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Z życia k ościoła

- Watykan, 2 września: Papież do mieszkańców Biesłanu: lep-
szy świat jest możliwy

Lepszy świat jest możliwy – pisze Franciszek w przesłaniu 
do mieszkańców Biesłanu z okazji 10. rocznicy tragicznych wy-
darzeń w zajętej przez islamskich terrorystów szkole. Zginęło 
wówczas 331 osób, w tym 186 dzieci, a ponad 700 odniosło rany. 
List Papieża do Północnej Osetii zawiózł o. Paolo De Carli, prze-
or klasztoru karmelitów w Trydencie, który wkrótce po tragedii 
przyjął u siebie ponad 60 mieszkańców Biesłanu. Były to głównie 
doświadczone tragedią dzieci, którym towarzyszyli rodzice lub 
dziadkowie.

Właśnie do tego spontanicznego gestu solidarności nawiązuje 
w swym przesłaniu Papież. „Ta tragedia zabiła w sercu wielu ludzi 
uśmiech i nadzieję, jednak dzięki oddaniu karmelitów i wolon-
tariuszy mogli oni na nowo odkryć piękno posiadania domu. To 
piękne dać komuś schronienie, dać mu odczuć gościnność i mi-
łość. Jestem pewny, że to zgasiło w ich sercach płomień rozpaczy 
i nienawiści, wykorzeniając zarazem chęć zemsty” – pisze Fran-
ciszek. Wyznaje zarazem, że otwarcie bram karmelitańskiego 
klasztoru dla potrzebujących napełniło go radością. „Pokazujcie 
nadal, że lepszy świat jest możliwy: siejcie przebaczenie, miłość 
i otwartość wiedząc, że owoce przyjdą z czasem i się pomnożą” 
– podkreśla Franciszek. Wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku 
tragedii w Biesłanie zawierza Chrystusowi prosząc, by uleczył On 
otwarte rany, które pozostały w ich sercach.

- Niemcy: kard. Marx podsumował wizytę w Polsce
Na zakończenie swojej wizyty w Polsce kard. Reinhard Marx 

stwierdził, że „Kościoły w obu krajach powinny bardziej współ-
pracować na rzecz pokoju”. Przewodniczący episkopatu Niemiec 
wyraził również podziw dla polskich biskupów z 1965 r. i zazna-
czył, że również dziś polscy i niemieccy katolicy wspólnie powin-
ni wykazać odwagę i wspólnie działać na rzecz pokoju. 

W rozmowie z diecezjalną rozgłośnią Domradio w Kolonii 
kard. Marx powiedział, że dzisiaj Kościół katolicki w Polsce i w 
Niemczech też może być pomostem między narodami, głównie 
„przez spotkania, modlitwę i głoszenie Słowa Bożego. Wystarczy, 
że głosimy Ewangelię i dajemy ludziom szansę spotkania” – po-
wiedział przewodniczący niemieckiego episkopatu i dodał, że 
kard. Kazimierz Nycz w Warszawie wspominał mu o czasach ko-
munizmu, kiedy między polskimi i niemieckimi parafi ami utrzy-
mywane były bardzo intensywne kontakty. To one prowadziły 
później często do partnerstwa między miastami. Kościół ma więc 
często możliwości, których nie mają politycy i to zdaniem kard. 
Marxa należy wykorzystać.

Niemiecki purpurat przyznał, że podczas swojej podróży po 
Polsce zauważył wśród ludzi lęk związany z aktualną sytuacją na 
Ukrainie. Jego zdaniem, Kościół w Niemczech powinien uważnie 
wysłuchać Polaków i ich trosk. „Co prawda – jak zaznaczył – nie 
możemy zaczynać żadnej politycznej akcji, bo od tego są polity-
cy, ale możemy wspomóc modlitewnie”. Kard. Marx dodał, że 
właśnie z tego powodu na synod Kościoła greckokatolickiego na 
Ukrainie w przyszłym tygodniu uda się bp Stephan Ackermann, 
jako przewodniczący niemieckiej Komisji Justitia et Pax.

-Polska, 1 września: 75. rocznica wybuchu II wojny światowej: 
główne uroczystości

W Gliwicach i Warszawie biskupi Polski i Niemiec modlili się 
w z okazji 75. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Podczas 
wczorajszej modlitwy w gliwickiej katedrze przewodniczący 
episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zaapelował o pamięć 
o ofi arach wojny oraz zachęcił do gorliwej modlitwy w inten-
cji pokoju. Na czele delegacji episkopatu Niemiec przybył jego 
przewodniczący kard. Reinhard Marx. W odczytanej po polsku 
jego homilii znalazły się słowa wyznania win za zło, jakie miało 
miejsce w przeszłości: 

„To, co wtedy wyszło z Niemiec, wstrząsa do dnia dzisiejszego 
nas, Kościół w Niemczech – stwierdził kard. Marx. – Dotknięci 
stoimy przed tą rzeczywistością, że w czasie wojny ówczesny 
Kościół niemiecki nie potępił tego aktu. To, że ludzie w duchu w 
Ewangelii, mimo takich doświadczeń, poszli drogą przebaczenia, 
odczytujemy jako wielki cud i łaskę Boga”.

Dziś przewodniczący niemieckiego episkopatu przybył do 
Warszawy, gdzie spotkał się z kard. Kazimierzem Nyczem, modlił 
się o pokój przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz zwiedził 
Muzeum Powstania Warszawskiego.

O godz. 4:45 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej przy-
pomniano na Westerplatte. Metropolita gdański abp Sławoj Le-
szek Głódź zapewnił przy tej okazji o solidarności i modlitwie za 
narody, które doświadczają wojny. Szczególną uwagę zwrócił na 
los naszych wschodnich sąsiadów:

„Królowa Pokoju niech przyniesie to Boże błogosławieństwo 
na ludy i narody, w tym dla narodu ukraińskiego i tylu innych 
krajów, które doświadczają wojny. A dla Ukrainy mówimy dzisiaj 
z Westerplatte: Niech żywe wilna i niezawisima Ukraina”.

W porannych uroczystościach wziął także udział premier Do-
nald Tusk. Po ofi cjalnych wystąpieniach odbył się apel pamięci, a 
następnie oddana została salwa honorowa.

-Papież o ochronie życia i Ewangelii w polityce
Na zakończenie południowego spotkania na Anioł Pański 

Papież zaapelował o ochronę ludzkiego życia i zdrowia. Nawiązał 
tym samym do obchodzonego we Włoszech Dnia Ochrony Stwo-
rzenia, którego promotorem jest tamtejszy episkopat. 

„Tegoroczny temat jest bardzo ważny: «Wychowywać do 
ochrony stworzenia dla zdrowia naszych państw i naszych miast» 
- mówił Papież. - Apeluję o wzmocnienie zaangażowania wszyst-
kich: instytucji, stowarzyszeń i obywateli, po to, aby chronione 
było życie i zdrowie ludzkie przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska i przyrody”.

Zwracając się do katolickich parlamentarzystów, biorących 
udział we Frascati pod Rzymem w 5. Forum Sieci Katolickich 
Ustawodawców, Papież zachęcił ich, by pełnili swą delikatną 
rolę w zgodzie z wartościami ewangelicznymi. Pozdrowił także 
organizatorów międzyreligijnego meczu na rzecz pokoju, który 
jutro wieczorem zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w 
Rzymie.
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Przeszło dziewiętnaście wieków temu w małej galilejskiej wio-
sce Nazaret żyli pobożni małżonkowie z rodu Dawidowego, który 
nazywali się Joachim i Anna. Byli w podeszłym wieku i już prawie 
stracili nadzieję, że Bóg pobłogosławi ich dzieckiem. Spełniło się 
jednak ich najgorętsze pragnienie: doczekali się narodzin córki, 
której dali imię Maryja. To ona po wszystkie czasy jest „błogo-
sławiona między niewiastami”. To ona zostanie wybrana spośród 
wszystkich ludzi, by być Matką Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 
który stał się Człowiekiem i przyszedł na świat dla naszego zba-
wienia.

W dniu 8 września od dawna obchodzimy święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. W Jerozolimie już w końcu V wieku 
znajdowała się bazylika Narodzenia Maryi, obecnie pod wezwa-
niem św. Anny.

MATKA BOSKA SIEWNA
Każdy z nas związany jest na swój sposób z jednym dniem w 

roku - dniem swoich urodzin. Każdy z nas różnie przeżywa ten 
dzień. Taki dzień miała również Matka Boża. Kościół w osobnym 
świecie, w dniu 8 września, przypomina wiernym tę chwilę, kie-
dy to w domu Joachima i Anny przyszła na świat dziewczynka. 
Urodziła się ta, która miała dać życie Zbawicielowi Świata. Naro-
dzenie tego dziecka to zapowiedź bliskiego przyjścia na świat tak 
długo oczekiwanego Mesjasza-Siewcy Słowa Bożego. Święto Na-
rodzenia NMP najwcześniej obchodzono w Jerozolimie. W VII 
w. święto to zaczęto obchodzić w Rzymie, w krajach zachodnich, 
a następnie słowiańskich. Do Polski „przybyło” wraz z chrześci-
jaństwem. Święto to szczególnie upodobał sobie lud wiejski nazy-
wając je świętem Matki Bożej Siewnej. Chłopi obrali sobie Maryję 
za patronkę dorodnego ziarna wrzuconego w glebę ojczystą, aby 
wydało plon stokrotny. Stało się tak z jednej strony dlatego, że 
przypada ono w okresie jesiennych siewów. Ten symbol siewu ma 
jednak drugie, głęboko chrześcijańskie znaczenie. Okres siejby i 
kiełkowania to przecież okres dzieciństwa. Któż więc jak nie to 
święte dziecko - Maryja ma błogosławić siewcom w ich ciężkiej 
pracy.

Aby być dobrym siewcą nie wystarczy samo wrzucenie ziarna 
do ziemi. Dobry siewca musi kochać swoją ziemię, musi też mieć 
silną wiarę, że Bóg pomnoży jego trud i z tego ziarna wyrośnie 
dorodne zboże zabezpieczając obfitość na cały rok.

To proste, chłopskie rozumowanie połączyło siew na roli z 
siewem owocu duchowego. Jezus Chrystus w swej nauce przy-
równywał Siebie do siewcy. Obserwacja zasianego ziarna stała 
się treścią przypowieści. Plonowanie ziarna zasianego zależy od 
wielu warunków. Zależy od dokładności siewu, gleby na którą 
upadło, ale również otoczenia, oraz właściwej pielęgnacji przy 
wzrastaniu.

Dlatego rolnik-siewca wierny polskiej tradycji i ufny mocy 
Bożej przynosi ziarno do poświęcenia. Dlatego ustami kapłana 
prosi Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, aby dał mu 
moc wydania plonu.

Ze słów modlitwy obrzędowej poświęcenia ziarna wynika 
wskazanie dla nas Ziarno Słowa Bożego ma w nas przynieść bo-
gaty plon. Któż może nam w tym pomóc jak nie Maryja.

Chrystus postanowił siać na ziemi dobre rękami swej Matki. 
Siew Maryi, to siew wiary, pobożności i miłości Boga i bliźniego, 
to siew, którego plonem jest królestwo Jej Syna. Znamienne, na 
ten temat słowa powiedział w 1937 r. św. Maksymilian Kolbe: 
„Trzeba kwiaty zasiać, aby zakwitły. Do rozwoju ich potrzebne 
jest jednał słońce i rosa. Gdy słońca i rosy nie będzie kwiat nie 
urośnie. Z duszą naszą jest tal samo. Żeby mogła wzrastać du-
chowo musi ją ogrzewać słońce i musi posiadać rosę łaski. Tym 
słońcem i tą rosą nie jest nikt inny tylko Niepokalana”.

Pamiętajmy o tym w dniu Jej Narodzenia - Matki Bożej Siew-
nej. Pamiętajmy c tym codziennie. Pozwólmy Jej siać i pozwólmy 
pielęgnować to, co w nas z woli Bożej zasiane zostało. 



7 września 20146  77 września 2014

1. Jak mamy siê zachowaæ 
wobec grzesz¹cego? 

2. Co nale¿y zrobiæ jeœli 
nas nie pos³ucha? 

3. Kiedy i komu u¿yczy 
Ojciec wszystkiego? 

NARODZENIA NMP
8 września

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny najpierw obchodzono na Wscho-
dzie, później w Kościele powszechnym. 
Święto Narodzenia Matki Boga i naszej 
Matki jest bardzo radosne. Wiele miej-
scowości na świecie pod różnymi we-
zwaniami czci dzisiaj Maryję jako swoją 
Patronkę.

Urodzinowe spotkanie z Matką Bożą
Nie wiemy dokładnie, gdzie urodziła 

się Maryja - zapewne w jakimś miasteczku 
Galilei - prawdopodobnie w Nazarecie. 
Jej rodzice - Joachim i Anna - bardzo cie-
szyli się z narodzin córeczki, bo jak mówi 
tradycja byli już w podeszłym wieku. Nie 
wiedzieli wówczas kim będzie ich córka 
gdy dorośnie. Ani oni, ani nikt z ludzi nie 
domyślał się, że urodziła się bez grzechu 
pierworodnego, że będzie Matką Syna Bo-
żego i Matką Wszystkich Ludzi,

MATKA BOSKA SIEWNA

Zeszła z nieba na ziemię 
rano, raniuteńko 
Najświętsza Marja Panna 
i swoją świętą ręką 
rzuciła pierwsze ziarno 
w świeżo zoraną ziemię pulchną 
i czarną. 
Rzuciła ziarno na chleb: 
niech wschodzi! 

niech zimę przetrzyma, 
niech z wiosną setnie obrodzi, 
by latem nasycić wszystkich 
głodnych ziemi. 
Jesiennym, wczesnym rankiem 
chodzi 
po roli Matka Boska Siewna 
i sieje rękami własnemi 
ziarno na przedni, 
sytny i zdrowy chleb powszedni. 

E. SZELBURG - ZAREMBlNA 
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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)

W środę 13 sierpnia nabożeństwo ku czci MB Fa-
timskiej w kościele św. Piotra w Wadowicach połączo-
ne było z nawiedzeniem fi gury Michała Archanioła z 
Groty Objawień na Gargano. 
Po uroczystej Mszy św., której 
przewodniczył ks. bp. Jan Zając 
ks. prowadzący odczytał akt 
zawierzenia parafi i Archaniołowi 
Michałowi i wyruszyła procesja 
ulicami Wadowic do bazyliki pa-
pieskiej w rynku w czasie której 
rozważano tajemnice różańca 
św. Figura Michała Archanioła 
uroczyście niesiona nawiedziła 
bazylikę gdzie odśpiewano Apel 
Jasnogórski. W następnej kolej-
ności św. Archanioł nawiedził 
klasztor ojców Karmelitów. 
Wzięło udział w tym nabożeń-
stwie bardzo wielu czcicieli Mat-
ki Bożej i Archanioła Michała, 

FATIMA 
Z ARCHANIOŁEM MICHAŁEM

którego fi gura, jak już wspominaliśmy w poprzednim 
numerze, od kilku dni królowała w kościele św. 
Piotra. Poniżej zamieszczamy powitanie ks. bp. Jana 
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przez ks. proboszcza Kasperka i słowo wprowadzające 
przed Mszą św. bp. Jana.

Ekscelencjo, Księże Biskupie 
Janie! Znasz tę świątynię od lat. 
Jutro będziemy przeżywać 23. 
rocznicę konsekracji naszej świą-
tyni przez świętego Jana Pawła II. 
Byłeś tutaj w tym dniu. Pielęgnu-
jemy co roku to wielkie wydarze-
nie dla Wadowic, a szczególnie w 
tym roku, kiedy Papież Jan Paweł 
II został ogłoszony świętym. 
Również ta peregrynacja święte-
go Michała Archanioła z Gargano 
miała na celu przede wszystkim 
przypomnieć nam wszystkim, 
że jest niebo. Ale i również przy-
pomnieć nam wszystkim, że jest 
szatan. I chcieliśmy wykorzystać 
te godziny dla naszej parafii, 
byśmy podnieśli chociaż trochę 
poprzeczkę świętości w swoim 
życiu. Myślę, że święty Michał 
Archanioł dopomógł nam w 
tym, a dzisiaj pokornie prosimy 
pokornie Matkę Bożą w tytule 
kalwaryjskim oraz fatimskim, by te modlitwy zanoszone przez 
chór aniołów i archaniołów ze świętym Michałem przedstawiła 
swojemu Synowi. 

- Ucz nas Chrystusa, Marko! – tak powiedział Jan Paweł II, 
kiedy koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej dla naszego ko-
ścioła. Uczymy się przez te lata i wspominamy również Michała 
Pioska. Ta peregrynacja ma bowiem swoje zakorzenienie w jego 
osobie. W listopadzie ubiegłego roku 20 lat minęło od jego śmier-

ci. Tak on, jak i ja jako drugi proboszcz, staraliśmy się wypełnić 
to przesłanie świętego Jana Pawła 
II, który mówił w homilii w czasie 
konsekracji, żeby tutaj rozbrzmie-
wało nieustannie wyznanie Pio-
trowe: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego!

Bądź z nami, Księże Biskupie 
Janie, w tej modlitwie, ale również 
zawsze, kiedy myślisz o Wadowi-
cach, o całym naszym mieście, 
byśmy nie zawiedli tego Patrona, 
którym jest Jan Paweł II i byśmy 
nie przez słowa, ale przez świętość, 
która niełatwo nam przychodzi, 
mogli świadczyć wobec turystów, 
pielgrzymów jako mieszkańcy że 
jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w 
Wadowicach, ze mieszkamy w mie-
ście świętego. Ale jest to również 
ogromne zobowiązanie. 

Niech święty Michał Archanioł 
będzie nam pomocą w walce ze 
złem; obyśmy wzrastali w świętości. 
O to prosimy, byś modlił się razem z 
nami, z kapłanami, tutaj obecnymi 
i tak licznie zebranymi wiernymi z 

Wadowic, z parafii, z różnych części naszej archidiecezji, którzy 
zawsze przybywają na czuwanie fatimskie. 

Wprowadzenie księdza biskupa Jana Zająca
Droga Rodzino wadowicka;
Parafio, która szczycisz się patronatem świętego Piotra;
Siostry i Bracia!
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Bądźcie pozdrowieni w tej godzinie Eucharystii, gdzie Duch 
Święty roztacza i swoje światło i swoją miłość nad tą świątynią, 
nad świątyniami, którymi my jesteśmy. Duch Święty posyła nam 
swoje światło, żebyśmy przezywali tajemnicę Ofiary Euchary-
stycznej, która przecież jest tym szczytem życia chrześcijańskie-
go, jest szczytem liturgii. 

Dlatego przyzywamy i Matkę Najświętszą, aby była razem z 
nami w czasie tej godziny Eucharystii – jak była z apostołami w 
Wieczerniku – aby w tajemnicy swojej - i tej z Kalwarii, tej z Fati-
my - ogarniała nas, swoje dzieci; by prowadziła nas do Jezusa. 

Otoczeni jesteśmy tu dzisiaj mocą świętego Michała Archa-
nioła. To On dzisiaj będzie również wypraszał wam u tronu Boga 
dar mocy Bożej, abyśmy również zwyciężali w naszym życiu; 
abyśmy – tak jak On – umieli dawać świadectwo swoim życiem. 
Któż jak Bóg?! 

Otoczeni jesteśmy – nie może być inaczej – ojcowską troską 
świętego wadowiczanina, świętego Jana Pawła II, który, jak za-
wsze, troszczy się o tych, którzy nie tylko żyją na tej jego rodzin-
nej ziemi, ale którzy idą jego śladami, by przez ziemskie drogi 
życia zmierzać do domu Ojca. Jego prosimy, aby również i dzisiaj 
spojrzał na nas i prowadził tymi drogami, które jego doprowadzi-
ły do chwały nieba.

Na tym ołtarzu składam was wszystkich, siostry i bracia, pa-
rafianie, uczestnicy tej Eucharystii, również i was – bracia kapła-
ni, duszpasterze, którzy troszczycie się o to, aby to święte miejsce 
było nie tylko znakiem obecności świętego Jana Pawła II, ale aby 
to miejsce promieniowało świętością parafian na cały świat. 

A skoro stajemy przed Najświętszym Bogiem, przyjmiemy 
święte Słowo Boże, będziemy sprawować Najświętszą Ofiarę 
Eucharystyczną, przyjmiemy Najświętszy Sakrament do swoich 
serc, trzeba, by te serca były godne. A staną się wtedy takimi, 
jeżeli teraz, pełni pokory, staniemy w prawdzie wobec majestatu 
Bożego. Prosić będziemy o darowanie wszystkich naszych grze-
chów, win i zaniedbań. Bo tylko do czystego serca przychodzi 
Najświętszy Bóg z najświętszymi darami. Dlatego pokornie pro-
śmy: zmiłuj się nad nami, Panie... 
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Urząd Miasta Wa-
dowice, Wadowickie 
Centrum Kultury oraz 
Parafia Ofiarowania 
NMP w Wadowicach 
pragną zaprosić do 
udziału w Papieskim Fe-
stiwalu Pieśni i Piosenki 
Religijnej „Wadowicka 
Barka 2014”. 

