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PIERWSZE CZYTANIE   Iz 55, 6-9 
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki 
jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nie-
prawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad 
nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi 
drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi 
moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

DRUGIE CZYTANIE   Flp 1, 20c-24. 27a 
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, 
czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć 
to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co 
mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chry-
stusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla 
was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii 
Chrystusowej.

EWANGELIA   Mt 20, 1-16a 
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wy-
szedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. 
Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do win-
nicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stoją-
cych na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej 
winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy 
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących 
i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpo-
wiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do 
winnicy!”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rząd-
cy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od 
ostatnich aż do pierwszych!”. Przyszli najęci około jedenastej go-
dziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 
że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci 
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy-
śmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś 
się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu 
dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 
chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak 
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
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Śp. Adam Stoszko zmarł po długiej 
i ciężkiej chorobie 8 września 2014 roku.W imieniu 
Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej 
pragnę wypowiedzieć słowa wdzięczności pod adre-
sem śp. Adama Stoszki za jego aktywną działalność 
w Akcji Katolickiej. Od samego początku reaktywacji 
Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji włączył się w jej 
działalność. Był z nami cały czas dopóki  nie przeszko-
dziła mu ciężka choroba, która sukcesywnie wyłączała 
go z działalności. Był prezesem Parafi alnego Oddziału 
Akcji Katolickiej w parafi i Matki Bożej z Lourdes w 
Krakowie, a tym samym członkiem Rady Diecezjalnego 
Instytutu tego stowarzyszenia. Był także wieloletnim 
członkiem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej. Oprócz działalności w Akcji Katolickiej, 
czynnie działał, a niekiedy był inicjatorem działania w 
innych organizacjach społecznych. To wynikało z jego 
wielkiej wrażliwości na sprawy społeczne. Wszelkie 
działania podejmował w zgodzie z zasadami, którymi 
żył.  A były one osadzone na zasadach wiary głoszonych 
przez Kościół. Dlatego działał, tak w Akcji Katolickiej, 
jak i w innych ugrupowaniach społeczno-politycznych 
w sposób wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości  i 
odważnie reagował na nie tak  na niższych szczeblach, 
jak i na szczeblu państwowym. Wszystkie te działania 
łączył z podstawową pracą zawodową o charakterze 
naukowym, jakim była praca na Wydziale Odlewnictwa 
Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 

Wydaje się, że ta jego wrażliwość i bezkompromi-
sowość działania wyczerpywała jego siły życiowe…  
Zwłaszcza po śmierci żony przed kilku laty, zdrowie 
Adama się coraz bardziej  załamywało…

Współczujemy jego osieroconym Dzieciom… Teraz Rodzice, choć inaczej, będą zawsze z nimi… I będą im pomagać choćby przez 
przypominanie chwil razem z nimi spędzonych i tego wszystkiego, co otrzymali dobrego od nich za życia…

Śp. Adam odszedł do Pana  w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ufamy, że Ona – Najświętsza Matka wprowadzi Go do 
Królestwa Bożego przepełnionego radością i pokojem na wieki. Tego Jemu i jego Żonie serdecznie życzymy i o to się modlimy.

Jan Wilk

WSPOMNIENIE
o śp. Adamie Stoszko
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Drodzy Księża Prałaci i Kanonicy, 
Drodzy Siostry i Bracia, 
Drogi Księże Jubilacie Kazimierzu, 

Przeżywamy w dniu dzisiejszym 
niecodzienną uroczystość kapłańską. 
Jest nią 50-lecie kapłaństwa ks. Kazi-
mierza Podsiadło, emerytowanego pro-
boszcza na Harendzie w Zakopanem, 
który swoje proboszczowskie duszpa-
sterzowanie rozpoczynał właśnie w tej 
naszej parafii Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie-Nowym Prokocimiu. Dla 
mnie osobiście jako wywodzącego się z 
tej wspólnoty zaproszenie do wygłosze-
nia tego okolicznościowego kazania jest 
wyjątkowym wyróżnieniem i niekwe-
stionowaną radością. 

Dodatkowo ks. Jubilat Kazimierz 
Podsiadło był moim proboszczem i 
pierwszym katechetą. To właśnie On 
przygotował mnie do Pierwszej Ko-
munii świętej i był jednym z niewielu, 
którego postawa, otwartość i dobroć 
wpłynęła na mój osobisty wybór ka-
płaństwa. Jego postawa i postawa Jego 
współpracowników – z grona których 
obecni są dzisiaj ks. proboszcz Andrzej 
Olszowski i ks. proboszcz Kazimierz 
Wyrwa – spowodowały, że zainteresowałem się ministranturą i 
służyłem do Mszy aż do czasu pójścia do seminarium. Ksiądz Ka-
zimierz przede wszystkim jest człowiekiem wiary, która nie jest 
wyrazem ucieczki i zmęczenia, lecz odwagą do bycia człowiekiem 
i wejściem w ogrom zadań, które przed nim stały. Jego wiara nie 
ma wyrazu ideologii politycznej, czy posmaku gotowego progra-
mu partyjnego, lecz jest konkretyzacją zawołania z obrazu Jezusa 
Miłosiernego „Jezu, ufam Tobie!”. 

Przy organizowaniu parafii od podstaw doskonale wkompo-
nował się w późniejsze nauczanie Benedykta XVI, który podkre-
ślał, że właściwa postawa staje się świetną nauką prowadzącą do 
lepszego życia. Jakże nie przypomnieć w tym kontekście słów 
papieskich, iż dzisiaj istnieje konieczność „odejścia od zajęcia się 

Kościoła samym sobą, a zwróce-
nia się ku ludziom, którzy na nas 
czekają”. Dlatego – w myśl słów 
papieża Franciszka – ks. Kazimierz 
Podsiadło – nie stał na balkonie 
i nie patrzył na ludzi z góry. On 
do nich wychodził i wychodzi po 
dzień dzisiejszy. 

Nieprzypadkowo więc Bene-
dykt XVI w liście apostolskim 
„Porta fidei” napisał, że rozpoczy-
nający się Rok Wiary „jest zapro-
szeniem do autentycznego i nowe-
go nawrócenia do Pana, jedynego 
Zbawiciela świata”. Papieskie we-
zwanie staje się konkretnym woła-
niem o autentyzm w wierze, gdyż 
tylko jej prawdziwe przeżywanie 
może na nowo scalić wspólnotę 
wiernych i odnowić oblicze Ko-
ścioła. Brak autentyzmu prowadzi 
do kryzysu nadziei, który staje się 
przyczynkiem pustki i beznadziei. 

Coraz częściej wiara przypo-
mina zużyte opakowanie, które należy wynieść na śmietnisko, 
gdyż do niczego już się nie przydaje, a czasem nawet zaczyna 
przeszkadzać. Taki stan rzeczy prowadzi do zubożenia religijne-
go i moralnego, a tam, gdzie upada moralność tam upada prawo, 
a gdzie upada prawo tam – zdaniem Benedykta XVI – pojawia 
się korupcja, a wraz z nią zniszczenie dobra wspólnego. Dlatego 
papież proponuje wejście w świat wiary, gdyż jedynie ona jest w 
stanie pomóc przeżyć ciężkie czasy i wyjść z rzeczywistości cyni-
zmu i etycznego relatywizmu. Wejść w świat wiary to zanurzyć 
się w początkach chrześcijaństwa i bardziej ukochać Boga „niż 
wygodę i bezpieczeństwo własnego losu”. 

Dlaczego pierwotne chrześcijaństwo prężnie się rozwijało sta-
nowiąc wysepkę w morzu nienawiści? Bo o jego wielkości mówiły 

Kazanie okolicznościowe ks. Roberta Nęcek 
wygłoszone w dniu 14 września 2014 roku 

w parafii Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie – Nowym Prokocimiu 

z racji jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa  
księdza proboszcza Kazimierza Podsiadło
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nie triumfalizm i arogancja, które spowodowały zapomnienie o 
pięknym byciu w Kościele, lecz prawda i pokora uczące wdzięcz-
ności wobec Mistrza z Nazaretu. Dlatego „działalność Kościoła 
jest wiarygodna i skuteczna tylko w takiej mierze, w jakiej ci, 
którzy do niego należą, są gotowi w każdej sytuacji osobiście po-
nieść konsekwencje swej wierności Chrystusowi. Tam gdzie nie 
ma takiej gotowości, brak też decydującego dla istnienia Kościoła 
argumentu prawdy”. Oznacza to, że wiara staje się przekonująca 
wtedy, kiedy wyraża się w miłości bliźnich. Tę wiarę wyrażającą 
się w szanowaniu Parafian przez Ks. Kazimierza Podsiadło – jako 
dorastający chłopiec nieustannie dostrzegałem. 

