarzu Rakowickim, gdzie egzekwiom prze-
wodniczył o. Łukasz Kasperek OCD, wikariusz prowincjalny.

Maria Rozalia Zaremba urodziła się 3 maja 1923 r. w Roczy-

wprowadził w procesji 
bp Jan Zając wraz z 
licznymi kapłanami. 
Proboszcz Bazyliki ks. 
Stanisław Jaśkowiec w 
ciepłych i serdecznych 
słowach przywitał Świę-
tego Michała Archanioła 
w papieskiej świątyni, 
biskupa Jana, kapłanów 
oraz rzesze wiernych. 
W taki sposób rozpo-
czął się pierwszy dzień 
modlitw przed figurą 
św. Michała Archanioła 
o uzdrowienie i uwol-
nienie od nałogów, o 
błogosławieństwo dla 
osób chorych, starszych 
i dzieci. Przed Najświęt-
szym Sakramentem 
wierni mogli zawierzyć 
siebie i swoją rodzi-
nę opiece Wodza Niebieskiego. 
Znaczna grupa wiernych przyjęła 
Szkaplerz św. Michała Archanioła 
z rąk księdza Rafała Szwajcy ze 
Zgromadzenia Księży Michalitów 
opiekującego się Figurą. 

Uroczystości peregrynacyjne 
zostały zakończone w dniu na-
stępnym tj. 14 sierpnia Mszą świętą 
o godz. 18-ej, po której Figura 
św. Michała Archanioła została 
procesyjnie wyprowadzona do 
specjalnego samochodu, którym 
odjechała do Karmelitów Bosych 
na Górkę.

Stefan Mżyk
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nach (dzisiaj dzielnica Andrychowa), jako czwarta z sześciorga 
dzieci Franciszka i Marii Zarembów. Po śmierci ojca, matka 
wyszła za mąż po raz drugi a Marię oddano na wychowanie 
dziadkom do Frydrychowic. Czuła się u nich bardzo dobrze i 
zawsze lata życia we Frydrychowicach miło wspominała. Ukoń-
czyła frydrychowicką szkołę powszechną, w czasie drugiej wojny 
światowej pracowała w szpitalu w Kętach, a po wojnie wstąpiła 
do Karmelu. Otrzymała imię zakonne: s. Maria Aniela od Niepo-
kalanego Serca Maryi. Z wielką radością, 
zawsze z poczuciem humoru, pracowicie i 
ochotnie wypełniała obowiązki zakonne. 
Starała się pomagać ludziom, którzy ją o 
to prosili w czym tylko mogła. W 1995 r. 
powalona chorobą poudarowego paraliżu 
przez ponad 19 lat znosiła ją z całym od-
daniem się Bogu i z wielką pogodą ducha. 
Omadlała wszystkie intencje Ojca Świę-
tego, za co otrzymała osobisty list dzięk-
czynny św. Jana Pawła II. Nigdy nikt nie 
słyszał z jej ust najmniejszej skargi, czy 
też pytania: „Dlaczego tak długo?”. A kie-
dy siostry same pytały ją: „Siostro Anielo, 
czemu tak długo musisz cierpieć”?, odpo-
wiadała z ogromnym spokojem i mocą: 
„Bóg to wie.”

Fot. u samej góry: Z pogrzebu śp. Siostry Anieli 

Niżej: Chorą S. Anielę odwiedza Ks. Kard. Stanisław 
Dziwisz

Po lewej: List św. Jana Pawla II do S. Anieli

W najtrudniejszych latach dyktatury komunizmu, pracując 
na klasztornej furcie, S. Aniela musiała być odbiorczynią róż-
nych szykan i przykrości ze strony urzędników państwowych 
czy nasyłanych przez nich sąsiadów klasztoru, nękających siostry 
różnymi przykrościami. Atmosferę tamtych dni odzwierciedla 
jej wiersz, jakże na wskroś pełen ducha ewangelicznego:
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Wychwalajmy dziś pana
Z sąsiedniej ulicy,
Który w swej zapalczywości
Bardzo na nas krzyczał.
 
Niechaj mu to w chwili śmierci
 Nie będzie wspomniane,
 Żeśmy były przez niego
 Tak srogo zbesztane.

Najświętsza z Lourdes Panienko
Racz mu wrócić zdrowie,
By jeszcze długie lata
Chodził po Krakowie.

Niechaj mu Twoja łaska
 Świeci w dzień i w nocy,
 A Ty Święty Aniele
 Bądź mu ku pomocy.

Wspieraj go nieustannie
Odpędzaj złe siły,
Ażeby jego duszy
Dłużej nie gnębiły.

Która na podobieństwo 
 Boga jest stworzona
 Najświętszą Krwią Jezusa
 Drogo odkupiona.

By wzgardziła wszelkimi 
Świata marnościami,
A wiecznie wychwalała
Pana nad Panami. 

I kiedyś razem z nami
 W niebie królowała,
 Za co niech będzie Bogu 
 Najwyższemu chwała.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 

Siostra Adamina z wadowickiego Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek 6 września obchodziła 100 urodziny. 
Z tej okazji w poniedziałek 8 września siostry zorga-
nizowały wspólnie z rodziną uroczyste przyjęcie, na 
które została zaproszona również burmistrz Wadowic 
Ewa Filipiak, przewodniczący RM Zdzisław Szczur 
oraz radny Kazimierz Lichwiarski, Tadeusz Bagiński 
i Stanisław Kotarba.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, którą od-
prawili; ks. infułat Jakub Gil, ks. prob. Stanisław Jaśko-
wiec i ojciec Grzegorz Irzyk. Po Mszy wszyscy obecni 
goście złożyli dostojnej Jubilatce życzenia urodzinowe. 
Jako pierwsza najserdeczniejsze życzenia siostrze Ada-
minie złożyła burmistrz Ewa Filipiak, która wręczyła 
Jubilatce kwiaty, kosz pełen owoców oraz okoliczno-
ściowy prezent. Jubilatka była bardzo wzruszona.

Przy tak wielkiej uroczystości nie mogło zabrak-
nąć urodzinowego tortu. Siostra Adamina osobiście 
zdmuchnęła świeczki na torcie, co świadczy o jej 
dobrym zdrowiu i kondycji. Ma też świetną pamięć, 
której można pozazdrościć. Siostra swoim gościom 
zadeklamowała z pamięci aż dwa wiersze, których na-
uczyła się w dzieciństwie. W ten sposób podziękowała 
wszystkim za pamięć i obecność. 

„W pierwszej kolejności dziękuję Bogu za to, że do-
żyłam tego wieku, dziękuję też wszystkim przybyłym 
tu gościom, nie spodziewałam się, że tyle osób o mnie 
pamiętało" – mówiła wzruszona siostra Adamina.

Przyjęcie urodzinowe przebiegło w serdecznej i mi-
łej atmosferze, na koniec siostry albertynki zaprosiły 
wszystkich na kolejne, 101 urodziny siostry Adaminy, 
która w przyszłym roku będzie obchodziła również 75-
lecie ślubów zakonnych.

Życzenia 200 lat dla siostry Adaminy
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Nasz wadowicki rynek zawsze tętnił życiem. Przez całe lata 
był miejscem jarmarków. W określone dni wypełniał go ogromny 
ruch. Miał też zaszczyt być placem, na którym – tak przed wojną 
jak i po wojnie – przemawiali najwyżsi Urzędnicy naszego pań-
stwa. Przed II wojną światową było to miejsce defilad wojska sta-
cjonującego w pobliskich koszarach. W ustroju komunistycznym 
odbywały się tutaj pochody pierwszomajowe. Miejsce to ulegało 
okresowym przeobrażeniom. Rosły na nim drzewa. Stawiano 
pomniki. Była też stacja paliw. Stawiane pomniki świadczyły o 
polskiej historii. Po wojnie pomnik Armii Radzieckiej, o której 
mówiliśmy oficjalnie, że nas oswobodziła z niewoli hitlerowskiej. 
Z lękiem szeptaliśmy, że wprowadziła uciemiężenie stalinowskie. 
Patrząc na nasz rynek łatwo można było odczytać historię naszej 
Ojczyzny, jak i naszego miasta. 

Jeden z mieszkańców naszego miasteczka Karol Wojtyła stał 
się bohaterem świata i Kościoła. To zdarzenie wycisnęło piętno 
na naszym grodzie. Z potrzeby wdzięczności Największemu 
Wadowiczanowi władze miasta ufundowały specjalny pomnik. 
Natomiast kościół został przeobrażony w świątynię papieską. 
Zwłaszcza podkreśla to polichromia. Żydowska kamienica, w 
której urodził się przyszły Papież została przekształcona na no-
woczesne muzeum. Sława tego miejsca ściąga rzesze z Polski i z 
zagranicy. Gruntownemu przeobrażeniu uległ również centralny 
plac Wadowic, jakim jest rynek. Dzięki wielkiemu nakładowi sił 
i pieniędzy rynek wadowicki może pomieścić setki mieszkańców 
i przybywających pielgrzymów. 

Zagospodarowanie rynku
Kiedy przechadzam się po nim wypełnia mnie jedno pragnie-

nie: by był jak najlepiej zagospodarowany. Żeby nie był pusty, tak 
jak niektóre odnowione kamienice zieją pustką. Właściciele nie 
mają pomysłu jak ich spożytkować. Cieszę się zgromadzeniami 
liturgicznymi, jak również odpowiednimi koncertami. Na rynku 
wadowickim ludzie wznoszą modlitwy do Boga, a także budują 
przyjaźnie osobowe. Dobrze się dzieje, że włodarze naszego mia-
sta są przejęci należytym zagospodarowaniem tego placu. 

Przez całe lato tego roku na rynku rozmieszczono dziewięć 
papieskich rzeźb profesora Czesława Dźwigaja. Każda z tych 
rzeźb, w myśl autora, ukazuje różne funkcje Świętego Papieża. 
Krakowski Artysta w spiżowych odlewach pokazuje Jego Maryj-
ną drogę, środowe, watykańskie spotkania, troskę o zjednoczenie 
chrześcijan, odpowiedzialność za współczesny świat, proroka 
naszych i przyszłych czasów, piszącego i mówiącego Nauczyciela 
narodów. Wpatrując się w poszczególne eksponaty – myślę, jak 
bardzo bogatą ofertę naśladowania Papieża przedstawił nam 
prof. Czesław Dźwigaj. 

Okres po kanonizacji naszego Świętego Rodaka mobilizuje 
nas do jego naśladowania. Jest wiele możliwości. Każdy, a zwłasz-
cza wadowiczanin, powinien starać się by wadowicki Patron był 
natchnieniem w jego życiu. Comiesięczne pielgrzymowanie na 
Apel jasnogórski ma taki cel – uprosić Matkę Bożą Jasnogórską 
by nas obdarzyła łaską zakochania w naszym Rodaku i podąża-
nia Jego śladami.

ks. Infułat

Czcigodnemu ks. proboszczowi Stanisławowi Jaśkow-
cowi - z okazji imieni moc serdecznych życzeń skła-
dają wdzięczni parafianie. Niech Pan Bóg błogosławi 
Księdzu w Jego odpowiedzialnej posłudze w papie-
skiej parafii, udziela obfitych łask w prowadzeniu tej 
parafii do Boga, w szerzeniu kultu św. Jana Pawła II, 
daje sił w codziennych troskach. Niech Matka Boża 
oraz Patron Księdza - św. Stanisław Kostka otacza 
nieustanną opieką i oręduje przed Bogiem. Szczęść 
Boże! 

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

Piątek, 22 sierpnia 2014r. dzieci ze świetlicy wiejskiej wybrały 
się na spotkanie ze strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bachowicach a zarazem Komendantem Gminnym OSP Panem 
Tadeuszem Dębskim. 

W trakcie spotkania opowiadał on o służbie, rodzajach 
umundurowania, przestrzeganiu zakazów i nakazów związa-
nych z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy 
oraz wypadku. Dzieci zwiedziły remizę, dowiedziały się w jakich 
okolicznościach należy wzywać straż pożarną. Wychowankowie 
świetlicy dowiedzieli się też, że strażacy nie tylko gaszą pożary, 
ale również są wzywani do wypadków samochodowych oraz po-
wodzi. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy 
strażackie i ich wyposażenie. Podziwiały sprzęt, jakim strażacy 
dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. 
Każdy mógł również „wcielić się” w rolę strażaka przymierzając 
hełm strażacki oraz umundurowanie. Zaciekawiło ich  również 
wyposażenie medyczne znajdujące się w wozie strażackim. Dzie-
ci uważnie słuchały do czego potrzebne są poszczególne przed-
mioty oraz w jakich przypadkach są one wykorzystywane. 

Na zakończenie zajęć dzieci podziękowały za spotkanie, pod-
czas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą wielozadaniowej, 
odpowiedzialnej, pełnej odwagi i poświęcenia pracy strażaka. 

www.gokspytkowice.pl

Spotkanie dzieci ze strażakami 
OSP w Bachowicach

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

Został przetarty szlak twórczości artystycznej Karola Mal-
czyka na Węgrzech. Artysta malarz, pochodzący z Barwałdu 
Średniego, jest autorem polichromii w kościele św. Józefa w Kal-
warii Zebrzydowskiej, którą wykonał w 1937r. We wrześniu 1939 
r. emigrował z ogromną grupą Polaków na Węgry, gdzie działając 
w podziemiu przebywał do końca II Wojny Światowej. Równo-
cześnie, wraz z żoną Miladą, tworzył polichromie w wielu wę-
gierskich kościołach. Na szlaku tej twórczości znalazł się Kościół 
Polski w Budapeszcie przy Polskiej Parafi i Personalnej z aniołami 
w kształcie godła polskiego i Matką Bożą Częstochowską. Dalej, 

na Nizinie Węgierskiej, Karol Malczyk wykonał polichromie w 
trzech kościołach w miastach: Kiskunhalas, Kiskunmajsa i Ki-
skoros. W każdym kościele widać ogromna pracę artysty. W sce-
ny religijne i historię Węgier zostały wplecione delikatnie sceny 
polskie. Wśród namalowanych postaci odnaleźć można portrety 
artysty i jego żony. Na Węgrzech pozostały jeszcze do odkrycia 
dwa kościoły, w Tokaju i Mad oraz… kościoły w USA pomalowa-
ne po II wojnie światowej, gdzie Karol emigrował i nigdy do Pol-
ski nie powrócił. Węgry są bliskie Polsce poprzez wielowiekową 
historię, wspólnych bohaterów narodowych, władców i świętych. 

Węgierskimi śladami Karola Malczyka
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Karola Malczyka dla Polski odkrył ks. Maciej Józe-
fowicz, pracujący przez wiele lat w polskim kościele 
w Budapeszcie. Inspiracją do śledzenia losów artysty 
stała się znaleziona na strychu pisemna umowa na 
pomalowanie kościoła. Ks.Maciej wyruszył śladami 
Karola Malczyka, dzięki zdobytym materiałom po-
wstał fi lm, którego reżyserem był Grzegorz Łubczyk, 
fi lm prezentowany w Centrum Kultury w Kalwarii 
Zebrzydowskiej w marcu 2014 r. Mamy więc jeszcze 
jednego, wciąż nieznanego szeroko, wielkiego arty-
stę związanego z Kalwarią Zebrzydowską. Warto 
tę postać poznać, wyruszyć szlakiem węgierskim, 
zajrzeć do kościołów, odwiedzić węgierskie mia-
steczka, poznać ludzi, poznać historię. Pierwszą 
grupę „zwiadowczą” tworzyli : ks. Wiesław Cygan 

- gospodarz kościoła św. Józefa w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Zbigniew Stradomski - Burmistrz 
naszego miasta, Krystyna Kuchareczko z grupy 
współpracy międzynarodowej, Małgorzata 
Malciak reprezentująca Barwałd Średni, miej-
sce urodzenia artysty, Krystyna Duda z Towa-
rzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Dawid Pająk - fotograf i dokumentalista CKSiT 
oraz Marta Hordziej - koordynator całego wy-
darzenia. Przewodnikiem grupy był ks. Maciej 
Józefowicz, jedyny znający biegle ten absolutnie 
niezrozumiały dla Polaków (i nie tylko!) język, 
ludzi, kulturę, sztukę, kuchnię i miejsca. Powie-
dzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki” doprawdy 
ma w sobie wiele prawdy.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

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

W niedzielę 7 września 2014 r. Gmina Brzeźnica bardzo uro-
czyście obchodziła święto plonów. Organizatorami tegorocznych 
uroczystości byli: Wójt Gminy Brzeźnica, Stowarzyszenie „No-
woczesna Gospodyni”, Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, 
Rada Sołecka w Brzeźnicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeź-
nicy, LKS „Nadwiślanka” w Brzeźnicy oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Brzeźnicy. Do współorganizacji włączyli się: Rada 
Sołecka wsi Brzezinka, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezince, 

Brzeźnica, Paszkówka, Marcyporęba, Tłuczań, Łączany, 

Dożynki Gminne w Brzeźnicy

Rada Sołecka wsi Nowe Dwory i Koło Gospodyń Wiejskich w 
Nowych Dworach. W ramach realizacji projektu opracowanego 
przez Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni” pn. „Dożynko-
wa tradycja” fi nansowego wsparcia Gminny Dożynek w Brzeźni-
cy udzieliło Starostwo Powiatowe w Wadowicach.

Gminne święto plonów rozpoczęło się w Kościele Parafi al-
nym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy, gdzie 
podczas uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Woj-
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ciecha Lasaka - Wikariusza Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Paszkówce, zostały poświęcone wspaniałe 
wieńce dożynkowe wykonane przez Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu Gminy Brzeźnica. Korowód dożynkowy 
- zmierzający do Amfiteatru w Brzeźnicy - prowadzony 
był przez Orkiestrę Dętą z Sosnowic pod batutą Gabrieli 
Jaskierni. Tuż za orkiestrą podążali Starostowie Dożynek 
Ludmiła i Paweł Milowscy, którzy od wielu lat zajmują się 
hodowlą kwiatów. W następnej kolejności szły Koła Go-
spodyń Wiejskich z: Brzeźnicy, Nowych Dworów, Tłucza-
ni, Sosnowic, Marcyporęby, Kopytówki, Łączan, Wyźrału, 
Paszkówki, Bęczyna i Brzezinki. Zaraz za kołami dostrzec 
można było Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa z 
żoną, Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica Katarzynę 
Solarską, Wicewojewodę Małopolski Andrzeja Harężlaka, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego Józefa 
Łasaka z żoną, Kierownika biura ARiMR w Wadowicach 
Józefa Budkę oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tłuczani.

 Gospodarz dożynek Wójt Gminy Brzeźnica Bogu-
sław Antos przywitał bardzo serdecznie wszystkich gości 
zgromadzonych w brzeźnickim Amfiteatrze. Na jego ręce 
Starostowie dożynek Ludmiła i Paweł Milowscy przekazali 
chleb upieczony z tegorocznego ziarna, którym podzielili 
się ze wszystkimi uczestnikami. Dla zgromadzonej pu-
bliczności wystąpił dziecięcy zespół ludowy z Regional-
nego Ośrodka Kultury w Zatorze w prezentacji tanecznej 
„Krakowiaczek jeden”. Prowadząca niedzielną uroczy-
stość Dyrektor Regoinalnego Ośrodka Kultury w Zatorze 
Elżbieta Mostowik zaprosiła Koła Gospodyń Wiejskich do 
prezentacji i wręczania wieńców. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy wieniec wrę-
czyło Wójtowi Bogusławowi Antosowi, kosz Senatorowi 
RP Andrzejowi Pająkowi i bukiet kwiatów Agacie Antos. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Tłuczani wieńcem obdaro-
wało Ochotniczą Straż Pożarną w Tłuczani, a kosz otrzy-
mał Wojewoda małopolski Andrzej Harężlak.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowicach wieniec przekaza-
ło Krzysztofowi Kucharczykowi, kosz otrzymał Przewodniczący 
Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak. Koło Gospodyń Wiej-
skich w Marcyporębie wieńcem obdarowało Mieczysława i Marię 

Jucha, kosz otrzymał ks. Stanisław Pitek.
Koło Gospodyń Wiejskich w Kopytówce wieniec przekazało 

Agacie Bryndzy, kosz otrzymał ks. Adam Lenart. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Łączanach wieniec złożyło na ręce Stanisława 

Pieli, kosz otrzymał ks. Bogusław Szewczyk. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wyźrale wieniec 

ofiarowało Posłowi na Sejm Tadeuszowi Arkitowi, 
kosz przygotowany został dla Starosty Wadowickie-
go (w jego imieniu kosz odebrał Józef Łasak). Koło 
Gospodyń Wiejskich w Nowych Dworach wieniec 
wykonało dla przedstawicielki Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Wadowicach Alicji 
Kolasy, kosz otrzymał ks. Wojciech Lasak.

Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkówce wień-
cem uhonorowało Krzysztofa i Krystynę Wyroba, 
a kosz otrzymał ks. Marek Holota. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Bęczynie wieniec przekazało Krystynie 
Wilk, kosz otrzymała Przewodnicząca Rady Gminy 
Brzeźnica Katarzyna Solarska. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezince wieniec 
wręczyło Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezince, 
kosz otrzymał Kazimierz Mostowik.

***
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 Warto zastanowić się nad słowami kazania dożynko-
wego ks. Piotra Kuflińskiego 

Bądź pozdrowiona 
ziemio rodząca, 
z dobroci Boga 

świat odradzająca 
tonami zboża, 

chlebnymi kłosami, 
wstęgami rzeki 

wonnymi lasami…. 
…Bądź pozdrowiona 

sadów mrokiem, 
śpiewem pszczół roju 

zachwyconym wzrokiem 
pięknością kwiatów, 

tęczą na niebie 
i moim sercem 

bijącym dla ciebie. 

Tak możemy za poetką zawołać gdy świętujemy dożynki 
– święto chleba powszedniego i tych, którzy go współtworzą 
– Boga i ludzi – rolników. Miesiące letnie to dla ludzi pracują-
cych na roli okres szczególnie ciężkiej i uciążliwej pracy. Gdy 
wielu wypoczywa na wakacjach i korzysta z uroków przyrody, 

na polach od świtu do nocy każdego dnia trwa walka o zebranie 
plonów z pola, walka o chleb stanowiący podstawę biologicznego 
życia człowieka. Bo rzeczywiście chleb jest wartością bezcenną. 
Przy takiej okazji jak dożynki obok świętowania odżywa 
dyskusja na temat pracy. Dzisiaj wszyscy w naszej ojczyźnie 
dyskutują o pracy i to w różny sposób najczęściej niestety przy 
budce z piwem, lub przy suto zastawionym i zakrapianym 
stole. Jedni mówią, że pracy nie ma, inni, że im się nie opłaca 
pracować, jeszcze inni, że nie mogą pracować, bo są chorzy, 
tylko nikt się nie przyznaje, że mu się nie chce pracować. Pra-
codawcy zaś pragną wykorzystać pracownika, którego trak-
tują jak maszynę i do końca pragną wyeksploatować a później 
pozbyć się go jak zużytej rękawiczki. Owoce pracy zaś nie są 
szanowane przez innych współobywateli. Wszyscy mają złotą 
receptę na tę trudną sytuację, ale jak tylko dostaną trochę wła-
dzy postępują dokładnie tak jak ci, na których dziś narzekają. 
Posłuchajmy, co o pracy mówił do nas nasz rodak papież Jan 
Paweł II na Zaspie w Gdańsku 12 VI 1987r.: „Prawda, że za pracę 
trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie wszystko. Praca – to znaczy 
człowiek. Człowiek pracujący. Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy 
stosunek pomiędzy pracą i płacą, to nie można go nigdy dosta-
tecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka – podmiotu 
pracy. Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako 
towar, bo człowiek nie może być dla człowieka towarem, ale musi 
być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez swoje człowie-

czeństwo i całą swoją podmiotowość. 
Praca otwiera w życiu społecznym 
cały wymiar podmiotowości człowie-
ka, a także podmiotowości społeczeń-
stwa, złożonego z ludzi pracujących.” 
Jak żadna inna właśnie praca rolnika 
wydaje się tą, która podkreśla pod-
miotowość człowieka. Jakże zatem 
boli, gdy ona nie jest szanowana przez 
innych. Ale jeszcze bardziej boli, gdy 
nie jest szanowana przez współple-
mieńców w tym samym zawodzie. 
Ciągle jeszcze widać leżące na ulicach 
i w koszach kromki chleba, wysypy-
wane ze złości na tory kolejowe ziar-
no; niszczone bezmyślnie wspólnym 
wysiłkiem zbudowane dobra mate-
rialne, domy, ulice i zakłady pracy. 
A coraz trudniej znaleźć człowieka, 
który wkłada w pracę całe swoje serce. 
Dlaczego tak jest? Wszyscy się prze-
ciw temu buntujemy, ale nic z tego 
nie wynika pozytywnego! Dlaczego? 
Odpowiedzi na powyższe pytanie 
możemy chyba poszukać w innej 
wypowiedzi Ojca św. skierowanej 
też do ludzi pracy podczas tej samej 
pielgrzymki do Polski – tym razem 
skierowanej do pracowników Union-
texu 13 VI 1987r.: „…nie chodzi tylko 
o to, by lepiej i wygodniej żyć oraz 
więcej mieć. Chodzi bowiem o to, by 
w sytuacji większego, społecznego 
uszanowania człowieka, każdy mógł 
rozwinąć wartości osobowe i lepiej 
wypełnić swoje powołanie, jakie od 
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Boga otrzymał… Praca ludzka służy celom doczesnym. Czło-
wiek pracuje na chleb powszedni. Chrystus – Odkupiciel świata 
– uczynił ten chleb równocześnie znakiem widzialnym, czyli 
sakramentem życia wiecznego. I przez ten sakrament Chrystus 
stał się dla nas w sposób szczególny „drogą, prawdą i życiem.” To 
powołanie odkrywa się w swoim sumieniu, na modlitwie, w ko-
ściele, a nie pod budką z piwem lub przy stole suto zakrapianym 
alkoholem. Tam może się zrodzić się tylko co innego. Co? Myślę, 
że wiemy… 

Ziarno pszenicy ukryło się w stodole. 
Nie chciało, by je zasiać. 

Nie chciało umrzeć. 
Nie chciało się poświęcić. 

Chciało uratować swoje życie. 
Nie chciało być chlebem 
Nie pojawiło się na stole. 

Nie zostało pobłogosławione ani podzielone. 
Nie dało życia. 

Nie podarowało radości. 
Pewnego dnia przyszedł rolnik. 

Razem z kurzem ze stodoły wymiótł również i ziarno. 

Ten urywek poezji wprowadza nas w drugą myśl naszej uro-
czystości. Świat dzisiejszy jest podzielony na tych, którzy posia-
dają nadmiar środków do życia i na tych, którzy posiadają ich 
bardzo mało lub prawie nic. W zachodnioeuropejskich gazetach, 
radiu i telewizji dziewięćdziesiąt procent reklam poświęconych 
jest jedzeniu, potrawom, przepisom kuchennym, przysmakom, 
słodyczom, zakąskom, piwu, przyprawom, napojom. Gdyby pew-
nego dnia nastąpiła katastrofa kosmiczna i jakimś cudem ocala-
łyby reklamy, przyszli badacze minionej epoki – może z innych 
planet – stwierdziliby, że nasza ludzkość zajmowała się tylko na-
pełnianiem swojego żołądka. I zastanawialiby się, dlaczego jedni 
ludzie umierali z przejedzenia, a drudzy z głodu. Klęska głodu 
nastała we Francji. Anna Austriaczka spotkała na schodach zam-

ku Wincentego a Paulo. Szyję królowej 
zdobił drogocenny naszyjnik z kamieni 
szlachetnych. Apostoł ubogich spojrzał 
na klejnoty: – Wasza królewska mość, 
czy może wasza wysokość sprawić, aby 
kamienie zamieniły się w chleb? Królo-
wa w lot pojęła intencje świętego, zdjęła 
naszyjnik z szyi i podała go Wincen-
temu. Cud zamiany kamienia w chleb 
dokonał się w ciągu godziny. Czy dziś 
można zamienić kamienie w chleb dla 
głodnych? Chyba tak. I wcale nie trzeba 
być z królewskiego rodu, a na szyi nosić 
drogocenny naszyjnik. Mało masz po-
dziel się tym, co masz, bo jak będziesz 
miał więcej, będzie ci trudniej. Chleb 
jest tym, co najbardziej nadaje się do 
dzielenia. Jak mówił brat Albert: „Trze-
ba być dobrym. Trzeba być dobrym jak 
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele 
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Antoni Pitek * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław 
Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu krakowskiego : WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

W dniach 23-24 sierpnia odbyły się Dni Gminy Budzów-
Dożynki 2014. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, w 
sobotę, w pierwszym dniu imprezy zaproszono grupę teatralną 
pn. „Duży Pracuś”. Aktorzy zaprezentowali się w barwnych stro-
jach i przeprowadzili z dziećmi liczne gry i zabawy edukacyjne, 
sportowe, konkursy z nagrodami, a wszystko okraszone znany-
mi piosenkami. Dodatkową atrakcją sobotniego popołudnia była 
kreatywna, rozwijająca wyobraźnię zabawa dla dzieci – malo-
wanie twarzy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wspólnej 
zabawie, zmieniając się w ulubione zwierzątka, czy odważnych 
bohaterów kreskówek. Wspaniałą zabawę umilał otoczony wia-
nuszkiem maluchów, uśmiechnięty i sympatyczny szczudlarz, 

który częstował dzieci słodyczami. Po bloku przeznaczonym dla 
dzieci do wspólnej zabawy zaprosił duet Kola i Jula. Panie znane 
przede wszystkim widzom TV Silesia jako prezenterki Śląskiego 
Koncertu Życzeń. Duet wspólnie z zespołem biesiadnym zapre-
zentował szeroki repertuar piosenek popularnych takich jak min. 
Album muz, Jeśli serce masz radosne, Niespodzianki. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru był Zespół WOX, który sprawił, że starsi 
mieszkańcy mieli okazje przypomnieć sobie muzykę z lat swojej 
młodości, a młodsi okazję do wysłuchania takich przebojów jak: 
Nie budźcie jej, Nie wyważa się otwartych drzwi, Jest inaczej. Po 
koncercie zespołu WOX oraz nocnej dyskotece czasu na odpo-
czynek było niewiele, gdyż jeszcze przed południem rozpoczęły 

DNI GMINY BUDZÓW 

chleb, który leży na stole. Każdy 
może podejść i ukroić sobie ka-
wałek. Chleb jest dla głodnych” A 
ja bym jeszcze dodał, że ten chleb 
powszedni, który trzymasz w 
dłoniach otrzymałeś dzięki łasce 
Boga. I cokolwiek byś mówił czy 
myślał o swojej pracy, o n nie do 
końca jest twoją własnością i dla-
tego bądź dobry dla innych jak ten 
chleb, który trzymasz w rękach. 
Kochani rolnicy – ludzie ciężkiej, 
ale pięknej pracy – tak jak wy 
dziękujecie dziś Bogu za błogo-
sławieństwo w tegorocznych plo-

nach, tak ja dziękuję wam za waszą pracę w imieniu swoim i 
wszystkich, którzy korzystają z owoców waszej pracy. I prze-
praszam was w imieniu tych, którzy nie potrafi ą lub nie chcą 
uszanować waszego trudu. Ale proszę też was o to, abyście 
szanowali wzajemnie swoje owoce pracy a przede wszystkich 
siebie i pracę innych ludzi. I abyście tak wychowywali wasze 
młode pokolenie, o którym Ojciec święty mówi, że jest przy-
szłością i nadzieją świata i Kościoła. Szczęść wam Boże w 
dalszej pracy i Bóg zapłać za tegoroczny chleb i za wszystko! 



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

14 września 201424 

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

 2514 września 2014

się gminne dożynki. Jak co roku drugi dzień 
imprezy rozpoczął barwny korowód dożynko-
wy, który przeszedł ulicami gminy, od remizy 
strażackiej na boisko sportowe, w rytm mu-
zyki granej przez Orkiestry Dęte z Budzowa 
i Bieńkówki. Po przejściu korowodu, wszyst-
kich zgromadzonych na boisku przywitał 
Wójt Gminy Jan Najdek dziękując rolnikom 
za trud włożony w pracę na roli. Następnie 
odbyła się uroczysta Msza Święta celebrowana 
wspólnie przez proboszcza parafii Budzów ks. 
Antoniego Pitka, byłego proboszcza parafii 
Budzów ks. kanonika Stanisława Kolarskiego 
i proboszcza parafii Bieńkówka ks. Rolanda 
Hopciasia. Po Mszy Św. i przemówieniu wójta 
gminy starostowie dożynek Pani Stanisława 
Szczepaniak i Kazimierz Kiepura przekazali 
chleb z tegorocznych zbiorów Wójtowi gminy 
Budzów Janowi Najdkowi „aby go dzielił spra-
wiedliwe przez cały rok”. Starostwie dożynek 
podzielili również chleb dożynkowy wśród 
zgromadzonych mieszkańców gminy. Po czę-
ści oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą 
otworzyły Orkiestry Dęte z Budzowa i Bień-
kówki z ogromną pasją prezentując bardzo sze-
roki repertuar, od muzyki klasycznej poprzez 
rozrywkową, aż do biesiadnej. Swoje umiejęt-
ności wokalne i taneczne zaprezentował także 
Zespół Regionalny Gminy Budzów „Budzow-
skie Kliszczaki”. Występ Zespołu przeniósł 
wszystkich w klimat folkloru i tradycji regionu 
Podbabiogórskiego. Muzyka grana na żywo, 
piękny śpiew, żywiołowy taniec i piękne stroje 
regionalne zespołu zachwyciły i wzbudziły 
podziw nie tylko licznie zebranych rodziców 
członków zespołu, ale i wszystkich uczestników 
imprezy. Po uczcie dla oczu i uszu na scenie 
zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich 
Gminy, które reprezentowały wszystkie sołec-
twa gminy. Piękne i kunsztownie wykonane 

wieńce dożynkowe wzięły udział w 
konkursie na Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy. Tegoroczny Konkurs 
Wieńca Dożynkowego bez wątpienia 
na długo pozostanie w pamięci za-
równo organizatorów jak i uczestni-
ków. Wyjątkowości nadała mu pogo-
da i choć wydawać by się mogło, że nie 
dopisała to nasuwa się też refleksja, że 
była ona odzwierciedleniem tego, co 
towarzyszyło w tym roku rolnikom 
podczas ich prac polowych - ciągłe 
strugi deszczu. Deszcz towarzyszył 
imprezie od samego otwarcia, aż po 
ogłoszenie wyników Konkursu. A w 
tym roku komisja konkursowa po-
stanowiła nagrodzić Koła przyznając 
sześć równorzędnych I miejsc. Trady-
cyjnie, jak co roku podczas imprezy 
ogłoszono również wyniki konkursu 
na „Najpiękniejszy Ogród Przydo-

mowy i „Obejście w Gospodarstwie Rol-
nym”. Po wręczeniu nagród konkursowych 
ze słońcem na niebie, na scenie pojawił się 
Kabaret „Moherowe Berety” z programem 
bardzo znanych szlagierów przerobionych 
na „beretowo”. Panie, na co dzień grające w 
Teatrze Rozrywki w Chorzowie rozśmieszy-
ły zgromadzoną publiczność do łez. Świetna 
piosenka aktorska, uzupełniona dialogami i 
monologami, mimika i gra aktorska, rutyna 
i stroje spowodowały, że ponadgodzinne 
widowisko przykuło uwagę widza do sceny 
w każdym wieku. Następnie o dobrą za-
bawę zadbała Grupa „Fest”, która w rytm 
biesiadnych piosenek okraszonych dobrym 
humorem porwała do tańca licznie zgroma-
dzoną publiczność. Po wspaniałej zabawie z 
biesiadą na scenie pojawił się Zespół Bony 
Fame. Barwne kostiumy, dynamika, żywio-
łowość artystów zagwarantowała znakomitą 
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zabawę. Podczas koncertu nie zabrakło takich przebojów jak: 
„Bahama mama”, „Rivers of Babilon”, „Rasputin”. Następnie w 
klimat piosenki włoskiej wprowadził wszystkich zespół Volare. 
Występujący zespół to synonim wysokiego poziomu artystycz-
nego, młodzieńczego zapału, uśmiechu i pozytywnych emocji, 
mający doskonały kontakt z publicznością i gwarantujący świet-
ną zabawę. Dwudniową imprezę zakończył festyn z zespołem 
„Contra Band”. Imprezę poprowadził Mirosław Rider – aktor i 
prezenter TV Silesia.

Programowi towarzyszyły stoiska wystawiennicze i promo-
cyjne, loterie fantowe, atrakcje wesołego miasteczka. Zarówno 

dzieci jak i dorośli 
mogli wziąć udział 
w konkursach ro-
dzinnych, w których 
można było zdobyć 
nagrody. Głodni mieli okazję skosztować smakołyków przygo-
towanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i stoiska gastrono-
miczne.

Dni Gminy Budzów były także okazją do wzajemnej inte-
gracji mieszkańców gminy, spotkania się w radosnej i przyjaznej 
atmosferze i okazją do wymiany zainteresowań.

www.budzow.pl

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

Przypomniał w kazaniu odpustowym ks. Ireneusz 
Okarmus. Zwrócił uwagę na potrzebę świadectwa 
wiary w dzisiejszych czasach, na zachowanie postawy 
w duchu Jana Chrzciciela, a zakończył to słowo życze-
niami dla księży jubilatów – ks. Janusza i ks. Adama. 
Poniżej ostatnia część tego kazania. 

Moi drodzy, jeśli my – chrześcijanie – nie będziemy się obu-
rzać na bluźnierstwa, to będą kpić z najświętszych dla nas spraw, 
z Boga samego, który nas kocha. I to jest cała sprawa. I nie obu-
rzajcie się na kapłanów, kiedy w takich sytuacjach mówią wprost. 
Nie mówcie, że oni się wtrącają do polityki, bo oni jedynie stwier-
dzają, że konkretne fi rmy – jak np. ENEA – sponsorowały ten 

festiwal, ponoć wstrzymany. A tutaj chrześcijanie powinni po-
wiedzieć: to jeśli fi rma ENEA będzie sponsorować takie rzeczy, 
to my się wycofujemy i weźmiemy sobie prąd od kogoś innego. 
Trzeba się oburzać na bluźnierstwa i mówić: Tak, tak; nie, nie. 
Trzeba się wam, kochani rodzice, oburzać, gdy w szkołach wasze 
dzieci chcą doprowadzić do deprawacji w dziedzinie seksualnej. 
To jest działanie w duchu Jana Chrzciciela. I to jest działanie, któ-
re jest działaniem rodziców, działaniem kapłanów. My chcemy 
być uczniami, chcemy naśladować wielkiego świętego. 

Jan Chrzciciel mówił: „Prostujcie drogi Mesjaszowi! Nawróć-
cie się!”. A co to oznacza dla nas? Moi kochani, dzisiaj brakuje 
nam świadków wiary. Nie tylko w sutannach. Trzeba, żeby lu-
dzie, którzy doświadczyli mocy Boga w swoim życiu, dzielili się z 

Wiara rodzi się ze świadectwa 
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tym. Powiem szczerze, w Boże Ciało w parafii, gdzie pracuję, był 
koncert uwielbieniowy. 20 osób śpiewało ku czci Chrystusa wy-
stawionego w potężnej monstrancji, a później były świadectwa 
świeckich ludzi, którzy chcieli powiedzieć, jak Chrystus przemie-
nił ich życie. Moi kochani, wiara rodzi się ze świadectwa. Jeżeli 
doświadczyłeś czegoś; jeśli przeżyłeś sakrament pokuty tak, że 
odczułeś dotknięcie łaski, która cię zmieniła, to się dziel, to mów 
swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym: Bóg żywy istnieje! I to 
jest sprawa.

Moi kochani, patrzcie na kapłana. To jest sługa konfesjonału! 
Bracia drodzy, Januszu, Adamie, jesteście sługami konfesjonału! 
I to jest wielka sprawa, wielkie wasze powołanie. Przede wszyst-
kim – patrzcie na to, w czym kapłana nie da się zastąpić. W od-
prawianiu Mszy, w tym, że spowiada, że jedna nas z Bogiem. 