Jako organizatorzy 
festiwalu stawiamy so-
bie za cel świadectwo 
wiary dzieci, młodzieży 
i dorosłych dawane po-
przez śpiew i muzykę. 
Pragniemy zachęcić 
wykonawców, aby przez 
swoje utwory nawiązali 
do często powtarzanego 
przez św. Jana Pawła II 
wezwania: „Wypłyń na 
głębię!” Ojciec Święty 
w tych słowach zachęcał 
do odwagi w walce z tym 
wszystkim, co wydaje się 
zbyt trudne. Wypłynąć 
na głębię znaczy nie bać 
się i być mocnym, pomimo lęku wobec otaczającej nas rzeczywi-
stości. Ufamy, że muzyka i śpiew będą ekspresją serc uczestników 
konkursu, którzy w ten sposób dadzą świadectwo swojej ducho-
wej siły. 

Drugim celem jaki nam przyświeca, to naśladowanie św. Jana 
Pawła II, który często lubił śpiewać, a popularna pieśń „Barka” 

stała się najbardziej koja-
rzonym z Nim utworem. 
Do tej pieśni nawiązuje 
też symbolicznie logo 
naszego festiwalu oraz 
chęć nazywania go wśród 
uczestników „wadowicką 
barką”.

Udział w festiwalu 
mogą zapewnić sobie wy-
konawcy z całej Polski po 
wcześniejszej weryfikacji 
przez jury konkursowe. 
Regulamin oraz karta 
zgłoszeniowa są do pobra-
nia na stronie: www.wa-
dowickabarka.pl. Zgło-
szenia przyjmowane będą 
do dnia 20 września. 

Przesłuchania uczest-
ników konkursu roz-
poczną się w sobotę 11 
października w Wadowic-
kim Centrum Kultury, a 
koncert laureatów wraz z 
wręczeniem nagród odbę-
dzie się 12 października. 
Galę finałową zakończy 

występ zespołu TGD.
Honorowy Patronat nad festiwalem objął Jego Eminencja 

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego – ks. Adam Garlacz 

W środę 27 sierpnia 2014 roku na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wa-
dowicach odbyło się posiedzenie Rady Programowej Muzeum Dom Rodzin-
ny Ojca Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława 
Ryłko.

Wszystkich obecnych na posiedzeniu powitała burmistrz Wadowic Ewa 
Filipiak, która na ręce przewodniczącego Rady Muzeum ks. kard. Stanisława 
Ryłki przekazała wadowicki medal upamiętniający kanonizację Jana Pawła 
II.

Posiedzenie rozpoczął dyrektor muzeum ks. Dariusz Raś, który omówił 
pierwsze miesiące działania muzeum po otwarciu w dniu 9 kwietnia br. Na-
stępnie zastępca dyrektora do spraw programowych pan Michał Jakubczyk 
udzielił informacji na temat muzealiów będących w dyspozycji muzeum i za-
prezentował plany w zakresie działalności edukacyjnej i naukowej muzeum. 
Sprawozdanie ze stanu prac remontowych sali konferencyjnej z funkcją kina 
oraz planu dotyczącego przyszłości archiwum przedstawił z-ca dyrektora ks. 
Jacek Pietruszka. Podczas posiedzenia obecni byli także państwo Kłaputo-
wie, autorzy wystawy.

Posiedzenie Rady Muzeum 
św. Jana Pawła II
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Czy pielgrzymować?

Jako uczestniczka pielgrzymek organizownaych przez naszą 
parafię jestem bardzo wdzięczna za organizawanie wspólnych 
wyjazdów. Dzięki nim mam możliwość poznania różnych rejo-
nów naszej Ojczyzny, jak również i innych miejsc oraz sanktu-
ariów w Europie.

Dzięki organizatorowi zyskujemy wiedzę bezpośrednio od 
kustoszy, proboszczów czy innych osób związanych z odwiedza-
nym miejscem z zakresu historii i architektury. Sposób przeka-
zywania wiadomości jest bardzo ciekawy. Takie wyjazdy to rów-
nież sposób na poznanie nowych ludzi szukających kontaktów i 
wreszcie na integrację nie tylko parafian, ale i szerszego kręgu 
osób. Ponadto obejrzenie panoramy Tatr z Rusinowej Polany, czy 
wyprawa do Doliny Chochołowskiej podczas gdy kwitną kroku-
sy, to niezapomniany kontakt z przyrodą i coś na co się czeka 
cały rok!

Oczywiście można mieć różne poglądy na ten temat, zarów-
no od strony kultu jak i tak „modnej” dziś opieki społecznej dla 

Radosny czwartek w Krakowie

14 sierpnia wybraliśmy się do Krakowa. Zatrzymaliśmy się na 
Krzemionkach, gdzie mogliśmy zwiedzić budynek telewizji oraz 
zapoznać się z pracą reporterów, prezenterów i dziennikarzy. Pan 
który nas oprowadzał, zaprowadził nas do dwóch studiów. Pra-
cownik telewizji opowiedział nam o naświetleniu Sali, tajnikach 
mapy pogody oraz pustakach zamiast normalnych ścian. Nikt z 
nas nie spodziewał się, że mapa pogody materialnie nie istnieje. 
Pozwolono nam także zobaczyć rekwizytornię.

Następnie udaliśmy się na Wawel. Podeszliśmy do makiety 
Wawelu, gdzie zapoznaliśmy się z historią tego miejsca. Nie 
mogło zabraknąć legendy o Szewczyku Dratewce. Przewodnik 
zaprowadził nas do Katedry Wawelskiej, co było naszym głów-
nym celem. Zobaczyliśmy nagrobek króla Władysława Jagiełły 
oraz króla Władysława Warneńczyka, a nad naszymi głowami 
znajdowały się dwa dzieła samego Wita Stwosza. Na środku był 
ołtarz św. Stanisława.

Przez wąskie przejście weszliśmy na wieżę dzwonu Zygmun-
ta. Podziwialiśmy piękną panoramę Wawelu i Krakowa. Udali-
śmy się także do krypty św. Leonarda i do grobów królewskich, 
gdzie zobaczyliśmy miejsce pochówku Państwa Kaczyńskich. 

Następnie zwiedziliśmy Muzeum Katedralne na Wawelu 
im. Jana Pawła II. W gablotach mogliśmy dostrzec np. kopie 
włóczni św. Maurycego oraz insygnia z grobu Anny Jagiellonki. 
Przeszliśmy także przez Smoczą Jamę.Mieliśmy czas wolny na 
zakup pamiątek, a następnie zjedliśmy obiad w samoobsługowej 
restauracji.Wycieczka była bardzo interesująca. Zawsze pozna-
jemy wiele nowych miejsc i ludzi. Jest to mój ulubiony sposób 
spędzania wakacji.

Gabriela Warmuz

Czy lubią siedzenie?

Mówi się o mężczyznach, że nie kochają bezczynnego siedze-
nia. Chcą być w ruchu. W działaniu. Nie odpowiada im bezczyn-
ne siedzenie w autobusie pielgrzymkowym. Niechętnie biorą 
udział w pielgrzymkach. Wystarczy przypomnieć, że na dwa 
autokary, które wiozły pielgrzymów z naszej parafii na Zaśnięcie 
Matki Bożej w Kalwarii 15 sierpnia – na 100 uczestników było 18 
– najczęściej dorosłych mężczyzn, a przeszło 80 kobiet. Nie ko-
chają bezczynnego siedzenia w ławkach kościelnych. W zwykły 
dzień na mszach św. kobiet jest 90%, a mężczyzn 10%. W niedzie-
lę mężczyzn jest 30%, a kobiet 70%. Niejednokrotnie podkreśla 
się, że wiara katolicka bardziej odpowiada sercom kobiet, a mniej 
umysłom mężczyzn. 

Paradoksem jest, że ci sami mężczyźni, którzy nie lubią bez-
czynnie siedzieć w ławkach kościelnych oraz w pielgrzymkowych 
autobusach – godzinami potrafią przesiedzieć przed telewizo-
rem, komputerem, przy grach hazardowych, czy też przy piwku. 
Usprawiedliwiając się – mówią, że tam się zawsze coś dzieje. 
Socjologia religii wskazuje, że ogromny wpływ na kształtowanie 
religijne młodych ma postawa ojca. Odgrywa o wiele większą 
rolę, niźli matka. 

Bardzo mnie cieszy wspomnienie budowy kościoła św. Piotra 
w Wadowicach. Mężczyźni wadowiccy solidarnie przychodzili 
na plac budowy. Ten kościół stał się wotum za wybór Kardynała 
wadowickiego na Widzialną Głowę Kościoła. Również z dużych 
ofiar składanych ręką mężczyzn – naszych parafian – mogłem 
dokonać gruntownej odnowy naszej bazyliki. Czym więcej lat 
upływa od tamtej pięknej pracy, z tym większym szacunkiem 
myślę o ofiarności mężczyzn i kobiet wadowickich, dzięki któ-
rym mogła być odnowiona nasza bazylika, a także ufundowane 
nowe, drogie organy. Dzięki takiej postawie słyszę nieraz, jak 
pielgrzymi z różnych stron Polski i świata przybywający do na-
szej świątyni mówią z uznaniem o jej pięknie. 

Z nostalgią myślę, czy nasza bazylika w intensywny sposób 
jest wykorzystana do zbliżenia Wielkiego Świętego Wadowicza-
nina pielgrzymom, oraz do ożywienia ich wiary. Takie niespo-
kojne myśli nachodzą mnie, zwłaszcza wtedy, gdy odbywając 
pielgrzymki do różnych sanktuariów widzę, jak bardzo tamtej-
szym gospodarzom zależy na przybyłych gościach. Zauważam, 
ile oni wkładają wysiłku, by do tych miejsc przybywali pielgrzy-
mi jak najczęściej i jak najliczniej. Gorąco się wtedy modlę, by 
także nasza wadowicka bazylika, sanktuarium św. Jana Pawła 
II, stała się pociągającym miejscem dla licznie odwiedzających 
dom-muzeum Jana Pawła II.

ks. Infułat

ludzi żyjących w ubóstwie. Wyjazdy do Częstochowy czy innych 
miejsc pielgrzymowania to nie marnotrawstwo pieniędzy, bo 
każdy z własnej woli i potrzeby serca będzie pielgrzymował, a 
pomagać ubogim można zawsze i w różny sposób.

Prawdą jest, że Bóg jest wszędzie i wszędzie w różny sposób 
można oddawać Mu należny hołd. Choć powietrze jest wszędzie 

to jednak inne jest w górach czy nad morzem, a inne w prze-
mysłowych miastach. Jak ludzie podczas urlopu wyjeżdżają do 
uzdrowisk, tak my pielgrzymujemy do miejsc świętych. Modlę 

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

Te słowa zaproszenia Pana Jezusa 
trzeba przyjąć i odpowiedzieć na nie mi-
łością. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, 
gdy trudno o zrozumienie wzajemne, gdy 
wiele trosk nas nęka, gdy wokół agresja 
i bunt. Ks. Jan Reczek w ostatniej części 
kazania odpustowego wskazuje nam kie-
runek naszego działania. Oto jego słowa. 

W historii psychologii jest takie doświadcze-
nie zapisane (trzeba to przyznać z boleścią, bo 
doświadczeń nie powinno się przeprowadzać na 
ludziach), w którym jeden z XIX-wiecznych ca-
rów kazał zbadać reakcje niemowląt, które będą 
wychowywane bez miłości. Niemowlęta odebrano 
matkom i specjalne kobiety zatrudnione do tego 
celu. Od tej pory zajmowały się tymi dziećmi. Jednymi zajmo-
wano się troskliwie, z wielkim uczuciem i z miłością, innymi bez 
okazywania jakichkolwiek uczuć. Okazało się, że te niemowlęta 
– tylko obsługiwane, bez żadnych znaków miłości – zaczęły 
umierać. Umarły... Okazało się, że podawanie jedzenia i picia nie 
wystarczy. Przewijanie pieluch nie wystarczy. Potrzeba jeszcze 
dotknięcia sercem. Tacy jesteśmy. Bo stworzeni zostaliśmy z 
miłości i Bóg chce, abyśmy tak w tę miłość Jego uwierzyli, tak ją 
przyjęli, żebyśmy sami umieli obdarować nią innych.

Bóg zrobił wszystko co możliwe, kochani, żeby przekonać 
każdego z nas, jak bardzo jesteś dla Niego ważny. Zrobił wszyst-
ko co możliwe, żeby każde z serc uwierzyło, jak bardzo jesteś dla 
niego cenny. To tak, jak kiedyś mówił kiedyś świętej Siostrze 
Faustynie Pan Jezus: Jeżeli nie wierzycie słowom Moim, wierzcie 
przynajmniej ranom Moim.  Dzisiaj, w tym kościele, patrząc na 
ten przepiękny ołtarz, trzeba by powiedzieć, że o miłości Boga, 
o tym jak jesteśmy dla Niego cenni, powinna nas nade wszystko 
przekonać rana serca. Bo wszystko Chrystus oddał dla nas w 
ofi erze. A gdy już oddał nawet ducha, 
to jeszcze i Serce, aby było naznaczone 
raną dla ciebie, oddał... Ten, który nas 
umiłował, chce, abyśmy w to uwierzyli 
i zachęca:

 Stańcie przy Moim Sercu. Przyjdź-
cie do Mnie wszyscy. Narzekacie na 
trudne życie. Tak, nie jest łatwe. Na-
rzekacie na ciężkie czasy... Tak, czło-
wiek drugiemu człowiekowi zgotował 
ciężki los. Przyjdźcie, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście. Zagrożeni 
bezrobociem, obciążeni nadmierną 
pracą, wykorzystywani jak niewolni-
cy przez pracodawców, zmuszani do 

Stańcie przy Moim Sercu
pracy w niedzielę: Przyjdź-
cie! Nie znajdziecie mądrego 
ustawodawcy z dnia na dzień. 
Nie zmienicie sytuacji, ale 
podejdźcie do Mojego Serca, a 
Ja was pokrzepię. Przyjmijcie 
Moje słowo, a okaże się, że 
Moja droga okaże się jarz-
mem tak naprawdę słodkim, 
a  ciężar życia tak naprawdę 
nie dokucza; moje brzemię 
lekkie.

Bracia i siostry, w  takim 
świecie jaki jest, jeżeli bę-
dziemy służyć Bogu swoim 
życiem, doświadczymy, że to 

jest właśnie szczęście, bo to jest droga wiary. Droga wiary czyli 
droga ciemności – trzeba by powiedzieć. Ks. Jan Twardowski w 
jednym z wierszy napisał: „wierzyć to nawet się nie pytać, jak 
długo jeszcze mamy iść po ciemku”. Taka jest droga wiary. Ale 
w tej drodze wiary już dzisiaj Jezus obiecuje szczęście. Ten, który 
nas kocha, obiecał, że jeżeli staniemy przy Jego Sercu i będziemy 
tymi, którzy jako prostaczkowie zawierzać będą po dziecięcemu,  
nie będziemy zawiedzeni. 

Co to znaczy: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 
Sercem”? To znaczy: Bądźcie jak Ja – nie walczący o siebie, nie 
gromadzący dla siebie... Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli 
w braniu. (I wcale nie chodzie o rzeczy materialne w tych Jezu-
sowych słowach). - Uczcie się ode Mnie! Nie walczcie o siebie w 
pysze ludzkiej, bo największą chwałą człowieka jest to, że jest 
ważny w oczach Boga, że   jest wart Krwi Syna Człowieczego. A 
jeżeli będziecie prowadzić przy moim Sercu życie ciche i spokoj-
ne, i porządkowane, które będzie już dzisiaj chwałą Bożą, już tu 
na ziemi doświadczycie smaku szczęścia.
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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)

Przypomniał podczas Eucharystii dożynkowej ks. 
proboszcz Antoni Pitek, podkreślając w drugiej części 
kazania zasługi rolników, ciężko pracujących i często 
mało docenianych. O należnym szacunku dla ziemi 
przypomina w drugiej, poniższej części kazania. 

Może nie ja, ale doświadczony rolnik mógłby nam dzisiaj 
powiedzieć, że nie wystarczy tę ziemię uprawiać. Nie wystarczy 
wysypać tony nawozu, ale przede wszystkim trzeba tę ziemię 
kochać. Trzeba ją kochać tak jak matkę, żywicielkę. Nie wolno 
jej opuszczać, nie wolno zatruwać tym czy tamtym. Dziś często 
widzimy ziemię leżącą odłogiem. Nie będąc uprawianą 
staje się odłogiem. Przestaje wydawać plony, a zaczyna 
rodzić osty i chwasty. I myślę, że wszyscy stwierdzamy, 
że smutny to obraz w wielu zakątkach polskiej ziemi. 
I często możemy słyszeć stwierdzenie: Nie opłaca się! 
Nie opłaca się ziemi uprawiać! 

I faktycznie, w wielu wypadkach jest to ekonomicz-
nie uzasadnione. A więc rodzi się pytanie o politykę 
rolną państwa. Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan 
Wyszyński – zaniepokojony tym zjawiskiem stwier-
dził: 

Niepokoi nas łatwość, z jaką obecnie decyduje się 
o ziemi, bez wizji dziejowej ku przyszłości, bez nale-
żytego przemyślenia, jak będzie w następnym wieku... 
Myślał o roku 2000 na polskiej ziemi. Jest już 14 lat po 
roku 2000, ale nie muszę mówić, jak jest, bo sami to 
dobrze wiecie. Jedno za słowami prymasa trzeba po-
wtórzyć: ziemia ojczysta musi być doceniona. Ziemia 
ojczysta musi być uszanowana. Ziemia ojczysta musi 
być obsłużona. 

To prawda, że przez długie lata wieś i rolnictwo 
było niedowartościowane. Masowe opuszczanie wsi; 
ucieczka młodych ze wsi do miast... Ale nie możemy 
wciąż tylko wypominać; trzeba wziąć się do poważnej 
roboty, żeby – jak mówił nasz rodak, papież, polskie 
rolnictwo przestało być skazane tylko na przetrwanie. 
Bo polska ziemia, jak ktoś mądry powiedział, może 
wyżywić nie 40 a 80 milionów ludzi i jeszcze podzielić 
się z innymi. Może być spichlerzem dla Europy. 

Myślę, że z dumą patrzymy na Polskę, w której 
dla każdego jakoś starcza chleba. I Bogu za to dzięki. 
Jest jednak okrutnym nieszczęściem tego wieku, że są 
obszary, gdzie brakuje chleba; gdzie ludzie umierają 
z braku powszedniego chleba. A przecież dobra tej 

Trzeba ziemię kochać 

ziemi są dla wszystkich ludzi, którzy na niej żyją. I nie zawsze 
przyczyną głodu są susze, powodzie, klęski, kataklizmy. Często 
winny jest tylko i wyłącznie ludzki egoizm, niesprawiedliwe rzą-
dy, błędna polityka. Dużo jest w tej kwestii jeszcze do zrobienia, 
ale ufamy, że na ojczystej ziemi, gdy dołożymy trudu, Bóg dobry 
pozwoli doczekać nam cudu – żeby nigdy i nikomu chleba nie 
brakowało. 

O to też się dzisiaj modlimy. Zaś wam, drodzy rolnicy, dziś tu 
na wasze ręce pragniemy złożyć wyrazy szacunku i wdzięczności. 
I na dalsze wasze prace mówimy wam: Szczęść Boże! 
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M. 
* WIKARIUSZE: ks. Mateusz Wójcik moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert 
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

Mamy dzisiaj bronić wartości i Boga, którego obraz 
próbuje się zafałszować. Inną drogę do szczęścia uka-
zuje Bóg, a inną świat. To właśnie Jan Chrzciciel uczy 
nas jak bronić prawdy, dobra, świętości i to za jego 
wskazaniem do nawrócenia i poświęcenia się dla Boga 
mamy postępować. Mówił o tym w czasie odpustu 
parafi alnego ks. Ireneusz Okarmus, a fragment jego 
słowa zamieszczamy poniżej. 

Zapytajmy, co dzisiaj my wszyscy mamy wziąć od Jana. Po-
wiedzieliśmy, że Jan Chrzciciel był znakiem oddania Bogu, a 
teraz postawmy sobie pytanie: Czy ty, kochany chrześcijaninie, 
jesteś tym, kto świadczy o tym, że Bóg dla ciebie jest na pierw-
szym miejscu? Dzisiaj, drogi ojcze, droga matko, Bóg nie żąda 
od ciebie, żebyście poszli jak Jan na pustynię, ale chce, żebyście 
byli jak Jan Chrzciciel, który przypominał swą postawą, swoim 
słowem, że Bogu trzeba się poświęcić. A czy ty pokazujesz swoim 

W duchu Jana 
Chrzciciela 

dzieciom to chociażby przez postawę modlitewną w domu? Drogi 
ojcze, jeśli twoje dziecko będzie cię widzieć na kolanach, to ten 
obraz w nim utkwi. 

Przypominam sobie fragment książki „Dar i tajemnica”, gdy 
Karol Wojtyła wspomina, jak miał kilkanaście lat i kiedyś późno 
w nocy, gdy się obudził ujrzał, że ojciec się modli, leżąc krzyżem. 
I widział też swego ojca modlącego się w czasie pielgrzymek do 
Kalwarii... Jeśli chcesz być jak Jan, to nie możesz być kimś, kto nie 
wskazuje na Boga. Ty, drogi bracie, droga siostro, musisz być tym, 
który pokazuje że Msza święta niedzielna jest dla ciebie rzeczy-
wistym spotkaniem z żywym Bogiem, a nie wiecem religijnym, 
na który trzeba przyjść z obowiązku. 