Z tej racji wystarczy więc wejść do polskich domów rodzin-
nych, pobyć jakiś czas, aby przekonać się, czy poznają nas w nich 
po miłości wzajemnej. Można wejść na polskie plebanie i do 
polskich klasztorów pobyć określony czas, by zorientować się, 
czy miłość wzajemna w nich staje się codziennym imieniem. W 
tak pojętym kontekście „współczesna apostazja – jak podkreśla 
Benedykt XVI – jest skutkiem kryzysu weryfikacji wiary w życiu 
chrześcijan”. Oznacza to, że brak jasności w dawaniu świadectwa 
przez wyznawców Chrystusa i obojętność religijna domagają 
się ponownej, czyli nowej ewangelizacji. Chodzi więc nie tylko 
o poznawanie i przyswajanie Magisterium Kościoła, ale także o 
osobiste świadectwo, gdyż wiara działa przez miłość. Przejawem 
miłości staje się czułość, która – „zawiera w rzeczywistości dys-
cyplinę. Czułość daje odwagę do okazywania serdeczności. Jest to 
mądrość dyskretnych gestów, które tworzą osnowę codziennego 
życia. To jest mądrość i odwaga, ponieważ serdeczny gest zawiera 
zawsze pewne ryzyko: albowiem nie wiemy, czy napotkamy w od-
powiedzi zniecierpliwienie, czy też wdzięczność. Bowiem czułość 
jest ryzykiem”. Przeciwieństwem czułości jest wykalkulowana 
żądza, chciwość, niepohamowana chęć posiadania, strach, „za-
twardziałość serca, ducha, miałkość umysłu, kultury, ideologii, 
wszelkie odmiany skostnienia”. Tymczasem papież kładzie na-
cisk na przekonywujące zaangażowanie Kościoła na rzecz nowej 
ewangelizacji, która nabierać będzie blasku i wyzwoli dobro nie 
przez sezonowość i kult akcji, lecz przez systematyczną pracę od 
podstaw. Wyzwalać dobro to promować to, co „co rodzi, chroni i 
promuje życie, braterstwo i wspólnotę. Odpowiedzialność za bliź-
niego oznacza zatem czynienie i pragnienie dobra drugiego czło-
wieka, z nadzieją, że i on otworzy się na logikę dobra; interesować 
się bratem znaczy otworzyć oczy na jego potrzeby”. 

Dzięki takiej wierze serce ks. Kazimierza Podsiadło jest 
sercem zdrowym, chętnym do udzielania się innym i na rzecz 
innych. Zaprzeczeniem zdrowego serca jest serce leniwe. Ten zaś, 
kto ma leniwe serce – „przechodzi obok prawdy i nie zauważa jej. 
Serce leniwe to takie serce, które ma uszy ku słuchaniu, ale nie 
słyszy. Serce leniwe to takie, które ma oczy ku widzeniu, ale nie 
widzi. Serce leniwe jest sercem zatopionym, pogrzebanym w pro-
chu ziemi. Jest tak głęboko zainteresowane tym, co ziemskie, że 
nie widzi spraw ani prawd najbardziej oczywistych”. 

Tymczasem serce i styl posługi duszpasterskiej Ks. Probosz-
cza w relacji do wiernych polegał nie tylko na zrozumiałym 
słowie głoszonym z ambony i w sali lekcyjnej, lecz był stylem 
podnoszącym na duchu, zauważającym ludzi i budzącym w ich 
sercach nadzieję. Szlachetność serca przejawiła się na różnych 
płaszczyznach. Oto w okresie przedświątecznym – ksiądz Pro-
boszcz pomagał biednym rodzinom, zapraszając ich po odbiór w 
tamtych ciężkich czasach komunizmu i pustych sklepowych pół-
ek – po odbiór z przywiezionych darów świątecznych indyków. Tę 

dobroć tamtych lat mógł docenić jedynie ten, kto w tamtej epoce 
równo klepał biedę. Jego proste pytania o sytuację w domu i zwy-
kłe ludzkie zainteresowanie świadczyło o poziomie kapłaństwa. 
Nietrudne pytania, nietrudne gesty a jednak rzadko spotykane. 
Konkretne postawy budzące nadzieję i wyzwalające radość zjed-
nywały mu uznanie w różnych środowiskach. 

To jest właśnie styl nowej ewangelizacji. Głosić pozytywnie, 
gdyż Ewangelia to dobra nowina. Zauważać potrzebujących i być 
blisko nich. Tak rozumiana nowa ewangelizacja – co stwierdził 
już Jan Paweł II w encyklice „Centesimus annus” – „musi uczynić 
jednym ze swoich istotnych elementów głoszenie nauki społecz-
nej Kościoła”. 

Niewątpliwie palącą troską stają się trzy elementy gwaran-
tujące odnowę życia chrześcijańskiego – tożsamość słowa z 
zachowaniem, kompetencja w wykonywaniu obowiązków i chęć 
angażowania się na rzecz dobra wspólnego. Niejednokrotnie lu-
dzie mówią, że słowa nie mają żadnego znaczenia. Tylko fakty się 
liczą. Jeżeli jednak spojrzy się na sprawę nieco głębiej, to zauwa-
ży się, że słowa często tworzą fakty. Jedno słowo dobroci może 
wyzwolić pozytywną energię w takim człowieku, na którego 
pozornie nic już nie działa. Ale jedno słowo nieodpowiedzialnie 
wypowiedziane może zrujnować ludzkie życie i zbezcześcić jego 
dobre imię. Dlatego kardynał Ratzinger przypomniał, że „słowo 
jest wizytówką ducha”. Dzięki kompetencji w działaniu chrze-
ścijaństwo nie kojarzy się z bylejakością. Chodzi o to, że dobro 
należy wykonywać dobrze. W końcu angaż na rzecz dobra wspól-
nego dowodzi, że człowiekowi zależy na czymś więcej niż tylko na 
dobru prywatnym. Inaczej mówiąc, być chrześcijaninem oznacza 
być – odpowiedzialnym, kompetentnym i społecznym. 

Źródłem tak pojętej postawy społecznej jest Eucharystia. W 
tym kontekście chlebem eucharystycznym może się dzielić tylko 
ten, kto równocześnie potrafi się dzielić chlebem powszednim. W 
ten sposób wspólnota eucharystyczna jest równolegle darem Boga 
i zadaniem dla tych, którzy ją stanowią. Nie jest to już jedynie 
zgromadzenie o charakterze socjologicznym, ale nade wszystko 
wspólnotą z perspektywami etycznymi. 

Dodatkowo, autentyczna wspólnota eucharystyczna zakłada 
solidarność sumień. Być solidarnym – według ks. Tischnera – to 
móc na człowieka liczyć i mieć pewność, że jest w nim coś stałego, 
że on w tej wspólnocie się udziela, że jej nie zawodzi. Aby tak się 
działo trzeba, chcieć mieć sumienie. Eucharystia, czyli solidarna 
miłość zobowiązuje do posiadania i kształtowania sumienia. Z tej 
racji nieobecność w Kościele mówi wiele, ale obecność w Kościele 
nie mówi jeszcze nic. Dlatego Jan Paweł II napominał, że należy 
„wyzwalać się z dziedzictwa nienawiści i egoizmu, bo Eucharystia 
to sakrament miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, a 
równocześnie jest to sakrament miłości człowieka do człowieka, 
sakrament, który tworzy wspólnotę”. Oznacza to, że bycie chrze-
ścijaninem, bycie kapłanem jest określoną odpowiedzialnością, 
w której prawda Eucharystii staje się codzienną siłą kształtującą 
codzienne życie. 

Ta prawda kształtowała – przez postawę ks. Kazimierza 
Podsiadło – życie naszej parafii, która dzisiaj na czele z nowym 
Proboszczem przygotowała tę wspaniałą uroczystość 50-lecia ka-
płaństwa. Plurimos annos Księże Jubilacie Kazimierzu. Amen. 

(kazanie zostało nagrodzone brawami)
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1. Do czego w przypowieœci 
porówna³ Jezus Królestwo 

niebieskie? 