Na koniec sprawa ostatnia: Jan Chrzciciel by nam dzisiaj po-
wiedział: Ludzie kochani, bądźcie bezkompromisowi, jeśli chodzi 
o głoszenie prawd Ewangelii. On przypłacił to życiem... A dzisiaj, 
kochani rodzice, trzeba, abyście dorosłym dzieciom powiedzieli: 
Nie żyjcie „na próbę” przed ślubem. Trzeba, żebyście im to wy-
pominali. Mówię o tych, którzy mogą przyjąć sakrament mał-
żeństwa, ale nie chcą. Nie wiem, jak tu jest, ale w Krakowie to 
zjawisko to coraz większa plaga. Plaga życia na próbę. Czy to jest 

postawa w duchu Jana Chrzciciela? Nie. On by powiedział: Tak 
nie wolno! I proszę was, abyście wy też tak czynili. 

Kapłani, Srebrni Jubilaci, nie wahajcie się być głosem Jana 
Chrzciciela i z miłością (bo ludzie doskonale wyczuwają kiedy 
podchodzi się do nich z miłością, a kiedy tylko się na nich krzy-
czy) przypominajcie o zasadach Ewangelii. 

Życzę Wam, Wam – kochani Chrześcijanie, Wam - którzy two-
rzycie tę wspólnotę parafialną, abyście odkryli, jak bardzo jesteście 
kochani przez Boga; abyście odkryli, że On chce nam ofiarować 
siebie samego; abyście odkryli, że On jest Kimś, a nie czymś. Życzę 
Wam tego, aby na tym było budowane wasze szczęście. 

A Wam, drodzy Bracia, życzę tego, coście napisali na obraz-
kach jubileuszowych. Nie wiem, czyście się w tej kwestii porozu-
mieli, ale i jeden i drugi napisał o zaufaniu. Ksiądz Janusz napi-
sał: Jezu, ufam Tobie. Ksiądz Adam: Tobie, Panie, zaufałem. Ufać 
to znaczy coś więcej niż wierzyć. Po to są takie stopnie: wierzę, że 
Bóg istnieje; wierzę w to, co Bóg mówi do mnie; wreszcie – ufam. 
Życzę Wam, moi drodzy Bracia, aby Wasza ufność Bogu z każ-
dym dniem była większa. Życzę Wam tego w dzisiejszy Wasz 
jubileusz. I bądźcie przykładem takiego zaufania, które pociąga i 
wskazuje, że każdy człowiek może bezgranicznie Bogu zaufać. 

 

Wakacje zakończone ogniskiem

lejny rok, bo wrzesień to nie tylko początek zajęć szkolnych, ale 
również początek spotkań formacyjnych, na których gromadzi-
my się w piątki. Jest to dla nas kilka godzin w tygodniu, które 
poświęcamy w całości poznawaniu Boga i tego co nam objawia, 
oraz opinii innych osób na wiele spraw, w których jedna teoria 
nie wystarcza. 

Na ognisko przybyło dużo osób z obu grup, przez co jeszcze 
bardziej się zintegrowaliśmy. Siedząc tam miałam wrażenie, że 
mimo iż sierpień dobiega końca to na twarzach wszystkich wid-
niał uśmiech. Może ze względu na to, że czasami mamy dość co-
dziennego życia, ale odpoczywając od niego po pewnym czasie za 
nim tęsknimy. Rozmawialiśmy, dowiadując się jak te dwa miesią-
ce wykorzystali inni, co robili przez ten czas, czego się nauczyli, 
gdzie byli, kogo poznali, co zobaczyli. 

Czas wakacji dobiegł końca. Wraz z wrześniem wróciła szko-
ła, praca, zwyczajne zajęcia. Skończy się lato, a zacznie jesień. 
Znów znienawidzimy poniedziałki i znów pokochamy piątki. 
Ponownie dwa dni weekednu będą mijać niczym pięć minut. 
Wszelkie wyjazdy i wycieczki, z których powróciliśmy z pięknym 
bagażem wspomnień będą musiały poczekać następny rok. 

Aby przyjemnym akcentem zakończyć okres wakacyjny Oaza i 
Grupa Apostolska z naszej parafii zorganizowały wspólne ognisko.
 Dobrze było zobaczyć się po takiej przerwie i znowu poczuć 
klimat wspólnych rozmów oraz w miły sposób rozpocząć ko-
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Ognisko zakończyło się o godzinie 
21, a na zakończenie zaśpiewaliśmy 
Apel Jasnogórski, po którym większość 
z nas rozeszła się do domu, a zostało 
kilka osób, aby posprzątać miejsce, w 
którym siedzieliśmy. 

Mam nadzieję, że tak rozpoczęty 
rok pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć 
grupy młodzieżowe w naszej parafii, 
aby następnym razem na podobne spo-
tkanie przybyć jeszcze liczniej.  

Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda

Już po raz XLII w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się piel-
grzymka Ruchu Światło- Życie i służby liturgicznej, na której jak 
co roku zgromadziło się wiele młodzieży. Podczas Mszy Świętej 
odbyło się również błogosławieństwo animatorów, par rejono-
wych i nowożeńców. Eucharystia rozpoczęła się od uroczystej 
precesji księży oraz służby liturgicznej do ołtarza w akompania-

Kalwaryjskie 
spotkanie

mencie pieśni, w których znalazł się m.in. utwór ‘Nie lękajcie się’. 
Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, 
który w swoim kazaniu podkreślił jak ważna jest rola Domowego 

Kościoła, zwłaszcza w czasach kiedy prawda 
o Bogu i wiara minimalizowana jest do ‘od-
mówienia kilku zdrowasiek’ i cotygodniowej 
Mszy Świętej. Mówił także, że obecny Kościół, 
który tworzymy razem, jak i każdy z osobna 
potrzebuje kapłanów, katechetów i osób kon-
sekrowanych oraz prosił, że jeżeli jakiś młody 
człowiek słyszy wewnętrzny głos wzywający do 
kapłaństwa lub innej służby w Kościele niech 
nie próbuje go zagłuszać tylko idzie za jego 
wskazówkami.

  Powołanie do świętości jest powołaniem, 
które każdy z nas posiada, lecz indywidualnie 
każdy spotyka na swojej drodze osoby, które 
dają nowy wzgląd na niektóre sprawy jak i 
zdobywa doświadczenie, które w konsekwencji 
pozwala nam na trzeźwe ocenienie tego, do 
czego Bóg nas powołał. I właśnie wtedy nie na-
leży się z tym sprzeciwiać tylko się temu pod-
dać. Ksiądz Franciszek, o którego beatyfikację 
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modliliśmy się podczas Mszy powiedział kiedyś, że „wiara jest 
jakby udzieleniem Bogu kredytu ze swojego życia, jest rezygnacją 
z kierowania sobą i oddaniem się komuś innemu”.

Ksiądz Kardynał mówił również, że modli się za obecnych 
i chce aby oni modlili się za cały Kościół, wypełniając misję 
miłości. Wspominał jak Jan Paweł II odwiedzał Kalwarię i jak 
bardzo umiłował sobie to miejsce. Homo Viator, Wędrowiec, 
Pielgrzym, który odwiedził prawie 130 różnych krajów, prze-
jechał miliony kilometrów, okrzyknięty mianem Pielgrzyma 
wszechczasów najbardziej lubił odwiedzać Kalwarię, w której 

to prosił o modlitwę zarówno za swego życia jak i po swojej 
śmierci. Papież żyjący z młodymi ludźmi, inicjator Świato-
wych Dni Młodzieży cieszyłby się na widok tylu młodych ludzi 
zgromadzonych w Klasztorze oo. Bernardynów w umiłowa-
nej przez niego Kalwarii.  Śpiewając wspólnie ‘Abba Ojcze’ 
mieliśmy przed oczyma obraz, świętego Papieża Jana Pawła 
II śpiewającego tę pieśń wraz z młodzieżą w Częstochowie.
Pielgrzymka ta  była doskonałą okazją, zwłaszcza dla osób, które 
wyjeżdżały na rekolekcje, aby tam spotkać swoich znajomych.

Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda

Za tydzień relacja z odpustu ku czci MB Często-
chowskiej w Choczni Górnej

Czcigodnemu ks. wi-
kariuszowi Robertowi 
- najlepsze życzenia 
imieninowe składają 

dzieci, młodzież i doro-
śli - wdzięczni za pracę 
duszpasterską. Księże 
Robercie - sto lat życia 

w zdrowiu, pomyślności, 
w świetle Ducha Święte-
go. Dalszej gorliwości w 
służbie Bożej pod opieką 
Matki Bożej i św. Patro-

na. Szczęść Boże! 

Do życzeń dołączają się czytelnicy 
i redakcja „Carolusa” 
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W dniu 1 września, 
w 75. rocznicę wybuchu 
wojny, w naszej Wsi odbyła 
się uroczystość poświęcona 
uczczeniu pamięci Obroń-
ców Ojczyzny, którzy 
spoczywają na tutejszym 
cmentarzu.

W kościele odprawiona została uroczysta, koncelebrowana 
Msza Święta, a na cmentarzu odsłonięto i poświecono nowe 
oblicze Grobu Wojennego. Poświęcenia dokonał i modlitwę 
odmówił proboszcz parafi i Ks. kan. Józef Pochopień wraz z Ks. 
Józefem Zającem. Symbolicznie odezwały się wszystkie Dzwony 
Głogoczowa.

Na zakończenie odśpiewano Hymn narodowy. W uroczysto-
ści, w atmosferze patriotyczno-religijnej zadumy, wzięło udział 
wielu mieszkańców Głogoczowa.

Ofi cjalnie wystąpiły poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, młodzież Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum, harcerze, przedstawiciele Służby maltańskiej, go-
spodynie ze Stowarzyszenia i druhowie OSP.

W 75. rocznicę wybuchu wojny

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

Grób Wojenny uzyskał nowe 
oblicze, które zaprojektowali 
ofi cerowie wywodzący się z Gło-
goczowa: płk Stanisław Łężniak 
i ppłk dr inż. Kazimierz Dymek.

Renowacja Grobu została sfi -
nansowana z budżetu Gminy.

Na dwóch pylonach, nawią-
zujących kształtem do poci-
sków armatnich, zamieszczono 
elementy i symbole piechoty 
górskiej, która w 1939 r. walczyła 
na terenie i w okolicach Głogo-
czowa. Byli to Żołnierze 3 i 4 
pułku strzelców podhalańskich. 
Inskrypcja nawiązuje do patrio-
tycznej postawy starożytnych 
Spartan i przesłania zapisanego 
na pomniku Polskich Żołnierzy 
spoczywających na Cmentarzu 
Wojennym pod Monte Cassino.

Dla młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum ppłk 
Kazimierz Dymek przygotował 
i wygłosił prelekcję na temat 
przebiegu i znaczenia działań 
wojennych w Głogoczowie w 
dniach 4 i 5 września 1939 r. 
Zaprezentowane i omówione 
zostały mapy poglądowe walk, 
ze szczególnym podkreśleniem 
znaczenia prawie dwudniowej 
bitwy na terenie i w okolicach 
Głogoczowa, toczonych z prze-
ważającymi siłami niemieckimi 

nie tylko wzdłuż drogi „cieszyńskiej”, ale również w rejonie My-
ślenic, Rudnika i Sułkowic. Na podkreślenie zasługuje duże zain-
teresowanie młodzieży faktem, że 21 Dywizja Piechoty Górskiej 
wycofała się z terenu Głogoczowa nie jako pokonana, ale będąc 
do tego zmuszona ryzykiem okrążenia.

Dużym zaangażowaniem w organizację i przebieg obchodów 
75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i poświęcenia Grobu 
Wojennego wykazała się dyrekcja Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum, oraz administrator cmentarza Pan Tomasz Łężniak.

Zabrakło niestety głogoczowskiej orkiestry, w miejsce której 
mogli by byli wystąpić inni muzycy.

Kazimierz Dymek
www.glogoczow.pl



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

14 września 201432 

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

 3314 września 2014

Jaroszowice - Parafi a św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Dariusz 
Chałubiński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

Poniższym, ostatnim fragmentem kazania ks. pro-
boszcza D. Chałubińskiego, kończymy naszą relację 
z jego instalacji w tej parafi i. Zachęca w nim do za-
wierzenia Bożej Opatrzności, trwania w wierze, prosi 
o modlitwę. Ks. Dariuszowi życzymy łask Bożych w 
duszpasterskiej posłudze w tej parafi i. 

Niedawno, kilka miesięcy termu, przygotowując się do re-
kolekcji w jednej z parafi i, znalazłem niezwykłe słowa księdza 
kardynała, prymasa Hlonda, sługi Bożego. Ksiądz kardynał, 
który chciał dać nadzieję Polsce, każdemu Polakowi, powiedział, 
że zwycięstwo przyjdzie do nas przez różaniec, przez Maryję. Bo 
przez Maryję nasze prośby docierają do Boga. W każdej sytuacji. 
Wielu jest świętych, którzy mieli szczególną łaskę ujrzenia przy-
szłości m.in. naszej ojczyzny. Do takich ludzi należał św. ojciec 
Pio. Powiedział, że Polska będzie szczególnym miejscem w Sercu 
Pana Boga. Pod warunkiem, że będzie wiara, będzie modlitwa, 
jeżeli będzie różaniec – bo przez niego przyjdzie do nas zwycię-
stwo. Zwycięstwo w każdej dziedzinie, w każdej płaszczyźnie, nie 
tylko tej duchowej. My, wadowiczanie i mieszkańcy okolicznych 
miejscowości (także Jaroszowic), jesteśmy szczególnymi spadko-
biercami tej duchowości, duchowej drogi, wielkiego bogactwa 
świętego Jana Pawła II. Ale także i na tej płaszczyźnie i mate-

rialnej, i gospodarczej, intelektualnej - we wszystkim Pan Bóg 
chce być obecny. Miejmy tylko nadzieję. Nadzieję, która będzie 
większa od wszystkiego. 

W dzisiejszej Ewangelii zawarta jest jeszcze jedna lekcja dla 
nas. Apostołowie spieszyli się. Popłynęli łodzią i spotkała ich 
burza. A Pan Jezus ich zostawił. Ale czy zostawił, dlatego, że o 
nich zapomniał? Nie. On ujrzał, że w tym momencie dla Niego 
najważniejszą sprawą jest modlitwa, jest spotkanie z Ojcem. 
Właściwie ich nie zostawił, ale wiedział, że na dzisiaj, na ten 
moment On potrzebuje modlitwy, potrzebuje spotkania z Oj-
cem. I tego wam życzę, byśmy, nigdy nie zwątpili w opiekę Boga, 
Opatrzność Bożą nad nami. Ja tej Opatrzności dzisiaj siebie jakoś 
szczególnie polecam , ale polecam Bożej Opatrzności siebie przez 
was. Ośmielam się prosić was o modlitwę w mojej intencji. Bo 
proboszcz ma być przewodnikiem na drodze do zbawienia pa-
rafi i, ale na dzisiaj bycie proboszczem w tej parafi i to jest także 
moja droga do mojego zbawienia. Można zatem powiedzieć, że 
bycie dobrym proboszczem polega na tym, by starać się osiągnąć 
w tej posłudze świętość, zbawienie, do czego zresztą my wszyscy 
jesteśmy powołani. 

Na zakończenie, żeby nie przedłużać, dziękuję wszystkim 
jeszcze raz przede wszystkim za bycie tutaj, w tym miejscu dzi-
siaj, za wspólne przeżywanie wiary. Bóg zapłać i szczęść Boże. 

Miejmy zawsze nadzieję 
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafi a św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw, 
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław 
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

W skąpanych słońcem Zebrzydowicach, 4 września 
2014 r., „Gminne Dożynkowe Spotkanie Integracyj-
ne” połączyły społeczność tzw. strony przeorowej 
- czyli Konwentu oo. Bonifratrów ze stroną probosz-
czową – parafi ą św. Michała Archanioła. Organizato-
rami tego szczególnego przedsięwzięcia byli: Konwent 
oo. Bonifratrów oraz Gmina Kalwaria Zebrzydowska. 
Zaproszeni zostali na te dożynki niepełnosprawni pen-
sjonariusze z Domów Opieki Społecznej z powiatu i 
zakonnych - bonifraterskich (m.in. w Zebrzydowicach, 
w Iwoniczu, Cieszynie, w Konarach-Zielonej).

Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą 
świętą w kościele parafi alnym w Zebrzydowicach, której prze-
wodniczył Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego Ojciec Azariasz 
Hess. Następnie uczestnicy, w paradnym pochodzie, przy akom-
paniamencie Orkiestry Dętej z Przytkowic, udali się do Konwen-
tu oo. Bonifratrów. Tam, po krótkim powitaniu gości przez Sta-
rostów Dożynek – Panią Renatę Mikołajek – dyrektora DPS oraz 
Pana Grzegorz Piotrowskiego – kierownika WTZ, głos zabrał 
Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski. Przywitał zgromadzo-
nych i wręczył podziękowania dla osób zaangażowanych w orga-
nizację tej pięknej uroczystości, odebrał również jako Gospodarz 
Gminy, symboliczny bochen chleba od przedstawiciela naszych 
sołtysów - Pana Pawła Odrobiny. Przepiękne, misternie wyko-
nane wieńce dożynkowe 
zaprezentowały lokalne 
koła kobiet: „Sprycia-
ry” z Leńcz, „Swojskie 
Klimaty” z Barwałdu 
Średniego, Zespół Re-
gionalny „Sami Swoi” 
z Przytkowic oraz 
Konwent Bonifratrów 
w Zebrzydowicach (wy-
konanie - Pani Janina 
Pająk).

Należy podkreślić, 
że ogród i zabytkowe 

Barwałd Górny, Kalwaria, Leńcze, Przytkowice, Stanisław Dolny, Zebrzydowice

GMINNE DOŻYNKOWE 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE

budowle Konwentu oo. Bonifratrów to wymarzone miejsce na 
organizację takich przedsięwzięć. Dodatkowo, ta zabytkowa 
przestrzeń została pięknie przystrojona tworząc uroczą, sielan-
kową scenerię. Dodać do tego należy obfi ty i bardzo smaczny po-
częstunek przygotowany z produktów i płodów wyhodowanych 
w gospodarstwie rolnym oo. Bonifratrów, a także liczne atrakcje 
przygotowane dla najmłodszych mieszkańców. Były także pora-
dy medyczne i stoiska promujące zdrową żywność, można było 
spróbować pysznych przetworów wykonanych przez mieszkań-
ców DPS, miłą niespodzianką okazała się degustacja dzika przy-
gotowanego przez Koło Łowieckie „Jarząbek”. Zainteresowani 
mogli śledzić proces tłoczenia oleju rzepakowego oraz podziwiać 
wystawę prac Pana Ryszarda Kościelnego. 

Dla zaproszonych gości, pensjonariuszy DPS z Powiatu Wa-
dowickiego i bonifrackich Domów Opieki oraz mieszkańców 
przygotowano wiele atrakcji; koncert Orkiestry Strażackiej z 
Przytkowic oraz występy zespołów - tych regionalnych: „Sami 
Swoi”, Chóru Kobiet z Leńcz i młodzieżowego zespołu „We 
Mgle”. Wieczorem, na podsumowanie tak dobrze przygotowanej 
imprezy, niespodzianką był koncert gwiazdy wieczoru – Zespołu 
„Zbójnicko Kapela” z Żywca, który porwał do tańca i zabawy 
uczestników dożynek. Było to piękne i ważne wydarzenie w 
życiu naszej lokalnej gminnej społeczności za które dziękujemy 
wszystkim uczestnikom.
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Kazanie ks. Stanisława Dolasińskiego, 
proboszcza parafii Zebrzydowskiej

Przychodzimy tutaj, aby w szczególny spo-
sób dziękować, bo taki jest sens tego naszego 
spotkania, tej dzisiejszej Eucharystii. Przy-
chodzimy dziękować najpierw Panu Bogu. To 
święto dożynek ma starą tradycję - już w Starym 
Testamencie, w Księdze Prawa czytamy, że Pan 
Bóg polecił, by Izraelici, gdy dotrą do Ziemi 
Obiecanej i zaczną uprawiać rolę, przychodzili 
do świątyni przynosząc plony ziemi, składając ją 
w ofierze, dziękując Panu Bogu za to, że pozwolił 
im cieszyć się zbiorami, że dał im chleb, dał im 
to, co jest potrzebne do codziennego życia. 