Kapłan ma też być znakiem oddania życia swego Bogu. Po-
patrzcie, moi drodzy, jak w mediach funkcjonuje fałszywy obraz 
księdza. Jeśli już się pisze w mediach świeckich dobrze o kapła-
nach, to tylko o tych, którzy na przykład prowadzą akcje chary-
tatywne, którzy coś robią. A czy pisze się dobrze o gorliwych spo-
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wiednikach? Czy pisze się dobrze o duszpasterzach 
oddanych, którzy wykonują wspaniałą pracę na polu 
duchowym? Tego się nie zauważa... Jakże często, moi 
drodzy, wy również, patrząc na kapłanów, doceniacie 
przede wszystkim to, co zrobili w tym zewnętrznym 
przejawie. Jakże często chwalicie: „Dobry ksiądz, bo 
wybudował kościół. Dobry, bo wyremontował ple-
banię. Dobry bo zrobił to, zrobił tamto...”. Tak, to też 
jest ważne, ale zauważcie, że kapłan to ten, kto czyni 
wielkie duchowe dobra – poprzez spowiedź, poprzez 
udzielanie sakramentów, poprzez to, że chce kierować 
ludzi do Boga. 

Drogi Januszu, drogi Adamie, patrzcie na swoje 
kapłaństwo pod tym kątem. Nie tylko pod kątem 
materialnych dokonań w sensie budowy kościołów, 
ale ile za 25 lat pojednaliście z Bogiem. I to jest z pew-
nością to dzieło w duchu Jana Chrzciciela. 

Druga sprawa; czy jesteśmy jak Jan Chrzciciel 
znakiem prowadzącym do Boga? On był czytelnym znakiem. A 
zauważcie, że rola znaku polega na tym, że ma wskazywać na to, 
co prawdziwe. Taki banalny przykład. Znak drogowy musi wska-
zywać rzeczywiste zagrożenie. Gdyby znak drogowy wskazywał 
niebezpieczny zakręt w prawo, a ten zakręt był w lewo, doprowa-
dziłby wtedy do katastrofy. Jan Chrzciciel ukazywał Boga w całej 
prawdzie. Dzisiaj świat chce zafałszować obraz Boga. Naprawdę. 
Chce się pokazać ludziom, że Bóg jest tym, który niszczy szczę-
ście; że Bóg stawia jakieś wymagania, które tak naprawdę nie 
pozwalają się człowiekowi rozwijać. Czyż nie ma dzisiaj takiego 
trendu? 

Spójrzcie, chociażby ostatnie tygodnie. Robi się nagonkę na 
człowieka, który wskazuje: Nie zabijaj! I to jest prawda, która 
pochodzi od Boga. Ale się mówi, że tenże profesor jest przeciw-
ko szczęściu kobiet. Jakaż to dziwna sprawa! Kapłan to ten, kto 
wskazuje na Boga, wskazuje na prawdę o Bogu i o człowieku. To 
jest w duchu Jana Chrzciciela. 

Drodzy Srebrni Jubilaci, to jest Wasze zadanie – abyście 
wtedy, kiedy jest zafałszowany obraz Boga, czuli się, że jesteście 
powołani do tego, by to naprawić. Niektórzy ludzie, chcą z Boga 
uczynić Tego, który stoi w poprzek naszemu szczęściu, a Wy ma-

cie przypominać, że Bóg jest Tym, który nas powołuje do szczę-
ścia, stawiając takie czy inne przykazania. 

Trzecia sprawa... Jan Chrzciciel oburzał się na to, że ludzie 
nie słuchali Boga. I – moi drodzy – dzisiaj wy, kochani wierni, 
i my, kapłani, mamy obowiązek się oburzać, gdy ludzie bliźnią 
przeciw Bogu. Czy wiecie, co się miało stać w najbliższy piątek 
na Malcie w Poznaniu? Czy wiecie coś o tym bluźnierstwie, 
które było przygotowywane w Poznaniu? Proszę podnieść ręce 
ci, którym coś wiadomo na ten temat. Kilkanaście osób... A czy 
pozostali wiedzą o tym, że w uroczystość Serca Pana Jezusa mia-
ło się dokonać za pieniądze podatników wielkie bluźnierstwo, 
bo przygotowywano festiwal „Golgota Picnic”, podczas którego 
aktorzy mieli występować nago, gdzie mieli bluźnić przeciwko 
Chrystusowi, gdzie mieli miotać przekleństwa na Niego? 

Nam nie wolno się nie oburzać na to. Nam – nie tylko nam, 
kapłanom – ale nam – miłującym Chrystusa. Jan Chrzciciel 
by pewnie stanął dzisiaj i gdyby miał dostęp do mediów, to by 
powiedział w każdym programie telewizyjnym: Opamiętajcie 
się, bo siekiera jest przyłożona już do waszego życia! Będziecie 
potępieni...

Cdn.  

Fotorelacja z Olimpiady Specjalnej 
w Bydgoszczy
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Za tydzień w „Carolusie” tekst o zakończeniu wakacji oraz o kalwaryjskim spotkaniu.
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 frydrychowice@diecezja.krako
w.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

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 

I to o jej potrzebie – potrzebie rozmowy w rodzinie, 
szkole, pracy, sąsiedztwie – mówił w dalszej części ka-
zania z uroczystości bierzmowania młodzieży – ks. inf. 
Jakib Gil. Rozmowa jest bardzo ważna i przynosi dobre 
owoce, jednak nie powinno też zabraknąć modlitwy w 
naszym życiu czyli regularnej rozmowy z Bogiem, co 
podkreślił kaznodzieja. Poniżej fragment słowa. 

Są czasami takie rodziny, gdzie rodzice zapracowani, gdzie 
rodzice pracują za granicą i rzadko przyjeżdżają, a kiedy już 
przyjadą, muszą załatwiać różne interesy i przez to ze swoimi 
dziećmi spędzają mało czasu. To jest wielkie niebezpieczeństwo! 
Raz, że rodzice mało rozmawiają z dziećmi, a dwa – dzieci z ro-
dzicami często nie mają wspólnych tematów.  Dlatego was proszę 
– zarówno rodziców jak i was, kochana młodzieży – dużo rozma-
wiajcie ze swoimi rodzicami, dużo 
rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. 
Bo kiedy się rozmawia, przynosi 
to obfi te owoce. W małżeństwie 
powinien rozmawiać mąż z żoną, 
żona z mężem,  a  w rodzinach 
dzieci z rodzicami, rodzice z 
dziećmi. Niejednokrotnie mówił 
o tej potrzebie, potrzebie rozmo-
wy,  święty Papież z Wadowic. 
Prosił o dialog rodzinny, o dialog 
małżeński. Bo trzeba rozmawiać 
z ludźmi, trzeba rozmawiać w 
rodzinie. I trzeba tez rozmawiać 
z Bogiem. 

Trzeba z Bogiem rozmawiać. A 
tymczasem bardzo często słyszę: 
„Ale ja nie mam czasu. Jak byłem 
dzieckiem, to się modliłem. Ale 

Spotkanie przez rozmowę 
teraz? Przecież ja już chodzę do gimnazjum... Przecież jestem już 
w szkole średniej... Czy ksiądz nie rozumie tego, że  ja nie mam 
czasu?” Mam nadzieję, że w waszych domach jest inaczej, że wy, 
dziewczęta i chłopcy, klękacie co wieczór i modlicie. Myślę, że 
widzicie, jak wasi rodzice klęczą i modlą się i ich naśladujecie. Po-
winniśmy mieć czas dla Boga i czas dla ludzi. Znajdźmy ten czas! 
Bo  w ten sposób nawiązuje się kontakt. Rozmowa służy przecież 
do tego, by nawiązać kontakt, by doszło do spotkania. Spotkania 
przez rozmowę. Jeśli nie będzie tej rozmowy, nie będzie także 
spotkania, a w konsekwencji nie będzie również przyjaźni... Nie 
wyobrażam sobie, aby w domach gdzie rodzice nie rozmawiają z 
dziećmi, mogła panować serdeczna przyjaźń mamy, taty z córką 
czy z synem...                 

Cdn.

Skąd pomysł na taką wycieczkę? A pamiętacie naszą wiosen-
ną burzę mózgów, w której proponowaliście miejsca warte od-
wiedzenia? I oto właśnie w dniu 23.08. zrealizowaliśmy kolejną 
propozycję. Zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania. 
Na takie dłuższe, wraz z relacją foto zapraszamy za kilka dni. 

Szlakiem Orlich 
Gniazd
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Pogoda jak na zamówienie, blisko 70 Głogo-
czowian, trzypokoleniowa rozpiętość wiekowa, 
cały dzień wypełniony ciekawostkami histo-
rycznymi i żartami, ale również trochę męczące 
przemieszczanie się – bo szlak zaczyna się w Krakowie a kończy 
w Częstochowie i ma długość ok. 170 km. Nam bliższe poznanie 
tylko kilku miejsc na jego trasie zajęło blisko 13 godzin. Dzięki 
obecności przewodnika podczas całej wycieczki, wiemy już dla-
czego Jura Krakowsko-Częstochowska ma tyle zamków, a połu-
dniowe okolice Krakowa znacznie mniej. I tak, Król Kazimierz 
III Wielki, rozpoczął proces tworzenia systemu obrony traktu 
handlowego z Krakowa do Wielkopolski oraz pobliskiej granicy. 
Do dziś zachowało się blisko 20 zamków lub ruin, jedne podupa-
dają i niszczeją, inne znajdują prywatnych właścicieli i stają się 
piękną ozdobą Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Za nami rzut oka z autokaru na Ojców i Rabsztyn, bliższe 
poznanie Ogrodzieńca (ze zjazdem na saneczkach włącznie) 
oraz Grodu Królewskiego na Górze Birów, piękny spacer od ruin 
Mirowa do odrestaurowanych Bobolic oraz szybka wizyta na 
Pustyni Błędowskiej.

A co przed nami? Miejmy nadzieję, że wspólnie, w kolejnych 
latach poznamy pozostałe perełki tego regionu. A wkrótce, za-
proponujemy Wam kolejną propozycję wyjazdu – śledźcie na 
bieżąco naszą stronę i nie przegapcie wspólnego spotkania ze 
sztuką.

www.swig.glogoczow.pl

Izdebnik - Parafi a św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)

Melchior urodził się w Cieszynie w szlacheckiej rodzinie her-
bu Radwan około 1584 r. Studia średnie odbywał w wiedeńskim 
kolegium jezuitów, gdzie kształciło się wielu Polaków, wśród nich 
także św. Stanisław Kostka († 1568). Musiał wyróżniać się wśród 
swoich kolegów, skoro - jak sam pisze w jednym ze swoich listów 
do rodziców (1602) - został przyjęty do Kongregacji Mariańskiej, 
do której przyjmowano tylko najlepszych i najwybitniejszych 

7 września

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

uczniów. Był to równocześnie począ-
tek jego życia zakonnego. 22 maja 1603 
r. rozpoczął nowicjat w Brnie, którego 
fundatorami byli jego stryjowie: Jan i 
Wacław. 

Po dwuletniej próbie 22 maja 
1605 r. Melchior złożył śluby zakon-
ne. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem 
zakonu, po nowicjacie nie udał się na 
studia, ale na praktykę nauczycielską 
do Brna (1605-1606) i do Kłodzka 
(1606-1607), gdzie jezuici mieli swoje 
kolegia. Równocześnie uzupełniał wy-
kształcenie muzyczne. Od roku 1609 
rozpoczął trzyletnie studia fi lozofi czne 
w Pradze potem na dwuletni kurs teo-
logii. W roku 1614 otrzymał święcenia 
kapłańskie.

Pierwsze lata kapłańskiego życia spędził w Pradze, gdzie gło-
sił kazania i spowiadał w języku czeskim, który poznał w czasie 
nowicjatu i studiów w Czechach. Przez rok pełnił obowiązki 
kaznodziei we wsi Kopanina. Około roku 1616 powierzono mu 
kierownictwo bursy praskiej dla ubogich studentów. Stanowiła 
ona równocześnie zalążek małego seminarium.

Kiedy wybuchła wojna trzydziestoletnia (1618-1648), Mel-
chior udał się na Węgry i pozostał tam w kolegium jezuickim w 
Homonnie. Tutaj też 16 czerwca 1619 r. złożył śluby wieczyste. 
Wkrótce wysłano go w charakterze kapelana wojskowego do 
Koszyc. Razem z Melchiorem wysłano tam również Stefana 
Pongracza, który był Węgrem. Pongracz miał służyć katolikom 
węgierskim, a Melchior - polskim i czeskim. Swoją posługę peł-
nili zarówno wśród wojskowych, jak i dla małej grupy ludności 
cywilnej.

Kiedy wojska Rakoczego zajęły Koszyce, aresztowano także 
kapłanów, którzy szukali schronienia na zamku: kanonika strzy-
gomskiego Marka Kriża (Chorwata), Melchiora Grodzieckiego i 
Stefana Pongracza. Pastor protestancki, Alwinczy, domagał się 
wymordowania wszystkich katolików w mieście. Sprzeciwiono 
się temu, ale wydano wyrok śmierci na trzech kapłanów. Ra-
koczy zatwierdził ten wyrok. Jego hajducy dokonali straszliwej 
egzekucji.

Po północy z 7 na 8 września 1619 r. w towarzystwie pastora 
Alwinczy’ego hajducy udali się na zamek. Najpierw usiłowali 

nakłonić kapłanów do wyrzeczenia się wiary katolickiej. Kiedy 
zaś groźby okazały się daremne, na miejscu zamordowali kano-
nika Kriża. Nad jezuitami zaś zaczęli się znęcać i torturować ich, 
aby wymusić na nich odstępstwo. Umocowali do belki każdego 
z nich i podnosili w górę. Nogi obciążano kamieniami. Ciało 
krajali nożami i wyrywali jego kawały obcęgami. Świeże rany 
przypalali pochodniami. Głowę okręcali sznurem i ściskali tak 
mocno, że oczy wychodziły na wierzch. Wśród niesłychanych 
mąk obaj jezuici powtarzali tylko imiona Pana Jezusa i Najświęt-
szej Maryi Panny. Kiedy wreszcie siły katów opadły, dobili swoje 
ofi ary, toporem obcinając im głowy. Ciała męczenników wrzuco-
no do kloaki.

Wieść o dokonanej zbrodni obiegła lotem błyskawicy Koszy-
ce. Wywołała oburzenie nawet wśród protestantów. Rada miejska 
poleciła katowi pogrzebać ciała kapłanów. Wywieziono je do po-
siadłości w Also-Sobes koło Koszyc. Stąd w roku 1636 przeniesio-
no je do Trnawy, gdzie po kilkakrotnej zmianie miejsca spoczęły 
w klasztorze urszulanek. Liczne łaski i cuda przypisywane wsta-
wiennictwu Melchiora i jego towarzyszy oraz kult zataczający 
coraz większe kręgi na Słowacji, Węgrzech, Morawach i Śląsku 
doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfi kacyjnego już w 
roku 1628. Dopiero jednak 15 stycznia 1905 r. Melchior i jego 
dwaj towarzysze zostali przez św. Piusa X uznani za błogosławio-
nych. Kanonizował ich św. Jan Paweł II w 1995 r. Św. Melchior 
jest patronem archidiecezji katowickiej.

Wpisując się w historię przodków – z nadzieją pa-
trzymy w przyszłość – mówił w kazaniu inauguracyj-
nym objęcie probostwa w Jaroszowicach – ks. Dariusz 
Chałubiński. Mimo różnych, niesprzyjających okolicz-
ności, lęków i obaw mamy pamiętać o Jezusowym za-

pewnieniu – nie lękajcie się, Ja jestem. Oto fragment 
tego słowa. 

Wchodząc w tę przeszłość, myślimy o przyszłości. Myślimy 
o niej z nadzieją, ale też i z wdzięcznością właśnie wobec tych, 

Trzeba Bogu zawsze ufać 
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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 dniu 25 sierpnia 2014 r. Kalwarię Zebrzydowską odwiedzi-
ła grupa młodzieży polskiej z Kazachstanu. Rodziny, z których 
dzieci pochodzą, to potomkowie polskich zesłańców, którzy do 
dnia dzisiejszego zamieszkują w Kazachstanie. 

Dzieci przybyły pod opieką polskiego księdza, zwiedziły 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne, spotkały się z Burmistrzem 
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Burmistrz zapoznał przybyłych 
z historią i tradycjami naszego miasta i gminy oraz wręczył na 
pamiątkę upominki promocyjne.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Goście z Kazachastanu 

którzy tu byli przed nami. Myślę sobie, że każdy z nas ma świado-
mość tego, jak wiele zawdzięcza tym, którzy byli tu przed nami - 
swoim rodzicom, dziadkom, sąsiadom, przyjaciołom, krewnym. 
Tutaj też - ponieważ lubię historię - przyjrzałem się przed szkołą 
tej tablicy upamiętniającej żołnierzy XII Pułku Piechoty. To też 
jest nasza przeszłość. My w tej przeszłości uczestniczymy, z na-
dzieją patrząc w przyszłość. 

Lektor dzisiaj przeczytał słowa, które mi się bardzo spodo-
bały. Pozwolę sobie je przytoczyć: Niech nasza droga będzie 
wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza 
miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od 
wszystkiego, co się tej nadziei będzie sprzeciwiać. Będąc zatem 
świadomymi przeszłości, patrzymy z nadzieją większą od wszyst-
kiego w przyszłość. W każdym wymiarze. 

Przychodzimy na Mszę świętą, bo jesteśmy ludźmi wiary, 
a więc naszą przyszłością, ale także teraźniejszością jest nasza 
wiara. A jej znakiem jest krzyż. Krzyż, który zawsze jest zna-
kiem miłości Boga do człowieka. Boga, którego czasami człowiek 
może się przestraszyć, o czym dzisiaj było 
w pierwszym czytaniu. Eliasz trochę Boga 
jakby się bał. dlatego nawet chciał umrzeć, 
chciał odejść z tego świata. Ale Pan Bóg miał 
co do niego plany na dalsze lata. I te plany 
zostały zrealizowane, ponieważ Eliasz za-
ufał Panu Bogu, zaufał Jego woli. I mimo że 
czasami się boimy o przyszłość, szczególnie 
w dzisiejszej naszej polskiej rzeczywistości, 
gdzie tak wielu młodych ludzi wyjeżdża, 
gdzie tak wielu traci nadzieję na przyszłość 
w swoim miejscu urodzeniu, w swojej oj-
czyźnie i szuka swojego miejsca w świecie. 
Dzisiaj tym bardziej trzeba mieć na wzór 
Eliasza nadzieję. Trzeba Panu Bogu zawsze 
ufać. 

W Ewangelii słyszeliśmy, jak apostoło-
wie znowu byli przestraszeni; bali się tego, 

co ich spotka. Spotykali się z Panem Jezusem tak długo już, słu-
chali Go – Boga samego – a jednak tak do końca Mu nie ufali. 
Przestraszyli się burzy. Takie burze i nas często spotykają. Wiatr 
w oczy, fale przeciwne, strach, co to będzie... „Panie, ratuj nas!”. 
Oby zawsze w naszych sercach, w naszych umysłach były te sło-
wa: „Panie, ratuj nas!”. Nie tylko dzisiaj, podczas tej Mszy świętej, 
ale i popołudniu, w różnych sytuacjach, gdy może to popołudnie 
będzie wolne, gdy spotykacie się z rodzinami – i wtedy, kiedy bę-
dzie ciężko, kiedy będziecie w pracy, w szkole, kiedy pojawią się 
jakieś kłopoty. A kłopoty, jak wiemy, zawsze wcześniej czy póź-
niej nadchodzą. Wówczas niech w naszych umysłach, w naszych 
sercach będą te słowa. Mocne słowa nadziei, słowa wiary: „Panie, 
ratuj nas!”. 

A co wówczas odpowie Jezus? „Nie lękajcie się! Ja jestem.” Te 
słowa: „Ja jestem” – świadczą o tym, że Jezus jest przy nas. I nie 
jest to Bóg grozy, wichru, trzęsienia ziemi, ale Bóg miłosierny, 
Bóg, który jest po prostu najlepszym, najbardziej kochającym, 
najbardziej sprawiedliwym Ojcem. 
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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.

I wejść z Nim w głęboką 
relację, w przyjaźń – to główny 
powód, dla którego przycho-
dzimy do kościoła na Mszę św. 
A jak jest dzisiaj – czym Msza 
święta jest dla nas? Jak ją prze-
żywamy? Gdzie są młodzi? Re-
fl eksje na ten temat podejmuje 
w poniższej części kazania ka-
znodzieja odpustowy, pragnący 
pomóc nam zrozumieć, jak na-
leży podejść do Eucharystii. 

Trzeba sobie też zadać pytanie, 
jak przeżywać Eucharystię. Po co 
my właściwie chodzimy do kościoła? 
Uczę w  Gorzeniu i kiedyś zapytałem 
moich uczniów: Kto z was chodzi 
do kościoła? Wyobraźcie sobie, że 
połowa z nich w ogóle nie chodzi do 

Zobaczyć Jezusa 
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kościoła. Albo chodzą, jak im mama każe. Taka tradycja... Po-
łowa w ogóle nie chodzi do kościoła. I kiedy zapytałem jednego  
nich, jaki jest powód, usłyszałem: - „Proszę księdza, a po co mam 
chodzić do kościoła? Co ja z tego mam? Po co mam chodzić do 
kościoła?”. To samo pytanie zadałem w pewną sobotę  kobietom, 
które tego dnia były w świątyni. –„Posprzątać” – padła odpowie-
dzieć. –„Ja wiem. Ale w ogóle po co przychodzicie?”.  – „My tu 
zawsze przychodzimy, żeby posprzątać”. No można i tak... Bo 
kościół przecież trzeba sprzątać, żeby na niedzielnej Eucharystii 
było pięknie...