2. Gdzie gospodarz pos³a³ 
robotników i jak¹ stawkê 
za dzieñ im zaoferowa³? 

3. O co oburzyli siê 
naj³du¿ej pracuj¹cy 
robotnicy ? 

Ballada o Mateuszu celniku

Do celnika Mateusza przyszedł Pan,
Czy przemieni jego życie pełne plam?
Po cóż idzie do grzesznika,
Tego zdziercy i oszusta,
Czyżby nie miał już do kogo dzisiaj iść?

A Mateusz to wyczytał z oczu Pana,
Postanowił wynagrodzić krzywdę, zło.
„Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam.”

Teraz widzę już przed sobą nową drogę,
Muszę zatrzeć tamtą starą, pełną plam.
Idę razem z moim Panem,
Rzucać sieci, łowić ludzi,
I nowinę tak wspaniałą głosić wam.

Ja Mateusz wyczytałem z oczu Pana,
Postanawiam wynagrodzić krzywdę, zło.
Jeślim kogoś skrzywdził z ludzi,
To podwójnie wynagradzam,
A ubogim pół majątku mego dam. 
 

21 września
Św. Mateusz

Jeden z dwunastu Apostołów, autor 
pierwszej Ewangelii, nazywat się najpierw 
Lewi i byt celnikiem w Kafarnaum nad je-
ziorem Genezaret. Prawdopodobnie ok. 42 
r. Apostoł opuścił Palestynę i udał się do 
Egiptu i Etiopii, aby głosić Ewangelię Chry-
stusową. Nie jest znana data ani okoliczności 
jego śmierci. Kościół łaciński i grecki czczą 
go jako męczennika. Jest patronem księgo-
wych, bankowców, celników; wzywany w 
przypadku alkoholizmu.
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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 związku ze zbliżającym się 
świętem świętych archaniołów 
Michała Gabriela i Rafała kon-
tynuujemy relację z nawiedzenia 
Wadowic przez fi gurę Archanio-
ła Michała z groty objawień w 
Gargano. W środę 13 sierpnia 
nabożeństwo ku czci Matki Bo-
żej Fatimskiej było połączone z 
uczczeniem św. Archanioła. Po 
uroczystej Mszy św. w kościele 
św. Piotra, której przewodniczył 
ks. bp Jan Zając, wyruszyła 
procesja do Bazyliki Papieskiej 
w której wzięło udział bardzo 
wielu wiernych. Figura Archa-
nioła zatrzymała się w Bazylice 
przez dobę i następnego dnia na-
wiedziła klasztor ojców Karmeli-
tów. W tym odcinku drukujemy 

fragment kazania ks. 
Michaelity prowadzące-
go tę peregrynację.

Panowie górnicy są 
przypomnieniem czasów, 
kiedy w tych stronach na-
szej ojczyzny ludzie bardzo 
wcześnie wstawali – nawet 
przed 4 rano - i pracowni-
czym autobusem jechali do 
kopalni albo do Bielska (bo 
tam wielkie zakłady przemy-
słowe były), albo do Katowic. 
Wcześnie trzeba było wsta-
wać, prawda?

Panowie przypomnieli 
mi pewne opowiadanie 
ewangelizacyjne o robotni-
kach, którzy wcześnie rano 

Z peregrynacji fi gury Michała 
Archanioła w Wadowicach
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udawali się do pracy popsutym autobusem. Podczas jednego z 
przejazdów, kierowca zorientował się, że nie działają hamulce. 
Wiadomo czym to grozi – utratą zdrowia, nawet śmiercią. Ale 
kierowca pamiętał także, że niedaleko jego domu droga wznosi 
się ku górze i można skręcić na leśną polanę i tam najłatwiej bę-
dzie wytracić prędkość, bezpiecznie zatrzymać autobus. I rzeczy-
wiście, powoli zbliżał się do swego domu. Już miał skręcać na tę 
leśną polaną, ale zauważył, że na drodze bawił się mały chłopiec. 
Kierowca, skręcając, potrącił tego chłopca. Po bardzo krótkiej 
chwili autobus się zatrzymał. Ludzie byli szczęśliwi – zostaliśmy 
uratowani! Nic nam już nie grozi! – cieszyli się. Po czasie zorien-
towali się, że kierowca potrącił chłopca śmiertelnie. Powiedzieli 
do kierowcy: Człowieku! Nie mogłeś przynajmniej zatrąbić? 
Usłyszałby, usunął się i by żył. A on 
powiedział: Nawet gdybym trąbił, on 
by nie usłyszał. On był głuchy... Ja go 
znam. To był mój syn... 

To jest opowiadanie w przepo-
wiadaniu ewangelizacyjnym; kiedyś 
je spotkałem w jakimś podręczniku. 
- On by nie usłyszał. On był głuchy... 
Ja go znam. To był mój syn... 

Czcigodny Księże Biskupie, dro-
dzy Bracia Kapłani, zgromadzone tu 
Prezbiterium; kochani Bracia i Siostry! 
Znamy kogoś, kto był głuchy. To Jezus 
Chrystus, Boży Syn. Mówi nam bo-
wiem Słowo Boże: Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Wielu było takich, którzy odradzali 
Chrystusowi mękę. Wielu było takich, 
którzy chcieli Go zasłonić sobą, bronić 
Go, schować, wywieźć. Ale On był 
głuchy... On wiedział, że dla szczęścia 

człowieka musi ponieść śmierć. On taką drogę wybrał, aby odku-
pić człowieka. 

Tak Bóg umiłował świat, że przed wieloma wiekami tutaj, w 
ten piękny zakątek naszej ojczyzny posłał swojego syna, Jezusa 
Chrystusa. Tak Bóg umiłował świat, że nasi ojcowie przyjęli 
wiarę tu, w Wadowicach, a później z tej wiary powstał ten piękny 
kościół pod wezwaniem świętego Piotra. I Bóg nieustannie wy-
korzystuje ludzi, świadków wiary i wykorzystuje znaki czasu, aby 
przemówić do człowieka. 

Bóg do nas mówi. Już blisko wiek Bóg mówi do nas przez 
przesłanie tajemnicy fatimskiej. Posłał Bóg Maryję, aby objawiła 
się człowiekowi w Fatimie i aby poprosiła człowieka: Módl się, 
nawracaj, odmawiaj różaniec, żyj Ewangelią... 
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Kiedyś jednego pielgrzyma, który odwiedzał położone wy-
soko na górze (a wiele sanktuariów maryjnych jest położonych 
wysoko) zapytano, jakie ma wrażenia z wizyty w tym miejscu. A 
on powiedział, że kiedy wysłuchał historii objawień, popatrzył w 
twarz Matki i stwierdził, że to sanktuarium na górze przypomina 
mu matkę, którą dzieci pobiły w domu i pobiegła w góry, aby się 
wypłakać. 

Wiesz o co chodzi? Rozumiesz? Przecież jesteś mądrym 
człowiekiem. Jest jakiś głębszy sens historii zbawienia; tego, 
że Maryja przyszła do świata w 1917 roku w Fatimie z takim 
właśnie przesłaniem. Przesłaniem nawrócenia, modlitwy i dała 
człowiekowi różaniec, mówiąc, że to jest droga i to jest lekarstwo. 
Być może jest to droga, aby nie płakały nasze ziemskie matki. 
Być może to jest lekarstwo, aby nie byli zatroskani nasi ziemscy 
ojcowie. Na pewno jest to środek na to, aby nie ginęły niewinne 
dzieci, jak teraz giną w tylu miejscach zapalnych na całym świe-
cie w niesprawiedliwych, gospodarczych i finansowych wojnach. 
Jest jakiś sens...

Maryja przyszła, aby nas przestrzec i zachęcić do modlitwy 
i do nawrócenia. Jest to znak czasu. W dniu dzisiejszym w tej 
pięknej świątyni celebrujemy ten znak czasu; odpowiadamy na 
apel Pani Fatimskiej. I w tym czasie, w historii zbawienia tego 
kościoła i was, drodzy bracia i siostry, Opatrzność Boża zapla-
nowała nawiedzenie figury świętego Michała Archanioła. Oto 
przez te kilkadziesiąt godzin staliśmy się Niebiańską Bazyliką z 
Góry Gargano. Bo święty Michał Archanioł powiedział: Ja już 
poświęciłem to miejsce. I nazwane jest Sanktuarium na Gargano 
„Niebiańską Bazyliką”. 