W dzisiejszej Ewangelii również słyszeliśmy, 
jak Pan Jezus chwali człowieka, który 
potrafił przyjść i podziękować. Podzię-
kować za łaskę uzdrowienia. Widzimy, 
że tak bardzo Pan Bóg, poleca, abyśmy 
Mu dziękowali. Dlaczego? Właśnie 
dlatego, że człowiek, który dziękuje 
Panu Bogu, równocześnie oznajmia, że 
uznaje, iż nie jest samowystarczalnym, 
że potrzebuje Bożej pomocy, Bożego 
wsparcia. Postawa dziękczynienia jest 
równocześnie wyrazem wiary, zaufania 
do Pana Boga. 

Przychodząc tutaj dzisiaj jednocze-
śnie uświadamiamy sobie tę prawdę, że 
jeżeli dziękujemy Panu Bogu to zarazem 
jest to wyraz naszej wiary. Wierzymy, 
że to On nie tylko nas stworzył, odku-
pił, ale nieustannie podtrzymuje nas w 
istnieniu, On w swojej miłości troszczy 
się o nas, a więc jest tak blisko, a więc jest Bogiem kochającym, 

pochylającym się nad każdym człowiekiem. To sobie 
dzisiaj na nowo uświadamiamy, kiedy tutaj przycho-
dzimy. Sami nie damy rady; potrzebujemy Pana Boga 
i to nie tylko w takich sytuacjach, o jakich słyszeli-
śmy w dzisiejszej Ewangelii: kiedy człowiek jest cho-
ry, kiedy doświadcza własnej słabości, a zwłaszcza 
stanu, gdy choroba jest po ludzku nieuleczalna. Nie 
tylko wtedy potrzebujemy Pana Boga. Potrzebujemy 
Jego pomocy, ale dzieje się to na co dzień. Potrzebuje-
my Jego wsparcia, Jego łaski. 

Dzisiaj, przychodząc tutaj, dziękując za plony 
ziemi, za to wszystko, co udało się zebrać, czy jesz-
cze mamy nadzieję, że zostanie zebrane, wyrażamy 

i uświadamiamy sobie, tę właściwą relację naszą w stosunku do 
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Pana Boga; wtedy odkrywamy to wła-
ściwe miejsce, jakie jest przygotowane 
przez Pana Boga, który nas tworzył 
właśnie po to, abyśmy uznawali Go, 
kochali Go, wierzyli w Niego i w ten 
sposób mogli osiągnąć to wieczne 
zjednoczenie z Nim. Ale przychodząc 
tutaj dzisiaj, równocześnie uczymy 
się i uświadamiamy sobie tę potrzebę 
wdzięczności wobec innych ludzi, wo-
bec drugiego człowieka. 

Dzisiaj w szczególny sposób to 
słowo - dziękuję - chcemy kierować 
najpierw do tych wszystkich, którzy 
trudzą się pracą na roli, pracą, która 
niestety zawsze była niedoceniana, 
która zawsze była stawiana gdzieś na 
dalszym miejscu. Tak to się działo w 
przeszłości, w naszej historii. Dzisiaj w 
dalszym ciągu tak jest, że potrzeba tego 
dowartościowania tych, którzy pracują 
na roli. I to właśnie dzisiaj czynimy po-
przez tę uroczystość. Ale równocześnie 
chcemy także uczyć się i uświadamiać sobie tę potrzebę wdzięcz-
ności wobec każdego człowieka. 

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak rzadką cnota jest wdzięcz-
ność. Myślę, że z tym się zgodzimy. Tak trudno jest zdobywać się 
nam na wdzięczność i tak często uświadamiamy sobie ten brak 
wdzięczności. Przeżywamy różnego rodzaju trudności, stresy z 
tego powodu, że ktoś nie potrafił dostrzec mojej pracy, dostrzec 
mnie, że nie potrafił wyrazić wdzięczności za podejmowany trud 
i wysiłek. Sami wiemy, jak bardzo tego potrzebujemy, jak niewie-
le potrzeba do tego, żeby człowiek poczuł się lepiej, żeby poczuł 
się szczęśliwszy. A dzieje się tak za każdym razem, kiedy usłyszy 
to proste słowo - dziękuję. 

I dzisiaj również tak bardzo chcemy sobie to uświadamiać, 
że jesteśmy wezwani przez Pana Boga, abyśmy trwali w postawie 

wdzięczności wobec Niego, ale byśmy równocześnie umieli od-
krywać tę prawdę, że Pan Bóg posługuje się ludźmi, że Pan Bóg 
stawia na drodze każdego z nas konkretnych ludzi. Tych, wśród 
których żyjemy: najpierw w gronie rodziny, sąsiedztwie, miejscu 
pracy, szkole itd. I właśnie poprzez tych ludzi, którzy są wokół 
mnie, wyświadcza wiele dobra, udziela mi różnych darów. I mó-
wiąc to: „dziękuję” drugiemu człowiekowi, nie tylko sprawiam 
mu przyjemność, bo wiemy, jak bardzo człowiek się cieszy, kiedy 
słyszy to słowo; nigdy za dużo tego słowa. Wiemy, ile by to zmie-
niło, gdybyśmy częściej potrafili dziękować w codziennym życiu. 
Jak bardzo to zmienia nasze stosunki międzyludzkie! O ileż lepiej 
by było, gdybyśmy częściej dziękowali, zamiast wylewać żale, są-
czyć złośliwości i niedopowiedzenia. 

„Dziękuję”, powtarzane jak najczęściej, jest bardzo potrzeb-
ne; może tak wiele zmienić. Rów-
nocześnie jest to wyrazem wiary i 
dostrzeżeniem tej prawdy, że Pan 
Bóg jest obecnym w życiu każdego 
z nas i że Pan Bóg posługuje się 
nami wszystkimi bez wyjątku. I 
jeżeli mówię „dziękuję” drugiemu 
człowiekowi, to równocześnie od-
nosi się do Pana Boga - przez czło-
wieka do Boga. I w ten sposób to 
koło się zamyka; to dziękczynienie 
staje się takie pełne. 

Niech więc ta dzisiejsza Eucha-
rystia - jak sama nazwa wskazuje 
- dziękczynienie - będzie dla nas 
właśnie taką okazją do tego, aby-
śmy to „dziękuję” dzisiaj powie-
dzieli Panu Bogu bezpośrednio 
w naszej modlitwie. Ale abyśmy 
powiedzieli również pośrednio 
- przez drugiego człowieka. Mam 
nadzieję, że ta dzisiejsza uroczy-
stość w drugiej części będzie oka-
zją do tego, aby to słowo dziękuję 
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padało w różnym brzmieniu i było skierowane do różnych osób, 
ale równocześnie będzie piękną rzeczą, jeżeli wyjdziemy stąd 
właśnie z takim prostym postanowieniem, że na co dzień będę 
częściej mówić „dziękuję” Panu Bogu i że częściej będę mówić 
„dziękuję” w stosunku do drugiego człowieka. 

Powitanie uczestników dożynek
Zebraliśmy się dzisiaj tu, w Zebrzydowicach, aby świętować 

zakończenie żniw i prac polowych. Jednak w tym roku nasze 
spotkanie zyskało zaszczytną rangę uroczystości gminnej. orga-
nizatorami tegorocznego spotkania są: Konwent Bonifratrów w 
Zebrzydowicach, reprezentowany przez przeora, Ojca Damiana 
Wasylewicza oraz Gmina Kalwaria Zebrzydowska, reprezento-
wana przez Pana Burmistrza, Zbigniewa Stradomskiego. 

W imieniu własnym, Przeora Konwentu Bonifratrów w 
Zebrzydowicach oraz Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzy-
dowska serdecznie witamy: Prowincjała Bonifratrów, Ojca 
Eugeniusza Kreta i Radę Prowincjalną; Dziekana Dekanatu 
Kalwaryjskiego, Proboszcza Parafii pw. św. Józefa w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Księdza Wiesława Cygana; Kustosza Sank-
tuarium przy Klasztorze Ojców Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Ojca Azariasza Hessa wraz ze Wspólnotą Za-
konną; Proboszcza Parafii pw. św. Michała w Zebrzydowicach, 
Księdza Stanisława Dolasińskiego oraz Księdza Wikarego; 
Krzysztofa Kruka; Posła na Sejm RP, Pana Marka Polaka; Dy-
rektora Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pana Marcina Ślusarskiego; 
Radnych Powiatu Wadowickiego z Przewodniczącym, Panem 
Józefem Łasakiem. Witamy Wiceburmistrz Gminy Kalwaria 
Zebrzydowska, Panią Halinę Cimer. Witamy Radnych Gminy 
Kalwaria Zebrzydowska z Panem Przewodniczącym, Tadeuszem 
Wilkiem oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsza uroczystość 
Sołtysów z Gminy Kalwaria. Witamy Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Barbarę Pindel-Polaszek wraz 
ze Współpracownikami. Witamy Przeorów i Wspólnotę Braci 
Bonifratrów konwentów 
bonifraterskich pro-
wincji polskiej. Witamy 
także Kierownika Agen-
cji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa 
w Wadowicach, Pana 
Józefa Budkę; Dyrektora 
Ośrodka Wczasowo-
Rekolekcyjnego Caritas 
w Zakrzowie, Księdza 
Włodzimierza Kurka; 
Dyrektorów szkół i in-
nych placówek działają-
cych na terenie Gminy 
Kalwaria Zebrzydowska; 
Dyrekcję, Pracowników 
i Mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej w 
Izdebniku, Bulowicach, 
Zatorze i Wadowicach z 
ul. Lwowskiej, Parkowej 
i Puławskiego. Witamy 
Dyrekcję, Pracowni-
ków i Użytkowników 
Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wadowicach i Andrychowie; Dyrekcję, Pra-
cowników i Mieszkańców Bonifraterskich Domów Pomocy 
Społecznej, Ośrodków dla Osób niepełnosprawnych z Cieszyna, 
Iwonicza, Konar-Zielonej. Witamy Kierownictwo, Pracowników 
i Podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Archidiecezji 
Krakowskiej w Zembrzycach. Witamy Wolontariuszy i Darczyń-
ców. witamy naszych Gospodarzy, Mieszkańców Domów Opieki 
Społecznej, Uczestników terapii zajęciowej w Zebrzydowicach, 
ich Rodziny oraz wszystkich Współpracowników naszego Kon-
wentu. Witamy wszystkich pozostałych Gości przybyłych na 
uroczystość: Księży, Siostry i Braci Zakonnych, Mieszkańców 
pobliskich okolic i Przyjaciół Konwentu Bonifratrów w Zebrzy-
dowicach. 

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki 
którym mogliśmy zorganizować to dzisiejsze spotkanie. Serdecz-
nie dziękujemy Księżom za przyjęcie zaproszenia do sprawowa-
nia dzisiejszej Eucharystii. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
współpracownikom naszego Konwentu, którzy zaangażowali 
się w zorganizowanie dzisiejszego spotkania, przygotowując tę 
piękną scenerię i poczęstunek, szczególnie Pani Halinie Paw-
łowskiej-Komar, która od kilku lat czuwa nad przygotowaniem 
części gastronomicznej naszej uroczystości. Dziękujemy Wo-
lontariuszom z Zespołu Szkół w Zebrzydowicach. Dziękujemy 
naszym Darczyńcom i wszystkim, którzy okazali pomoc przy 
organizacji dzisiejszej uroczystości: firmom Maspex i Skawa, 
Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan z Andrychowa, Pani 
Karolini Domogała, cukierni „Kwiatek” z Kalwarii Zebrzydow-
skeij, firmie Fructico z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziękujemy 
Dyrekcji, Rodziców i Uczniom Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Zebrzydowic i Kleczy Dolnej. 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stryszowie i Piekarni Stry-
szów, Pani Jadwidze Kolasa. 

Na koniec życzymy wszystkim tutaj obecnym słonecznej po-
gody i dobrej zabawy.
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

Czyli dożynki miały miejsce w ubiegłym tygodniu 
w Kleczy. Ks. proboszcz A. Kołodziej przyrównał je 
do starotestamentalnego obrzędu „kołysania snopów 
przed Panem”. O potrzebie dziękczynienia, a także o 
szacunku dla chleba mówił ks. proboszcz w krótkim 
wprowadzeniu do Mszy św., a następnie w kazaniu, 
którego fragment drukujemy wraz z tym wstępem 
poniżej. 

Wprowadzenie 
Tym wierszem, zaśpiewanym przez nas, który napisał Fran-

ciszek Karpiński, znany poeta, rozpoczynamy naszą uroczystość 
dziękczynienia. Najpierw pragnę wszystkich serdecznie powitać. 
Przynosimy dziś do kościoła owoce ziemi, pracy rąk ludzkich, za 
które pragniemy Panu Bogu podzię-
kować.

Chrześcijanin to człowiek wdzięcz-
ności; wie, że wszystko, co dobre od 
Boga pochodzi i to ku Niemu kieruje 
dziękczynne hymny. Nie ma pięk-
niejszej szkoły wdzięczności, nie ma 
lepszego sposobu wyrażenia naszej 
wdzięczności wobec Stwórcy za tego-
roczne zbiory jak właśnie Eucharystia. 
Można powiedzieć, że to właśnie dzię-
ki rolnikom jest chleb i wino i Chry-
stus może stać się obecny wśród nas 
pod tymi postaciami. Pod postaciami 
Eucharystycznymi. Z Nim podziękuj-
my Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne 
plony. Będziemy również prosić, by 
nikt na świecie nie cierpiał głodu, by 
chleb był szanowany. 

 
Kazanie:
Umiłowani w Chrystusie Panu, 

posłuchajmy, co mówi Księga Kapłań-
ska: 

Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do Izraelitów i powiedz 
im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie 
plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plo-
nu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, aby był 
przez Niego łaskawie przyjęty. 

Przychodzimy dzisiaj do naszej świątyni, by podziękować 
dobremu Bogu za Jego hojne dary w postaci tego wszystkiego, co 
już zebraliśmy i co dopiero zbierzemy z naszych pól, sadów, ogro-
dów, działek; za to wszystko, czym żyjemy i za to, co cieszy nasze 
oczy – również za piękne kwiaty. Można powiedzieć, że dzisiaj 
w naszej wspólnocie parafi alnej dokonuje się takie „ kołysanie 
snopów” przed Panem, jak to było już w Starym Przymierzu, bo 
ludzkość już od wieków wyczuwała potrzebę składania dzięk-
czynienia Stwórcy za chleb, który tak nam smakuje, za wszelkie 

„Kołysanie snopów”
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pokarmy spożywane z radością. 
My także wyczuwamy tę potrzebę 

serca i przychodzimy na to święto 
dziękczynienia za zbiory żniwne. 
Powtarzamy od wieków w różnych ję-
zykach niemal na całym świecie słowa 
modlitwy „Ojcze nasz, chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj”.

Kiedyś nasze babcie, nasze mamy 
kreśliły na bochenku przed ukroje-
niem pierwszej kromki znak krzyża 
świętego. Szczególnie starsi, wynie-
śliśmy z rodzinnego domu poszano-
wanie dla kromki chleba – jednego z 
najstarszych produktów spożywczych, 
który zawsze stanowił najważniejsze 
i najpowszechniejsze pożywienie 
człowieka. A jeżeli zajrzymy do kart 
historii chleba, to dowiemy się, że 
Chińczycy oraz starożytni mieszkańcy 
Indii absolutnie go nie znali. Jedli ryż 
i proso; natomiast chleb był podstawą 
pożywienia u Egipcjan, Greków, Rzy-
mian, Fenicjan a także Żydów. 

Organizm człowieka tak się przy-
zwyczaił do chleba, jak rośliny do 
słońca. Jeśli przez dłuższy czas nie będziemy jedli chleba, to 
organizm nasz sam będzie uporczywie upominał się o pieczywo. 
Można powiedzieć, że chleb tak się zaaklimatyzował w naszych 
żołądkach, że u nikogo nie pojawia się idiosynkrazja – czyli 
wstręt do tego produktu, z którą przy innych produktach spoty-
kamy się często. Chleb nam nigdy się nie przeje; nigdy nam nie 
zaszkodzi. Rozumieją to, czy mogą zrozumieć to bardziej może 
ci, którzy przebywali gdzieś dłużej poza domem w krajach, gdzie 
chleba się nie je albo używa się go bardzo mało. Jak się wów-
czas tęskni za powrotem do domu, żeby zjeść – jak to się mówi 
– kromkę tego prostego chleba, polskiego chleba. Bardzo często 
się o tym słyszy. 

Cdn.

Ks. wikariuszowi Robertowi - z okazji imienin życzy-
my zdrowia, wszelkiego dobra, radości, wspaniałych 
pomysłów i sił do ich realizacji. Niech dobry Bóg ob-
ficie Księdzu błogosławi i wskazuje drogę pełnienia 
Jego świętej woli. Niech radości ze służby Bożej opro-
mienia życie księdza i będize dla innych przykładem. 
Życzymy opieki Matki Bożej i św. Roberta. Szczęść 
Bożę. 

Parafianie oraz czytelnicy i redakcja CAROLUSA
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

Szacunek dla chleba 

To jeden z waż-
niejszych wątków 
kazania dożynko-
wego. Zwraca uwa-
gę na wychowanie 
młodego pokolenia 
w duchu szacunku 
dla żywności, dzie-
lenia się nią z tymi, 
który głodują, bo 
także w naszym 
kraju są ludzie po-
trzebujący chleba. 
Poniżej druga cześć 
tego słowa.  

Uczestnicząc w 
tej Mszy świętej wy-
powiedzmy wielkie 
dziękczynienie Bogu, 
ale także ludziom, któ-
rzy swoją pracą, swoim 
wysiłkiem dosłownie 
wypełniają ten Boży 
nakaz, czyniąc ziemię 
sobie poddaną. Ziemię przydatną każdemu z nas. 

Niech będą dzięki Bogu, który dał urodzaj, pobłogosławił 
plonom, zesłał słońce i deszcz. Niech będą dzięki tym, którzy 
najpierw ziemie obsiali, a potem zebrali plony; tym wszystkim, 
którzy przetworzyli owoce ziemi i uczynili z nich pokarm dający 
życie. Niech będą dzięki wszystkim żniwnym ludziom. 

Nie możemy poprzestać na tym podziękowaniu. Warto so-
bie dzisiaj także uświadomić, choć to może trochę zburzyć nas 
nastrój, że pomimo tak wielkiego rozwoju, jakim się szczycimy, 
dziś, w XXI wieku, na  świecie, a nawet w naszej ojczyźnie, wciąż 
są ludzie głodni; ludzie, którym brakuje codziennego chleba. W 
Ewangelii słyszeliśmy o tłumach ludzi, którzy wędrowali za Jezu-
sem, bo nie mieli co jeść. Dzisiaj też wokół nas są ludzie, którzy 
nie mają co jeść. Czasem przez własną nieporadność, czasem 
przez nieudolność państwa. Dlatego trzeba, abyśmy usłyszeli 
Jezusowe słowa, które skierował do apostołów: Wy dajcie im jeść. 
Wy dajcie im jeść...

Jak możemy dać jeść tym, którzy głodują gdzieś daleko od 
nas, których nie widzimy, których nie mamy szansy spotkać? 
Ano właśnie... Zastanówmy się nad tym, jak my wykorzystujemy, 

jak szanujemy żywność; jak do tej żywności, problemu jej szano-
wania przygotowujemy dzieci i młodzież, jak dziś podchodzi się 
do chleba. W tej kwestii trzeba dziś wiele zmienić, by szkolne ko-
sze na śmieci nie zawierały w sobie zeschniętego chleba, by dzieci 
na korytarzu nie kopały suchej bułki tak jak piłkę, by śmietniki 
w domu nie zawierały niezużytej żywności, której ktoś ma nad-
miar, a potem ją wyrzuca. Tym możemy się przyczynić do tego, 
by tego głodu na świecie było mniej, a sprawiedliwy podział dóbr 
na ziemi stał się rzeczywistością. 

Módlmy się, aby rządzący tym światem, którzy tyle środków 
przeznaczają na zbrojenia, na narzędzia do zabijania pomyśleli o 
tym, by część tych środków przeznaczyć na walkę z głodem. By z 
tych krajów, które  obfi tują w plony ziemi, w żywność, ta żywność 
mogła być przekazywana tym, którym ziemia nie chce rodzić, 
którzy tych plonów nie mogą zbierać. Niech na świecie zapanuje 
pokój, miłość i dobrobyt dla wszystkich. By wszyscy mogli żyć 
godnie i wszyscy mogli przez tę ziemię spokojnie iść, pielgrzymo-
wać do niebieskiej ojczyzny, gdzie Bóg przygotował dla nas ucztę, 
na którą wszystkich nas zaprasza. 
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

31 sierpnia br. na lanckorońskim rynku odbył się III Piknik 
Rodzinny na zakończenie wakacji. Podczas tej imprezy odbył się 
m.in. zlot samochodów zabytkowych, konkurs taneczny, kon-
kurs „Mistrz kierownicy rowerowej” prowadzony przez policję. 
Na zakończenie wystąpiła Kapela Góralska Holof z Zakopanego 
oraz zabawa przy muzyce zespołu „Kopań Band”. 