Pewnego dnia w jednej z parafii ksiądz proboszcz głosił kaza-
nie. Siedział przed nim ministrant i cały czas kiwał głową – tak 
jakby zgadzał się ze wszystkim, co proboszcz mówi. Kiedy się 
skończyła Msza święta, ksiądz zgarnął go do zakrystii i zapytał: 
- „Słuchaj synku, dlaczego ty podczas kazania przez cały czas ki-
wałeś głową? Wiem, że kazanie było dobre, ale jeszcze ludzie po-
myślą, że ci zapłaciłem, żebyś to robił”.  – „Ale to nie tak... Proszę 
księdza, kazanie było spoko, ale ja liczyłem żarówki w żyrandolu. 
A ksiądz mi zasłaniał...”. Można i po to przychodzić do świątyni 
– żeby żarówki policzyć. 

Moja sąsiadka przychodzi po to, żeby ciuchy innych pooglą-
dać i pokazać swoje... Niektórzy przychodzą sprawdzić obecność: 
„Ten chodzi, a tamtego to rzadko widzę”. Rozmaite są przyczyny 
chodzenia do kościoła. „Bo może proboszcz – jak mnie nie bę-
dzie widział – to mi nie da zaświadczenia. Albo potem będę miał 
kłopoty przy pogrzebie...”. tych motywacji jest mnóstwo. A tak 
naprawdę do kościoła powinniśmy chodzić po to, aby zobaczyć 
Chrystusa. I nie tylko zobaczyć, ale wejść z Nim w relację; żeby 
zacząć z Nim rozmawiać. 

Bo, moi drodzy, żarówki się nie zmieniają; najwyżej jakaś się 
przepali, to się wkręci nową. Koleżanka zasadniczo ma jedną 
sukienkę i to oglądanie w końcu się znudzi. Ileż się można tymi 
sprawami zajmować? Ale kiedy juz rozmawiamy o ludziach, to 

zupełnie inna sprawa. Kiedy jedna koleżanka spotka się z drugą, 
to zazwyczaj rozmawiają o innych koleżankach. A jeśli o którejś 
nie da się czegoś złego powiedzieć, to trzeba porozmawiać o in-
nej, o której już można coś złego powiedzieć... I rozmawiamy o 
jednej, o drugiej, trzeciej. I tak siedzimy przy kawie przez dwie 
godziny i rozmawiamy o innych ludziach... I uważamy, że to jest 
miłe spędzenie czasu... W kościele jest podobnie – nie nudzimy 
się, kiedy przychodzimy porozmawiać z Jezusem. Naprawdę nie 
macie problemów w życiu? Naprawdę nie macie o czym z Nim 
porozmawiać? Naprawdę nie macie o co Go poprosić? Przecież 
jest tyle spraw, które wymagają rozwiązania. Tyle rzeczy, tyle 
myśli, których potrzebujemy, żeby dobrze podejmować decyzje... 
Pan Jezus tu jest i czeka na nas:  Ja bym wam pomógł, ale nikt ze 
mną nie chce rozmawiać...”.  Przychodzimy  do kościoła, żeby z 
Nim porozmawiać...   

Jak w takim razie przeżywać; jak uczestniczyć we Mszy świę-
tej?  Moi drodzy, pierwsza taka rzecz, na która warto zwrócić 
uwagę, to  nie skupiać się na tym, jak ksiądz mówi, tylko co ksiądz 
mówi. Bo jeden mówi wspaniale – można słuchać go godzinami. 
Podaje takie przykłady, że powtarzamy je potem przez następne 
lata. Tylko co z tego, że przykłady znamy, skoro nie stosujemy ich 
w życiu? Zwróćmy uwagę na to, co ksiądz mówi. Mój profesor, 
ksiądz Edward, nie miał nigdy daru mówienia. Kiedy słuchałem 
jego kazania i zwracałem uwagę na to, jak mówi, doszedłem do 
wniosku, że bardzo monotonnie. Ale kiedy spisano to, co mówi, 
kiedy wydano te książki, to chyba nie ma księdza, który by nie 
miał książki ks. Edwarda u siebie (wielu świeckich też kupuje; 
do dzisiaj drukują te książki). I kiedy to przeczytamy, to przyka-
zania Boże, prawdy wiary, „Wierzę w Boga” – stają się tak proste 
i oczywiste, ze człowiek za głowę się chwyta. Nagle staje się to 
tak proste, tak jasne, tak przejrzyste, że każdy się dziwi, dlaczego 
wcześniej tego nie mógł zrozumieć.
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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)

Miało miejsce w Lachowicach, w ostatnią niedzielę 
sierpnia. W poprzednim numerze „Carolusa” zamieści-
liśmy fotorelację z te uroczystości, w obecnym – frag-
ment kazania, wskazującego potrzebę wdzięczności za 
chleb powszedni. 

Przeżywamy dziś uroczystość dożynkową. Dziękujemy dziś 
rolnikom (a tą nazwą określamy wszystkich, którzy pracują na 
roli), za to że przynieśli dziś owoc swej pracy: dożynkowe wieńce, 
warzywa i owoce do naszej świątyni, aby dziękować Bogu za Jego 
hojność, błogosławieństwo, za te dary, które dzięki Jego Opatrz-
ności i  łasce otrzymaliśmy. Ale przede wszystkim dziękujemy za 
to, że jeszcze chcą pracować na roli, że dzięki ich pracy i wysiłko-
wi ta ziemia może rodzić to, co jest nam potrzebne do życia. Do 
życia godnego, życia, w którym niczego nie brakuje. 

Ciężka jest praca rolnika, a w naszej parafi i jeszcze cięższa. 
Dziś nawet mówią, że nieopłacalna; że nie opłaci się pracować. 
Ale rozumiemy radość tych, którzy na roli pracują i cieszą się, że 
mogą coś zebrać, że mogą cieszyć się urodzajem pomimo niepo-
gody, pomimo trudnego ukształtowania terenu, pomimo dzikiej 
zwierzyny, która podchodzi pod same domy, by pożywić się tym, 
co rolnicy uprawiają. To jednak jest ta radość, że coś udało się 
zebrać, że ta ziemia rodzi.

 Dla nas wszystkich dożynki są okazją do tego, by uświadomić 
sobie, dzięki komu mamy chleb powszedni. To tak łatwo dziś jest 

Dziękczynienie za plony 
wziąć pieniążki, iść do piekarni i przebierać w rodzajach chleba, 
który chcemy mieć na stole. I na co dzień nie myślimy o tym, ile 
trudu, pracy wielu ludzi potrzeba było, żeby ten bochenek na sto-
le się pojawił. Najczęściej myślimy tylko o sobie, o swojej zarad-
ności, o swoim wysiłku; o tym, że mamy na ten chleb. Dziś warto 
sobie uświadomić także to, że ktoś ten chleb upiekł, ktoś wyrobił 
ciasto, zaczynił, a wcześniej jeszcze ktoś zmielił ziarno na mąkę, 
ktoś zebrał zboże, ktoś je zasiał, a jeszcze przedtem przygotował 
glebę, by w niej ziarno mogło zakiełkować i rosnąć. 

Gdy cofniemy się jeszcze bardziej, staniemy w końcu wobec 
Tego, od którego wszystko ma początek - dojdziemy do Boga, 
który stworzył ziemię, dał jej taką moc i do ludzi powiedział: 
Czyńcie sobie ziemię poddaną. Dał im przywilej i zadanie, by z 
tej ziemi korzystali, by z niej zbierali plon. Trzeba i warto to sobie 
uświadomić, by każdego dnia dziękować Panu Bogu za ten chleb 
powszedni, o który codziennie w Modlitwie Pańskiej prosimy.   

Pan Bóg docenia nasze zaangażowanie, nasze wysiłki, nasz 
trud, naszą pracę i pozwala nam na to nasze zaangażowanie spoj-
rzeć z właściwej perspektywy. Kiedyś na sądzie będziemy rozli-
czeni z  tego, jak pomnożyliśmy otrzymane talenty, jak wykorzy-
staliśmy te dary, te możliwości, które dał nam Pan Bóg. Chciejmy 
o tym wszystkim pamiętać nie tylko dziś - w dniu dziękczynienia 
- ale w całym naszym życiu. 

Cdn.
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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)

Gmina Lanckorona wchodzi w skład powiatu wa-
dowickiego, znajdującego się w województwie małopol-
skim. W skład gminy wchodzi pięć sołectw: Lanckorona, 
Izdebnik, Jastrzębia, Podchybie i Skawinki. Całkowita 
jej powierzchnia wynosi 40.5 km2, w tym sama Lancko-
rona, położona na południowo-wschodnim stoku Góry 
Lanckorońskiej (550 m n.p.m) zajmuje obszar 11.8 km2. 
Gmina Lanckorona graniczy z pięcioma gminami: Suł-

Beskidzka Droga św. Jakuba

kowice, Skawina, Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów, 
Budzów. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 52, 
łącząca Kraków z przejściem granicznym w Cieszy-
nie. Komunikacja publiczna obsługiwana jest przez 
BUS. Lanckorona ma bezpośrednie połączenie z 
Krakowem, Kalwarią Zebrzydowską i Wadowicami.
Najbliższe stacje kolejowe znajdują się w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, stacja Kalwaria-Lanckorona (kierunek 
północ - południe) 5 km oraz stacja Kalwaria (kierunek 
wschód -zachód) 7 km

Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

Piotr Klawer urodził się 25 czerwca 1580 r. w Verdú (Katalo-
nia w Hiszpanii) w zamożnej rodzinie rolniczej. Wcześnie stracił 
matkę i starszego brata. W roku 1596 rozpoczął studia na uniwer-
sytecie w Barcelonie, który prowadzili wówczas jezuici. Zawarł z 

9 września 

Święty Piotr Klawer, prezbiter
nimi przyjaźń i wstąpił w ich szeregi. W latach 1602-1604 odbył 
nowicjat i złożył pierwsze śluby. Praktykę pedagogiczną jako 
kleryk odbył w roku szkolnym 1604/1605 w Geronie. W czasie 
studiów fi lozofi cznych (1605-1608) w kolegium jezuickim w Pal-



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

7 września 201428 

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

 297 września 2014

ma na Majorce zetknął się z bratem za-
konnym, św. Alfonsem Rodriguezem. 
Ten przepowiedział mu, że polem jego 
misyjnej pracy będzie troska o Murzy-
nów w Ameryce Południowej.

Studia teologiczne Piotr odbywał 
w Barcelonie (1608-1610). Właśnie w 
tym czasie jezuici otworzyli w Kolum-
bii misję. Piotrowi nakazano przerwać 
studia i wyjechać tam do pracy wśród 
niewolników murzyńskich, których 
wówczas masowo zwożono z Afryki 
w charakterze niewolników - jako 
darmowej, najtańszej siły roboczej. 
Przewożeni w najprymitywniejszych 
warunkach, często nieszczęśliwi, nie 
wytrzymywali długiej podróży. Bez-
ceremonialnie wyrzucano ich wtedy 
na pożarcie rekinom, które groma-
dami towarzyszyły tragicznym konwojom. Epidemie niemniej 
licznie dziesiątkowały ofi ary barbarzyństwa. Nie znano bowiem 
współczesnych środków sanitarnych, zresztą uważano je za rzecz 
zbędną. Sumienie uspokajano naiwnym twierdzeniem, że Mu-
rzyni nie są ludźmi i nie mają duszy.

Wstrząśnięty niedolą i krzywdą czarnych braci, Piotr Klawer 
oddał się posłudze wobec nich; stał się niewolnikiem niewolni-
ków. Swoim bezgranicznym poświęceniem chciał chociaż w ma-
łej części wynagrodzić im krzywdę. Na kartce formuły ślubów 
zakonnych Piotr dopisał znamienne słowa: Piotr Klawer, sługa 
Etiopczyków. Tak wówczas nazywano Murzynów.

Święcenia kapłańskie Piotr otrzymał w 1616 r. w Kartagenie. 
Jako kapłan mógł służyć Murzynom wszechstronną pomocą du-
chową i materialną: starał się dla spragnionych o orzeźwiający 
napój, dla wygłodniałych o posiłek, dla nagich o jakiś ubiór, dla 
chorych o lekarstwa. Energicznie interweniował tak u osób pry-
watnych, jak i u władz, by ulżyć niedoli niewolników. Osobnym 
ślubem zobowiązał się im służyć. Jego bezgraniczne miłosierdzie 
otwierało mu ich serca. Miał pozyskać dla wiary i osobiście 
ochrzcić kilkadziesiąt tysięcy Murzynów.

Siły do ponad czterdziestoletniej posługi Piotr Klawer znaj-
dował w rozważaniu Męki Pańskiej, w codziennej Mszy świętej 
i w serdecznym nabożeństwie do Matki Bożej. Odszedł po na-
grodę do nieba 8 września 1654 r. Choć proces beatyfi kacyjny 
rozpoczęto na tyle wcześnie, że zeznania złożyli bezpośredni 
współpracownicy Piotra Klawera (w tym niewolnicy-tłumacze), 
jednak dopiero po 200 latach papież Pius IX w roku 1851 włączył 
go do grona błogosławionych. Powodem tego opóźnienia było 
zawieszenie procesu w okresie kasaty zakonu jezuitów. Papież 
Leon XIII zaliczył Piotra Klawera do grona świętych w roku 1888 
(jednocześnie z jego mistrzem duchowym, br. Alfonsem Rodri-
guezem). Ten sam papież ogłosił św. Piotra Klawera patronem 
misji wśród Murzynów (1896).

Dwa lata wcześniej (1894) Polka, bł. Maria Teresa Ledóchow-
ska (+ 1922), założyła Stowarzyszenie św. Piotra Klawera dla 
Misji Afrykańskiej, które niebawem przeobraziło się w nową 
rodzinę zakonną, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską w roku 
1910. Istnieją ponadto jeszcze dwa inne zgromadzenia zakonne, 
które obrały sobie św. Piotra Klawera za szczególnego patrona. Są 
to siostry św. Piotra Klawera w Kolumbii i w Italii.

Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Tak o Łączanach wyraził się w kazaniu dożynko-
wym o. Tomasz Tomski, tutejszy rodak. Wskazał też 
na dożynki jako formę dziękczynienia Panu Bogu i 
ludziom. To dziękczynienie jest nam potrzebne i ma 
charakter wychowawczy względem młodych pokoleń. 
Druga część tego słowa – poniżej. 

Przeżywamy doroczne dożynki nie z przyzwyczajenia – bo 
tak wypada w kalendarzu parafi alnym – ale dlatego, że za te dary 

Miejscowość pięknych ogrodów
chcemy podziękować Bogu i ludziom. Chcemy podziękować za 
dar ziemi, która rodzi te plony. W naszym wypadku nie jest to 
trudne. Wielu z was uprawia ziemię nadal. Nasi dziadkowie, nasi 
rodzice, my sami i ja osobiście – pamiętamy i wiemy, czym jest 
praca na roli. Jestem dumny z tego, że kiedyś mogłem doświad-
czyć, poznać smak, trud i znaczenie tej pracy. 

Spacerując przez naszą miejscowość możemy oglądać i podzi-
wiać pięknie zadbane ogrody. Łączany to miejscowość pięknych 
ogrodów.  Jest to owoc waszej pracy i znak waszego przywiązania 
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

do natury i jej piękna. 
Natura stworzona 
przez Boga, a upra-
wiana przez człowie-
ka jest hojna i piękna. 
Pismo święte mówi: 
„Z wielkości i piękna 
stworzeń, poznaje się 
przez podobieństwo 
ich Stwórcę”. A ktoś 
dodał, że piękno jest 
kształtem miłości...

Popatrzcie zatem, 
kiedy znajdziecie na to 
chwilę, na wasze ogro-
dy, na piękno natury i 
podziękujcie Bogu za 
to. Podziękujcie za to, 
co macie i bądźcie Mu 
wdzięczni.

Drodzy wierni, 
pewne chińskie przysłowie mówi: podaruj człowiekowi butelkę 
wina, a  będzie dzięki niej przez cały dzień szczęśliwy; poda-
ruj człowiekowi kobietę, a będzie szczęśliwy cały rok; podaruj 
człowiekowi ziemię, a będzie szczęśliwy całe życie... Ziemia daje 
szczęście. 

Już na samym początku Księgi Rodzaju mamy opis raju 
– ziemi szczęśliwej, która dana została człowiekowi przez Jego 
Stwórcę. Kiedy Jezus w Ewangelii, co słyszeliśmy przed chwilą, 
naucza ludzi o królestwie Bożym, porównuje je do natury, ziemi, 
ogrodów i kwiatów. Jeżeli ziemia jest dla człowieka tak ważna, to 
czego może nas ona dzisiaj nauczyć? Nas, współczesnych ludzi, 

Wyszedł z więzienia. Przybył do rodzinnej miejscowości i 
powędrował nad grób swego ojca. Chciał przy tym grobie wy-
rzucić z siebie gorzkie pretensje, jakie nagromadziły się w nim w 
ciągu życia. Przegrał 37 lat. W więzieniu zrozumiał, że głównym 
sprawcą jego nieszczęścia był właśnie ojciec.

Matka wychowywała go wraz z dwoma siostrami bardzo 
uczciwie. Pragnęła mieć dobre dzieci i wychować je na dobrych 
ludzi. Los sprawił, że zmarła, gdy on był w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej. Odpowiedzialność za dalsze wychowanie spoczęła 
na jego ojcu, ale temu nie zależało na tym, by miał uczciwe dzie-
ci. Kiedy zobaczył pierwsze kradzione przedmioty, uśmiechnął 

się i zamiast zganić, pochwalił: „widzę, że umiesz sobie w życiu 
radzić”. Nie reagował też na złe towarzystwo. Cieszył się, gdy zna-
lazł dla siebie papierosy w kieszeni syna z klasy czwartej. Nie było 
z jego strony ani jednego znaku ostrzegawczego, ani jednej próby 
wskazania na to co dobre.

Stojąc nad grobem wylewał gorycz swoją na ojca ziemskiego 
i na Ojca niebieskiego za to, że mu dał tak słabego rodzica. Zro-
zumiał to w więziennej celi słuchając opowieści współwięźniów, 
którzy mieli rodziców na poziomie. Zeszli na złe drogi wbrew 
ojcu i matce. Byli w tej szczęśliwej sytuacji, że mieli wartościo-
wego ojca. On był z nich najbiedniejszy. Uczynił w życiu sporo 

którzy tej ziemi już nie uprawiamy. A może nas wiele nauczyć... 
Po pierwsze, myślę, że ziemia może nas uczyć cierpliwości. O 

tym była mowa w dzisiejszym czytaniu z Listu św. Jakuba, który 
pisze: „Rolnik czeka cierpliwie na owoce ziemi”. Niecierpliwość 
w pracy rolnika nie może mieć miejsca. Rośliny i zboża nie uro-
sną szybciej u niecierpliwego rolnika. Trzeba  pozwolić im rosnąć 
zgodnie z prawem ich natury. Procesów wzrostu i wegetacji nie 
oszukamy. Wszystko w życiu ma swój czas. I ci, którzy tego nie 
respektują, którzy gwałcą naturalny rytm rozwoju, nie otrzymu-
ją nic. I tej cierpliwości uczy nas ziemia. 

Cdn.

Nauczyciel odpowiedzialności 



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

7 września 201430 

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

 317 września 2014

zła, ale nie było nikogo, kto chciałby, by on był dobry. Słuchając 
tego wyznania przypomniałem sobie uliczną balladę Stanisława 
Grzesiuka. Śpiewał w niej o rozbójniku Antku, upominanym 
wielokrotnie przez matkę i brata Feliksa. Wymowna to historia. 
Niewiele brakowało, a wśród ofi ar rozboju Antka znalazłby się 
jego brat Felek, który był prawnikiem. Wreszcie Antka z jego 
bandą złowiono. Wprowadzono go na salę dla wysłuchania wy-
roku. Między sędziami stał jego brat. W imię prawa skazał go na 
śmierć. Wydał wyrok i umarł na sali, nie wytrzymało jego serce. 
Antek wtedy wyznaje: „nie pomogły matki łzy ni brata głos”, wie-
dział że czeka go szubienica. W tej balladzie został przedstawiony 
dramat Antka i wielkość zarówno jego matki, jak i brata. To upo-
mnienie, te łzy miłości matki do syna i brata do brata, mówią o 
ich wielkości. Do końca odpowiedzialni za niego.

Upomnienie jest wyrazem miłości, znakiem troski o człowie-
ka, o jego szczęście. Wielu sądzi, że upomnienie ma sens jedynie 
wówczas, gdy jest skuteczne. Jeśli więc nie przynosi owocu, to nie 
warto upominać. Takie jednak ustawienie upomnienia nie jest 
podyktowane miłością. Ten kto kocha, nigdy nie przestanie upo-
minać, miłość mu na to nie pozwoli. Człowiek wędrujący drogą 
nieuczciwości nie może być prawdziwie szczęśliwy, więcej, ciągle 
grozi mu całkowita klęska, bo nigdy droga nieuczciwa nie pro-
wadzi do pokoju sumienia i wolności ducha. Stąd ten, kto kocha 
takiego człowieka, wzywa go do zmiany drogi życia.