Kiedy święty Michał objawił się na Gargano, powiedział: 
Tu jest miejsce, gdzie rozpada się skała. Tu będą przebaczone 
grzechy. Tu jest miejsce, gdzie człowiek dostępuje miłosierdzia 
Bożego. W konfesjonale jest miejsce, gdzie rozpadają się grzeszne 
skały naszych serc, a gdzie strumienie Bożego Miłosierdzia spły-
wają do nas; gdzie człowiek odnajduje na nowo godność dziecka 
Bożego, odnajduje siebie w perspektywie Boga. Bo kim my jeste-
śmy sami dla siebie? 

Powiedział ksiądz Twardowski: „Nie możemy się spotkać bez 
Boga, bo będziemy dla siebie okrutni”. My swoją godność i swoją 
wartość odczytujemy w Bogu. Przede wszystkim, jeśli z pokorą 
staniemy, to sami odczytujemy, jaki Bóg dla nas jest dobry, jaki 
jest pełen miłosierdzia. I święty Michał Archanioł przyszedł 
nam o tym powiedzieć. Powiedział nam, trzymając pod stopami 
diabła, że jest zły duch, który bardzo zazdrości człowiekowi. Bo 
diabeł już wszystko stracił. On już nic nie może zyskać z tego, co 
Bóg zaplanował dla człowieka. 

Ta wiadomość o diable jest smutną wiadomością, ale święty 
Michał przyszedł w sposób szczególny powiedzieć nam o dobrej 
nowinie; chce nam przekazać dobrą wiadomość – że Bóg jest 
ponad wszystko. On przez te ostatnie dni głosił do nas: Któż jak 
Bóg?! I przyszedł do nas z tysiącami aniołów. Każdy z was na tę 
Eucharystię przyprowadził swojego anioła stróża i oni dołączą 
do naszego hymnu w czasie podniesienia i będą razem z nami 
śpiewać: Święty, święty, święty jest nasz Bóg! I święty Michał 
Archanioł mówi: I ty też jesteś święty, bo jesteś świątynia Ducha 
Świętego.

Cdn.

To właśnie krzyż Chrystusa był tematem prze-
wodnim kazania na nabożeństwie fatimskim, które 
wygłosił proboszcz Jaroszowickiej parafii ks. Dariusz 
Chałubiński. Mówił o tym, jak w obecnych czasach 
krzyż bywa traktowa-
ny. Temat krzyża zwią-
zany był z niedzielnym 
świętem Podwyższenia 
Krzyża. 

Dziękuję Księdzu Dzie-
kanowi za ciepłe przywi-
tanie; dziękuję też za to, że 
zostałem przedstawiony. 
Myślę, że teraz w ramach 
rewanżu każdy z was też 
się może przedstawić. To 
by jednak trwało za dłu-
go, ale jest inne, krótki i 
proste rozwiązanie. Każdy 
z was może powiedzieć: 
jestem chrześcijaninem - 
czyli jestem należącym do 
Chrystusa. Bo to dokładnie 

znaczy greckie słowo chrystianos, które tłumaczymy na polski 
- chrześcijanin - jestem należący do Chrystusa.

Dzisiejszy dzień skupia kilka bardzo ważnych tajemnic naszej 
wiary. Pierwsza z nich to krzyż. Krzyż zapowiedziany już w Sta-

Moc płynąca z krzyża 
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rym Testamencie: jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyż-
szono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał życie wieczne. Należeć 
do Chrystusa - to znaczy - wierzyć Mu. 

Następnie - 13 dzień miesiąca - Matka 
Boża z Fatimy. Ale dzisiaj, kiedy już jeste-
śmy w zasadzie tak liturgicznie w czasie 
niedzielnym, kiedy właściwie już przeży-
wamy święto Podwyższenia Krzyża Święte-
go, Ona stoi pod krzyżem, jak słyszeliśmy w 
Ewangelii - Matka Bolesna. Ten krzyż, za-
powiedziany przez Stary Testament, krzyż, 
narzędzie męki, dla nas jest znakiem wiary 
i wielkiej miłości. Bo na nim zawisnął 
prawdziwy człowiek, człowiek z ciała i krwi 
- Jezus Chrystus. Na nim Jezus Chrystus 
powiedział: Boże mój, Boże mój, czemuś 
Mnie opuścił? Dla niewierzącego człowieka 
taki moment może być końcem. 

Ale my wiemy, że Jego krzyż nie był 
końcem; przyszło zwycięstwo.  Nie pomi-
mo krzyżowej śmierci, ale właśnie przez 
nią. Krzyż jest narzędziem, ale Jego siła nie tkwi w drewnianych 
belkach, lecz w mocy Boga. Potrzeba tylko w to uwierzyć. Tyl-
ko? A może aż... Ale nawet, gdy pamiętamy o tym zwycięstwie 
Chrystusa na krzyżu, a żaden chrześcijanin nie może o tym 

zapomnieć, to krzyż nie przestaje boleć. Krzyż 
jest czasem nawet znakiem buntu: Dlaczego? 
Dlaczego cierpienie? Dlaczego ból? I tak często 
mówią też ludzie wierzący... A jednocześnie 
umieszczamy krzyże w różnych miejscach 
naszego życia, bo nie klękamy przed cierpie-
niem, ale klękamy przed zwycięstwem Jezusa 
na krzyżu. 

Dzisiaj żyjemy w czasach, gdy dla wielu 
krzyż jest obojętnym, a dla wielu jest znakiem, 
który trzeba zniszczyć. Dlatego ten krzyż jest 
niszczony. A często, w ramach takiej obojęt-
ności staje się ozdobą dla ludzi, dla których 
właściwie nic nie znaczy; noszą go zupełnie bez 
emocji, już nie wspominając o wierze. 

Krzyż boli... Dlatego albo trzeba go znisz-
czyć, albo uśpić serca, żeby na niego właściwie 
nie reagowały. Niech przestanie boleć, niech 
przestanie zawadzać, niech przestanie być ape-
lem, niech przestanie dokuczać... Krzyż zawsze 
boli. Jezusa też bolał. Źle by było, gdybyśmy 
o tym zapomnieli. Ale jednocześnie naszym 
zadaniem jest cenić i pamiętać wciąż o mocy 

płynącej z krzyża. Święty Paweł powiedział: Nauka krzyża jest 
głupstwem dla wielu, ale nie brak tych, którzy mu uwierzyli i za-
ufali. Dla tych jest mocą Bożą. Dla nas jest mocą Bożą...

CD. w rubryce Jaroszowice

W sobotę 13 września 
wadowicka bazylika gościła 
chorwacką młodzież ze szkół 
średnich z rodzicami, nauczy-
cielami, wychowawcami i z 
przedstawicielem konsulatu 
chorwackiego w Polsce. Powi-
tał ich proboszcz parafii ks. 
Stanisław Jaśkowiec:

Droga Młodzieży;
Czcigodni Księża;
Panie Konsulu;
Szanowni Państwo, Nauczycie-

le, Wychowawcy, Rodzice!

Kolejny raz dotarliście do źródeł, do początku drogi świętego 
Jana Pawła II. Przyjechaliście do Wadowic, miasta tak bardzo 
wyróżnionego przez Bożą Opatrzność. Myślę, że przyprowadziła 
was na to miejsce wiara i miłość. Bóg posyła na świat ludzi wy-
jątkowych. Ludzi niezwykłych, gigantów modlitwy i dobra, świę-

tych i błogosławionych. Takim człowiekiem jest kanonizowany 
27 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty Jan 
Paweł II, wzór ideału człowieka, który ze swego życia uczynił dar 
dla Boga i dla ludzi. 

Witam was gorąco i serdecznie w papieskich Wadowicach, w  

Młodzież z Chorwacji 
u św. Jana Pawła II
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mieście, w którym 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. 
Wraz z wami, drodzy przyjaciele, dziękujemy za życie, kapłań-
stwo i wielki pontyfi kat świętego Jana Pawła II, Syna wadowickiej 
ziemi. Zachęcając was do wspólnej modlitwy, życzę miłego, rado-
snego, dobrego pobytu w papieskich Wadowicach.  

Kazanie do zebranych wygłosił wikariusz tej parafi i 
ks. Adam Garlacz:

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam to, do czego wzywał nas 
święty Jan Paweł II. Mówił o tym, żeby budować swoje życie na 
Chrystusie; bardzo często wzywał do tego wszystkich, a szcze-
gólnie młodych ludzi. Jeżeli przybywamy tutaj, do Wadowic po 
to, aby nawiedzić miejsca związane z życiem świętego Papieża, to 
równocześnie chcemy przyjąć jego słowo i wezwanie: Świętymi 
bądźcie! Nie możemy tylko mówić „święty Jan Paweł II, ukocha-
ny papież”, zachwycać się i radować tylko z tego, że został ogło-
szony świętym. Bo został ogłoszony świętym dlatego, abyśmy my 
czerpali z niego wzór do tego, by samemu dążyć do świętości, jak 
on do tej świętości dążył. 