Piknik rodzinny

To jeden z ważniejszych wątków kazania dożynko-
wego. Zwraca uwagę na wychowanie młodego pokole-
nia w duchu szacunku dla żywności, dzielenia się nią z 
tym, który głodują, bo także w naszym kraju są ludzie 
potrzebujący chleba. Poniżej druga cześć tego słowa. 

Uczestnicząc w tej Mszy świętej wypowiedzmy wielkie dzięk-
czynienie Bogu, ale także ludziom, którzy swoją pracą, swoim 
wysiłkiem dosłownie wypełniają ten Boży nakaz, czyniąc ziemię 
sobie poddaną. Ziemię przydatną każdemu z nas. 

Niech będą dzięki Bogu, który dał urodzaj, pobłogosławił 
plonom, zesłał słońce i deszcz. Niech będą dzięki tym, którzy 
najpierw ziemie obsiali, a potem zebrali plony; tym wszystkim, 
którzy przetworzyli owoce ziemi i uczynili z nich pokarm dający 
życie. Niech będą dzięki wszystkim żniwnym ludziom. 

Nie możemy poprzestać na tym podziękowaniu. Warto so-
bie dzisiaj także uświadomić, choć to może trochę zburzyć nas 
nastrój, że pomimo tak wielkiego rozwoju, jakim się szczycimy, 
dziś, w XXI wieku, na świecie, a nawet w naszej ojczyźnie, wciąż 
są ludzie głodni; ludzie, którym brakuje codziennego chleba. W 
Ewangelii słyszeliśmy o tłumach ludzi, którzy wędrowali za Jezu-
sem, bo nie mieli co jeść. Dzisiaj też wokół nas są ludzie, którzy 
nie mają co jeść. Czasem przez własną nieporadność, czasem 
przez nieudolność państwa. Dlatego trzeba, abyśmy usłyszeli 
Jezusowe słowa, które skierował do apostołów: Wy dajcie im jeść. 
Wy dajcie im jeść...

Jak możemy dać jeść tym, którzy głodują gdzieś daleko od 
nas, których nie widzimy, których nie mamy szansy spotkać? 
Ano właśnie... Zastanówmy się nad tym, jak my wykorzystujemy, 
jak szanujemy żywność; jak do tej żywności, problemu jej szano-
wania przygotowujemy dzieci i młodzież, jak dziś podchodzi się 
do chleba. W tej kwestii trzeba dziś wiele zmienić, by szkolne ko-
sze na śmieci nie zawierały w sobie zeschniętego chleba, by dzieci 
na korytarzu nie kopały suchej bułki tak jak piłkę, by śmietniki 
w domu nie zawierały niezużytej żywności, której ktoś ma nad-
miar, a potem ją wyrzuca. Tym możemy się przyczynić do tego, 
by tego głodu na świecie było mniej, a sprawiedliwy podział dóbr 
na ziemi stał się rzeczywistością. 

Módlmy się, aby rządzący tym światem, którzy tyle środków 
przeznaczają na zbrojenia, na narzędzia do zabijania pomyśleli o 
tym, by część tych środków przeznaczyć na walkę z głodem. By z 
tych krajów, które obfi tują w plony ziemi, w żywność, ta żywność 
mogła być przekazywana tym, którym ziemia nie chce rodzić, 
którzy tych plonów nie mogą zbierać. Niech na świecie zapanuje 
pokój, miłość i dobrobyt dla wszystkich. By wszyscy mogli żyć 
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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)

„Ilekroć mam możność udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat
i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest jakby
odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbienia Bożej wielkości. (…)”

Jan Paweł II
Również my, mieszkańcy Parafii Świętego Wojciecha w 

Mucharzu zapragnęliśmy podziwiać piękno Boskiego stwo-
rzenia. Już po raz drugi postawiliśmy sobie za cel zdobycie 
najwyższego szczytu w paśmie Beskidów Zachodnich – Babiej 
Góry, zaliczanej do Korony Gór Polski. Naszą wędrówkę roz-
poczęliśmy z pięknej, malowniczej, orawskiej wioski Lipnicy 
Wielkiej. Podczas pełnej trudu wspinaczki, pokonując własne 
ograniczenia podziwialiśmy piękno przyrody, co chwila od-
wracając wzrok w stronę słowackiej równiny oraz urzekającego 

Pielgrzymka na Babią Górę 

swoim majestatem Jeziora Orawskiego. Jak mawiał nasz Wielki 
Papież, „góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień 
nieograniczony kontakt z przyrodą – poczucie wewnętrznego 
wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności(…)”, o czym również 
przekonaliśmy się sami. Udowodniliśmy, że wiek nie ma zna-
czenia w pokonywaniu przeszkód – najmłodsza uczestniczka 
naszej wyprawy, Oleńka, miała zaledwie 7 lat. Razem z pozo-
stałymi pielgrzymami, na czele z Ks. Proboszczem Krzysztofem 
Strzelichowskim i Ks. Wikarym Leszkiem Węgrzynem, oraz 
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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 

uśmiechem na ustach dotarliśmy na szczyt Diablaka (1725 m 
n.p.m.). Pielgrzymowanie na Babią Górę stało się już tradycją 
Parafii św. Wojciecha w Mucharzu, tak samo jak Msza Święta 
na jej szczycie wśród nagich, porośniętych mchem skałach. Z 
kazania Ks, Proboszcza: „Można powiedzieć, że widoki są tutaj 
wspaniałe - nawet w kościele w Mucharzu nie ma takich widoków 
od ołtarza jak tutaj. Zauważyliście kochani, że pierwsze czytanie 
mówi o chwale Bożej, która wchodzi przez wschodnią bramę
i napełnia świątynię i tutaj (wskazanie napisu umieszczonego na 
tablicy na skalnej kapliczce): „Majestat Jego okrywa niebiosa, a 
ziemia jest pełna Jego chwały” (Hbr 3,5). To wszystko jest chwała 

Boga. Jak stajemy przy Eucharystii, to mówimy: DZIĘKI CI! Jaka 
to łaska, że dane nam było tutaj przyjść i sprawować tą Eucha-
rystię i patrzeć na ten wspaniały świat. Możemy poczuć taką 
chwilę, że nie żyjemy ani pretensjami, ani nawet uzasadnionymi 
troskami. Tylko mówimy: Panie Boże, dziękuję Ci za moje życie, 
za piękno tego świata, dziękuję Ci za Babią Górę, dziękuję Ci za 
tych wspaniałych towarzyszy naszego wyjścia, dziękuję Ci za Ks. 
Leszka, za Ks. Proboszcza, dziękuję Ci za wszystkich.” W sobotę, 
23 sierpnia, górskie szlaki Babiej Góry pokonywało z nami aż 38 
osób. Liczymy, iż w przyszłym roku rekord uczestników zostanie 
po raz kolejny pobity. 

Maryjo,
pomóż!

Ponowna Koronacja Obrazu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanktu-
arium w Gdowie, dnia 7 września tego roku, oraz Msza Święta Jubileuszowa 
Ks. Proboszcza w tymże Sanktuarium, w niedzielę 14 września inspirują do 
kolejnej prezentacji najpiękniejszych wizerunków Matki Bożej.

W Sanktuarium w Gdowie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, z pierwszej poło-
wy XVIII wieku. Jak mówią podania, to Matka Boża Gdowska w cudowny sposób, dwu-
krotnie ocaliła życie polskiemu królowi Władysławowi Warneńczykowi. Słynący z wielu 
łask obraz Matki Bożej, znajdujący się w głównym ołtarzu, został nocą 27 marca 2013 
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roku okradziony ze złotych i 
srebrnych elementów – korony 
i szaty. Dzięki determinacji i 
ofiarności Obraz Matki Bożej 
Gdowskiej ma już koronę i 
piękną szatę. O wyjątkowych 
przeżyciach związanych z piel-
grzymką do Gdowskiego Sank-
tuarium mogą zaświadczyć Ci 
parafianie, którzy mieli okazję 
tam być.

W La Salette króluje Matka 
Boża – Pani z krzyżem na pier-
siach. O Dębowcu mówi się, że 
jest to polskie La Salette. Szcze-
gólną czcią pielgrzymów przy-
bywających do Dębowca cieszy 
się figura Matki Bożej Płaczą-
cej. Jest to siedząca postać Mat-
ki Bożej Saletyńskiej, z twarzą 
ukrytą w dłoniach. Pielgrzy-
mując do Kalwarii Pacławskiej, 
odwiedziliśmy Miejsce Piasto-
we, Duklę i Komańczę. Może 
podczas kolejnej pielgrzymki 
do Kalwarii Pacławskiej warto 
udać się także do Dębowca, 
Tarnowca, Kobylanki czy 
Lipinki - miejsc pielgrzymko-
wych wartych zobaczenia. Kra-
snobrodzką Szafarką Łask albo 
Pocieszycielką Zamojszczyzny 
nazwana jest Matka Boża w 
Krasnobrodzie. Na obrazie 
widnieje niezwykły wizerunek. 
Maryja nie trzyma Dzieciątka 
na rękach, ale wyraz ich twarzy 
świadczy o tym, jak bardzo są 
ze sobą związani. Niekiedy spo-
tyka się opinie, że Najświętsza 
Maryja Panna z Jasnej Góry jest 
głównie lekarką dusz, a Maryja 
Panna z Gidel jest lekarką ciał. W Sanktuariach Częstochowskim 
i Gidelskim zarejestrowano chyba najwięcej uzdrowień za wsta-
wiennictwem Maryji. Wiele razy pielgrzymowaliśmy do tych 
sanktuariów. Jest w Polsce miejsce zwane Jerozolimą Kaszub. To 
w Wejherowie znajduje się wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, 
zwanej Uzdrowicielką na Duszy i Ciele, albo Matka Bożą słucha-
jącą, z uwagi na pewien ważny szczegół: prawe ucho Maryi, jest 
odsłonięte tak, jakby słuchała próśb wiernych. Może to miejsce 
było albo będzie przystankiem w czasie wakacyjnych podróży 
nad Morze Bałtyckie. Całkiem niedaleko Palczy, znajduje się jed-
no z najpiękniejszych przedstawień Matki Bożej porównywane z 
obrazami Madonny samego Rafaela. Obraz Ten tchnie wzajemną 
czułością Matki i Jej Syna i pewnie dlatego powstało wiele Jego 
kopii. Od 1633 roku wizerunek Matki Bożej Czułej zdobi Sank-
tuarium Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. Uroczystość 
patronalna tegoż sanktuarium przypada 8 września. W tekście, 
który ukarze się po parafialnej, pieszej pielgrzymce do Kalwarii 
Zebrzydowskiej wrócimy do opisanego wyżej Obrazu Madonny 
Myślenickiej. 

W Syrakuzach, we Włoszech znajduje się cudowny wizerunek 
Madonny cierpienia i nadziei. W jednym z najpiękniejszych 
miast Hiszpanii, w Sewilli znajduje się ukochany przez Anda-
luzyjczyków wizerunek Matki Bożej z pięcioma brylantowymi 
łzami. Mimo tych łez Matkę Bożą obdarzono tytułem Matki 
Nadziei. W Polsce od dawna żywy jest kult Matki Bożej z Lo-
urdes. Są kościoły pod Jej wezwaniem. To Maryja Niepokalana. 
Królowa Bawarii, Piekna Wspomożyciela z Passau – Madonna 
z Dzieciątkiem, stała się też patronką Warszawy. Figura Matki 
Bożej Pasawskiej znajduje się w samym centrum Warszawy, przy 
skwarze Hoovera, w pobliżu Traktu Królewskiego. Niektórzy 
mówią, że patronuje jedności Europy. Ze względu na to, że w 
naszym kościele parafialnym, w ołtarzu głównym znajduje się 
figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych warto wiedzieć, że 
od XVII wieku, wierni do cudownego wizerunku Matki Bożej 
Pasawskiej – Pięknej Wspomożycieli Wiernych wołają: Maryjo 
Pomóż!

B.Ł.
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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 

Wakacje, jak zwykle, 
szybko upłynęły. 
Pozostały po nich 

piękne wspomnienia, do których 
z pewnością będziemy powracać. 
Po dwóch miesiącach wypo-
czynku przyszła pora na powrót 
do szkoły. W poniedziałek, 1 
września, dzieci i młodzież oraz 
nauczyciele i rodzice rozpoczęli 
nowy rok szkolny udziałem we 
Mszy świętej, celebrowanej przez 
ks. proboszcza Janusza Sołtysa 

Powrotu czas...

się do rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Występ przedstawili uczniowie kl.III pod kie-
runkiem wychowawczyni p. H. Kozłowskiej. 
Po tej części artystycznej i wystąpieniu p. Dy-
rektor uczniowie spotkali się z wychowawcami 
klas, którzy poinformowali ich o sprawach 
bieżących i zapoznali z planem lekcji. Życzymy 
naszym drogim uczniom wielu sukcesów w 
nowym roku szkolnym.

oraz ks. Roberta Jończyka, który 
także wygłosił kazanie. Po Mszy 
św. w szkołach odbyły się uroczyste 
akademie i spotkania z wycho-
wawcami klas. W naszej szkole 
dzieci pojawiły się w odświętnych 
strojach, pełne zapału i radości, te 
najmłodsze przyszły z rodzicami. 
Wszyscy obejrzeli występ arty-
styczny, który składał się z części 
humorystycznej- zachęcającej do 
nauki oraz refleksyjnej -odnoszącej 
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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 

Za nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 w 
ZPO w Rudniku. Część artystyczna przygotowana przez panie: 
A. Przałę, J. Staśko, A. Bień, pana I. Przałę oraz uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum, poświęcona została nie tylko przy-
jemnym wspomnieniom minionych wakacji, ale także 75. roczni-
cy wybuchu II wojny światowej. O tych przykrych wydarzeniach 
z września 1939r. przypomnieli krótką , lecz bardzo wymowną 
inscenizacją na temat tajnego nauczania w czasie niemieckiej 
okupacji. W nastrój przedwojennej Warszawy wprowadziła nas 
płynąca z patefonu muzyka, która nadała powagi i grozy ma-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
jącym nastąpić wkrótce tragicznym wydarzeniom. Delegacja 
Samorządu Uczniowskiego złożyła wieniec pod pomnikiem, zaś 
chór odśpiewał pieśń patriotyczną „Czerwone maki na Monte 
Cassino”, która zakończyła pierwszą część akademii. Następnie 
dyrektor, pan Mirosław Pękala, przywitał po wakacyjnej prze-
rwie dzieci, nauczycieli, rodziców. Szczególnie ciepło zwrócił 
się do pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli swoją przygodę ze 
szkołą. Podziękował także wszystkim nauczycielom zaangażo-
wanym w realizację projektu „ Szkoła z klasą 2 „0”, wręczając im 
oficjalnie certyfikaty ukończenia programu.
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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 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436  * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów (2370)

Lato, zostań z nami
Koniec sierpnia, to czas w którym przy wspólnych spotkaniach 

podsumowywaliśmy radosny czas wakacji. Na plenerowej impre-
zie spotkaliśmy się w Ryczowie. Pod Wiejskim Domem Kultury 
ustawiły się dmuchane zjeżdżalnie w kształcie tygrysków, ka-
czuszek, itp. Tak zaczęła się zabawa, Trzeba przyznać, że była 
to wielka frajda dla starszych i młodszych dzieciaków. Te dzieci, 
które chciały na czas zabawy przemienić się w kotki, księżniczki 
i piratów utworzyły ogonek do pań, które malowały im twarze a 
inne wybierały zjeżdżalnie. Na chwilę plany pokrzyżował nam 
krótki deszczyk ale wtedy udaliśmy się do środka. Podzieliliśmy 
się na grupy, jedni grali w „zbijanego” na dużej sali a inni bawili 
się w świetlicy, korzystając z różnych gier i zabawek. Uczestnicy 
świetnie się bawili a pozytywna energia towarzyszyła im podczas 
powrotu do domu. 

www.gokspytkowice.pl
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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)

Prośmy Boga 
o miłość wzajemną

Pierwsza niedziela września była w Skawinkach obchodzona 
szczególnie uroczyście z racji dożynek parafialnych. Przybyło na nie 
bardzo wielu gości i parafian. Dziękczynienie za dary Boże wypły-
wa z naszej wiary i jest wyrazem naszej miłości – jak to podkreślił 
ks. proboszcz Adam Szczygieł, a kazanie wygłoszone przez niego 
– akcentowało potrzebę wzajemnej miłości. Poniżej słowa powita-
nia i wprowadzenia do Mszy św. które skierował do wiernych ks. 
proboszcz.

Powitanie:

Za chwilę rozpocznie się uroczystość dziękczynna za zbiory. Witam już teraz 
wszystkich, którzy przybyli: Parafian i Gości, abyśmy mogli się radować i Panu 
Bogu dziękować za wszystko - nie tylko za chleb, ale za życie, za parafię, za swoją 
rodzinę, za drugiego człowieka. Dzisiaj Pismo święte nas wzywa, abyśmy przede 
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wszystkim miłowali się nawzajem. 
niech to przyświeca dzisiejszej 
naszej uroczystości dożynkowej i 
dziękczynnej, abyśmy się wzajemnie 
miłowali. Wszystkim życzę miłego 
świętowania.

Wprowadzenie:

W nasze dziękczynienie Panu 
Bogu szczególnie włączają się też Ada 
Szulc (która zaśpiewa w czasie Mszy 
świętej), także Górale: Staszek Bu-
kowski z Czarnego Dunajca i wszy-
scy młodzi, którzy przybyli razem z 
nim. Już teraz bardzo Wam dziękuję 
za Waszą obecność, za uświetnienie 
dzisiejszego dnia. witam przede 
wszystkim Was, drodzy parafianie, 
którzy przynieśliście tutaj wieńce, 
czy też dary, aby podziękować Panu 
Bogu za to, co nam dał, również przez pracę człowieka. Dziękuję 
także wszystkim Parafianom, którzy się w tę uroczystość włącza-
ją. Przybyliśmy, by dziękować Panu Bogu za wszystko: za naszą 
świątynię, odnowioną i tak podziwianą, za każdego człowieka 
naszej parafii.

Pragnę przywitać Gości, którzy tu dzisiaj przybyli. Ogólnie 
witam Was wszystkich, którzy jesteście tutaj razem z nami, a 
przybyliście z różnych miejsc: z Czarnego Dunajca, Skawiny, 
Krakowa, Dobczyc... Witam władze naszej gminy. witam też 
księdza Stanisława, naszego rodaka, proboszcza na Long Island 

w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Ameryce, koło Nowego 
Jorku. Dziękuję również za jego pomoc, kiedy mnie tu zastępo-
wał. Prosimy również o Boże błogosławieństwo dla niego. 

Jak już wspomniałem przed Mszą, prośmy o to, abyśmy się 
wzajemnie miłowali. O miłość wzajemną prośmy Boga. Na tej 
Mszy świętej każdy z nas chce przede wszystkim Pana Boga prze-
prosić. Żeby stanąć przy ołtarzu, przy Panu Bogu trzeba mieć 
serce czyste i rękę wyciągniętą do przebaczenia. Prosimy Pana 
Boga o dar wzajemnego wybaczenia.

Ksiądz Stanisław odprawia Msze świętą w mojej intencji o 
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Boże błogosławieństwo od Róży mężczyzn. Ja szczególnie dzię-
kuję Panu Bogu w imieniu rolników, ale także w imieniu całej 
parafii, wszystkich, którzy włączyli się w dzieło renowacji. 

 

Kazanie:

Boże, z Twoich rak żyjemy, choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola... 