Bóg doskonale zna kręte drogi wielu ludzi. On będzie ich są-
dził. Od nas natomiast oczekuje nie sądzenia, lecz upominania 
naszych braci. Stopień zaangażowania w upomnienie, w walkę 
o człowieka, jest dowodem naszej miłości. Nie może to być tylko 
upomnienie słowem, trzeba uczynić wszystko, co w naszej mocy, 
by człowiek wrócił z niesprawiedliwej drogi. Ale jeśli nawet 
wszelkie środki zawiodą, trzeba upominać do końca. Ten, kto 
kocha, nie może się zgodzić na to, by osoba kochana wędrowała 
drogą wiodącą ku otchłani wiecznej przepaści, a taką jest droga 
grzechu.

Proroka Ezechiela można nazwać nauczycielem odpowie-
dzialności indywidualnej. Jego wypowiedzi dotyczące tego te-
matu należą do klasyki światowej. To na jego wypowiedziach, 
jak na fundamencie, buduje gmach odpowiedzialności w swej 
etyce Chrystus. I on podejmuje temat upomnienia braterskiego. 
Rozpracowuje je dokładnie ukazując poszczególne etapy, jakie 
winien przebyć człowiek, by mógł z ręką na sercu stwierdzić, że 
uczynił to, co było w jego mocy, by brata ratować.

Mało znany prorok Ezechiel winien być ponownie przestu-
diowany. Jego Księga, bogata w wizje, obrazy, symbole, stanowi 
nie tylko magazyn, z którego obfi cie korzystał autor Apokalipsy, 
lecz jest ważnym ogniwem w wychowaniu ucznia Chrystusa do 
pełnej odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka.

Ks. Edward Staniek
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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)

Wprawdzie od bierzmowania w Mucharzu upłynęło 
trochę czasu, ale przypominamy rozważanie ks. bp. 
Damiana Muskusa skierowane wtedy do młodzieży, 
właśnie teraz na początku nowego roku szkolnego, bo 
przecież szkolne boje młodego serca z nauką, z kształ-
towaniem charakteru, z koleżeństwem, z szacunkiem 
do starszych, do nauczycieli, to prawdziwa droga w 
Duchu Świętym, którego ta młodzież niedawno przy-
jęła.

W dniu, w którym młodzi należący do tej wspólnoty parafial-
nej pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przypomnieliśmy 
sobie fragment z Dziejów Apostolskich opisujący jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w dziejach Kościoła, jakim było Zesłanie 
Ducha Świętego, które nastąpiło w Dniu Pięćdziesiątnicy. Autor 
Dziejów Apostolskich zapisał takie słowa:

Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wia-
tru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im 
też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 
zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mó-
wić. 

Widzialnym znakiem Zesłania Ducha Świętego, o czym pisze 
autor Dziejów Apostolskich, był gwałtowny wiatr; były płomienie 
jakby z ognia, tlące się nad głowami zgromadzonych w Wieczer-
niku. Jednak o wiele ważniejsze dzieła, o wiele ważniejsze cuda 
dokonywały się w sercach uczniów Jezusa. Duch, posłany przez 
Ojca z nieba, przyniósł im przede wszystkim pocieszenie. Ale też 
obdarzył ich siedmiorakimi darami. 

Wszystkie dary Ducha Świętego były potrzebne apostołom, 
ale najbardziej potrzebowali daru męstwa. Po ukrzyżowaniu 

Nieść innym Dobrą Nowinę
Pana Jezusa, a nawet po Jego zmartwychwstaniu tkwili zamknię-
ci w Wieczerniku, bojąc się o swoje życie, bojąc się o swoje bez-
pieczeństwo. Przerażeni byli tym, co się stało z Jezusem w Wielki 
Piątek. Rozwiały się ich życiowe nadzieje. Strach przysłonił im 
oczy. Zapomnieli o tym, że otrzymali od Jezusa wielki dar i 
wielkie zadanie. Otrzymali skarb z niczym nieporównywalny 
– Dobrą Nowinę, którą mieli głosić światu. 

I pojawiło się nagle niebezpieczeństwo zatrzymania tego daru 
tylko dla siebie. Dlatego Duch Święty musiał być do nich posłany 
– by otworzyć im oczy, by uświadomić im, że są szczęśliwymi 
posiadaczami skarbu, którym trzeba się dzielić. Dziełem Du-
cha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy było więc przemienienie 
świadków życia i nauki Jezusa w odważnych głosicieli Dobrej 
Nowiny. 

Siostry i bracia, Opatrzność Boża i nas, tu obecnych, wpisała w 
dzieje Kościoła. Uczyniła nas spadkobiercami Jezusa. Włożyła w 
nasze ręce wielki skarb – Dobrą Nowinę. Źle by się stało, gdyby-
śmy ten skarb chcieli zatrzymać tylko dla siebie. Gdybyśmy – jak 
apostołowie przed Zesłaniem Ducha Świętego – gromadzili się 
potajemnie w naszych świątyniach za zamkniętymi drzwiami, 
bojąc się wyznawać swego Mistrza publicznie.

Drodzy młodzi, Duch Święty, którego za chwilę otrzyma-
cie nie tylko umocni waszą wiarę, ale zachęci was również do 
otwarcia drzwi Wieczernika, do wyjścia z niego między ludzi, by 
dawać świadectwo o przynależności do Jezusa. Bycie świadkiem 
Chrystusa wymaga aktywności. Ten, kto ma głosić Chrystusa i 
świadczyć o Nim, nie może czekać aż inni przyjdą do niego. Pan 
Jezus mówił do swych uczniów (słyszeliśmy o tym przed chwi-
lą w odczytanej Ewangelii): „Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody!”. To Jezusowe „Idźcie!” brzmi jak wypędzenie 
z Wieczernika, gdzie uczniowie czują się bezpieczni. „Idźcie!” to 

jest stanowcza zachęta do opusz-
czenia miejsca wygodnego, 
miejsca ciepłego i przyjaznego. 
To Jezusowe „Idźcie!” to jest 
wołanie o podjęcie działania, o 
wyzbycie się lęku, który niosą 
nowe wyzwania. To wołanie o 
niezałamywanie rąk, kiedy na-
potykają nas przeciwności. „Idź-
cie!” to obudzenie w człowieku 
potrzeby dzielenia się dobrami 
duchowymi i materialnymi. 
Chrześcijanie nie mogą czekać 
z założonymi rękami i cieszyć 
się swoją bliskością z Bogiem we 
własnym gronie.

Cdn.
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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 

„Miłość Chrystusa przynagla” nas to dewiza 
Pallotynów – Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego, które jest katolicką wspólnotą 

księży i braci, założoną przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 
roku. Obecnie rzełożonym generalnym jest ks. Jakob Nampuda-
kam. Pallotyni pracują na całym świecie. Celem ich pracy jest 
„ożywianie wiary i rozpalanie miłości u wszystkich członków 
Ludu Bożego”, poprzez apostolstwo świeckich, czyli pobu-
dzanie i formowanie świeckich do apostolstwa, oraz poprzez 
działalność misyjną, troskę o niewierzących, działania na rzecz 
sprawiedliwości społecznej, a także poprzez modlitwę i pracę 
na rzecz jedności chrześcijan. Działalność Pallotynów obejmuje 
więc duszpasterstwo parafialne, pielgrzymkowe, powołaniowe, 
specjalistyczne, oraz prowadzenie szkół, hospicjów, działalność 
naukową i wydawniczą, głoszenie rekolekcji i misji ludowych. Na 
ziemie polskie Pallotynów sprowadził ks. Alojzy Majewski. W 
1907 roku w dworku we wsi Jajkowce (obecnie na terenie Ukra-
iny), zamieszkali pierwsi kandydaci na braci i księży. W 1909 r. 
zakupiono pod Wadowicami dom na wzniesieniu, który nazwa-
no Collegium Marianum. W 1913 otwarto dom w Bochni prze-
znaczony na nowicjat i seminarium duchowne. I wojna światowa 
prawie zupełnie zniszczyła młode Stowarzyszenie na ziemiach 
polskich, pozostał jedynie dom na Kopcu. W okresie międzywo-
jennym otwarto wiele domów, m.in. w Warszawie 
i Ołtarzewie, gdzie zaczęto budowę seminarium 
duchownego. Jednocześnie polscy Pallotyni zaczę-
li działalność za granicą: na misjach w Afryce oraz 
we Francji, Niemczech i Urugwaju, opiekując się w 
tych krajach Polonią. II wojna światowa pozbawiła 
Stowarzyszenie większości domów, a w walkach i 
obozach koncentracyjnych zginęło 29 Pallotynów 
-księży, braci i alumnów, w tym bł. ks. Józef Jan-
kowski i bł. ks. Józef Stanek. Po wojnie otwarto 
Małe Seminarium na Kopcu i w Chełmnie. W 
1945 zaczęła się tworzyć placówka w Poznaniu, 
gdzie w 1948 powstało wydawnictwo „Pallotti-
num”. Również w 1945 r. Pallotyni osiedlili się w 
Częstochowie, budując sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Dolinie Miłosierdzia. W czasie ubie-
głorocznej pielgrzymki na Jasną Górę, udaliśmy 
się też do Doliny Miłosierdzia. Tam w czasie spo-
tkania z jednym z księży mogliśmy zobaczyć strój, 
który jest przykładem ubioru duchowieństwa 
diecezji rzymskiej w XIX w., czyli czarną sutannę 
z pelerynką i czarnym wełnianym pasem, którego 
końce opadają na lewą stronę. Ciekawostką jest to, 

„Miłość Chrystusa
przynagla nas” że na misjach w ciepłych krajach Pallotyni noszą białą sutannę z 

czarnym pasem. Podobny strój nosi papież, tylko z pasem koloru 
białego. Alumni przed wieczną konsekracją noszą sutannę bez 
pelerynki. Taki strój nosi obecnie nasz parafianin Tomasz Bań-
dura. Choć życie i działalność upodabniają Pallotynów do księży 
diecezjalnych, księża i bracia Pallotyni oddają się całkowicie 
Bogu poprzez konsekrację – przyrzeczenia (podobne do ślubów 
zakonnych) czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, a także wytrwa-
nia, wspólnoty dóbr i ducha służby. W ten sposób odpowiadają 
powołaniu, które otrzymali, aby żyć dla Boga i we wspólnocie 
braterskiej oddać się na służbę ludziom. Patronką Stowarzysze-
nia i Zjednoczenia jest Maryja, Królowa Apostołów, która jest po 
Jezusie Chrystusie najdoskonalszym wzorem do naśladowania 
dla Pallotynów. Formacja zakonna u Pallotynów dzieli się na: 
wstępną, podstawową i stałą. Formacja wstępna obejmuje, za-
równo dla kandydatów na księży, jak i na braci. Jest to dwuletni 
nowicjat, poprzedzony postulatem (najczęściej miesięcznym). 
Formacja podstawowa to czas między złożeniem pierwszej 
konsekracji (przyrzeczeń) a wiecznej. Dla kandydatów do ka-
płaństwa przebiega on w wyższym seminarium duchownym, a 
dla braci najczęściej w tzw. domach junioratu. Do formacji stałej 
jest zobowiązany każdy Pallotyn. Ma ona trwać do końca życia i 
obejmować rozwój duchowy oraz intelektualny. Pomagać mają w 
formacji wspólne rekolekcje, dni skupienia i inne spotkania.

W dniu 26 sierpnia 2014 roku w Ząbkowicach Śląskich, w cza-
sie uroczystej liturgii, siedmiu nowicjuszy Prowincji Zwiastowa-
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

nia Pańskiego z rąk wyższego przełożonego ks. Adriana Galbasa 
SAC, otrzymało strój Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 
Jeden z tych nowicjuszy był Tomasz Bańdura (na fotografii, dru-
gi od lewej strony, w drugim rzędzie od dołu – ks. Proboszcz, 
czwarty u góry, w piątym rzędzie.) Ten wyjątkowy dzień był 
finałem pierwszego etapu formacji i kolejnym zadaniem posta-

wionym przed kandydatami na księży i braci.

W apostolskich szeregach stań razem!
Wincentego przyzywa Cię zew.
Pójdź, by szerzyć za Jego przykładem:
Wiarę, miłość, nadzieję wśród rzesz! B.Ł.

Rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach rozpoczął się 
1 września o godzinie 8:00 Mszą Świętą w kościele 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce. Następ-
nie uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się 
w szkole. Swą obecnością zaszczycił nas wójt gminy 
Brzeźnica pan Bogusław Antos.

Dużą niespodzianką było dla wszystkich nowo wybudowane 
obok szkoły boisko wielofunkcyjne. Uroczystość rozpoczęła się 
od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu pań-
stwowego. Pani dyrektor Elżbieta Kosek powitała zebranych, a 
szczególnie uczniów I klasy. Przywitali ich również, wierszem i 
piosenką - starsi koledzy - uczniowie klasy II, 

Pani Dyrektor złożyła też wszystkim życzenia na nowy rok 
szkolny – uczniom wielu sukcesów w nauce, a nauczycielom 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Pani Dyrektor przedstawiła
także wychowawców klas:

Klasa I    Bogusława Brożek
Klasa II    Teresa Paździor
Klasa III   Krystyna Hardek

Klasa IV   Henryka Brożek
Klasa V     Magdalena Gajek
Klasa VI   Agnieszka Wolska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
w Szkole Podstawowowej

im. Marii Konopnickiej 
w Sosnowicach
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w wie-
lodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawiu 
pod Krakowem. Jej rodzice byli bardzo pobożni, 
a matka mimo wielu zajęć i obowiązków nie za-

niedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego czytania 
książek i czasopism religijnych. Aniela odznaczała się niezwykłą 
urodą. Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły elementarnej, ponie-
waż musiała pomagać matce przy gospodarstwie. Mimo wątłego 
zdrowia zawsze była bardzo chętna do pracy.

Jako młoda dziewczyna, jesienią 1897 r. udała się do Krako-
wa, gdzie podjęła pracę jako służąca. W dwa lata później bardzo 
przeżyła śmierć swojej dwudziestopięcioletniej siostry. Uświado-
miła sobie wówczas, jak bardzo kruche jest życie. Po głębokim 
namyśle zdecydowała się na złożenie ślubu dozgonnej czystości. 
W 1900 r. przystąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich św. 
Zyty, którego zadaniem było niesienie pomocy służącym. Miała 
więc okazję, aby bardzo owocnie prowadzić apostolstwo w gro-
nie koleżanek, dla których była przykładem chrześcijańskiego 
życia. Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Dzieliła się 
pożywieniem i pieniędzmi z biedniejszymi od siebie. Garnęły się 

9 września

Błogosławiona Aniela 
Salawa, dziewica do niej zwłaszcza najmłodsze służące, dla których była matką i 

przyjaciółką.
W 1912 r. Aniela Salawa wstąpiła do III zakonu św. Francisz-

ka i złożyła profesję. Zafascynowana duchowością Biedaczyny 
z Asyżu, okazywała niezwykłą wrażliwość na działanie Ducha 
Świętego. Modlitwa umacniała ją w cierpliwym dźwiganiu co-
dziennego krzyża. Wszelkie urazy i poniżenia składała w ofierze 
Bogu za grzeszników. Umiała przebaczać i odpłacać dobrem za 
zło.

W czasie I wojny światowej - mimo że bardzo pogorszył się jej 
stan zdrowia, nasiliły się dolegliwości płuc i żołądka - pomaga-
ła w krakowskich szpitalach, niosąc pomoc i wsparcie rannym 
żołnierzom. Opiekowała się także jeńcami wojennymi. W 1916 
r. podupadła jednak na zdrowiu tak, że konieczna stała się ho-
spitalizacja. Po wypisaniu ze szpitala nie mogła już podjąć pracy 
zarobkowej. Ostatnie pięć lat życia spędziła w nędzy, z pogodą 
ducha dźwigając krzyż choroby. Swoje cierpienia ufnie ofiaro-
wała Chrystusowi jako wynagrodzenie za grzechy świata. W 
tym czasie wiele też modliła się, czytała, rozmyślała. Obdarzona 
została przeżyciami mistycznymi.

Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 r. w krakowskim szpitalu 
św. Zyty. Umierała samotnie, opuszczona przez wszystkich, 
wśród straszliwych cierpień, ale w głębokim zjednoczeniu z 
Chrystusem jako tercjarka franciszkańska. Beatyfikowana zo-

Oddział przedszkolny 3-4 l.  Maria Klaja
Oddział przedszkolny 5-6 l.  Weronika Piętoń

Na zakończenie Pani Dyrektor przypomniała wydarzenia, ja-
kie miały miejsce 75 lat temu, czyli o rocznicy wybuchu II wojny 
światowej.

Głos zabrał równiez pan Wójt Bogusław Antos. Mówił o roli 
szkoły i nauki w życiu człowieka, życzył też zebranym powodze-
nia w nowym roku szkolnym

Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swych 
sal, gdzie odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia.



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

7 września 201438 

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

 397 września 2014

wódcę wojska, senatora Marcjana, który jako cesarz objął z nią 
współrządy. Postawiła wszakże warunek, że małżeństwo będzie 
dziewicze. Koronacja odbyła się 25 sierpnia 450 r. Papież św. Leon 
I wysłał delegację z gratulacjami. Cesarzowa z tej okazji (451) do-
konała uroczystej translacji (przeniesienia) relikwii św. Flawiana, 
patriarchy Konstantynopola, który na synodzie „zbójeckim” tak 
został pobity, że niebawem zmarł. Jego relikwie przeniesiono do 
kościoła Dwunastu Apostołów, który odgrywał wówczas rolę 
narodowego mauzoleum cesarstwa. Znajdowały się tam relikwie 
Apostołów (stąd nazwa kościoła) i znakomitych świętych Kościo-
ła wschodniego.

Ostatnim wielkim dziełem św. Pulcherii było zwołanie Soboru 
Chalcedońskiego w roku 451, na którym została definitywnie i 
ostatecznie potępiona nauka Nestoriusza. W jednej z sesji cesa-
rzowa uczestniczyła osobiście i odebrała hołd od ojców soboru. 
Papież po odbytym soborze wysłał osobne pismo z podziękowa-
niem do cesarzowej. Pulcheria panowała 39 lat. Zmarła w roku 
453, mając 54 lata. Jej ciało umieszczono w kościele Dwunastu 
Apostołów. Cesarz Leon, następca Marcjana, na grobowcu 
Pulcherii umieścił jej portret. Kazał także na jednym z placów 
Konstantynopola umieścić jej posąg. Czczona jest jako święta 
zarówno przez katolików, jak i prawosławnych.

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 

Wybrał spośród trzech licealistów, którzy często 
„zdobywali” górę, na której stał kościół Przemie-
nienia Pańskiego, by u stóp ołtarza Pańskiego prosić 
Boga o rozeznanie drogi życiowej. Od powołania ka-
płańskiego – wyszedł w dalszej części kazania odpu-
stowego – ks. Jan Kapusta – katecheta czcigodnego 
księdza jubilata Janusza Sołtysa, opowiadając jego 
drogę do kapłaństwa. Te wspomnienia – ciepłe i ser-
deczne – zamieszczamy poniżej. 

Bóg wybrał jednego
z nich - Janusza Do tego trwania w wierze, do ciągłego doskonalenia się, prze-

zwyciężania zniechęcenia w postępie duchowym zachęcał nas 
święty Jan Paweł II już w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do 
ojczyzny: 

Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle 

pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On 

„wyzwala” człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „najwięk-
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sza”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie 
ma ani korzenia, ani sensu.

Aby w dzisiejszym tak bardzo nieprzychylnym Kościołowi ka-
tolickiemu, Chrystusowej Ewangelii, świecie wytrwać w wierze, 
nie zagubić się na drogach naszego życia, lecz dążyć wytrwale 
do duchowego rozwoju, trzeba nam od czasu do czasu wstępo-
wać na naszą Górę Przemienienia. Może to być dłuższa chwila 
modlitewnej refleksji w odosobnieniu, udział w rekolekcjach czy 
pielgrzymce, dobrze przygotowana i przeżyta spowiedź. 

Przed 34 laty pracowałem jako wikariusz w parafii, gdzie ko-
ściół – także pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – stoi na 
dość wysokim wzgórzu. Bardzo często wspinało się na to wzgórze 
trzech młodych chłopaków, uczniów tamtejszego liceum ogólno-
kształcącego. Łączyła ich przyjaźń, wspólne zainteresowania, ale 
także głęboka wiara, poważne podejście do religii. Udzielali się 
w służbie liturgicznej ołtarza, grupie oazowej, byli aktywni na 
katechizacji. To była ich Góra Przemienienia, na której szukali 
odpowiedzi na pytanie: Jaka ma ich droga życia? Do czego powo-
łuje ich Pan Bóg?