Dlatego chcemy dzisiaj, słuchając tej Ewangelii, uświadomić 
sobie, że można zostać świętym - tak jak papież - ale pod jednym 
warunkiem - jeżeli swoje życie zbudujemy w oparciu o Chrystu-
sa, który jest skałą i fundamentem naszego życia. 

Jak zbudować to swoje życie? Po pierwsze - modlitwa i czyta-
nie Słowa Bożego, bliskość Pana Boga właśnie przez modlitwę. To 
jest pierwszy i najważniejszy warunek, środek tego fundamentu, 
na którym mamy zbudować swoje życie i swoje świadectwo. Jeżeli 
jesteśmy blisko Pana Boga - właśnie w modlitwie, na Mszy świę-

tej, czytając Jego słowo - to ładujemy się Jego bliskością. Ładuje-
my się, umacniamy Jego łaską, by w naszym codziennym życiu 
przezwyciężać wszelkie pokusy, wszelkie niepokoje; właśnie po 
to, aby dążyć do świętości. I wtedy jest nam znacznie łatwiej; dla-
tego że najpierw jest modlitwa i czytanie Słowa Bożego.

Ciesząc się z tego, że jesteśmy tutaj razem w gronie tak wspa-
niałych, młodych ludzi z dwóch cudownych krajów - Chorwacji i 
Polski - chcemy modlić się o tę świętość; chcemy tu, w tym miej-
scu naładować się świętością, uświadomić sobie, że Jan Paweł II 
wskazywał nam zawsze na Chrystusa i dziś na Niego wskazuje. 
Dlatego jest ta modlitwa, dlatego jest to spotkanie z Jezusem 
Chrystusem przy Jego ołtarzu podczas tej Eucharystii. 

Niech ta Msza święta da początek temu niezwykłemu spotka-
niu i temu entuzjazmowi, który pewnie wybuchnie w nas przez 
śpiew, radość, uśmiech. Dlatego dajmy świadectwo, że w dzisiej-
szym świecie młodzi ludzie są wspaniali, cudowni i chcą naślado-
wać w świętości swojego wielkiego, ukochanego Papieża. 

Nasza młodzież już to wie, ale chciałbym i was zachęcić, 
drodzy przyjaciele z Chorwacji, abyście przy relikwiach świę-
tego Jana Pawła II w tym miejscu, w tej Bazylice, pomodlili się 
szczerze za swoje rodziny, za swoje domy, ponieważ Jan Paweł II 
został ogłoszony „Papieżem Rodzin” i w tej Bazylice bardzo wiele 
jest intencji za domy, za rodziny. Wykorzystajcie zatem czas tej 
szczególnej modlitwy za tych, których pozostawiliście w swoich 
domach, w swoim kraju. 

Powstańmy teraz i zanieśmy wspólnie modlitwę za nas sa-
mych, za cały Kościół, by uwielbiać naszego Ojca, który jest w 
niebie.  
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

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

Całkiem niedawno obiekt sportowy LKS „BOROWIK” Ba-
chowice zmienił swój wygląd dzięki zainstalowaniu zupełnie 
nowych, kolorowych siedzisk(400 szt.) Stało się to możliwe 
dzięki wsparciu, jakiego udzieliła Gmina Spytkowicach w ra-
mach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego p.n. 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycznej”.

Działacze LKS Borowik zgłosili do konkursu 
projekt zadania o nazwie „ Poprawa bazy sportowej 
obiektu Ludowego Klubu Sportowego „BOROWIK” 
Bachowice poprzez zakup i montaż siedzisk na try-
bunie boiskowej”. Spełniając wszystkie wymagania 
konkursowe otrzymali na wspomniany cel dotację w 
kwocie 16 tys. zł - pozostałą część kosztów zadania 
tj. kw. 4, 5 tys. zł. Klub Sportowy pokrył ze środków 
własnych. 

„Szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, to 
także wspieranie i upowszechnianie kultury fi zycz-
nej. W tak małych gminach, jak nasza jest to szcze-
gólnie ważna sprawa. Ponieważ nasi mieszkańcy 
mają ciągle niewystarczający i ograniczony dostęp 
do tego rodzaju dóbr społecznych. Sprawę utrudnia 
jednak ciągle niewystarczająca ilość dostępnych 
środków fi nansowych i rozwiązania prawne, które 
dość często studzą a nawet zniechęcają wielu od-

Nowe trybuny dla LKS 
„BOROWIK” Bachowice

danych sercem działaczy sportowych. Bardzo dobre pomysły i 
cenne inicjatywy trzeba realizować przez kilka lat by dały ocze-
kiwany efekt. Nie wszystkim wystarcza cierpliwości. Myślę, że 
sympatycy sportu w Bachowicach będą zadowoleni z tego wspar-
cia”. - wyjaśnia Mariusz Krystian Wójt Gminy. 

www.spytkowice.net.pl

Jednym z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt 
polskich rolników są dożynki. Są one symbolicznym zwieńcze-
niem całorocznej pracy. Są zarazem dziękczynieniem Bogu za 
szczęśliwe ukończenie żniw i zebrane plony. Również parafi anie z 
Barwałdu Dolnego w ostatnią niedzielę sierpnia postanowili zło-
żyć Bogu dziękczynienie świętując parafi alne dożynki.  W tym 
roku są one szczególne, ponieważ połączono je z I  Piknikiem Ro-

dzinnym. Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowaną przez Księdza 
Proboszcza  Wiesława Widucha i Księdza Rodaka Eugeniusza 
Dziedzica pracującego obecnie w Kanadzie rozpoczęła procesja 
z darami. Piękne wieńce dożynkowe wykonali mieszkańcy Bar-
wałdu Dolnego z przysiółka Przymiarki oraz Koło Gospodyń z 
Barwałdu Średniego. Nie zabrakło kwiatów, owoców lasu, nabia-
łu tradycyjnego dożynkowego bochenka chleba. Po zakończonej 

Dożynki
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Eucharystii wszyscy udali się na 
ogrody plebańskie, aby wspólnie 
dalej świętować. Koło Gospodyń 
częstowało zebranych pysznym 
smalcem i domowym chlebem, 
ogórkami kiszonymi oraz na-
białem. Mogliśmy spróbować 
pysznych wypieków członkiń Róż 
Różańcowych. Zabawę uświet-
niła kapela góralska z Pewli Śle-
mieńskiej i Schola. Chętni mogli 
spróbować swoich sił w wielu cie-
kawych konkursach rodzinnych. 
Choć pogoda nie bardzo dopisała 
humory dopisywały wszystkim. 
Mamy nadzieję, że za rok spotka-
my się na II Pikniku Rodzinnym.  

Barwałd Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998 

Wincenty urodził się w Pouy (obecnie St-Vincent-de-Paul w 
południowo-zachodniej Francji) 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie 
z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego dzieciń-
stwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać 
w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego 
rodzeństwa. Rodzice marzyli o tym, by ich syn w przyszłości wy-
rwał się ku łatwiejszemu życiu. Czternastoletniego Wincentego 
wysłali więc do szkoły franciszkanów w Dax. Na opłacenie szko-
ły Wincenty zarabiał dawaniem korepetycji kolegom zamożnym, 
a mniej uzdolnionym lub leniwym. Po ukończeniu szkoły nie bez 
zachęty ze strony rodziny podjął studia teologiczne w Tuluzie. 
W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla 
niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Chciał w ten sposób 
pomóc swojej rodzinie. Studia w Tuluzie Wincenty zwieńczył 
bakalaureatem w 1604 r. Później pogłębił swoje studia jeszcze na 
uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa 
kanonicznego (1623).

Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Na-
rbonne, został wraz z całą załogą i pasażerami napadnięty przez 
tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W 
ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech panów. Ostatnim 
z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody kapłan zdołał go 
jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Właściciel 
Wincentego znalazł w Rzymie przytułek. Wincenty przez ten rok 
nawiedzał w Rzymie miejsca święte i dalej się kształcił. Papież 
Paweł V wysłał Wincentego do Francji w nieznanej bliżej misji 
na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie królowej, Kata-
rzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana, mianowała 
go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem 

27 września – 

Święty Wincenty a Paulo, prezbiter
Miłosierdzia.

Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był skoncen-
trowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi 
siłami. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 
1608-1620. Poznał wówczas w Paryżu wielu wyjątkowych ludzi, 
m.in. ks. Pierre’a de Berrulle’a, który zgromadził wokół siebie 
kapłanów, ukazując im wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej. 
Wincenty niemało zawdzięczał też św. Franciszkowi Salezemu i 
św. Franciszce de Chantal. Przez pewien czas głosił Chrystusa 
galernikom (więźniom, którzy pracowali jako wioślarze). Zaczął 
dostrzegać ludzką nędzę - materialną i moralną.

Prawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odegra-
ło zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 r. w Folleville. 
Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego, 
cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na 
łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie całkowicie rozminęło 
się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywi-
stości. W liturgii tego dnia przypadała uroczystość Nawrócenia 
św. Pawła. Dla Wincentego był to wstrząs. Zrozumiał, że Bóg po-
zwala się dotknąć w ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. 
Odtąd Wincenty zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzo-
nym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chry-
stusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie 
kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili 
ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało Zgroma-
dzenie Księży Misjonarzy - lazarystów.

Wincenty w sposób szczególny dbał o przygotowanie mło-
dych mężczyzn do kapłaństwa. Organizował specjalne rekolek-
cje przed święceniami, powołał do życia seminaria duchowne. 
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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)

7 września 2014 roku podczas uro-
czystych Gminnych Dożynek na rynku w 
Brzeźnicy odbyła się pierwsza publiczna 
prezentacja Akademii Piłkarskiej Wisła 
Brzeźnica. 

 aGłównym sponsorem jest Firma Mo-
rek Multiserw z Marcyporęby. Dzieci w róż-
nym wieku tworzą następujące drużyny:

„Żaki” dzieci w wieku 5 – 8 lat,
„Orliki” 9 – 10 latki,
„Młodziki” 11 – 12 latki,
„Trampkarze” 13 – 14 latki.
Młodzi adepci trenują pod okiem wy-

kwalifi kowanej kadry trenerskiej, która 
pracuje według programu szkoleniowego i 
przy ścisłej współpracy z jednym z najlep-
szych klubów piłkarskich w Polsce - Wisłą 
Kraków.

Podczas prezentacji drużyny i akademii 
młodzi piłkarze uhonorowali Prezesa Fir-
my Morek Multiserw Jana Morka, któremu 

Akademia Piłkarska Wisła 
Brzeźnica 

Wincenty założył również stowarzyszenie 
Pań Miłosierdzia, które w sposób sys-
tematyczny i instytucjonalny zajęły się 
biednymi, porzuconymi dziećmi, żebra-
kami, kalekami. Spotkanie ze św. Ludwiką 
zaowocowało powstaniem Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia (1633 r.), zwanych szarytkami (od franc. cha-
rite - miłosierdzie). 

Wincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze 
pracowali wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli 

też do krajów misyjnych w Afryce północnej. W 1651 r. przybyli 
również do Polski. W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł 
Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII 
kanonizował go w roku 1737.
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wręczyli piękne podziękowanie oraz pamiątkową koszulkę z nu-
merem 1. Logo fi rmy widnieje na wszystkich koszulkach ufun-
dowanych przez sponsora. Firma Multiserw ma swoją siedzibę 
w Marcyporębie – gmina Brzeźnica. Szlachetny gest sprawił, że 
dzieci mają stworzoną szansę rozwoju i ułatwiony start. Sport to 
nie tylko zwycięstwa, ale styl życia, który kształtuje charakter i 
uczy postawy fair play - czystej gry.

Głównym założeniem przyświecającym powstaniu akademii 
był rozwój zainteresowań młodzieży piłką nożną oraz zagospo-
darowanie czasu wolnego w przystępny i zdrowy sposób.

Choć treningi trwają już od wiosny, klub otwarty jest na no-
wych uczestników zajęć, które odbywają się:

5 – latki oraz uczniowie klas I – II – wtorek, piątek 16.00 
– 17.30

klasy III – IV – wtorek, piątek 17. 30 – 19.00
klasy V – VI oraz I – II Gimnazjum – środa, piątek 16. 30 

– 18.00
W niedzielę 14 września 2014 r. w kościele parafi alnym w 

Brzeźnicy odbędzie się Msza św. w intencji nowo powstałej Aka-
demii Piłkarskiej Brzeźnica o szczęśliwe uczestnictwo w trenin-
gach oraz rozgrywkach ligowych. Serdecznie zapraszamy.

www.brzeznica.pl

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)

Właśnie przed 100 laty zaraz po wybudowaniu zo-
stał poświęcony kościół parafi alny w Budzowie. Jego 
konsekracja nastąpiła dopiero w 10 lat później czyli w 
roku 1924. Tą ważną dla tej społeczności wierzących 
uroczystość prowadził ks. bp Damian Muskus. Przyby-
ło wielu kapłanów i wiernych. Relację z tych uroczy-
stości rozpoczynamy od przywitania ks. biskupa przez 
przedstawicieli parafi i:

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Witamy w naszej budzowskiej parafi i. cieszymy się, że razem 

z Księdzem Biskupem zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości 
otaczamy ołtarz naszej parafi alnej świątyni. Do modlitw, które 
płyną z naszych serc w dniu parafi alnego odpustu i setnej rocz-

nicy poświęcenia Kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia, chcemy 
dołączyć Bogu wdzięczność za to, że mamy świątynię, miejsce 
przebywania Boga pośród nas. Wdzięcznością chcemy objąć tak-
że wszystkich fundatorów, ofi arodawców i osoby troszczące się o 
dom Boga, w którym możemy się gromadzić. 

 Pragniemy także prosić o potrzebne łaski, abyśmy zawsze 
godnie i owocnie mogli przeżywać każde spotkanie z Bogiem w 
sakramentach Kościoła oraz o postawę wielkoduszności w trosce 
o utrzymanie naszej parafi alnej świątyni. Na dalsze lata prosimy 
Księdza Biskupa o pasterskie błogosławieństwo. 

Wprowadzenie ks. bp. Damiana Muskusa:
Gromadzimy się w waszej świątyni - jak przed chwilą usły-

szeliśmy z ust przedstawicieli waszej wspólnoty - by dziękować 

31 sierpnia

Odpust i uroczystości 
stulecia poświęcenia świątyni w Budzowie
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Bogu przede wszystkim za Patronkę 
tej świątyni i parafii, Matkę Bożą 
Pocieszenia, ale także by dziękować 
za świątynię, która została przed wie-
kiem poświęcona dla Boga, na służbę, 
by mogły sprawować się w niej sakra-
menty święte, byśmy mogli się w niej 
gromadzić na Eucharystii. 

Dziękujmy Bogu za ten dom Boży, 
za tę wspólnotę, którą stanowimy i 
prośmy, aby każda rodzina tej parafii, 
każda osoba samotna odczuwała bli-
skość Boga w swoim życiu i szczególną 
opiekę Matki Bożej Pocieszenia. 

 A teraz, na początku tej Eucharystii uznajmy przed Bogiem, 
że jesteśmy grzeszni...

Kazanie ks. biskupa
Czcigodni Współbracia w posłudze kapłańskiej;
Przedstawiciele Pocztów Sztandarowych;
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Miesiąc sierpień, który właśnie dzisiaj się kończy, jest związa-
ny w sposób szczególny z pielgrzymkami, które wędrują do prze-
różnych sanktuariów Matki Najświętszej. Przybywający do sank-
tuariów pątnicy pragną prosić Boga samego przez pośrednictwo 
Maryi; prosić o rozwiązanie trudnych problemów codzienności. 
Te sprawy - radosne i szczęśliwe, ale jeszcze częściej trudne i bo-
lesne - przedstawiają Maryi, ufając, że Ona wysłucha i pocieszy. 
I takim miejscem, gdzie w tym miesiącu koncentrowały się drogi 
pielgrzymów była Jasna Góra czy bliska naszym sercom Kalwaria 
Zebrzydowska. Ale dzisiaj pragnienie spotkania z Matką, która 
wszystko rozumie, przyprowadziło nas do tej świątyni, gdzie od 
pokoleń szczególną cześć odbiera wizerunek Pani Budzowskiej. 