Tak pisał Franciszek Karpiński. Boże, dzięki Tobie żyjemy, 
dzięki Tobie przyszliśmy na świat. Tutaj jest nam dane dzisiaj 
świętować, dziękować Panu Bogu. Bo tak było od początku świa-
ta. Ludzie, którzy wierzyli w Boga, do Niego się zwracali, do Boga 
przychodzili z podziękowaniem. Tak było w Starym Testamen-
cie. W Księdze Kapłańskiej jest napisane:

„Pan powiedział do Mojżesza: Mów do synów Izraela i po-
wiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, która Ja wam dam i skoń-
czycie żniwa, przynieście do kapłana snop jako pierwociny wa-
szego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, 
aby był przezeń łaskawie przyjęty” (Kpł 23, 9-12).

Tak mówi Pismo Święte, Stary Testament; tak powiedział Bóg 
do Mojżesza. Dziś także Bóg mówi do nas: Przyjdźcie i podzię-
kujcie Panu Bogu... Mamy dziękować. Nasze dziękczynienie dzi-
siaj jest rezultatem wiary w Boga. Wierzymy, że to Bóg nam daje, 
że wszystko jest Jego własnością. Wszystko jest w rękach Bożych. 
I nasze życie także jest w rękach Bożych. 

Znamy tę Ewangelię, która mówi o bogatym człowieku, 
któremu obrodziło pole. Pomyślał sobie: Zbuduję spichlerze, 
zgromadzę zboże i będę mógł żyć i używać. A Bóg mówi: Głup-
cze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy. Co zrobisz z tym, co 
przygotowałeś? 

Co znaczy być ubogim u Boga? Przychodzimy dzisiaj Bogu 
wyrazić naszą miłość. Ale miłość do Pana Boga wyraża się 

przede wszystkim przez miłość do drugiego człowieka. Miłość 
do drugiego człowieka - jak dzisiaj czytał lektor w drugim czyta-
niu. Miłujcie się wzajemnie; miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 
Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. To przykazanie: Miło-
wać bliźniego swego jak siebie samego.

Czy sam sobie życzę źle? Czy sam siebie niszczę? A dlaczego 
chcemy niszczyć innego człowieka; tak często przekreślamy ko-
goś, poniżamy, obmawiamy i oczerniamy? Czynimy tyle zła... A 
przecież jesteśmy wierzący, wierzymy w Boga. Jak możemy tak 
robić? Jak możemy tak postępować. Jeżeli mamy wiarę, nie bę-
dziemy źle czynić drugiemu człowiekowi. Po to jest to dzisiejsze 
wezwanie. 

Wezwanie dzisiejszej niedzieli brzmi: Miłujcie się wzajemnie! 
Miłujmy się wszyscy! Ta wspólnota, która dzisiaj się tutaj groma-
dzi, niech będzie tą wspólnotą prawdziwej miłości. a jeżeli nawet 
mamy coś do siebie, to chciejmy podać sobie ręce. Chciejmy ra-
zem przyjść do ołtarza. Chciejmy to wszystko złożyć na ołtarzu, 
jak składamy dzisiaj dary. Chciejmy zwłaszcza krzywdy wyrzą-
dzone przynieść tu, do ołtarza, by przyjść przed ołtarz już pojed-
nanym. Pojednajcie się z Bogiem i pojednajcie się miedzy sobą. 

Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci za 
naszą świątynię, za wspaniałych parafian, którzy swoje serce 
oddali Tobie z miłości do pana Boga. Te ofiary, które złożyli, ten 
efekt który dzisiaj oglądamy. Dziękujemy również instytucjom, 
które nam pomogły; dziękujemy za środki z Unii Europejskiej i 
wszystkim, którzy zaangażowali się w dzieło renowacji naszego 
kościoła. Dziękujemy wykonawcom. I wam wszystkim również 
dziękuję. Mówię dziękuję również tym wszystkim, którzy dzisiaj 
tu przybyli. Dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście, że mi 
towarzyszycie także na drodze kapłańskiej dłuższy lub krótszy 
czas. Niektórzy od pięciu lat, ale są i tacy, którzy od 15 lat; a 
może są też tacy, którzy byli ze mną jeszcze w czasie seminarium. 
Wszystkim wam dziękuję za waszą miłość, wasze serce. Niech 
Bóg wam wszystkim błogosławi. Szczęść wam Boże! 
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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)

Bo jak słyszymy w opi-
sie zwiastowania- Maryja 
tak właśnie określiła sie-
bie – oto Ja, służebnica 
Pańska. Nie tytułuje się 
Królową. W niedzielę 24 
VIII br. parafia w Spytko-
wicach przeżywała odpust 
ku czci NMP Królowej. 
Połączono go z dożynka-
mi. W kazaniu wygłoszo-
nym przez ks. Dariusza 
Guziaka podkreślona 
została wartość modlitwy 
różańcowej i to królowa-
nie Maryi przez służenie. 
Fragment poniżej.

Moi drodzy, niedawno mia-
łem okazję odwiedzić wspólno-
ty Cenakolo. To są wspólnoty, 
w których przebywają młodzi ludzie, mający problemy z narkoty-
kami; nieraz - już przyciśnięci przez najbliższych, przez rodzinę - 
aby podjęli terapię, leczenie, w tych wspólnotach Cenacolo - Wie-
czernik. Jest ich już kilkadziesiąt na całym świecie. W Polsce są 
przynajmniej dwa albo trzy takie ośrodki. Siostra Elwira, włoska 

Jej królowanie to służenie

zakonnica, postanowiła oprzeć program całej terapii na różańcu. 
Trzy części różańca codziennie - rano, w południe i wieczorem. 
I okazuje się, że - jak dawał świadectwo jeden z młodych ludzi, 
który przez większość życia miał problem z narkotykami - w tym 
Domu Cenacolo, w tym programie opartym o trzy części różańca 



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

14 września 201452 

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

 5314 września 2014

wystarczyło spędzić 3-4 lata, żeby wrócić do społeczeństwa jako 
zdrowy człowiek. 

Pytamy dziś o tajemnicę, o sekret królowania Maryi. Ona nam 
dziś daje klucz do tej tajemnicy, kiedy mówi w Ewangelii Łuka-
szowej: Oto ja, służebnica Pańska. Maryja nigdy nie powiedziała 
o sobie: Ja jestem Królową. Ani nie powiedziała: Ja jestem Oblu-
bienicą Ducha Świętego. To, co powiedziała o sobie, to: jestem 
Służebnicą Pańską. Wszystkie tytuły dopiero później nadał Ma-
ryi Kościół. Ona jest służebnicą. Dlatego to Jej królowanie to jest 
służenie. Służy Maryja człowiekowi - jak tym młodym ludziom 
we wspólnotach Cenacolo, którzy podjęli walkę ze swoją słabo-
ścią, z nałogiem. Maryja przychodzi im z pomocą. To nie jest 
żadna magia, żadne czary. To jest konkretna modlitwa, podczas 
której człowiek wchodzi w dialog z Matką Bożą, powtarzając te 
słowa Archanioła Gabriela, które dzisiaj słyszymy: Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski. Pełna łaski...

Święty Augustyn się zastanawia w takim poetyckim dialogu 
z Archaniołem Gabrielem: - Powiedz mi, Archaniele, dlaczego 
przydarzyło się to Maryi? Archanioł zdaje się odpowiadać: Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, gratia plena... Wielki Ojciec Kościoła 
- Orygenes - mówi, że nikogo innego w Piśmie świętym się nie 
określa. To jest dla Maryi pełnia łaski. To znaczy, że w Niej jest 
miłość Boga. Jest umiłowana przez Boga. 

Ale również tą miłością Boga i tym umiłowaniem przez Boga 
Matka Boża chce dzisiaj dzielić się z tobą i ze mną. Ona się nie 
zamyka w tym dla siebie, ale się udziela. Ile razy, gdy sięgasz 
do kieszeni i wyciągasz różaniec, żeby się modlić, powtarzając: 
Zdrowaś Maryjo... bądź pozdrowiona, pełna łaski - tyle razy Bóg 
przez Maryję wlewa w twoje serce przekonanie, że jesteś dziec-
kiem Boga, że masz swoją godność, że jesteś umiłowany przez 
Boga, jesteś powołany do tego, żeby być człowiekiem wolnym, a 
nie zniewolonym grzechem czy nałogiem. 

Cdn. 

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)

Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Ma-
zowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana, kasztelana 
zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina). Krewni 
rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej Polsce. 
Miał trzech braci: Pawła (+ 1607), Wojciecha (+ 1576) i Mikołaja, 

18 września

Święty Stanisław Kostka, 
zakonnik, patron Polski

oraz dwie siostry, z których znamy imię tylko jednej, Anny. Hi-
storia nie przekazała nam bliższych szczegółów z lat dziecięcych 
Stanisława. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, że był 
bardzo wrażliwy. Dlatego ojciec w czasie przyjęć, na których nie-
kiedy musiał bywać także Stanisław, nakazywał gościom umiar 

w żartach, gdyż inaczej chło-
piec może omdleć.

Pierwsze nauki Stanisław 
pobierał w domu rodzinnym. 
W wieku 14 lat razem ze swoim 
bratem, Pawłem, został wysłany 
do szkół jezuickich w Wiedniu. 
Kostkowie przybyli do Wied-
nia w dzień po śmierci cesarza 
Ferdynanda, to znaczy 24 lip-
ca 1564 r. Wiedeńska szkoła 
jezuitów cieszyła się wówczas 
zasłużoną sławą. Codziennie 
odprawiano Mszę świętą. 
Przynajmniej raz w miesiącu 
studenci przystępowali do 
sakramentu pokuty i do Ko-
munii. Modlono się przed lek-
cjami i po nich. Na pierwszym 
roku wykładano gramatykę, na 
drugim „nauki wyzwolone”, na 
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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. Wojciech 
Wasztyl * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Dąbrówka (550), Stryszów (2020)

W ubiegłą niedzielę przy kapliczce w Leśnicy gmina 
Stryszów dziękowała Bożej Opatrzności za tegoroczne 
plony. Zjechały się konnymi zaprzęgami i na mecha-
nicznych koniach dożynkowe delegacje, przedstawi-
ciele lokalnych władz, wszyscy którzy chcieli Bogu 
podziękować za zbiory, za pokój na naszej ziemi, za 
Boże błogosławieństwo w codziennym życiu. Mszy 
św. dożynkowej przewodniczył ks. Krzysztof Kopeć, 
proboszcz Zakrzowa, a kazanie wygłosił misjonarz z 
Tanzanii ks. Marek Gizicki, który zaczynając jako neo-
prezbiter przez 5 lat był wikariuszem w Zakrzowie.

Mówił o wdzięczności Bogu należnej za wszelkie 
dobro, jakie otrzymujemy, ale też podzielił się z wier-
nymi swoim doświadczeniem z pracy misyjnej. Poniżej 

DOŻYNKI GMINNE GMINY STRYSZÓW
Stryszów, Leśnica, Łękawica, Zakrzów, Dąbrówka, Stronie

relacja z tych dożynek, którą rozpoczynamy słowem 
wstępnym wygłoszonym na początku Mszy św. przez 
ks. proboszcza Krzysztofa.

Zebraliśmy się tu dzisiaj, by złożyć dziękczynienie za tegorocz-
ne dary i plony. To z Bożej hojności otrzymujemy to wszystko, co 
potrzebne jest, aby ziemia wydała owoce, które będą karmić ludzi 
i zwierzęta. Dzisiaj w duchu wdzięczności pragniemy za ten dar 
niebios podziękować. 

Pragnę bardzo serdecznie przywitać wszystkich obecnych. 
Może na ręce naszego Wójta, pana Jana Wacławskiego to powita-
nie, ponieważ trudno byłoby mi wyliczyć według godności, we-
dług piastowanych funkcji każdego po kolei. Niech wszyscy czują 
się przywitani i zaproszeni do tej wspólnej Eucharystii, dzięk-
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czynienia za dary. Niech 
powitam tylko jeszcze 
szczególnie Gospodarza 
tego miejsca, pana Sołtysa, 
pana Józefa Moćko, który 
nas wszystkich tu zaprosił 
i wszystko zaplanował. 
Witam także starostów, 
gospodarzy tej dzisiejszej 
uroczystości. 

Obudźmy w sobie 
głęboką wiarę, głęboką 
wdzięczność i w ciszy i 
w skupieniu zanośmy do 
Boga nasze dziękczynie-
nie. Na początku tej Naj-
świętszej Ofiary obudźmy 
w sobie akt szczerego żalu 
i przeprośmy za wszystkie 
nasze grzechy, za wszystkie 
nasze uchybienia, słabości, 
niewierności, abyśmy 
stanęli przed Bogiem z 
czystymi sercami przepeł-
nionymi wdzięcznością...

Kazanie ks. Marka Gizickiego

Drogi Księże Proboszczu!
Księże Wikariuszu!
Drogi Panie Wójcie, Sołtysi przezacni, Starostowie, Strażacy!

Goście z Łękawicy, Stryszowa, Stronia, Dąbrówki, Zakrzowa!
Kochani Gospodarze z Leśnicy! 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny spotkać się z wami 
na corocznych dożynkach. Tak jakoś się złożyło, że goszczę tu 
ponownie; ostatnio byłem w Stryszowie w 2012 roku, a teraz 
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goszczę w Leśnicy. Tak się ułożyły wakacje, czas wypoczynku 
dla mnie. Dziękuję Bogu, że po raz kolejny mogę podzielić się 
z wami refleksją na temat tego dnia. Tego dnia, w którym Bogu 
dziękujemy za nasze plony; kiedy dziękujemy za to wszystko, co 
otrzymaliśmy w tym roku. Ciągle jeszcze pracujemy na naszych 
polach, bo wciąż jesteśmy w trakcie żniw. Ale już możemy Bogu 
dziękować za to, co mamy. 

W tym roku jestem bogatszy o kolejne doświadczenie. W 
zeszłym roku tak bardzo mocno przemówiły do nas - księży - 
słowa, które słyszeliśmy w czy-
taniu drugim: Kto nie pracuje, 
niech też nie je. W zeszłym 
roku po raz pierwszy w swoim 
życiu użyłem kopaczki, której 
wcześniej nie miałem nigdy w 
ręku. Wyobraźcie sobie, że w 
moim życiu - gdy mieszkałem 
w Bestwinie - byłem w rodzi-
nie chłopsko-robotniczej i 
pracowałem tylko za pomocą 
kosy i łopaty. Te dwa narzędzia 
opanowałem znakomicie. Do 
dzisiaj świetnie nimi operuję, 
zwłaszcza łopatą, bo kosy się 
już tak często nie używa. Ale 
gdy byłem wcześniej w Tanza-
nii, często używałem kosy. W 
zeszłym roku jednak - tak się 
złożyło - że kupiłem od ludzi 
cztery hektary ziemi. Na tych 
hektarach wraz z księdzem wi-
karym - Masajem - postanowi-
liśmy, że posiejemy kukurydzę 

i fasolę. Fasoli zebraliśmy około 8 worków, kukurydzy niewiele. 
Nauczyłem się jednak przy tej okazji sadzić, plewić, przekopy-
wać. A na końcu zebrać. Przeprowadziłem te działania w moim 
życiu po raz pierwszy. 

Na zbiory kukurydzy w tym roku się spóźniłem, gdyż z powo-
du późnych deszczów, sadziliśmy dopiero w styczniu, niektórzy w 
lutym. Zbiory też się opóźniły, a ja musiałem wyjechać z końcem 
sierpnia do Polski. W każdym razie, moi drodzy, na prawdę mam 
wielki szacunek dla pracy rak ludzkich. sam czułem ból kręgo-
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słupa i poznałem, jak ciężka to praca. W Tanzanii większość 
ludzi pracuje jeszcze kopaczkami. To główne narzędzie rolników. 
W latach dziewięćdziesiątych nie było tam w ogóle traktorów, a w 
roku 2000, kiedy tam przyjechałem - uprawiano pola za pomocą 
byków. Kupowało się 4-6 byków mi zaprzęgało do pługa. W roku 
2008 pojawiły się pierwsze traktory, sprowadzone nawet z Polski. 
Ale ciężka to praca w glebie jest wiele kamieni, wiele korzeni i za 
każdym przejazdem niszczą pługi. Mi się ostatnio udało prze-
orać dwa hektary, a resztę trzeba było dokończyć kopaczkami.

W każdym razie, moi drodzy, rolnicy tam żyją z tego, co wy-
produkują. A to nie są ich pola, ale pracują dla bogatszych ludzi, 
którzy wykupują tereny na własność, karczują ziemię z krzaków i 
krzewów. Rolnicy wchodzą w układ z tymi bogatymi ludźmi i dla 
nich uprawiają kukurydzę i fasolę. Z tej kukurydzy którą zbiorą, 
oddają właścicielom ok. 30-50% - w zależności od tego, czy rok 
był dobry, czy też nie. W tym roku nie udało się rolnikom pod-
nieść ceny worka kukurydzy. Wcześniej worek kosztował 30000 
- 40000; teraz to jest 25000 - to jest około 15 $. Gdzieś tam dalej 
ten sam worek kosztuje znacznie więcej, niekiedy 5 razy więcej. 
Stąd ci rolnicy są prześladowani. Przegrali ostatnio kampanię o 
podniesienie cen. I ci rolnicy nie mogą się skutecznie zbuntować, 
nie panuje wśród nich zgoda. A dodatkowo panuje wśród nich 
wiele nieszczęść.

Ja mieszkam wśród Masajów. Masajowie utrzymują się z ho-
dowli krów oraz kóz i rolnicy z nimi walczą. Wiadomo, że często 
zdarza się, iż bydło potrafi wejść w pole rolnika. W styczniu na 
przykład niektórym rolnikom wzeszła na polach kukurydza. 
Krowy weszły na te pola i zniszczyły rośliny. Rolnicy zabili 
krowy, a w odwecie Masajowie zabili rolników... I tak zaczęła się 
malutka wojna, która zrodziła krwawe plony - 30 osób zginęło. I 
to całkiem niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. 

Bardzo dziwnym zjawiskiem jest dla mnie to, że rolnicy nie 
potrafią się zjednoczyć. Do Polski przyjechałem tydzień temu i 
dowiedziałem się przypadkiem o tym, że też polscy rolnicy w 
części chcą coś wyegzekwować od rządu, od Unie Europejskiej, 
ale nie ma wśród nich zgody co do tego, co chcą i ile. Te dwie sy-
tuacje są podobne. Rolnicy - zarówno w Tanzanii, jak i w Polsce 
- muszą być zjednoczeni, żeby coś uzyskać. Rolnicy w Tanzanii 
są na skutek tego wręcz zniewoleni, to jest niewolnictwo. Rolni-
cy pracują na bogatych, a Masajowie mają niewiele lepiej, bo z 
każdym rokiem tracą ziemię, która jest zagospodarowywana pod 
uprawy. Zawyżają ceny krów, ale co z tego, skoro gdzie indziej 
krowy są pięciokrotnie tańsze. dlatego Masajowie też biednieją. 
Gospodarka się rozwija, a ludzie tam wciąż biednieją. 

To było odnośnie ekonomii i rolnictwa. Ale my tu się groma-
dzimy z powodu wiary - aby podziękować Panu Bogu. Podzięko-
wać za to wszystko, co otrzymaliśmy. Jest nam potrzebna wiara, 
ponieważ bez wiary, bez tego przeświadczenia, że Bóg się nami 
opiekuje, możemy się zagubić. Gdy człowiek wierzy w Boga i bli-
sko Boga jest, to życie, które go otacza, tą rzeczywistość potrafi 
odczytać w pryzmacie życia w wieczności, życia blisko Boga. To o 
czym mówił Pan Jezus: Nie troszczcie się zbytnio. Jutro jest Boże, 
dzisiaj jest twoje. Ale nawet to dzisiaj, co jest twoje - jest Boże. I 
trzeba żyć w tej wdzięczności Bogu za to, co mamy dzisiaj i za to, 
co będzie w przyszłości, patrząc na to także z punktu widzenia 
wiary. 