Ludzie widząc ich pobożność mówili, że pewnie zostaną 

księżmi. Ale Pan Bóg wybrał do kapłaństwa tylko jednego z nich 
– Janusza. Po maturze przyszedł, aby poprosić o opinię potrzeb-
ną do wstąpienia do seminarium duchownego. Po sześciu latach 
studiów teologicznych, modlitwy, refleksji, pytań stawianych 
Bogu i sobie: <<Czy rzeczywiście Bóg mnie powołuje? Czy podo-
łam stawianym przede mną zadaniom? >> przyszedł upragniony 
dzień świeceń kapłańskich i Mszy świętej prymicyjnej w rodzin-
nej parafii w Jurgowie. 

Pamiętam Twoje prymicje, Księże Januszu, bo zaprosiłeś mnie 
jako swego katechetę. Przy ołtarzu polowym, obok zabytkowego 
drewnianego kościółka, który nie pomieściłby licznych parafian, 
krewnych, przyjaciół i znajomych, którzy chcieli w tej uroczysto-
ści uczestniczyć, w pięknej scenerii wznoszących się tak blisko 
majestatycznych tatrzańskich szczytów sprawowałeś z przeję-
ciem i wzruszeniem swą pierwszą Eucharystyczną Ofiarę. 

Dziś, po 25 latach, chcesz podziękować Panu Bogu, a my razem 
z Tobą, za trwającą ćwierć wieku kapłańską posługę. Śpiewajmy 
dziś Bogu pieśń uwielbienia za dar posłannictwa pasterskiego 
księdza Janusza, za wszelkie dobro, jakie zostało w tym czasie 
dokonane przez jego kapłańskie dłonie, usta, serce. 

Cdn.  
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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 

Który mu odebrano, gdy szedł do bunkra głodo-
wego. Odebrano mu wszystko, ale nie odebrano mu 
miłości, wiary, nadziei. To człowiek, który w naj-
okrutniejszych nawet warunkach potrafił ukazywać 
ludziom oblicze Boga. Poniżej ostatni fragment kazania 
odpustowego ks. Marka Fita. 

Dalej Bóg mówi wyraźnie w swoim dekalogu: Nie zabijaj. A 
kto ponosi winę za śmierć setek tysięcy dzieci nienarodzonych 
w Polsce każdego roku? Przecież te dzieci, drodzy bracia i drogie 
siostry, wołają i krzyczą: 

Dlaczego mnie nie chciałaś mamo,
Mych oczu jak niebo i włosów jak słońce!
Dlaczego nie chciałeś tatusiu,
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące?
Kto cię teraz przytuli,
Uśmiechem słońce rozpali,
Bochen chleba przyniesie,
Przed kim dziś się użalisz?
Kto ramię słabe podtrzyma,
I siwe włosy wygładzi,
A kiedy przyjdzie godzina,
Księdza ci przyprowadzi?
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo...
Kto ci kwiaty przyniesie,
I powie kocham, dziękuję,

Apostołował w pasiaku 
Serce do serca przyciśnie,
I usta twe ucałuje?
Przed grobem kto się pochyli,
I powie — mamo, mój tato,
I pacierz zmówi ze łzami,
Bóg niech ci będzie zapłatą.
Dlaczego mnie nie chciałaś mamo...
Mych oczu jak niebo i włosów jak słońce!
Dlaczego nie chciałeś tatusiu,
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące?

I dalej Bóg mówi: Nie cudzołóż! A człowiek ciągle marzy o 
wolności seksualnej, która rozkłada moralnie społeczeństwa, 
prowadząc je do ruiny. Znalazł się mądry w XXI wieku i wymy-
ślił słowo „gender”. I dziennikarze latają za tym, jakby to miało 
być objawienie, a my dyskutujemy nad tym, jakby to słowo miało 
nas zbawić, zapominając o tym, że baba jest babą, a chłop jest 
chłopem. 

Gdy Bóg mówił: nie kradnij – miał na uwadze każdą własność, 
również państwową. A tymczasem kradzieże stały się tolerowaną 
epidemią wielu zakładów pracy. Bóg zabronił kłamstwa, a tym-
czasem od obmowy, oszczerstwa i plotki nie zamykają się usta 
wielu ludziom... 

Drodzy w Chrystusie Panu, im bardziej trwamy w złym, tym 
ciężar krzyża staje się większy. Jeżeli zdamy sobie sprawę, jak 
bardzo ten ciężar powiększa się przez każdy nas grzech i każde 
lekceważenie prawa Bożego, to powinniśmy czym prędzej wziąć 
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przynajmniej część tego ciężaru na 
siebie. 

Święty Maksymilian apostoło-
wał przed uwięzieniem jako kapłan, 
jako zakonnik w habicie. A w obozie 
apostołował w pasiaku. Tam ukazał 
ludziom oblicze Boga, gdy oddał życie 
za drugiego więźnia. Okazał przez to 
największą miłość. Nikt nie ma więk-
szej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich.

Święty Maksymilian i inni skazańcy 
szli do bunkra głodowego bez pasiaka; 
pasiaki były im już niepotrzebne. W 
koszulach poszli do bloku 11, gdzie 
był bunkier głodowy. Przed samą celą 
ogołocono ich całkowicie, bo zabrano 
im nawet koszule. Ale czy człowiek po-
trafi drugiemu człowiekowi odebrać 
wszystko? Ktoś kiedyś powiedział takie słowa: Człowieka można 
zniszczyć, ale nigdy pokonać. Człowieka można zniszczyć, ale 
nigdy pokonać... Tak, to jest prawda. Człowieka można zniszczyć, 
zabierając mu wszystko. Można zniszczyć jego opinię, zniszczyć 
godność, ale nie można zniszczyć jego miłości. Miłości człowie-
kowi nikt nie odbierze. Miłość się samemu zachowuje albo się ją 
traci. Święty Maksymilian nie stracił miłości nawet w bunkrze 

głodowym i innym nie pozwolił jej stracić. Przez dwa tygodnie z 
bunkra nie było słychać przekleństw ni złorzeczeń. Dochodziły 
stamtąd tylko słowa modlitwy i pieśni. 

Święty Maksymilianie, Patronie tej parafii, Apostole w pasia-
ku, naucz nas kochać Jezusa i Jego Matkę, Maryję, tak jak ty Ich 
kochałeś. Naucz nas również kochać naszych bliźnich, abyśmy 
przez miłość heroiczną zdobyli niebo, tak jak Ty niebo zdobyłeś.  

        
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)

Zostało to mądre przesłanie przypo-
mniane w kazaniu odpustowym, bo i pa-
tron parafii św. Joachim i jego żona Anna 
byli ludźmi nadziei. W poniższym fragmen-
cie kaznodzieja zachęca także do walki o 
miłość prawdziwą, wierną i ofiarną, bo 
często z byle powodu uciekamy, nie potra-
fimy stawić czoła przeszkodom, a przecież 
Bóg jest z nami, w Nim nasza siła.

Spójrzcie teraz, jakim geniuszem wykazała się 
Anna. On udał się w góry do swoich owiec, by 
tam toczyć walkę z Bogiem o swoją przyszłość - o 
przyszłość swoją i swojej małżonki. A co robiła w 
tym czasie Anna? Anna dniami i nocami pościła 
i prosiła Boga o powrót męża do domu. Jak mówią 
źródła, po 40 dniach, kiedy Joachim przeżywał 

Chrześcijanin jest 
człowiekiem nadziei
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swoisty post na pustyni, ukazał mu się anioł i zapowiedział, że 
jego żona pocznie dziecko, które stanie się radością ich życia. 
Anioł zwiastował Joachimowi, aby wrócił do żony. I zapewnił, że 
urodzi mu ona córkę, która zostanie obdarzona nadzwyczajnym 
Bożym błogosławieństwem. Joachim przyjął tę prawdę anioła. 
Tradycja głosi, że po tych przepowiedniach 45-letnia już wówczas 
Anna i Joachim spotkali się przypadkowo przy Złotej Bramie w 
Jerozolimie. Tutaj nastąpiło ponowne połączenie się małżonków 
i podjęcie dalszej wspólnej drogi życia. 

9 miesięcy później Anna urodziła córkę, której nadano imię 
Miriam. A gdy córka miała 3 lata, Anna i Joachim, wypełnia-
jąc złożoną Bogu obietnicę, ofiarowali Ją do świątyni. Maryja 
przebywała przy świątyni do 12 roku życia, czas spędzając na 
modlitwie, studiując Pismo święte, poddając się nauce pieśni i 
obrzędów religijnych, a także haftowaniu szat dla kapłanów. Po 
śmierci rodziców Maryja znalazła się w Nazarecie, gdzie miało 
miejsce Zwiastowanie Pańskie.  

Kochani Bracia i Siostry, to są pewne suche fakty oczywiście 
niepotwierdzone. Ale można już z tego wyciągnąć jakieś przesła-
nie dla nas - ludzi początków XXI wieku, abyśmy coś uszczknęli 
dla siebie z życia Joachima i Anny. Joachima - patrona tego miej-
sca. Przede wszystkim, moi drodzy, uczy on nas, by nigdy nie tra-
cić nadziei. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Nadziei, któ-
ra bierze swoje korzenie w Panu Bogu. I wreszcie - walka. Walka 
o miłość. Są tutaj kapłani z wieloletnim stażem, są tutaj mał-
żonkowie, wielu z nich po licznych jubileuszach małżeńskich... 
Miłość w swej strukturze przez duże M jest przecież taka krucha. 

Niekiedy się wydaje, że skoro złożyli przysięgę, to wszystko już za 
nimi, wszystko się skończyło. A to dopiero się zaczyna!

Ktoś powiedział, że marsze weselne i marsze wojskowe mają 
jedną cechę wspólna - oba prowadzą do bitwy. Do bitwy o co? Do 
bitwy o wierność, o miłość, o to, że nie opuszczę cię aż do śmierci. 
Dzisiaj wierność jest w cenie. My wiemy, moi drodzy, że miłość, 
której uczy nas Jezus, to nie jest tylko przelotne uczucie, które 
dziś jest, a jutro się skończy. Bo uczucie jest zmienne, ale miłość, 
której uczy nas Jezus, miłość, która jest ofiarą i poświęceniem, 
miłość która sprawia, że jestem gotowy oddać za ciebie życie, po-
święcić się dla ciebie na dobre i na złe - jest prawdziwa i stała.

I my, moi drodzy, tutaj obecni - trzeba to powiedzieć - mamy 
swoje owieczki, do których uciekamy jak Joachim. Kiedy grunt 
nam się pali pod nogami, kiedy tracimy kontakt z rzeczywisto-
ścią, kiedy są rzeczy, które zrobiliśmy, a których się możemy 
wstydzimy. Bóg nigdy się nas nie wstydzi, bo nas kocha. To my 
często jesteśmy tacy okrutni wobec siebie i często uciekamy do 
naszych owieczek, do naszych dziecinnych marzeń. Uciekamy 
do telewizji, do alkoholu, do różnych zgubnych nałogów. Moi 
drodzy, te owieczki są. Trzeba je zobaczyć, ale z drugiej strony 
uświadomić sobie, że nie możemy budować tylko opierając się na 
własnych siłach. Należy zaufać Bogu - jak święta Anna. Bo je-
steśmy wszyscy od środka niejako pęknięci, słabi. Trzeba zaufać 
Bogu jak ta Anna, która modliła się i pościła za swojego męża. 
Modliła się do Boga i prosiła, aby wejrzał na nią.

Cdn.
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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)

Niedziela 24 sierpnia była dniem 
organizacji gminnego Święta Plo-
nów. Tym razem odbyło się ono w 
Bachowicach, na stadionie sporto-
wym LKS „Borowik”. Można po-
wiedzieć, że wszystko było zapięte 
na ostatni guzik, poza jednym drob-
nym, ale niezwykle ważnym szcze-
gółem czyli pogodą. Od rana niebo 
zasnuły ciemne deszczowe chmury, 
które raz po raz częstowały wszyst-
kich solidnymi porcjami deszczu. Po 
kilku godzinach zamieniły one teren 
stadionu w nasiąkniętą wodą gąbkę, 
która dała się nam mocno we znaki. 
Byliśmy na to jednak przygotowani. 
Duży, solidny i przestronny namiot 
z drewnianą podłogą dawał komfort 
biesiady i zabawy bez przykrych 
pogodowych konsekwencji. Piękna 
scena była miejscem najważniejszych 
dożynkowych wydarzeń, a drewnia-

Spytkowice
Gminne Dożynki 2014

ne podesty pozwalały na 
„bezawaryjne” przejście 
do stoisk promocyjnych, 
bufetu, budynku oraz do 
sceny i namiotu. 

Program uroczystości 
był niezwykle bogaty. 
Rozpoczęliśmy tradycyj-
nie przemarszem z Domu 
Strażaka do Kościoła Pa-
rafialnego, gdzie odbyła 
się uroczysta Msza św. 
Wszyscy jej uczestnicy, 
a zwłaszcza nasi Goście, 
byli pod wrażeniem bo-
gatej celebry oraz oprawy 
Eucharystii. W pięknym 
przemówieniu Starościna 
Dożynek Pani Danuta 
Biedroń przypomniała 
tradycje polskiego rol-
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nictwa, etos pracy na roli oraz 
problemy, z jakimi muszą zmagać 
się polscy rolnicy. Towarzyszył jej 
starosta uroczystości Pan Paweł 
Galas. Msza św. uświetniona była 
grą Gminnej Orkiestry Dętej oraz 
śpiewem parafialnego chóru z Ba-
chowic, którego występ zapadł 
wszystkim głęboko w pamięć. W 
homilii Ksiądz Proboszcz Franci-
szek Jeleśniański przypomniał o 
tradycji i sile naszego rolnictwa, 
a delegacje Kół Gospodyń Wiej-
skich oraz Związku Emerytów i 
Rencistów złożyły dary ofiarne. 
Po Mszy św. uformowano barw-
ny korowód, który dostojnie 
przemierzał bachowickie ulice, 
kierując się na stadion sportowy. 
W korowodzie jechały traktory 
oraz inne maszyny rolnicze, uka-
zując postęp jaki dokonał się w 
naszym rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich lat.

 
Z MSZY ŚW. DOŻYNKOWEJ 
Wprowadzenie-ksiądz proboszcz Jeleśniański:

Z całego serca, gorąco witam Was, Bracia i Siostry! Począwszy 
od najwyższych władz: centralnych, wojewódzkich, powiato-
wych, regionalnych, wszystkie Sołectwa, Koła Gospodyń Wiej-
skich, Straże, Górników, Rodziny Kolpinga (od nas i z zaprzy-
jaźnionej z nami Essen), Was wszystkich, Bracia i Siostry. Kogo 
pominąłem, niech czuje się serdecznie zaproszony, ale ja jeden 
nie jestem w stanie wszystkich wymienić. A wszyscy jesteśmy 
ludem Bożym, jedną wielką rodziną. Wszyscy jesteśmy braćmi i 
siostrami i tak się dzisiaj czujmy, dziękując Panu Bogu za wielki 
dar chleba powszedniego. 

 Kazanie okolicznościowe

Bracia i Siostry!
Gromadzimy się wspólnie na tej uroczystości, która jest wyra-

zem wiary i przekonania w to, że nie tylko możemy ufać własnym 
rękom, własnym zdolnościom, ale potrzebne jest również Boże 
wsparcie, Boża opieka. I czasami zdajemy się o tym zapominać 
za bardzo. Za bardzo... Ufając w to, że tak naprawdę jesteśmy sa-
modzielni, samowystarczalni, że we wszystkim potrafimy sobie 
poradzić. 

Ten rok przeżywamy jako rok wydarzeń, które pokazują naszą 
bezsilność wobec mocy natury. Możemy się zastanawiać, czy to 
tylko przypadek, czy to tylko zbieg okoliczności, czy też może 
jakiś znak od Boga. 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że za wszystko powin-
niśmy dziękować Panu Bogu. 
Człowiek, który został powo-
łany do szczególnej bliskości 
z Bogiem, czasami próbuje już 
tak samodzielnie, na własną 
rękę żyć, postępować. Podob-
nie jest jak z uczniami w klasie 
– kiedy już czegoś się nauczą, 
uważają, że wszystko wiedzą, 
wszystko potrafią. A później 
okazuje się w praktyce, że jesz-
cze nie ze wszystkim potrafią 
sobie poradzić. 

I tak było z nami – z ludz-
kością. Kiedy po raz pierwszy 
człowiek zerwał owoc pozna-
nia dobra i zła i powiedział: 
Teraz będę jak Bóg; sam będę 
stanowił, co jest dobre, a co 
złe. Dlaczego Pan Bóg usunął 
człowieka z raju? Ktoś powie: 
Żal Mu było tego jednego owo-
cu? Ale przypomnę – tam były 
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dwa drzewa: jedno drzewo poznania dobra i zła, drugie – drzewo 
życia. I Pan Bóg powiedział: Jeżeli człowiek sięgnął po owoc z 
drzewa poznania dobra i zła, to sięgnie po owoc z drzewa życia. 
I jeżeli pomyślimy, zastanowimy się, to czy dzisiaj człowiek nie 
sięga po owoc z drzewa życia?  

Mówimy: zdrowa żywność. I mówimy: niezdrowa żywność. 
Która to jest ta zdrowa? Ta, która od wieków powstaje niezmien-
nie, jak zawsze to było. Ale słyszymy o żywności „genetycznie 
modyfikowanej”. Czy to nie jest ingerencja – na razie w rośliny? 
Czy to nie jest ta słynna owieczka Dolly? Na razie zwierzęta, ale 
już dzisiaj się mówi o leczeniu genetycznym, a za chwilę będzie-
my modelować człowieka... Czy to nie jest przejaw pychy, ze czło-
wiek sam, bez Pana Boga, chce panować nad wszystkim? 

Bracia i siostry! Pan Bóg daje nam różne znaki. I może się tak 
stać, że nasza cywilizacja, tak dumna, jeżeli nie znajdzie kręgo-
słupa wiary, kręgosłupa moralnego, etycznego, może upaść... W 
tych programach popularnonaukowych przypomina się, że sta-
rożytni posługiwali się cementem, a gdy ich cywilizacja upadła, 
to ludzie przez następny tysiąc lat nie potrafili go wytworzyć. 
Tak, ludzie nie potrafili go wytworzyć... Znamienne jest, że 
istniało wiele różnych rzeczy... My dochodzimy do tego teraz; 
to dzieje się naszych oczach. Dlatego zawsze bądźmy z Bogiem i 
pamiętajmy, aby być przedkładać nad mieć. 

***
Po przyjeździe na stadion, wszyscy uczestnicy mogli spró-

bować dań oraz przystawek serwowanych przez panie z KGW 

oraz ZEiR, a także zwiedzać stoiska promocyjne wystawione 
przez lokalne organizacje oraz firmy z terenu Gminy. Część 
oficjalną rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa, 
która zaprezentowała znany i lubiany repertuar, spontanicznie 
zresztą podchwycony przez uczestników naszej uroczystości. Po 
koncercie przyszedł czas na przekazanie na ręce Wójta Gminy 
Spytkowice chleba, jako daru ziemi i rolników oraz symbolu do-
statku. Starostowie złożyli również z tej okazji życzenia prosząc, 
aby nasz „gminny chleb” był dzielony sprawiedliwie i nikomu go 
nie zabrakło. W przemówieniu Pan Wójt nawiązał do pierwszych 
dożynek jako gospodarza naszej Gminy, które także odbyły się 
w Bachowicach. Podsumował też mijająca kadencję w zakresie 
inwestycyjnym oraz życzył wszystkim rolnikom i mieszkańcom 
Gminy Spytkowice pomyślności, a także szczęśliwego zakończe-
nia żniw. Głos następnie zabrali zaproszeni goście. Byli wśród 
nich m.in.: Pan Marek Polak Poseł na Sejm RP, Ksiądz Franciszek 
Jeleśniański Proboszcz Parafii w Bachowicach, Rolnicy oraz Sta-
rostowie Dożynek: Pani Danuta Biedroń oraz Pan Paweł Galas, 
Pan Jacek Jończyk Starosta Wadowicki, Pan Józef Łasak Przewod-
niczący Rady Powiatu Wadowickiego, Pan Franciszek Szydełko 
Wójt Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) wraz z małżonką, 
Pani Barbara Dziur Przewodnicząca Rady Gminy Spytkowice 
(powiat nowotarski) wraz z mężem oraz delegacją z Gminy 
Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski Przewodniczący Rady Gminy 
Spytkowice oraz Radni Rady Gminy Spytkowice, Pani Mirosława 
Antos Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 
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w Wadowicach, Pani Krystyna Zie-
lińska Kierownik Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Punkt 
terenowy w wadowicach, Pan Józef 
Budka Kierownik Biura Powiatu 
Wadowickiego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Pan Jerzy Chylewski Prezes Ma-
łopolskiej Spółdzielni Handlowej 
Wizan w Andrychowie, sołtysi 
wsi z terenu Gminy Spytkowice ze 
współorganizatorem Panem Ma-
rianem Szewczykiem, Dyrektorzy 
i Kierownicy Gminnych Jednostek 
Organizacyjnych oraz pracownicy 
Urzędu Gminy i jednostek orga-
nizacyjnych, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele stowarzyszeń i 
organizacji pozarządowych dzia-
łających na terenie naszej Gminy oraz delegacja Stowarzyszenia 
Rodziny Kolpinga z Essen, Sponsorzy, przedstawiciele prasy. 