 Uroczystość, którą dzisiaj przeżywamy - odpustowa, ku Jej 
czci - zachęca nas, abyśmy spojrzeli na Nią z jeszcze większą 
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miłością niż dotychczas; spojrzeli 
na Maryję, która od wieków przez 
Boga została wybrana na Matkę Jego 
Syna. Opatrzność pielęgnowała Ją, 
troszczyła się o Nią, by w stosownym 
czasie zwiastować Jej, że to Ona bę-
dzie Matką Bożego Syna. 

Przedziwny jest Bóg w swoich 
planach - zaskakuje i zawstydza 
naszą ludzką wyobraźnię. Przecież 
za czasów Maryi nie brakowało na 
ziemi judzkiej wspaniałych pań na 
dworach Herodowych, które żywiły 
te same nadzieje co niemal wszystkie 
dziewice izraelskie tamtych czasów 
- że to któraś z nich zostanie Matką 
Mesjasza. Ale potężny Bóg znajdu-
je Matkę dla swojego Syna nie na 
dworze, nie w bogatym domu, ale w 
pieczarze małego miasteczka naza-
retańskiego. Pan Bóg wybrał to, co 
małe w oczach świata, aby zawstydzić wielkich i tych, którym 
wydaje się, że są wielcy. 

 W Lourdes, w La Salette czy w Fatimie Matka Boża ukazuje 
się dzieciom. Wygląda to na żart, którym Pan Bóg posługuje się 
dziś wobec dumnego i pysznego świata. Do świata racjonalistów 
XIX wieku i „świata atomu” wieku XX Pan Bóg przemawia przez 
Pannę Maryję, która okazuje się nie doktorom filozofii, nie 
wielkim, uczonym teologom, nie szefom partii politycznych, nie 
wielkim wodzom i prezydentom, ale małym, ubogim dzieciom. I 
im właśnie przekazuje Swoje orędzie.

Moi drodzy, już od pokoleń przychodzą ludzie do tej świąty-
ni, przepełnieni nadzieją, że Matka Boża Pocieszenia dostrzeże 
ich braki. Przychodzą z przekonaniem, że Chrystus ma wielką 
słabość do Swojej Matki i nie jest w stanie odmówić Jej próśb. 
Patrzymy często na twarze ludzi, którzy swymi kolanami wy-
gniatają posadzki przeróżnych wielkich sanktuariów maryjnych. 
Ileż w ich oczach przekonania, że Maryja ich słucha! Ileż wiary i 
ufności, że wysłucha ich opowieści o kłopotach, o trudnościach, 
o zwykłych ludzkich zmartwieniach! Ale są i tacy, którzy przed 
Jej wizerunkiem klęczą w milczeniu; nie zdają sprawozdania ze 
swojego życia, nie opowiadają w szczegółach o problemach, lecz 
pozwalają, by to Ona sama opowiedziała Jezusowi o ich brakach 
i potrzebach. I pokornie czekają na światło, które z wysoka spły-
nie. 

Właśnie w tym duchu podczas uroczystości maryjnych przed 
dwoma laty wypowiadał się nuncjusz apostolski w Polsce. W 
homilii przestrzegał, abyśmy nie traktowali Matki Bożej, jak 
„czarodziejki”, która może w sposób cudowny, nadzwyczajny, 
magiczny przemienić nasz los. Trzeba raczej - mówił - otwierać 
się na światło płynące z wysoka i z Bożą pomocą próbować roz-
wiązywać problemy osobiste i społeczne.

Siostry i bracia, nasza dzisiejsza wspólna modlitwa to wyraz 
czci i oddania dla Matki Boga, Patronki naszej świątyni i parafii. 
Ale to również wyjątkowa okazja, jak już we wstępie powiedzie-
liśmy, do wyrażenia wdzięczności Bogu za 100 lat istnienia tej 
świątyni. Dokładnie mija 100 lat od poświęcenia tej świątyni, 
tego Bożego domu, gdzie zostaliście w większości pewnie (jeśli 
nie wszyscy) włączeni do wspólnoty Kościoła, który dla wielu z 
was jest ulubionym miejscem modlitwy i miejscem, w którym 
odkrywacie swoje życiowe powołania. Bo to najczęściej dokonuje 

się przed Bogiem; na modlitwie człowiek pyta: kim Panie Boże 
chcesz mnie mieć? 

Dziś pragniemy dziękować Panu Bogu nie tylko za te mury 
święte, ozdobione obrazami, malowidłami, nie tylko za ten 
Boży dom, ale również chcemy dziękować Bogu za wszystkich 
kapłanów, którzy otaczali swą opieką tę wspólnotę, za wszystkich 
budowniczych, wszystkich społeczników i tych, którzy osiedlali 
się pośród was, którzy zostali zauroczeni tym zakątkiem ziemi, 
zapragnęli z wami mieszkać i złączyć się z wami we wspólnocie 
wiary w tym Bożym domu.  

Przez te lata - przez ponad wiek (a od początku istnienia 
parafii jeszcze dłużej) - Pan Bóg stawiał pośród was różnych 
duszpasterzy, posiadających różne zdolności i talenty. W miarę 
swych ludzkich możliwości wszyscy starali się służyć jak najle-
piej. Wszyscy oddawali swoje siły, talenty, by ta wspólnota mogła 
żyć, funkcjonować i się rozwijać. Pamiętali, że zostali tu posłani 
nie po to, żeby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który ich posłał 
- wolę Bożą. A zatem głosili wam słowo Boże, by budzić waszą 
wiarę i was umacniać; zachęcali do życia modlitwy, rozumianej 
jako żywy dialog z Bogiem, wychowywali was do pełnego udzia-
łu w Eucharystii jako stałego elementu życia chrześcijańskiego. 
Mówili wam wreszcie, że świadectwo chrześcijańskie jest najsku-
teczniejszym sposobem rozszerzania królestwa Bożego na ziemi 
i sami starali się być dla was świadkami wiary. 

 Misję swą mogli realizować dzięki temu, że szli przez życie z 
Chrystusem i Jemu wiernie chcieli służyć. On im mówił, że dzia-
łania duszpasterskie przyniosą oczekiwane owoce tylko wtedy, 
gdy jej źródło będzie stanowiła Ewangelia święta, zawierająca 
w sobie najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości Boga 
i bliźniego. Dziękujemy więc dzisiaj w sposób szczególny i za 
obecnego waszego Księdza Proboszcza, Księdza Antoniego i za 
dotychczasowego - Księdza Stanisława - i dziękujemy za wszyst-
kich, którzy już odeszli stąd do wieczności. Dziękujemy za ich 
przykład wiary, przykład modlitwy i poświęcenia.

 Moi drodzy, w dniu uroczystego odpustu i jubileuszu zara-
zem życzę Wam wszystkim dostatku chleba, życzę Wam wszyst-
kim dostatku miłości - miłości do Boga i miłości do ludzi. I życzę 
Wam nadziei; nadziei, że w Waszych rodzinach, że w Waszych 
wspólnotach, całej naszej ojczyźnie może być pięknie, może być 
lepiej, że wszyscy możemy być święci. Niech spełnią się wszyst-
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kie pragnienia Waszych pobożnych serc. Niech 
potrzebnych łask i siły do czynienia dobra udziela 
nam wszystkim Matka, która wszystko rozumie.

 Maryjo, Matko Pocieszenia, Matko ludzi, wsta-
wiaj się za nami u Twego Syna Jezusa.

Ksiądz proboszcz:
Ekscelencjo, Księże Biskupie, w imieniu wspól-

noty parafi alnej i swoim własnym serdecznie dzię-
kuję za przybycie do naszej parafi i, abyśmy pod 
przewodnictwem Ojca Biskupa, przez pośrednic-
two Matki Bożej Pocieszenia Bogu złożyli dzięk-
czynienie za tę świątynię, w której jesteśmy. 

Nasi przodkowie z mocną wiarą i troską o jej 
rozwój z pewnością dokładali wiele trudu, wiele 
wysiłków, wiele starań, aby ta świątynia powstała, 
aby ten dom Boga pośród naszych domów stanął, 
właśnie w tym miejscu. Dziś naszym zadaniem 
jest troska o utrzymanie i o piękno tej świątyni. 
Jakkolwiek rodzi się refl eksja, po co byłyby nam 
wspaniałe kościoły, zadbane kościoły, gdyby w 
nich było chłodno - chłodno z braku wiary, braku 
miłości Boga. Czym byłyby wówczas te kościoły? 
Dlatego tez oprócz tego istotnego zadania - troski o 
utrzymanie i piękno świątyni - trzeba nam wszystkim troszczyć 
się również o tę żywą świątynię, duchową świątynię, zbudowaną 

z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, 
żeby następnym pokoleniom przekazać 
przede wszystkim skarb wiary świętej, 
żeby przekazać również tę świątynię.