Bo wiara pomaga, by nasz umysł, nasze myśli zostały ukierun-
kowane, otrzymały cel, który nie jest przyziemny, ale wieczny. 
Moi drodzy, wdzięczność, która rodzi się w naszym sercu za te 
plony, za to co otrzymaliśmy w tym roku jest też wdzięcznością, 
która budzi w nas myślenie o przyszłości - realni i idealistycznie, 
z Bogiem. 
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Moi drodzy, ja tu jestem dziś przypadkowo, ale pragnę modlić 
się za was, abyście spojrzeli na życie z takiego punktu jak święty 
Paweł. Jesteśmy tu nie tylko jako rolnicy. Nie wszyscy jesteśmy 
przecież rolnikami, ale jesteśmy ludźmi, którzy teraz dziękują 
Bogu za to, co mają. Dziękujemy Bogu za wszelki owo naszych 
rak. Nieważne, czy pracujesz przy biurku, czy w warsztacie, czy 
w szkole, czy na roli. Każdy z nas tu przyszedł, by dziękować za 
owoc swojej pracy. Wszyscy dziękujemy Bogu za to, ze nam bło-
gosławi. I pomódlmy się w tym duchu, bo wszystko co mamy, 
Bogu zawdzięczamy. Bóg jest naszym dawcą. On nam błogosła-
wi. Niech ta wdzięczność będzie także wyrazem naszej wiary, 
byśmy to, co będziemy w przyszłym roku czynić, czynili bardziej 
świadomie; byśmy w przyszłym roku mogli spotkać się na do-
żynkach w poczuciu radości, która buduje przyszłość.

Słowo proboszcza z Zakrzowa, ks Krzysztofa,
po Mszy św.  

Zakończyliśmy świętą Eucharystię. Przy ołtarzu przy którym 
stoją te dary, wykonane z owoców i plonów tej ziemi. Piękne, 
pomysłowe, korońce żniwne, wieńce żniwne, a także głęboko 
wymowne prawie wszystkie mają jakieś odniesienie do Boga, do 
tego który darzy nas łaską. Głęboko tkwi w naszym sercu to prze-
świadczenie, że to wszystko co mamy z ręki Boga mamy. Bardzo 
serdecznie dziękujemy Bogu, że obdarzył nas piękną pogodę. Pan 

Józef tu dniami i nocami klęczał i błagał o pogodę. My z nim, a 
my z panem sołtysem, żeby rzeczywiście to słoneczko przyświe-
ciło i nasze pragnienia zostały pobłogosławione. Wszystkim 
dziękujemy, w szczególny sposób ks. Markowi który powiedział 
do nas Slowo Boże. Nie przedstawiłem go na początku, może nie 
wszyscy wiedzą: ks. Marek Gliwicki pracował w parafii zakrzow-
skiej przed 23 laty. Kapłan prezbiter przez 5 lat. Wiele osób tutaj 
ochrzcił, przygotował do sakramentów świętych, pobłogosławił 
małżeństwa, wielu uczył, w piłkę grał z wieloma, zresztą w ogóle 
rozkręcił sprawę piłki nożnej. No i za to są mu wdzięczni spor-
towcy i wielu parafian. Teraz od 14 lat jest w Tanzanii na misjach, 
no i kiedy jest W Polsce przyjeżdża tutaj, z wielką ochotą bo cały 
szereg życzliwych serc i domów jest tu dla niego i chcą przyjąć, 
pogadać, pomóc ks. Markowi. Jeszcze do domu nie dojechał, a już 
jest tutaj z nami, a do południa był na parafii, ale parafia to taki 
nasz dom. My domu nie mamy jako takiego, tam gdzie jesteśmy 
jest nasze miejsce, nasze życie, nasz dom, nasza praca. 

Więc bardzo serdecznie dziękujemy ks. Markowi, dodam 
żeśmy jego misje wsparli materialnie składką, w parafii za-
krzowskiej, w Stroniu. Ta dzisiejsza składka która będzie zebrana 
zostanie przeznaczona na pomoc przy remoncie tej kapliczki. 
Bardzo dziękuję panu sołtysowi, że podjął ze wspólnotą, nielicz-
ną przecież, tego wielkiego trudu i kapliczka wygląda prawie jak 
nowa. Oczywiście są to duże koszty i dlatego dzisiejsza składka 
choć trochę może wesprzeć to dzieło. Bardzo dziękujemy właśnie 
za tę troskę. Bóg zapłać.
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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)

Pod opieką Matki Bożej
Wszyscy znacie kościół mucharski. Kościół, który jest pod 

wezwaniem świętego Wojciecha. Ale nie było tak od początku... 
Jakkolwiek Mucharz jest związany z osobą świętego Wojciecha 
i choć jest parafią „starowojciechową” (te kościoły miały zna-
czyć ślady wędrówki świętego Wojciecha), to pierwsze kościoły 
Mucharza były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny - tak 
więc po takim wezwaniem, które będziemy czcić chociażby jutro, 
w święto Narodzenia Matki Bożej. Dopiero w wieku XIX kościół 
został wybudowany na nowo i obdarowany tytułem świętego 
Wojciecha. Możemy zatem powiedzieć, że ta piękna ziemia, na 
której przyszło nam żyć z obdarowania Bożego, zawsze była pod 
znakiem opieki Matki Bożej. 

W ołtarzu głównym widzimy Matkę Bożą Pocieszenia. Pod Jej 
wezwaniem jest także wasza parafia. Jak mówi już nie tyle tra-
dycja, co sama historia, fakty historyczne, ten obraz znajdował 
się w dworskiej kaplicy. Został jednak przeniesiony tutaj, gdzieś 
na kresy parafii mucharskiej (wówczas większej niż dzisiaj) i 
umieszczony w kapliczce. Nie wiem jak wy, ale ja, gdy przecho-
dzę obok kapliczki czy przydrożnego krzyża, czuję jakąś wielką 
tajemnicę, ukrytą w takim miejscu. Bo kapliczki zawsze były 
ustawiane w miejscach szczególnych - w większości przy drodze, 

W ubiegłą niedzielę parafia w Świnnej Porębie ob-
chodziła odpust dla uczczenia MB Pocieszenia. Kaza-
nie odpustowe podczas Sumy wygłosił ks. Krzysztof 
Strzelichowski, proboszcz z Mucharza podkreślając w 
pierwszej części rolę kapliczek, zazwyczaj Maryjnych, 
rozsianych po naszej ziemi, które zawsze ukierunkowy-
wały człowieka pozytywnie i pobudzały do refleksji 
nad życiem i wędrowaniem do Boga. Tę część kazania 
odpustowego zamieszczamy poniżej.

Moi drodzy, kiedy pielgrzymujemy do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, oczywiście nawiedzamy kaplicę z obrazem Matki Bożej, 
z Jej wizerunkiem przytulenia. Kiedy spoglądamy na wejście, 
widzimy napis: Króluje, uzdrawia, pociesza. Te tytuły oczywiście 
odnoszą się do Matki Bożej. Wy wszyscy, którzy tutaj przybywa-
cie, którzy pielgrzymujecie w radości czy w smutku, czy w jakiejś 
potrzebie, którzy pośród swojego życia spotykacie się z Jezusem, 
spotykacie się z Maryją, to wiecie, że Ona jest Tą, która króluje, 
która uzdrawia nasze chore serca, ale przede wszystkim niesie 
nam pociechę...
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czasami w miejscu centralnym, czasami na 
rozdrożu. Człowiek jakby sobie uświadamiał, 
mijając kapliczkę: możesz iść taką drogą, mo-
żesz iść inną. Czy idziesz swoją drogą wraz z 
Bogiem?

W niektórych regionach Polski na kapliczki 
mówi się „ostańce nadziei”. Umieszczało się 
je w takich miejscach, które były niejako na 
granicy jakiejś cywilizacji. Człowiek tam wy-
chodził z bezpiecznego, znanego miejsca do 
miejsca obcego, dzikiego. I tam była kaplicz-
ka - żeby człowiek wiedział, że jest miejsce, z 
którego może czerpać nadzieję. Tak czy owak 

- kapliczki stoją przy drogach, żeby 
człowiek, który jest wędrowcem, 
pielgrzymem życia, pielgrzymem 
wiary, wiedział, że gdy ogarnia go 
jakiś mrok, jakaś ciemność, jakieś 
zniechęcenie, to w tej kapliczce, w 
której zazwyczaj królują wizerun-
ki Maryi, może usłyszeć ten głos 
skierowany do niego. Głos, który 
w smutku, jakimś rozdarciu, ukie-
runkowuje nas na drogę prowa-
dzącą nas na prostą, prowadzącą 
do tego, byśmy nie byli pogubieni. 
Tą drogą jest oczywiście Chrystus. 

Cdn. 

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, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845 
 

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez 
Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystu-
sa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześlado-
wań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała 
szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.

Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty 
tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje 
się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła 
podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbu-
dowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników 
(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczen-
ników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. 
odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu 
biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 

13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później 
przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia wy-
pada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a 
więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego 
dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla 
tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla 
całego Kościoła Powszechnego.

Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym 
Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, 

Podwyższenie 
Krzyża Świętego
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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. ks. Henryk 
Jurczasiak  * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986 

Podczas dwóch miesięcy tegorocznych wakacji w 
Ośrodku Kultury Gminy Tomice każdy mógł znaleźć 
coś interesującego dla siebie. W ofercie dla dzieci i do-
rosłych znalazły się zarówno interesujące zajęcia, jak 
również ciekawe wycieczki. 

Dzieci mogły wybierać spośród wielu przygotowanych przez 
pracowników Ośrodka Kultury Gminy Tomice zajęć. Czekały 
bowiem warsztaty ceramiczne „Skarby Doliny Skawy” i „Ce-

Wspomnienia 
z wakacji

ramiczny świat motyli”, warsztaty plastyczne: malowanie na 
koszulkach, komiksy „bajkowe obrazki”, kubki, talerzyki ręcznie 
malowane, mural na tekturze oraz zajęcia sportowe: spartakia-
da sportowa, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia na 

tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze 
szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność 
poszczególnych relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż 
Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało dla dobra 
rodzaju ludzkiego.

O ukrzyżowaniu Pana Jezusa piszą wszyscy Ewangeliści. Co 
więcej, podają bardzo szczegółowe okoliczności tego wydarzenia. 
Według świadectwa Ewangelistów Pan Jezus został ukrzyżowany 
około godziny 12, a umarł o godzinie 15. Jego pogrzeb odbył się 
ok. godziny 17.

Kara ukrzyżowania była u Żydów znana, chociaż w prawie 
mojżeszowym nie była przewidziana. Aleksander Janneusz 
(103-76 przed Chrystusem) użył jej dla ukarania zbuntowanych 
przeciwko niemu faryzeuszów. Taką karę stosowali powszechnie 
Fenicjanie, Kartagińczycy, Persowie i Rzymianie. Ci ostatni jed-
nak nie stosowali jej wobec obywateli rzymskich. Była to bowiem 
kara uznawana za hańbiącą i bardzo okrutną. Skazańca odziera-
no z szat, rzucano go na ziemię, rozciągano mu ramiona i nogi, 
przybijając je do krzyża. Skazaniec konał z omdlenia i gorączki, 
dusił się. Na domiar złego wisielca nękało mnóstwo komarów, 
a bywało, że konającego rozrywały sępy. Krzyż miał zwykle 
kształt litery T (tau). Ponieważ śmierć na krzyżu miała wszystkie 
znamiona hańby, dlatego cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę 
śmierci przez ukrzyżowanie (316).

Ku czci Krzyża Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. W 
samej Polsce jest ich ponad 100. Istnieje również kilka rodzin 
zakonnych - męskich i żeńskich - pod nazwą Świętego Krzyża. 
Wśród nich najliczniejsze to Zgromadzenie Św. Krzyża, założone 
w 1837 r., a zatwierdzone przez Rzym w 1855 r.

Krzyż celtycki z Irlandii Od I w. spotykamy krzyże wypisy-
wane, rysowane czy ryte graficznie - i to w najróżnorodniej-

szych formach i symbolice, której postacią naczelną jest zawsze 
Chrystus. Od IV w. spotykamy krzyże bez Ukrzyżowanego, 
ale za to bogato wykładane szlachetnymi kamieniami i złotem 
(crux gemmata). Ich forma jest także różna. Spotykamy między 
innymi krzyże Chrystusa, Piotra, Andrzeja, św. Pachomiusza, 
krzyż etiopski, ormiański, jerozolimski itp. We wczesnym śre-
dniowieczu zwykło się wyrabiać krzyże (pasje) z wizerunkiem 
Chrystusa, ale z koroną królewską (diademem) na głowie. Od 
wieku XII datują się krzyże współczesne, pełne wyrazu cierpie-
nia i grozy. Najdawniejszy krzyż znaleziono w Herkulanum, w 
jednym z domów zasypanego przez wulkan (Wezuwiusz) w roku 
63 i 79, którego to odkrycia dokonano w 1748 roku. Na jednej ze 
ścian domu znaleziono wyraźny odcisk dużego krzyża, który tam 
wisiał. Jest nawet otwór po gwoździu w ścianie, na którym ten 
krzyż był umieszczony.

Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc znak krzyża. Początko-
wo czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go dłonią. Miał on 
być wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże 
błogosławieństwo. Zwyczaj ten sięga pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa. Był on traktowany jako credo katolickie, streszczenie 
najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano wiarę w 
Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki podkreślano na-
sze zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć. O znaku krzyża 
świętego pisze już Tertulian (+ ok. 240). Św. Hieronim mówi o 
nim w liście do Eustochii. Pierwsi chrześcijanie tym znakiem po-
sługiwali się bardzo często. Kościół zachował ten zwyczaj, kiedy 
w liturgii błogosławi swoich wiernych.

Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako 
symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować 
jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy 
czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju.
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kajakach. Nie zabrakło także zajęć ku-
linarnych, podczas których dzieci wy-
piekały rogaliki oraz babeczki, a także 
wykonały smaczne lizaki i ciasteczkowe 
zwierzaki. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z robienia biżuterii z 
masy fimo, a także galeria artystyczna.

Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
zorganizował także kilka wycieczek. 
Dla najmłodszych przygotowano wy-
prawę ornitologiczną (w ramach pro-
jektu „Dni Gminy Tomice - organizacja 
cyklu wydarzeń pod hasłem „Łączy nas 
rzeka”: spływ kajakowy, wycieczka or-
nitologiczna „Wzdłuż rzeki Skawy i Wi-
sły” oraz impreza rekreacyjna nad poto-
kiem Radockim” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
oś 4 LEADER. Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi). Kolejną wycieczkę cieszącą 
się dużym zainteresowaniem zorgani-
zowano do Miasteczka Westernowego 
Twinpigs w Żorach, gdzie dzieci miały 
frajdę korzystając z licznych karuzel 
i uczestnicząc w pokazach: napad na 
bank oraz pojedynek rewolwerowców. 
Zorganizowano także wyjazd do Ci-
nema Parku w Krakowie na program 
edukacyjny „Królestwo zwierząt” oraz 
wycieczkę połączoną z ogniskiem do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomi-
cach. W ofercie wakacyjnej nie zabra-
kło kilku wycieczek rodzinnych do 
Morskiego Oka, „Tatralandii” oraz do 
Wrocławia. Zorganizowano również 
spływ kajakowy. Z wakacyjnej oferty 
Ośrodka Kultury skorzystało łącznie 
blisko 500 osób.

www.tomice.pl

Witanowice - Parafia 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)

W niedziele 24 sierpnia zgromadziliśmy się na Mszy Św. dziękczynnej za 
zbiory. Tym razem wieniec dożynkowy i dary tegorocznych zbiorów owo-
ców i warzyw przynieśli do świątyni przedstawiciele wioski Babica. Oni 
też zaangażowali się w oprawę Mszy Świętej przygotowując: komentarz, 
czytanie lekcji oraz modlitwę wiernych. Uroczystość ta zgromadziła licznie 
nie tylko rolników, ale przedsta-
wicieli wszystkich sołectw parafii 
na czele z Burmistrz Wadowic Pa-
nią Ewą Filipiak. Podczas Eucha-
rystii Ks. Proboszcz docenił trud 

Dożynki Parafialne 2014
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rolników, dziękując im za ciężką 
pracę, która niejednokrotnie jest 
niedoceniana. Do tych słów na-
wiązała również Pani Burmistrz, 
która po Mszy Św. zwróciła się 
do zebranych i podziękowała za 
podtrzymywanie tradycji oraz 
codzienną pracę rolnika. Życzy-
ła, aby nigdy nie zabrakło sił do 
pracy w trosce o codzienny chleb powszedni. 

Pani Burmistrz zwiedziła również naszą Izbę Regio-
nalną, która wywarła na niej ogromne wrażenie. 

Pani Edyto!

Zbliżają się Twoje Imieniny 16.09.2014 r. pragniemy z tej okazji jako 
rodzice złożyć Ci najlepsze życzenia:

Życzymy dobrego zdrowia, zadowolenia z pracy, pomyślności w 
działalności katechetycznej, rodzinnej i w tworzeniu tej wspaniałej 
Izby Regionalnej. Dostrzegamy Twoje umiejętności w przekazywaniu 
wartości intelektualnych i wychowawczych naszych dzieci. Jesteś mat-
ką i nauczycielką więc bardziej rozumiesz dzieci, kierujesz się cierpli-

Życzenia
imieninowe
dla naszej

Pani Katechetki
Edyty Bliźnik

wością i miłością do nich. Niech Dobry 
Bóg obdarza Cię potrzebnymi łaskami 
i darami, a Matka Najświętsza osłania 
Swoją opieką. Podziwiamy Twoje zaan-
gażowanie w robienie coraz to nowych 
wystaw w kaplicy św. Anny Samotrzeć 
w kościele parafialnym.

Wyrażamy szczerą wdzięczność za te 
prace. Do życzeń i wdzięczności dołą-
czamy dar Mszy, zamówiony w Twojej 
intencji.

Rodzice dzieci !
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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 życia, z wiary, byśmy 
mogli oglądać oblicze 
Boga w niebie, byśmy 
się cieszyli spotkaniem z 
Matką Bożą Wniebowzię-
tą. Tego życzył wiernym 
w kazaniu odpustowym 
ks. Marek Sendor. Druga 
część kazania poniżej. 

Powiedz nam, dlaczego, 
święty Rodaku z Wadowic, 
jak w dziewiątym roku życia 
twojego, 13 kwietnia, umar-
ła ci matka, a ty szedłeś do I 
Komunii świętej 25 maja tego 
samego roku, wziąłeś wtedy Tę w górze za swoją Matkę? Gdy na 
ziemi byłeś już w dziewiątym roku życia półsierotą... A dlaczego 
później, wiele, wiele lat później, będąc już najwyższą widzialną 
głową Kościoła w całym świecie, bez wytchnienia powtarzałeś 
totus Tuus, cały Twój? A po co, święty Karolu z Wadowic, po-
darowałeś Kościołowi czwartą część różańca świętego? Mało ci 
było istniejących trzech, które wystarczały wszystkim twoim 
poprzednikom - papieżom? Tak, mało ci było. Dla Niej - tak 
wielkiej Matki i Królowej - było ci za mało. Innym wystarczyło, 
ale tobie nie... 

Nie da się, kochani, w życiu swoim być szczęśliwym, nie da się 
być spełnionym, nie da się ze spokojnym sumieniem kłaść na noc 
do łóżka i spać nie budząc się do rana ni razu w ciągu nocy, gdyby 

Obyśmy zdali egzamin 

się testamentu Chrystusa z krzyża nie wzięło w całe swoje życie. 
Synu, oto Matka twoja... To jest twoja Matka! A dziś mówi Jezus: 
Nie szukaj Jej już dłużej na ziemi, bo od dzisiaj jest już ze Mną w 
niebie. Ku niebu spoglądaj, bo w niebie już jest i widzi ciebie. Z 
nieba wszystkich widzi. Ale chodzi o to, byś ty Ją chciał. Byś ty Ją 
chciał szczerze zobaczyć i dostrzec. I by była na całe życie twoje i 
Matką i Królową twoją.

Szpital, a w jednej z sal na łóżku ona, jego własna żona. Wra-
cała z miasta, z cotygodniowego targu. Tłum, ścisk, jak w każdy 
jeden targowy wtorek. I wszystkim się spieszyło. I wszyscy chcieli 
jechać. I pojechali wszyscy. Wszyscy oprócz jej jedynej. Wszyscy 
wsiedli, a tylko ona została. Ale została na torach. Pogotowie 
zabrało ją do szpitala. Ale już bez tego jednego bochenka chleba, 

który wiozła biedna do domu swoim dzieciom i 
bez prawej ręki, która została pomiędzy szyna-
mi. - Nie płacz... - mówi w szpitalu do swojego 
męża. -Zawieziesz mnie do domu starców. choć 
bardzo cię kocham i nasze wspólne dzieci. Ale 
jakie ja mam prawo komplikować ci życie? Na 
wsi nie da się normalnie pracować bez ręki. Z 
czasem znajdziesz sobie inną... (A byli zaledwie 
cztery lata po ślubie). On wyciera chusteczką 
zapłakane oczy i ze szlochem przerywa: -Co 
ty wygadujesz kochanie? Od dziś będę kochał 
cię jeszcze bardziej. Bo większej miłości od tej 
strasznej chwili teraz ci potrzeba...