Po przemówieniach przyszedł czas na tradycyjne „obśpiewki” 
i wręczanie wieńców dożynkowych przez Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów. Wieńce otrzy-
mali: Starostowie Dożynek, Wójt Gminy, Sołtys wsi Bachowice, 
Proboszcz Parafii Bachowice oraz Przewodniczący Rady Gminy. 
Swoje prezenty na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy 
przekazali także przedstawiciele gminy Spytkowice w powiecie 
nowotarskim: Pan Wójt Franciszek Sidełko oraz Przewodnicząca 
Rady Gminy Pani Barbara Dziur. Furorę zrobił występ zespołu 
regionalnego „Siekiernica” działającego przy Związku Podhalan, 
który przyjechał do nas wraz ze spytkowicką delegacją. Piękny 
występ zanotowały także nasze Panie zrzeszone w stowarzysze-
niu „Jesteśmy Razem”, które troszkę ponad miesiąc temu zało-
żyły zespół regionalny. Swoje duże umiejętności pokazał także 
zespół taneczny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Spytkowicach. Duże zainteresowanie wzbudził także pokaz 
mody zaprezentowany przez P.P.H.U „Adrianno - Damiani” do 
którego modelki przygotował personel „Sekretu Urody”. 

Hitem niedzielnego popołudnia był koncert zespołu SKAL-
DOWIE. Ten znany i lubiany zespół miał okazję zaprezentować 
się przed naszą publicznością w swym najlepszym repertuarze. 

Takie przeboje jak: „Medytacje wiejskiego listonosza”, „Wszyst-
ko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Wszystko kwitnie wko-
ło”, „Prześliczna wiolonczelistka”, „Z kopyta kulig rwie”, były 
natychmiast podchwytywane przez koncertową publiczność, a 
otwartość i bezpośredniość członków zespołu spowodowała, że 
kontakt ze Skaldami był niezwykle spontaniczny. Owacjom nie 
było końca, tak więc konieczny był bis, który zakończył ponad 
półtoragodzinny występ naszej tegorocznej gwiazdy. 

Uroczystości dożynkowe tradycyjnie zakończyła zabawa 
taneczna, w której grał dla nas zespół „Pod batutą”, zaś punktu-
alnie o godzinie 21 odbył się tradycyjny pokaz sztucznych ogni, 
który po raz kolejny okazał się wspaniałym widowiskiem. 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Mieszkań-
com za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być 
ono tak wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom. Głów-
nym sponsorem uroczystości była firma Linc Energy, ponadto 
Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy, Wytwórnia Pasz De Heuse, 
K&K AXON Consulting Group - Pan Kamil Bałys, Adrianno 
Damianii - Pan Leon Kajfasz, Delikatesy Centrum - Państwo 
Ewelina Wójcik-Rogala, Jerzy Rogala, Małopolska Spółdzielnia 
Handlowa „Wizan” Andrychów, Lewiatan - Pan Grzegorz Fryc, 
„Jus Mar” Przewóz osób - Pan Józef Jędrocha, Piekarnia „Maja” 
Państwa Stańczyków, Piekarnia „Jedynka” Państwa Szczerbików, 

Piekarnia Państwa Suślików. Dziękuje-
my rolnikom, którzy włączyli się w ko-
rowód: Panom Sebastianowi Walkowicz, 
Arkadiusz Fisior, Tadeuszowi Kurdziel, 
Stanisławowi Wójtowicz, Andrzejowi 
Wrona, Antoniemu Bobak, Krzysztofo-
wi Świergosz, Janowi Kajfasz, Adamowi 
Sieprawskiemu, Zbigniewowi Gołba, 
Zbigniewowi Listowskiemu. Szczególne 
podziękowania składamy Starostom Do-
żynek Pani Danucie Biedroń i Panu Paw-
łowi Galasowi, sołtysowi wsi Panu Ma-
rianowi Szewczykowi oraz organizacjom 
społecznym z terenu Gminy, Kołom Go-
spodyń Wiejskich: z Bachowic, Ryczowa, 
Miejsca, Półwsi, Związkowi Emerytów 
i Rencistów ze Spytkowic, Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Bachowic.
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

DRÓŻKI ZA ZMARŁYCH...

Pielgrzymowanie po kalwaryjskich dróżkach zapocząt-
kowane przez zmarłego Proboszcza Księdza Zygmunta 
Kuźmę stało się już tradycją w naszej parafii. Bowiem 
każdego roku parafianie gromadzą się najpierw na dróż-

kach do Pana Jezusa, następnie na dróżkach do Matki Bożej i po raz 
trzeci, by wspomnieć wszystkich wiernych zmarłych - na dróżkach 
Im właśnie poświęconym. Od lat dróżki za zmarłych gromadzą naj-
większą rzeszę pątników. Tak też było w ostatnią niedzielę sierpnia, 
a jednocześnie w ostatni dzień wakacji – 31 sierpnia. Parafianie ze 
Stanisławia wraz z rodzinami i Księdzem Proboszczem (w sumie 

tytuł bazyliki mniejszej. We wrześniu 1977 roku biskup war-
miński, na terenie którego diecezji znajduje się sanktuarium 
w Gietrzwałdzie, na mocy dekretu Prymasa Polski i za zgodą 
Stolicy Apostolskiej zatwierdził autentyczność objawień gietrz-
wałdzkich jako wiarygodnych, nie sprzeciwiających się wierze 
i moralności chrześcijańskiej. To jedyne jak dotąd objawienia 
Matki Bożej na terenie Polski, uznane oficjalnie przez Kościół za 
zgodne z nauką katolicką.

12 września - 
Błogosławiona Maria od Jezusa, dziewica
 
Maria urodziła się 28 sierpnia 1560 r. w Tartanedo pod Guada-

lajarą, w Meksyku. W 1577 r. wstąpiła w Toledo do karmelitanek 
bosych. Trzykrotnie obierano ją przeoryszą, a przez dwadzieścia 

jeden lat była mistrzynią nowicjuszek. W pewnym momencie jej 
prowincjał, na skutek fałszywych oskarżeń, usunął ją ze stanowi-
ska. Potem jednak - po objęciu urzędu generała - zrehabilitował 
Marię. Poważała ją bardzo św. Teresa z Avili, nazywając ją swoim 
letradillo - małym doktorem. Po radę zwracali się do niej także 
możni tego świata, m.in. Filip III.

Maria zmarła 13 września 1640 r. Przed śmiercią spaliła zeszy-
ty, w których na polecenie spowiedników spisywała otrzymane 
łaski. Ocalono tylko nieliczne karty, z których jasno wynika, że 
prowadziła głębokie życie kontemplacyjne. Była gorliwą czciciel-
ką Chrystusowego człowieczeństwa, Najświętszego Serca Jezusa 
i Krwi Przenajświętszej. Dużo modliła się za grzeszników, za 
umierających oraz za dusze czyśćcowe. Hiszpańską mistyczkę w 
1976 r. beatyfikował Paweł VI.



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

7 września 201450 

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

 517 września 2014

około 200 osób), zgromadzili 
się o godzinie 13:30 przy oł-
tarzu polowym, by rozpocząć 
wspólne pielgrzymowanie. 
Mimo, iż prognoza pogody 
pozostawała w tym dniu pod 
znakiem zapytania, to jednak 
dzięki Bożej Opatrzności uda-
ło się nam przejść przy pięk-
nej, bezchmurnej pogodzie. 
W trakcie naszego pielgrzy-
mowania po kalwaryjskich 
dróżkach wspominaliśmy 
zmarłych parafian, ale także 
wiernych zmarłych z naszych 

rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące; 
wielu z nich jeszcze nie tak dawno wę-
drowało razem z nami, m.in. Ksiądz 
Zygmunt Kuźma.

Dla dzieci i młodzieży, a także ro-
dziców, nauczycieli i wychowawców 
była to doskonała okazja do zawie-
rzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej 
rozpoczynającego się roku szkolnego i 
katechetycznego. Ufamy, że jeśli tylko 
Pan Bóg pozwoli – za rok spotkamy się 
w jeszcze liczniejszym gronie.

Tekst: lektor Patryk, zdjęcia: lektor Konrad.



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

7 września 201450 

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

 517 września 2014

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)

Fotorelacja
z odpustu parafialnego
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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 

Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w ka-
tedrze mediolańskiej - najwspanialszej świątyni wzniesionej pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna 
Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Mat-
ka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. 
Czwarte sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello 
- znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Giulia-
ni (+ 1727).

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym 
człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe 
życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowa-
na. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, 
pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krew-
nych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia 
odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie 
pokolenia”.

Odprawiona w kościele 
parafialnym pw. Przemie-
nienia Pańskiego dzięk-
czynna Msza św. za tego-
roczne plony rozpoczęła 
uroczyste Dożynki Gminy 
Tomice, które odbyły się 
w niedzielę (31.08) w Ra-
doczy. Po przejściu, wśród 
kropel deszczu, barwnego 
korowodu dożynkowego 
na plac przed remizą OSP 
w Radoczy, starostwie 
dożynek, przekazując tra-
dycyjny chleb dożynkowy, 
zwrócili się do gospodarza 

DOŻYNKI GMINY TOMICE 2014
Tomice - Radocza - Witanowice - Woźniki
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dożynek Wójta Gminy Tomi-
ce Adama Kręciocha słowami: 
„Przynosimy chleb wypieczony z 
mąki tegorocznego ziarna, kraj-
cie go i dzielcie gospodarzu, nie 
dużo, nie mało, tak, żeby dla 
wszystkich stało”.

Podzielonym chlebem oraz owocami 
z przygotowanych przez panie z sze-
ściu Kół Gospodyń Wiejskich koszów 
obfitości poczęstowani zostali tłumnie 
przybyli mieszkańcy naszej Gminy oraz 
zaproszeni goście, m.in. Wicestarostwa 
Powiatu Wadowickiego Marta Królik, 
Przewodniczący Rady Powiatu Wado-
wickiego Józef Łasak, Członek Zarządu 

Powiatu Wadowickiego Bar-
tosz Kaliński, Przewodniczący 
Rady Gminy Tomice Zygmunt 
Szymczak wraz z radnymi Rady 
Gminy Tomice, sołtysi, Kie-
rownik Powiatowego ODR w 
Wadowicach Mirosława Antos, 
Dyrektor ZSRCKU w Radoczy 
Stanisław Gliwa, Sekretarz 
Gminy Tomice Ryszard Góral-
czyk, Prezes Kółka Rolniczego 
w Radoczy Henryk Rączka. Plac 
przy OSP był także metą dla 
kilkudziesięciu uczestników IV 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
„Szlakiem Tomickich Stawów” 
zorganizowanego przez Ośro-
dek Kultury Gminy Tomice we 
współpracy z PTTK Oddział 
„Ziemia Wadowicka”.
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Następnie głos zabrał 
Wójt Gminy Tomice Adam 
Kręcioch. Zwracając się do 
rolników docenił trud ich 
pracy, wyrażając słowa naj-
wyższego uznania za dar ich 
rąk - bochenek chleba oraz 
złożył im i ich rodzinom ży-
czenia wszelkiej pomyślności. 
Skierował również słowa pod 
adresem organizacji społecz-
nych z Radoczy, którym po-
dziękował za wysiłek włożony 

w przygotowanie tegorocznych 
dożynek.

Po wystąpieniach nadszedł 
czas na występy zespołów arty-
stycznych z gminy Tomice. Na 
oryginalnej scenie, już wśród 
promieni słonecznych, zapre-
zentowały się: zespół śpiewa-
czy „Radoczanki” z Radoczy, 
zespół śpiewaczy „Wesołe 
Gosposie” z Witanowic, zespół 
śpiewaczy „Woźniczanki” z 
Woźnik oraz Orkiestra Dęta z 
Zygodowic. Wspólną zabawę 
podczas „Wesołej Biesiady” za-
pewniła zaś Kabaretowa Grupa 
Biesiadna.

Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Radoczy, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Radoczy i 
Rada Sołecka wsi Radocza - 
organizatorzy Dożynek Gmin-
nych, które były elementem 
Festiwalu Doliny Karpia, za-
pewnili szereg innych atrakcji. 
Na przybyłych gości czekały 
przepyszne ciasta, chleb ze 
smalcem oraz bogracz przy-
gotowany przez panie z KGW 
Radocza. Najwięcej radości 
mieli zwłaszcza najmłodsi 
uczestnicy zabawy dożynko-
wej. Były warsztaty ceramiczne 
i cyrkowe, struktury dmucha-
ne oraz malowanie twarzy. 
Swoje stoiska zaprezentowało 
Stowarzyszenie Dolina Karpia 
oraz KRUS Wadowice.
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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)

Podkreślił dobitnie ks. Marek Sendor w kazaniu 
odpustowym ku czci Wniebowzięcia NMP. Bo w wielu 
sytuacjach życiowych gramy – po prostu odgrywamy 
różne role, a przecież mamy być autentycznymi, czy-
telnymi świadkami Chrystusa, aby zmieniać ten świat 
na lepszy, bardziej sprawiedliwy i ludzki. Poniżej ks. 
Marek rozwija ten wątek. 

I dzisiaj wielu ludzi wraz z wiekiem, z upływem lat staje się 
coraz lepszymi aktorami. Lepszymi, bo przybywa im z każdym 
rokiem doświadczenia. Tymczasem Kościół, tymczasem wiara, 
świat, to nie wyższa szkoła aktorska i nie deski opery, ale praw-

Życie to nie teatr! 
dziwe życie. I w tym życiu musimy być autentyczni, nie udawani, 
nie sztuczni, nie chwiejący się na wszystkie strony, ale prawdziwi, 
ale autentyczni. Nie możemy być fałszywi, cyniczni, zakłamani, 
obłudni, dostosowujący się każdorazowo do sytuacji. Do natury, 
do przyrody, do otoczenia dostosowuje się kameleon. Nie można 
odgrywać roli w zależności do sytuacji – jak na scenie teatru – bo 
życie to nie teatr. Na miły Bóg! To nie teatr...

Niestety cała nasza obecna scena polityczna, nie wspomnę już 
o tej na Wschodzie, to jest jeden wielki teatr i gra. I tyle zakłada 
się dziś masek, ile sytuacji życie niesie. I w zwykłej codzienności 
odgrywa się ciągle inną rolę... Zresztą nie jedynie w polityce. W 
naszych rodzinach często również. I w sąsiedztwie. I w zakładach 
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pracy też. To co mam tu, w środku, co mam w sercu swoim, to 
musi być także i na ustach moich i w zachowaniu moim, i w de-
cyzjach moich, i w działaniu, i w wyborach, i w wartościowaniu, 
i w zwykłej codzienności, szarzyźnie dnia mojego. Ja mam dać 
świadectwo tego, kim naprawdę jestem; kim jestem tak napraw-
dę. Mordercą czy człowiekiem broniącym każde jedno ludzkie 
życie? Bo przecież aktorem być na pewno nie mogę i odgrywać 
ciągle różne życiowe role. Zabiję, ale katolikiem nadal czuć się 
będę. Jestem w „Odnowie”, ale aborcji mówię: Tak! 

Maryja, Matka Jezusa, Patronka świątyni w Woźnikach nie 
odgrywała nigdy żadnych ról. Ona przez całe swe życie pełniła 

świętą wolę Boga. I jedną twarz zawsze miała, i jedno niepodzie-
lone, lecz kochające wszystkich szlachetne, kobiece, matczyne 
serce. Teraz ty, dziecko będziesz moim synem! Niewiasto, teraz 
Ty bądź dla nich wszystkich Matką; jak byłaś Matką dla Mnie 
– słowa Chrystusa Pana z Krzyża. - I ucz ich żyć uczciwie i war-
tościować jak należy, i kochać nieobłudnie. 

Wzięta po ziemskim życiu do nieba, bo z góry lepiej widać 
wszystko aniżeli z ziemi. Matka i Królowa każdego jednego serca 
na tej ziemi... 

CDN.

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)

Wielokrotnie słyszeliśmy to wezwanie, jednak to 
ma być przemiana w Bogu, a nie taka, jakiej dokonuje 
świat niszcząc sferę wartości duchowych, proponując 
życie z pominięciem Boga i Jego prawa. Wciąż trwa 
rewolucja kulturalna, ale my mamy trwać przy Bogu. 
Mówił o tym w kazaniu, w ubiegłą niedzielę ks. Ta-
deusz Madoń, pallotyn, tutejszy rodak. Kazanie to 
drukujemy poniżej.

Przemieniajcie się... abyście umieli rozpoznać (...),
 co jest dobre, co Bogu miłe i co jest doskonałe.

Przemieniajcie się
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Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Przemoc fizyczna była metodą działania wszystkich rewolucji 
XIX i XX wieku. Każdej rewolucji przyświecał cel zmiany panu-
jących w danym okresie stosunków politycznych, społecznych 
i gospodarczych czyli majątkowych. -„On ma, więc trzeba mu 
zabrać”. To zawsze były pierwszoplanowe cele rewolucji. 

Bywało jednak, że rewolucja niszczyła na drodze fizycznej 
przemocy również duchowy dorobek człowieka. Ideologia sze-
rzona przez rewolucjonistów niszczyła system myślowy, a w tym 
i poglądy religijne człowieka. 

Wszystkie rewolucje odbywały się z pominięciem Boga, z po-
minięciem moralnego prawa Bożego. To było wielkim nieszczę-
ściem, bo skazywało zamierzenia rewolucji – może niekiedy i 
dobre – na całkowite fiasko. 

Wodzowie rewolucji usuwali Boga z pola widzenia człowieka, 
a w Jego miejsce stawiali siebie i swoje wydumane poglądy. W 
konsekwencji zwalczali chrześcijaństwo, mówiące zawsze o od-
kupieńczej godności człowieka w Chrystusie. 

Bez wątpienia jest to robota diabła, bo on ustawicznie sprzeci-
wia się Bogu. „Nie będę Ci służył” – oświadczył przecież. Wiecz-
ny kłamca stale usiłuje wmówić człowiekowi: Będziecie bogami, 
będziecie wiedzieć wszystko. To jest największe nieszczęście 
wszystkich rewolucji.

Zmiany w życiu człowieka są potrzebne i konieczne, bo czło-
wiek ze swymi skłonnościami do grzechu może daleko odejść od 
prawdy (jedynej Prawdy), może odejść od zasady sprawiedliwo-
ści. Historia dowiodła, że wszelkie zmiany dokonane bez Boga 
nie przynoszą człowiekowi żadnego pożytku. 

Drodzy Bracia i Siostry! Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
dziś także żyjemy w czasie rewolucji? Rewolucja trwa. Zmieniono 
jedynie jej metodę. Zaniechano przemocy fizycznej; krew się nie 
leje. Dzisiejsza rewolucja europejska stosuje przemoc, ale prze-
moc duchową, psychiczną. 

Głównym i zasadniczym celem dzisiejszej rewolucji jest znisz-
czenie ludzkiego ducha. Nie rezygnuje ona co prawda z podbo-
jów gospodarczych, ale na pierwszy plan wysuwa zniszczenie 
wartości duchowych człowieka. Stąd też jest nazywana rewolucją 
kulturalną. Dąży bowiem do zniszczenia i odebrania człowieko-
wi jego poglądów, przekonań i postaw duchowych, w tym i reli-
gijnych. Tego rodzaju dążenia w rewolucji kulturalnej są o wiele 
bardziej spotęgowane niż w dawnych, krwawych rewolucjach. 
By odebrać człowiekowi zdolność zdrowego, samodzielnego 
myślenia, rzuca się najrozmaitszego rodzaju błędne hasła, głosi 
się teorie – rzekomo naukowo potwierdzone, oparte na prawdzie, 
sprawdzone. Tymczasem są to kłamstwa. 

Człowiek jest stale oszukiwany. Rewolucja kulturalna dąży 
przede wszystkim do zniszczenia chrześcijaństwa, do zniszcze-
nia katolicyzmu. O tym się mówi i pisze dziś bez ogródek. 

Jutro w Polsce zaczyna się rok szkolny. Czy wobec tego nie 
należałoby się z rozwagą przypatrzeć temu, co dzieje się wokół 
nas? Minister Edukacji Narodowej grozi represjami wobec na-
uczycieli nie stosujących się do zasady „neutralności państwa” 
w dziedzinie światopoglądowej. Kochani, dwa tygodnie temu 
wysłuchaliśmy listu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Bóg podaje nam 
lekarstwo. W drugim czytaniu dzisiejszej niedzieli Bóg radzi 
nam: „Przemieniajcie się...”. Przemieniajcie, czyli coraz bardziej 
upodabniajcie do Mnie. 

Autor Listu do Rzymian prosi nas: „Przemieniajcie się w 
Bogu, upodobniajcie się do Boga”. wówczas będziecie umieli 
rozpoznać, co jest dobre, a co złe, co jest miłe samemu Bogu, co 
jest prawdą, a co jest kłamstwem; co jest doskonałe, czyli to, co 
służy rozwojowi człowieka. Wówczas się obronicie i ominą was 
wszystkie zagrożenia. Zamęt duchowej rewolucji ominie was. Jest 
to rada pełna pociechy i pokoju.

Złóżmy zatem, drodzy, całą nadzieję w Bogu. „Jezu, ufam 
Tobie”. Napełnieni zaś Bożą nadzieją podejmujmy trud nowego 
roku szkolnego i idżmy zawsze z podniesionym czołem.
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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)

wszystkich tubylców, którzy widzieli w nim przyjaciela. Zabrał 
się wtedy do pracy wśród białych. Dla nich zaczął organizować 
podobne nabożeństwa. Wciągał gorliwszych do pracy apostol-
skiej. W ten sposób założył konfederację św. Wincentego a Paulo 
do stałej opieki nad starcami, chorymi i ubogimi.