Upłynęły długie lata. Urodziły im się ko-
lejne dzieci. On całkiem posiwiał. Obydwoje z 
umęczenia pracą na wsi pochylili się prawie że 
do ziemi. Pewnego wieczoru jedno z ich dzieci, 
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przeglądając w ukryciu rodzinny album, wskazuje ze zdziwie-
niem na ślubne zdjęcie rodziców, mówiąc: -Mamusiu, tu miałaś 
przecież jeszcze obie ręce... Matka, ze wzruszeniem, nie mogąc 
ukryć łez, przytula córkę do serca, mówiąc: Tak, kochanie moje. 
Dziś nie mam ręki, ale mam przecież was. A nie wiem, jak to 
byłoby dzisiaj, gdyby nie ten straszny, okropny egzamin dla wa-
szego taty... Gdyby nie ta ciężka próba sprzed tylu już laty... - Nie 
znajdę sobie innej - powiedział. - Będę cię kochał nawet bez ręki.

Mąż zdał egzamin przed tą, której miłość ślubował aż po grób 
przy Pańskim, Chrystusowym ołtarzu. I zdał ów egzamin jako 

ojciec rodziny przed własnymi dziećmi. Zdał, bo nie szukał dla 
nich innej matki. Nie szukał takiej, która będzie miała dwie ręce 
i zdolna będzie do pracy na ich polu. Obyśmy i my, kochani w 
Chrystusie, zdali egzamin z życia swego. Z całego życia. Egzamin 
z wiary ojców naszych. Egzamin z dziedzictwa, ze spuścizny, któ-
ra nam pozostawił święty Jan Paweł II, papież z tej ziemi. Obyśmy 
z życia na tej ziemi egzamin wszyscy zdali. A wówczas wszyscy 
w niebie się znajdziemy. Wszyscy... Trafimy do nieba, gdzie dziś 
odeszła Patronka tej świątyni - Matka Boga i Matka nasza - Naj-
świętsza Dziewica Maryja. 

Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800)

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez 
Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystu-
sa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześlado-
wań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała 
szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.

Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty 
tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje 
się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła 
podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbu-
dowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników 
(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczen-
ników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. 
odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu 
biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 
13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później 
przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia wy-
pada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a 
więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego 
dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla 
tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla 
całego Kościoła Powszechnego.

W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie pod wodzą Cho-
zroeza. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także i kościół 
Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje Krzyż Pana 
Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o odzyskanie 
Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz odniósł 
nad Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmu-
szeni do oddania świętej relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy 
sam cesarz chciał na swoich ramionach zanieść Krzyż Chrystusa 
na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, kiedy zdjął swoje 
królewskie szaty. Jest to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla 
Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną 
relikwię podzielono na drobne części i rozesłano je niemal po 
wszystkich okolicznych kościołach.

Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie ko-
ściół św. Guduli w Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie prze-
chowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi 
w czasie największych uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej 
jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową 
Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza. 

14 września 

Podwyższenie
Krzyża Świętego

Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół 
dominikanów w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991, 
chociaż nadal w kościele tym znajdują się dwa inne relikwiarze 
Krzyża świętego). Stosunkowo dużą część Krzyża świętego po-
siada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją 
podarować benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana, 
króla Węgier (+ 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa 
„Góry Świętokrzyskie”. Wreszcie dość znaczna relikwia Krzyża 
świętego znajduje się w bazylice Krzyża Świętego w Rzymie.

Ku czci Krzyża Świętego wzniesiono mnóstwo kościołów. W 
samej Polsce jest ich ponad 100. Istnieje również kilka rodzin 
zakonnych - męskich i żeńskich - pod nazwą Świętego Krzyża. 
Wśród nich najliczniejsze to Zgromadzenie Św. Krzyża, założone 
w 1837 r., a zatwierdzone przez Rzym w 1855 r.

Na czele czcicieli Krzyża stoi św. Paweł Apostoł. Szczególnym 
nabożeństwem do Krzyża wyróżniała się św. Helena, cesarzowa. 
Jednak na wielką skalę kult Krzyża zapoczątkowało średniowie-
cze, kiedy to bardzo żywo i powszechnie rozwinął się kult męki 
Pańskiej. Wśród świętych wyróżnili się tym nabożeństwem: św. 
Bernard z Clairvaux (+ 1153), św. Franciszek z Asyżu (+ 1226), 
św. Bonawentura (+ 1274), św. Filip Benicjusz (+ 1285), a w latach 
późniejszych bł. Władysław z Gielniowa (+ 1505), św. Piotr z Al-
kantary (+ 1562), św. Jan od Krzyża (+ 1591) i św. Paweł od Krzy-
ża (+ 1775). W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do swojej męki 
Jezus obdarzył wielu świętych darem stygmatów. Dzieje Kościoła 
znają aż 330 podobnych wypadków. Pierwszy stwierdzony hi-
storycznie fakt stygmatów spotykamy u św. Franciszka z Asyżu. 
W ostatnich czasach mówiło się głośno o stygmatykach: Teresie 
Neumann z Konnersreuth (+ 1962) i o św. o. Pio (+ 1969).

Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża 
jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go 
traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, 
miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codzien-
nego stroju.



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

14 września 201468 

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

 6914 września 2014

Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
www.zator.diecezja.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., śr., czw. 16-18; sob. 8-10 * MSZE ŚWIĘTE * Niedziele 
i święta: 7, 8 (kaplica Laskowa), 9, 10:30, 12, 18 * PROBOSZCZ: ks. Jacek Wieczorek, R.M. * WIKARIUSZE: ks. 
mgr Robert Jończyk, ks. mgr Bartłomiej Bartosik, moderator dekanalny Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 
i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. Krzysztof Wieczorek, kapelan Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze; ks. mgr Wojciech Momot * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Laskowa (426), Podolsze (1345), Rudze (438), 
Trzebieńczyce (309), Zator (3727)

24 sierpnia br. na terenie gospodarstwa młynar-
skiego P. Tadeusza Sopickiego w Rudzach zagrała 
biesiadnie „Zatorska Orkiestra” wspólnie z Katarzyną 
Szybisty i Lucyną Rutkowską. Nie zabrakło także cie-
kawych propozycji dla poszukujących ciekawych zajęć 
warsztatowych. Można było spróbować wyplatania 
koszy z wikliny oraz własnoręcznie wypiekać chleb. 
Właściciel młyna osobiście oprowadzał po młynie 
opowiadając o pracy w młynie.

Dęciaki w Młynie

Czcigodnemu ks. Robertowi, z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, radości, zdrowia w dalszym realizowaniu powołania kapłańskiego, 

błogosławieństwa Bożego w gorliwej duszpasterskiej pracy i satysfakcji z jej owoców,
Niech Matka Boża i św. Robert wypraszają potrzebne łaski.

Z wdzięcznością i modlitwą: Parafianie, czytelnicy i redakcja „Carolusa”
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WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
Co niesie tydzień

(14 - 20 IX)
14 IX - Święto Podwyższenia Krzyża świętego

WIELKICH DZIEŁ BOGA NIE ZAPOMINAJMY

W pierwszym czytaniu z Księgi Liczb (Lb 21,4b-9) mowa jest 
o ludzkiej niecierpliwości i Bożym miłosierdziu. Lud, idąc przez 
pustynię, stracił cierpliwość. Trudno się dziwić. Mówili: Uprzy-
krzył nam się pokarm mizerny. Żywili się manną. I za to Pan Bóg 
ukarał ich plagą węży jadowitych. Przerażeni prosili Mojżesza, by 
wstawił się za nimi. On się wstawił za nimi i kazał Bóg umieścić 
na wysokim palu miedzianego węża. Ktokolwiek na niego spoj-
rzał, był zachowany przy życiu.

Czy słuszny był gniew Boży? Oczywiście że tak. Chociaż droga 
rzeczywiście była trudna, jednak oni przeżyli tak wiele cudów i 
ujrzeli tyle znaków, iż powinni Bogu zaufać. Symbol węża, który 
najpierw kąsa, a później jako miedziany znak uzdrawia, w pe-
wien sposób wiąże się z rajem. Tam też wąż ukąsił Adama i Ewę, 
zarażając ich nieposłuszeństwem.

Dalsze tłumaczenie tego wydarzenia znajdujemy w drugim 
czytaniu, w Liście do Filipian (Flp 2,6-11), w którym apostoł Pa-
weł mówi, że Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał 
z tej sposobności, by zrównać się z Bogiem, lecz ogołocił się z sa-
mego siebie przyjąwszy postać sługi. I w zewnętrznym przejawie 
uznany za człowieka przyjął za ludzi śmierć krzyżową. Dlatego 
został wywyższony. Oczywiście, nikt z ludzi nie mógłby z tego 
dokonać, tylko Ten, który jest Bogiem, a uniżył się. Jego uniże-
nie polega na tym, że pozwolił się przybić jak wąż miedziany na 
drzewie krzyża, aby każdy, kto spojrzy na Niego - czyli uwierzy 
- pozostawał przy życiu.

Jeszcze dobitniej tłumaczy to Ewangelia świętego Jana (J 
3,13-17) w rozmowie Jezusa z Nikodemem, który przyszedł do 
Niego w nocy. Powiedział Pan Jezus do Nikodema: A jak Moj-
żesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne.

Te czytania mówią o kruchej doskonałości człowieka. Kruchej 
dlatego, że jak na pustyni, tak i w innych wydarzeniach, wypad-
kach człowiek się buntuje przeciwko Bogu, przeciwko Jego łasce. 
Zapomina o darach Bożych i przywiązuje się do rzeczy nieważ-
nych, pozwalając górować ciału nad duchem. A równocześnie 
potencjalnie jest doskonały/ bo do tej doskonałości został stwo-
rzony; Chrystus przez swoją łaskę tę zdolność do doskonałości 
wydobywa z człowieka, tak że może on być godnym bratem Jezu-
sa Chrystusa. Godnym najwyższego szczęścia, to znaczy - nieba.

W glinianym naczyniu niesie człowiek swoje zbawienie

15 IX - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

BÓG CIERPIĄCY PO LUDZKU TWORZY NOWĄ RZECZY-
WISTOŚĆ, ŚWIAT BEZ CIERPIENIA I ŚMIERCI

W pierwszym czytaniu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 5,7-9) 
święty apostoł Paweł mówi o Chrystusie cierpiącym, o Mężu 
cierpienia, który jako Syn równy Ojcu nauczył się posłuszeństwa 
przez to, co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą 
zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

To pierwsze czytanie jest skierowane na Ewangelię świętego 
Jana (J 19,25-27), która przedstawia Chrystusa umierającego na 
krzyżu i przekazującego w ostatniej chwili swego życia swoją 
Matkę pod opiekę świętego Jana.

Przy ofiarowaniu maleńkiego Jezusa w świątyni starzec Syme-
on powiedział do Najświętszej Dziewicy: „A Twoją duszę miecz 
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. W tych sło-
wach zawarta jest zapowiedź transplantacji cierpienia z Syna na 
Matkę. Każda matka cierpi wraz z cierpiącym dzieckiem.

Najświętsza Dziewica przeżywała to cierpienie nieporówny-
walnie więcej ze względu na czystość Jej duszy. Cierpiała z całą 
ludzkością. To nie było tylko Jej cierpienie, ale cierpienie całe-
go świata. W słowach starca Symeona zaznaczony jest również 
cel tego cierpienia. Jest on fundamentem zbawienia, ponieważ 
Chrystus jednoczy się z bólem całego stworzenia i z śmiercią 
wszystkiego, co żyje, aby w tym bólu i w swoim posłuszeństwie 
zwyciężyć cierpienie i śmierć.

A słowa - „aby wyszły na jaw zamysły serc wielu” - mówią o 
podziale. O tym podziale, o którym Jezus wspomina w innym 
miejscu, mówiąc, że będzie ojciec przeciwko synowi, matka prze-
ciw córce, a syn przeciw ojcu; że przyszedł przynieść nie pokój, 
ale miecz, podział w rodzinach, to miecz, który jest prawdą roz-
dzielającą nawet bliskich.

Cierpienie Chrystusa było cierpieniem Maryi, a cierpienie 
Maryi cierpieniem Chrystusa

16 IX – Wtorek

KOŚCIÓŁ JEDNOCZY DO NAŚLADOWANIA JEUSA
I DO DZIAŁANIA Z NIM

W pierwszym czytaniu z Listu Pawła Apostoła do Koryntian 
(1 Kor 12,12-14.27-3la) jest opisane Mistyczne Ciało Jezusa Chry-
stusa; tym Ciałem my jesteśmy. On zaś jest głową. To porównanie 
bierze się stąd, że tak jak w ludzkim ciele każdy członek ma swoje 
zadanie, tak samo w tym mistycznym ciele Chrystusa, którym 
jest Kościół, wszyscy ochrzczeni stanowią jedno: napojeni zostali 



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

14 września 201470 

jednym duchem i są obdarowani różnymi zdolnościami. Więc 
najpierw to są apostołowie, później prorocy, następnie nauczy-
ciele, potem ci, którzy mają dar dokonywania cudów, pomagania, 
rządzenia, przemawiania językami.

W Ewangelii według św. Łukasza (Łk 7,11-17) jest o wskrze-
szeniu młodzieńca z Nain. Jezus udał się do Nain i spotkał wielki 
tłum. Wynoszono umarłego, jedynego syna matki. Chrystus 
użalił się nad niąj rzekł: Nie płacz! Następnie przystąpił, dotknął 
mar i rzekł: Młodzieńcze, Tobie mówię: Wstań! Zmarły usiadł i 
zaczął mówić.

Chrystus czynił różne cuda: wskrzeszał, uzdrawiał, nauczał, 
kierował i dalej to czyni przez swoich naśladowców. Chrystus 
dalej wskrzesza, uzdrawia, uczy, kieruje Kościołem i światem. 
Działalność, którą rozpoczął na ziemi, trwa dalej w Jego wy-
znawcach.

Chrystus dalej działa przez tych, którzy Go ukochali

17 IX –Środa

MIŁOŚĆ JEST POCZĄTKIEM I KOŃCEM,
JEST ZAWSZE W BOGU

Święty apostoł Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 12,31-
13,13) mówi, że z tych wszystkich darów, jakimi są obdarzeni 
członkowie mistycznego ciała Chrystusa, największa jest miłość. 
Bo choćby człowiek miał wiarę przenoszącą góry, czy wszelką 
możliwą wiedzę, czy choćby nawet rozdał całą swą majętność, ale 
nie miał przy tym  miłości, nic by nie zyskał. Wymienia święty 
Paweł czym jest miłość, co ją cechuje: jest cierpliwa, łaskawa, 
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie jest pyszna ani bezwstyd-
na, nie unosi się gniewem, nie szuka swego, nie pamięta złego, 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą, 
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje... Przeciwieństwem tego jest czytanie z 
Ewangelii (Łk 7,31-35), które mówi o przekorze, przeszkadzającej 
Słowo Boże; przekorze i zawiści, na które było chore pokolenie 
współczesne Jezusowi. Porównał je do dzieci na rynku, które nie 
mogły się zgodzić co do tego, w co się będą bawić. Nie zgadzały 
się, ponieważ nie było miedzy nimi miłości. Podobnie jak dzieci 
zazdrosne, przewrotne nie mogą się pogodzić przy wspólnej za-
bawie w radości, podobnie pokolenie przewrotne i zawistne nie 
przyjmie żadnej dobrej sprawy.

Zawiść i przewrotność niszczy każde dzieło

18 IX - Czwartek - Święto św. Stanisława Kostki,
zakonnika, patrona Polski

CZAS PRZEŻYWANY W BOGU MA WYŻSZE WYMIARY

Pierwsze czytanie z Księgi Mądrości (Mdr 4,7-15) mówi, że 
miarą starości jest życie nieskalane - tak to można nazwać; że 
sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, spełnił się wobec 
DPga, ponieważ wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył cza-
sów wiele i dusza jego spodobała się Bogu.

Przykładem jest właśnie święty Stanisław Kostka, który żył za-
ledwie 18 lat. Maksymą życia św. Stanisława było: „Do wyższych 
rzeczy jestem stworzony”. A kiedy już spełniły się jego marzenia 
i został jezuitą, jego mottem życiowym stały się słowa: „Począt-
kiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste”.

Ewangelia (Łk 2,41-52) jak gdyby podsumowuje ten sposób 
myślenia, mówi bowiem o zagubienia dwunastoletniego Jezusa w 

świątyni, kiedy rodzice przyszli z Nim na święto paschy. Szukali 
Go trzy dni, po czym okazało się, że siedział między nauczyciela-
mi, przysłuchiwał się i zadawał im pytania, a wszyscy, którzy Go 
słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

W tym wydarzeniu jest przedstawione, że młody człowiek 
może dotykać wielkich Bożych tajemnic, że może wiarą dorów-
nywać starcowi. Istotne również jest zdanie, które wypowiedział 
Chrystus na zarzut Maryi: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Pan Jezus rzekł 
wówczas: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że po-
winienem być w tym, co należy do mego Ojca? W tych słowach 
zawiera się niejako wyrzut, że zamiast Go szukać, od razy powin-
ni udać się do świątyni, bo gdzież indziej mógłby być.

Kiedy zginie nam Chrystus i szukajmy Go w Kościele

19 IX-Piątek

NIEWIARA W ZMARTWYCHWSTANIE
JEST NIEWIARĄ WŻYCIE

W dzisiejszym pierwszym czytaniu (1 Kor 15,12-20) święty 
apostoł Paweł polemizuje z tymi, którzy nie wierzą w zmar-
twychwstanie. Niejako dowodem na zmartwychwstanie jest to, 
że Chrystus pokonał śmierć, że widzieli Go świadkowie. Świad-
ków Jego życia po śmierci było bardzo wielu.

Natomiast w Ewangelii (Łk 8,1-3) mowa jest o tym, że Chrystus 
wypędzał złe duchy z ludzi - między innymi z Marii Magdaleny, 
która opuściło aż siedem złych duchów. To wypędzanie duchów 
świadczy o istnieniu świata niewidzialnego, świata duchowego, 
którego Chrystus jest Panem. Istnienie tego świata duchów jest 
dla nas dowodem istnienia innej rzeczywistości; rzeczywistości, 
której nie możemy rozsądzać naszymi doświadczeniami tego 
świata. Istnienie świata duchów otwiera nas również na zmar-
twychwstanie, którego źródłem jest Ten, który z nieba zstąpił.

Tylko w duchu możemy rozeznać sprawy duchowe

20 IX – Sobota

ZMARTWYCHWSTANIE JEST PRZENIESIENIEM
I PRZEOBRAŻENIEM

W pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (1 Kor 15,35-
37.42-49) święty Paweł kontynuuje poprzednie rozważanie o 
zmartwychwstaniu, odpowiadając na pytania, jak ono ma wy-
glądać. Mówi: Zasiewa się zniszczalne - powstaje niezniszczalne. 
Zasiewa się niechwalebne - powstaje chwalebne. Sieje się słabe 
- powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało 
duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstaje tez ciało niebieskie. 
Na końcu mówi: Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak 
też będziemy nosić obraz człowieka niebieskiego.

W Ewangelii (Łk 8,4-15) jest znana przypowieść o siewcy, 
mówiąca o tym, jak ziarno wpadało w różne miejsca - na złą i 
dobrą glebę. Na złej glebie nie wyrosło, a na dobrej wydało plony 
stokrotne. Przypowieść o siewcy wspiera rozważanie o zmar-
twychwstaniu, ponieważ siewca jest z nieba. On jest Niebiańskim 
Siewcą, który zasiewa ziemię ziarnem, które obumiera, aby dać 
nowy plon, ten plon zebrany, jest gromadzony w spichrzach nie-
biańskich. To jest myśl o zmartwychwstaniu.

Bóg zasiewa ziemię takim ziarnem, które rodzi się dla nieba

Ks. H. Młynarczyk