W roku 1847 o. Laval otrzymał do pomocy jeszcze dwóch 
kapłanów. Praca była już bowiem tak zorganizowana, że sam o. 
Jakub nie dałby rady. Na wyspie znajdowało się znane więzienie. 
Gorliwość apostolska i tam go skierowała. Czynił, co mógł, by 
ulżyć doli więźniów, a równocześnie pracował nad ich umoral-
nieniem.

Jednak zabójczy klimat robił swoje, a nadmierna praca i su-
rowe życie wyczerpały przedwcześnie resztę sił o. Jakuba. 2 maja 
1856 roku upadł w konfesjonale, rażony atakiem apopleksji. Po 
wyzdrowieniu podjął na nowo pracę, ale kolejne ataki w roku 

1860 wyczerpały go tak dalece, że musiał zrezygnować nawet z 
odprawiania Mszy świętej (1862). Zmarł 9 września 1864 roku. 
W jego pogrzebie uczestniczyło 40 tys. osób. Odtąd na grób 
„ojca” spieszą pielgrzymi każdego dnia, a w rocznicę jego śmierci 
gromadzi się co roku ok. 60 tys. pątników. Przybywają katolicy, 
protestanci, muzułmanie, hindusi, konfucjoniści - wszystkie te 
bowiem wyznania mają na wyspie swoich przedstawicieli. Do-
kumenty z czasów pobytu o. Lavala na wyspie stwierdzają setki 
nawróceń, chrztów, uporządkowanych małżeństw. Znalazły się 
one w aktach procesu kanonicznego.

Do chwały błogosławionych o. Lavala wyniósł papież św. Jan 
Paweł II 29 kwietnia 1979 roku. W kwietniu 2014 r. papież Fran-
ciszek - na mocy tzw. kanonizacji równoważnej - rozszerzył kult 
o. Lavala na cały Kościół i ogłosił, że odtąd przysługuje mu tytuł 
świętego.

Zatorscy kolarze nie zwalniają tempa. Mimo wszech-
obecnego błota i ściany deszczu walczyli dzielnie, a 
wyniki Ogólnopolskiego Wyścigu w Orawce dają po-
wody do satysfakcji.

W Elicie kobiet Rita Malinkiewicz zajmuje 1 miejsce, od star-
tu do mety liderując w swoim wyścigu . W kategorii juniorek z 
ogromną przewagą wygrywa Gabriela Wojtyła. Start juniorek 
młodszych to walka o kolejne podium dla Zatora. Karolina 
Włoch zajmuje trzecie miejsce będąc najlepszą zawodniczką w 
swoim roczniku!. Chłopcy Żak – to 
całkiem nowa kategoria w zatorskim 
klubie. Jest efektem działań popula-
ryzujących kolarstwo wśród najmłod-
szych mieszkańców Zatorszczyzny. Re-
welacyjna jazda Michała Śliwińskiego i 
jego zwycięstwo w Orawce, to również 
sukces Szkolnej Ligii Rowerowej Za-
tor2014, gdzie pierwsze kroki stawiał 
nasz najmłodszy kolarz. W kategorii 
juniorów Paweł Prudło tuż za podium. 

Grad medali dla kolarzy
UKS SOKÓŁ Zator
Czwarte miejsce naszego zawodnika wywalczone pomimo prze-
bitej opony, jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na stawkę 
rywali. Kamil Bukowski – fantastyczna jazda i pewne 2 miejsce 
w U23 na pół rundy do końca – potem urwana przerzutka i 
zablokowane koło. Biegnąc 2 kilometry z rowerem na plecach, 
przekracza linię mety na 5 pozycji. Kamil obejmuje również 
prowadzenie w klasyfikacji generalnej całego cyklu wyścigów o 

Puchar Szlaku Solnego!
Przed wyścigiem elity kobiet nie 

zapomnieliśmy o tragicznie zmarłej 
podczas ostatniej eliminacji Pucharu 
Świata – Annefleur Kalvenhaar… – dla 
Ciebie Ann minuta ciszy przed startem 
… Wiemy, że to zapewne zbyt mało 
– ale w pamięci naszej pozostaniesz na 
zawsze.

Sebastian Żabiński /fot. S. Żabiński/
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

ADRES: Zebrzydowice 12, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 48 50 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon-śr 8:00-8:30, czw. 16:00-18:00 (sprawy małżeńskie), pt. 8:00-8:30 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Stanisław 
Dolasiński, E.c.* WIKARIUSZ: ks. mgr Krzysztof Kruk * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. dr Stefan 
Uchacz CM, kapelan sióstr szarytek; o. Damian - Jacek Wasylewicz OH, wyśw. 1992, kapelan domu 
zakonnego Braci Bonifratrów oraz kapelan DPS dla Dorosłych * ODPUST: św. Michała Archanioła, 
29 września * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIV w. MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody 
– część, Zebrzydowice

Cz. X
Katastrofy żywiołowe
Nieliczne akta archiwalne z XV i XVI wieku nie wspominają 

nic o klęskach żywiołowych, jakie mogły nawiedzić parafię. A 
że takie nawiedzały, wiemy z różnych zarządzeń Władz, które 
nakazywały zgłaszanie wypadków epidemicznych chorób itp. 
właściwym terenowo Władzom. W wieku XVII ustanowiono 
już lekarzy rejonowych ze względu na różne choroby zakaźne. 
Takowy lekarz rezydował również i w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Dopiero w wieku XIX wspomniano o pewnych katastrofach ży-
wiołowych.

W roku 1889 panowała wielka posucha, przez parę miesięcy 
nie padał deszcz. Ludność z powodu braku paszy wyzbywała 
się inwentarza żywego, który tak spadł w cenie, że krowę, która 
przedtem kosztowała do 100 zł, można było nabyć za złotych 10. 

Dwa lata: 1890 i 1897 były tak mokre, że wśród ludności zapa-
nował głód.  W roku 1904 znów panowała posucha, lecz rozmiary 
jej były mniejsze od poprzedniej. W roku 1903 wylały rzeki w 
całej ówczesnej Galicji, niosąc za sobą zniszczenie, zarazę i głód. 
Nie ominęło to też Zebrzydowic, gdzie Cedron rozlał się szeroko, 
unosząc dobytek ludzki i mienie. W roku 1943 Cedron również 
stał się groźnym, lecz już w mniejszych rozmiarach. W roku 1896 
wybuchła epidemia cholery, zwanej „nostras”, ale nie pochłonęła 
w tej okolicy większych ofiar, gdyż na czas jej zapobieżono.

W roku 1914 ponownie wybuchła cholera, zwana „azjatycką” 
powodując wiele wypadków śmierci wśród miejscowej ludności. 
Stało się to prawdopodobnie w związku ewakuacji epidemiolo-
gicznego szpitala wojskowego z Jarosławia do Zebrzydowic. Tutaj 
właśnie na miejscu zmarło na tę zarazę około 300 żołnierzy armii 
austriackiej. W tym to czasie odwiedził ten szpital w Zebrzydo-
wicach śp. Ks. Kard. Adam Stefan Sapieha.

Wypadki wojenne
W tej sprawie kronika tutejsza milczy zupełnie, poza wymie-

nionym wyżej wypadkiem z epidemią cholery. Kronika wspo-
mina natomiast o pewnej lokalnej „wojnie” jaka miała miejsce 
w samej Kalwarii. W roku 1898 wybuchły w Kalwarii wielkie 
rozruchy antysemickie, w których brała udział ludność okolicz-
nych wiosek: rozbito sklepy, składy i warsztaty żydowskie, bito 
Żydów. O rozmiarach tych rozruchów może świadczyć fakt, że na 
ten czas ściągnięto ogromną, jak na ówczesne czasy liczbę policji, 
bo przeszło 100 osób. Doszło do strzelaniny, w której zginął jeden 
człowiek, a kilkudziesięciu zostało rannych. W związku z tym za-
rządzono w całej Galicji stan wyjątkowy. Podczas ostatniej wojny 
poza zwykłymi przykrościami okupacji hitlerowskiej, zanotować 
należy aresztowanie kilkudziesięciu szewców z terenu parafii za 
„nielegalny” handel skórą. Ofiar śmiertelnych nie pociągnęło to 
za sobą żadnych. Nadmienić to należy, że owi szewcy, odbywając 
to więzienie złożyli w nim obietnicę, że gdy wrócą cało do swych 
rodzin, ufundują do kościoła nowe pająki na światło elektryczne. 
Obietnicę swą całkowicie spełnili sprawiając aż 5 pięknych pają-
ków do kościoła parafialnego.

W roku 1944 po zastrzeleniu w Stanisławiu Dolnym sołtysa, 
prawdopodobnie przez tajną organizację podziemną, przywie-
ziono z Krakowa z więzienia Montelupich 10 więźniów Polaków 
i rozstrzelano ich na skrzyżowaniu dróg: do Przytkowic, Stani-
sławia Dolnego i Zebrzydowic. Kilka lat temu postawiono tam 
obelisk pamiątkowy na ich mogile.
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WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
Co niesie tydzień

(7 IX - 13 IX)
7 IX – XXIII Niedziela Zwykła
 
DONIEŚĆ KOŚCIOŁOWI

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela (Ez 33,7-
9) jest o obowiązku upominania. Pan powiedział do Ezechiela, 
że jest stróżem domu Izraela. Jeżeli zobaczy, że ktoś grzeszy, 
to musi go upomnieć, bo jeżeli ten grzesznik z powodu swych 
grzechów umrze, to odpowiedzialność spadnie na stróża, 
ponieważ nie ostrzegł. Jeżeli zaś grzesznik nie wysłucha tego 
upominania, to sam będzie przed Bogiem za swe czyny odpo-
wiedzialny, a Ezechiel ocali swoją duszę. 

Z kolei w drugim czytaniu – z Listu do Rzymian (Rz 13,8-
10) – jest o tym, że miłość jest wypełnieniem prawa. Mówi 
apostoł, żeśmy powinni być nawzajem dla siebie dłużnikami 
tylko w miłości – to znaczy – jeden o drugim powinien my-
śleć: jestem mojemu bratu winien miłość; za mało go kocham. 
Oczywiście, ta miłość odnosi się również do upominania. Jak 
rodzice z miłości upominają swoje dzieci, gdy te źle czynią, 
tak my powinniśmy upominać się, jakbyśmy byli rodzicami 
nawzajem dla siebie. 

Natomiast Ewangelia (Mt 18,15-20) podaje jak gdyby pro-
cedurę upominania, odnoszącą się nie tylko do przełożonych. 
Jeżeli ktoś ci zrobi krzywdę, czyli zgrzeszy przeciw tobie, idź 
upomnij go w cztery oczy. Nie noś tego, nie duś w sobie, tylko 
idź porozmawiaj z nim o tym. Jeżeli cię nie usłucha, weź sobie 
za świadka jednego albo dwóch, aby sprawa się stała jawna. 
Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie słuchać, donieś Kościołowi. 
Nie chodzi tu o donosicielstwo, ale o troskę. Troskę o bliź-
niego, bo jeżeli na przykład pojawia się gdzieś epidemia, jak 
obecnie w przypadku wirusa ebola, nie można tego ukrywać. 
To tragiczna sytuacja nie tylko ze względu na tego chorego, ale 
również ze względu na dobro wspólne. A grzech jest jak zaraza 
– przenosi się z jednego na drugiego. 

Ciekawe jest dopowiedzenie: Jeśli dwaj z was na ziemi zgod-
nie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, 
który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię 
Moje, tam jestem pośród nich. Tak jak w sprawie czyjegoś 
złego postępowania w celu rozwiązania problemu mamy za-
brać do niego świadka, tak samo przed Bogiem już wspólnota 
złożona z dwóch lub trzech osób jest na tyle mocna, by Bóg jej 
wysłuchał.  

Wspólna modlitwa otwiera niebiosa

8 IX – Poniedziałek - Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny

WIELKOŚĆ BETLEJEM Z WIELKOŚCI CHRYSTU-
SA

W pierwszym czytaniu z proroka Micheasza (Mi 5,1-4a) 
jest o pochodzeniu Mesjasza z Betlejem. Maleńkie miasteczko 
ponad wielkimi miastami, ponieważ Bóg zechciał, aby tam 
narodził się Ten, którego pochodzenie jest od początku, od 
dni wieczności; którego władza rozciągnie się aż do krańców 
ziemi.

W drugim czytaniu z Listu do Rzymian (Rz 8,28-30) jest o 
współdziałaniu Boga z tymi, którzy Go miłują. Mówi Pismo 
tak: Albowiem tych, których od wieków poznał, tych prze-
znaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Tych, 
których przeznaczył też powołał, a których powołał - tych też 
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył 
chwałą.

Te słowa najbardziej odnoszą się do Najświętszej Maryi 
panny. To On ją poznał od wieków; przeznaczył na to, by była 
Matką Zbawiciela, usprawiedliwił i obdarzył chwałą.

W Ewangelii (Mt 1,1-16.18-23) znajdujemy rodowód Jezusa 
(od Abrahama) i tajemnicę Maryi. Maryja, która otrzymała 
wiadomość od anioła Gabriela, że zostanie Matką Zbawiciela, 
zatrzymała ją w tajemnicy swojego serca, choć wiedziała że 
może się to dla Niej skończyć tragicznie, bo Józef może różnie 
postąpić, gdy się dowie o dziecku. Ale Jej serce czyste wiedzia-
ło, ze to sprawa Boża, a zatem niech się stanie tak, jak On chce. 
Oczywiście Pan Bóg rozwiązał to po swojemu i powiadomił o 
tym Józefa we śnie. 

Bóg powierza swe tajemnice tym, którym może zawierzyć

9 IX – Wtorek 
SPRAWY SĄDOWE

W pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (1 Kor 6,1-11) 
święty Apostoł Paweł dziwi się mieszkańcom Koryntu, że szu-
kają sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych; 
to znaczy, że mają różne zatargi i spory i idą z tymi sporami 
do sędziów niewierzących. Zdaniem świętego Pawła, jeśli już 
chcą się koniecznie sądzić, to powinni przynajmniej szukać 
sędziów wśród siebie, wśród świętych. A najlepiej żeby raczej 
sami cierpieli niesprawiedliwość. Tymczasem sami dopusz-
czają się niesprawiedliwości i szkody wyrządzają własnym 
braciom. Ostrzega, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa 
Bożego.

Z kolei w Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 6,12-19) 
jest o wyborze apostołów. Przed wyborem dwunastu aposto-
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łów Chrystus wyszedł z nimi na górę, i tam całą noc się mo-
dlił. Znamienne jest to właśnie wychodzenie przez Chrystusa 
na góry w ważnych momentach, by zostawić wszystko w dole, 
a otworzyć się na Ojca. A z kolei po wyborze zszedł z nimi na 
dół i zatrzymał się na równinie, gdzie uzdrawiał i wypędzał z 
ludzi złe duchy. Jest to szczególnie ważne połączenie – zejście 
z góry, gdzie nastąpił wybór i zejście w dolinę, gdzie lud ocze-
kiwał Jego pomocy.  

Wznieść się wyżej by uzyskać pomoc i zejść, aby pomagać
 
10 IX - Środa
KTO SIĘ ŻENI, DOBRZE CZYNI;
KTO SIĘ NIE ŻENI, LEPIEJ 

Święty apostoł Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 7,25-31) 
porusza temat małżeństwa i celibatu. Mówi, żeby raczej nie 
szukać żony, ale jeśli mężczyzna już się ożeni, nie grzeszy, 
dobrze czyni, ale będzie miał udręki w ciele. Natomiast ci, 
którzy chcą służyć Chrystusowi, lepiej żeby byli wolni od 
trosk doczesnych, by mogli się poświęcić Panu. Oczywiście 
ta bezżenność nie ma być z wygody, ale jej celem ma być po-
święcenie dla większej wspólnoty. Dzięki temu człowiek ma 
więcej braci, sióstr, dzieci, ojców i matek. Bo przecież – jak 
powiedział Chrystus – kto słucha Słowa Bożego, jest dla Mnie 
ojcem, matką, bratem, siostrą. 

Nawiązuje do tego Ewangelia świętego Łukasza (Łk 6,20-
26), w której Jezus wypowiada błogosławieństwa i biada. 
Błogosławieni, czyli szczególnie wyróżnieni przez Boga, są: 
ubodzy, głodujący, płaczący, prześladowani z powodu Chry-
stusa. W trudnej sytuacji i godni pożałowania są: bogaci, syci, 
zadowoleni z siebie, szukający pochwał. Bo za to wszystko 
będą musieli kiedyś wyrównać – o ile dana im będzie okazja.  

11 IX – Czwartek 
WIEDZA NADYMA, MIŁOŚĆ BUDUJE

Święty Apostoł Paweł w I Liście do Koryntian (1 Kor 8,1b-
7.10-13) mówi o właściwym postępowaniu ze względu na nie-
pełną wiedzę ludzi słabszych. Dlatego ci, którzy myślą, że są 
mądrzejsi niech uważają, aby ich postępowanie nie gorszyło 
drugich. Jako przykład pokazuje spożywanie ofiar złożonych 
bożkom. Mówi apostoł, że nie ma żadnych bożków, ale nie-
którzy w nich wierzą i spożywają pokarmy im złożone. Są 
to czyny bałwochwalcze. Natomiast ci, którzy są mądrzejsi i 
wiedzą, że to jest bez znaczenia, bo bożków nie ma, ale jednak 
biorą udział w takich ucztach, gorszą słabszych, tych, którzy 
mają słabsze sumienia i grzeszą przez to przeciw braciom. 
Zakończył to: Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy 
nie będę jadł mięsa, by go nie gorszyć. 

Podobnie Ewangelia z tego dnia (Łk 6,27-38) mówi o sile 
miłości. Miłość buduje, wiedza nadyma. Dlatego Chrystus 
mówi: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają i módlcie się za nich. Uderzy cię ktoś w 
policzek, nadstawcie drugi. Jak chcecie, aby wam ludzie czyni-
li, podobnie wy im czyńcie. Czyńcie dobrze nieprzyjaciołom; 
pożyczajcie niczego się nie spodziewając, a wasza nagroda 

będzie wielka w niebie i będziecie nazwani synami Najwyż-
szego. Kończy tak: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie 
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie 
wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane... 

Odpłacając dobrym za złe samego Boga naśladujemy

12 IX – Piątek 
BIADA MI, GDYBYM NIE GŁOSIŁ EWANGELII

W dzisiejszym pierwszym czytaniu (1 Kor 9,16-19.22-27) 
święty Paweł mówi, że głosząc Ewangelię wypełnia tylko 
obowiązki szafarza. Dlatego nie liczy na żadną zapłatę i na-
grodę. Nagrodą dla niego jest właśnie to, że rezygnuje z na-
grody. Dlatego nie zależy od nikogo, a równocześnie stał się 
niewolnikiem wszystkich. I stał się wszystkim dla wszystkich 
by ich pozyskać. Jest jak zawodnik, który na stadionie ubiega 
się o zwycięstwo i dlatego poskramia swoje ciało; bierze je w 
niewolę, aby sam, głosząc, przypadkiem nie został uznany za 
niezdatnego.

Ewangelia świętego Łukasza to wszystko uzupełnia (Łk 
6,39-42). Chrystus mówi tu o obłudzie i daje przykład - jak 
może niewidomy prowadzić niewidomego? Zatem nauczyciel 
musi mieć światło wiary, a żeby mieć światło wiary, musi 
postępować dobrze. Daje Pan taki przykład obłudy: Widzisz 
drzazgę w oku swego brata, w swoim nie dostrzegasz. Mówisz 
bliźniemu: pozwól usunąć ci drzazgę - a sam belki w swoim 
nie widzisz. Żeby zobaczyć zło u drugiego, musimy najpierw 
sami u siebie to zło usunąć. Inaczej nasze działanie jest prze-
wrotne.

Im większa belka w moim oku, tym mniejszą drzazgę do-
strzegam w oku bliźniego 

13 IX – Sobota 
NIE MOŻNA SŁUŻYĆ BOGU
I WIERZYĆ DEMONOM

W pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (1 Kor 10,14-
22) święty Paweł upomina, aby wystrzegać się bałwochwal-
stwa, ponieważ są tacy, którzy spożywają z ofiar złożonych 
bożkom, wierząc w nich, a jednocześnie biorą udział w Eucha-
rystii. – Nie można – pisze święty Apostoł – pić z kielicha Pana 
i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i 
przy stole demonów. To i dziś jest aktualne, bo przecież współ-
cześnie też występują różne formy bałwochwalstwa.

Z kolei w Ewangelii świętego Łukasza (Łk 6,43-49) Chrystus 
rozróżnia dobro i zło, podając dwa przykłady. Dobre drzewo 
wydaje dobre owoce, a złe drzewo złe owoce. Budynek, który 
powstał na trwałym fundamencie przetrwa, a kto buduje dom 
na piasku, musi liczyć się z tym, że jego dzieło przepadnie. 

Tym dobrym drzewem i tym dobrym budynkiem jest czło-
wiek, który nie tylko słucha słów Chrystusa, ale je wypełnia; i 
nie jest tym, który mówi: Panie, Panie!, wzywając Chrystusa, 
ale nie czyni tego, co Chrystus nakazuje.

Dzieło poznaje się po owocach 
  

Ks. Henryk Młynarczyk