Na te nasze starania, na te trudy, aby-
śmy umieli i mogli to spełnić, będziemy 
prosili Ojca Biskupa, żeby nam pobłogo-
sławił. Jeszcze raz: Bóg zapłać! 

Na końcu pragnę jeszcze króciuteńko 
podziękować księżom. Najpierw Księdzu 
Kanonikowi Stanisławowi Kolarskiemu 
za jego dzisiejszą tu obecność - bo z tych 
stu lat ponad 1/10 to lata jego troski o ten 
kościół, o czym wy dobrze wiecie. Bóg 
zapłać! Bóg zapłać Księżom Rodakom 
tu obecnym oraz Księżom z Dekanatu i 
Gościom. 

Dziękuję wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia tej uroczystości, a kończąc 
na tych zaangażowanych bezpośred-
nio w liturgię. Dziękuję parafi anom i 
Gościom, którzy chcieli przeżywać tę 
uroczystość odpustową razem z nami. I 

życzę wszystkim radosnego, prawdziwie chrześcijańskiego prze-
żywania dzisiejszego popołudnia w gronie rodzin i znajomych. 

Dopiero co 
zakończył się rok 
szkolny. Odebrane 
świadectwa-dowód 
ciężkiej pracy cało-
rocznej i czas na za-
służony odpoczynek 
tak dla nauczycieli 
jak i dla nas. Był to 
też czas zakończe-
nia rocznej formacji 
w grupie  DZIECI 
MARYI i SCHO-
LI. Wakacje jednak już się skończyły. Nowy rok szkolny, nowe 
obowiązki i nowy rok formacji przed nami. Ale żeby nie było żal 
wakacji na rozpoczęcie roku Siostra Maria przygotowała nam nie 
lada niespodziankę – „spotkanie integracyjno-rodzinne”. Ale za 
tą poważną nazwą ukryła się wcale nie poważna impreza tylko 

prawdziwa zabawa na świeżym powietrzu prowadzona przez 
profesjonalnych wodzirejów. I tak : były tańce, zabawy z chustą, 
konkursy, tańce lednickie, podróże do różnych zakątków świata. 
Co ciekawe nie tylko dla nas to wszystko ale i dla naszych rodzi-
ców. Głównie przyszły mamy i jeden tato, który dzielnie uwijał się 

Jak szybko minęły wakacje...
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przy grillu. W przerwie był czas na wzmocnienie nadwątlonych 
tańcami sił. Była kiełbasa z grilla, napoje, słodycze i ciąg dalszy 
zabawy, na której bawiłyśmy się świetnie a rodzice dorównywali 
nam kroku a nieraz nawet byli lepsi od nas. Odwiedził nas też 
ksiądz Mateusz, który uprzedzał, że tylko na chwilkę, ale został 
dłużej, więc chyba też bawił się dobrze (jak widać na zdjęciu). 
Pogoda i humory dopisały, nikt nie spieszył się wracać do domu. 
Jeszcze czegoś takiego u nas w Choczni nie było. Może jeszcze 
kiedyś Siostra powtórzy nam taką zabawę.

      

Ks. Mateuszowi składamy serdeczne życzenia z okazji imienin
Niech każdy dzień niesie radość z życia Ewangelią.
Każdy człowiek  niech daje motywacje do działania.
Każde wydarzenie niech będzie inspiracją do dalszej posługi.
Życzymy obfitości Bożej łaski, pokoju serca, wytrwałości w dobrym.
Niech Maryja prowadzi Księdza przez wszystkie koleje życia.
Szczęść Boże. Życzą parafianie a wraz z nimi czytelnicy i redakcja „Carolusa”
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W ostatnią niedzielę sierpnia parafianie z Choczni 
Górnej obchodzili uroczystość odpustową ku czci MB 
Częstochowskiej. W kazaniu odpustowym ks. prałat 
Stanisław Szyszka wyszedł od przykładu modlitwy 
górali, z pozoru odnawianej „mechanicznie”, a jednak 
głębokiej, bo zanoszącej przed Boży tron całe ich ży-
cie – osoby bliskie i sprawy, którymi żyli. Oto frag-
ment tego słowa. 

Pozwólcie się, że na początku przyznam się, iż trudno mó-
wić o Matce Bożej. Tyle kazań przy okazji różnych świąt i tutaj 
wypowiedzianych od wielu lat o Matce Bożej Częstochowskiej... 
Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na trudne czasy, w  których żyła 
Najświętsza Maryja Panna. My tak często mówimy, że i dzisiaj te 
trudne czasy są, czy przychodzą; że brakuje nam czasu na różne 
zajęcia, a  przede wszystkim na modlitwę codzienną, na czytanie 
Pisma świętego. Pozwólcie, że rozpocznę od słów Jalu Kurka, 
który napisał Księgę Tatr, opisującą życie górali na skalnym Pod-
halu, a szczególnie w Zakopanem. Mówi o modlitwie, o tym jak 
górale się modlili w swoim starym kościele w połowie XIX wieku 
i później. Pisze tak:

Urzekała ich atmosfera tego kościółka, w którym nie mieściło 
się więcej niż stu ludzi - i to zbitych w tłum. Rosło gorąco od ciż-
by, od wzruszenia, od napięcia. Góralki wzdychały w uniesieniu, 
górale prostowali zgięte grzbiety. Odpoczywali wszyscy w świe-
tle i w śpiewie, w oderwaniu od szarego, twardego bytowania. 
Oddychali atmosferą  - jakby  w przedsionku - nieziemskiego, 
obiecanego nieba. (...) 

Najpiękniejsza modlitwa 

Trzymali w rękach różańce, zwane tu koronkami, kupione na 
odpuście w Kalwarii wraz z przynależnymi odpustami. Ale nie 
modlili się na nich; rozmyślali o swoich krowach, owcach, o lnie 
i owsie, który nie dojrzewał, ale zeprzał na polu. Grule zamuliło 
przy wodach i zgniły. Te, które ocalały, ścisnął mróz i przemarz-
ły. To znów rozmnożyły się gąsienice w kapuście; pożarły liście. 
- Telo się ich nakociło, a telo były tłuste, bo z kapusty syćko poze-
zrewały, ino skrewecki siwe zostały z krzoków...  Myśleli o swoich 
dzieciach. Przesuwali co pewien czas paciorki, koronki; różaniec 
modlił się sam za nich, zwłaszcza, że był poświęcony. 

Kobiety były pobożniejsze. Jedna z nich, starucha, spędzała 
w kościele całą niedzielę, od rana do wieczora, wstrzymując się 
przez cały dzień od jedzenia. Przed sumą i po nieszporach ob-
chodziła na klęczkach cały ołtarz, od ściany do ściany...

I co myślicie o tej modlitwie tych górali? Palce przesuwały 
paciorki różańca, a  oni myśleli o owsie, o ziemniakach, o dzie-
ciach, o lnie... Co myślicie o tej modlitwie? Jalu Kurek, tak mi się 
wydaje, chciał wyśmiać ich modlitwę. Ale, moi drodzy, to była 
najwspanialsza modlitwa, jaka znam. Najwspanialsza. Bo oni te 
zgniłe ziemniaki przynosili na ołtarz; przynosili na ten ołtarz 
owies; przynosili swoje dzieci i tu je kładli. O tym myśleli przed 
Panem Bogiem, a  paciorki różańca się same przesuwały, podczas 
gdy ich usta szeptały kolejne Zdrowaśki. Była straszna nędza. 
Było okropnie biednie. Mówiono, że w Zakopanem zaczyna się 
woda, a kończy się chleb. Dzisiaj Zakopane jest jedną z najbogat-
szych gmin w województwie małopolskim. Były bardzo trudne 
czasy... A wcześniej były jeszcze trudniejsze...

Cdn.
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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 parafi afrydrychowice@gmail.com 
* 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)

To nie było łatwe lato dla rolników, ulewy nie oszczę-
dziły upraw. Deszcz próbował przeszkodzić także w orga-
nizacji Dożynek Gminnych, które w tym roku odbyły się 
we Frydrychowicach. Jednak nawet kapryśna pogoda nie 
przerwała radosnego świętowania zakończenia żniw, na 
którym w ostatnią niedzielę sierpnia licznie zgromadzili 
się ludzie nie tylko z gminy Wieprz.

Przed godziną 14 z boiska sportowego LKS Sokół wy-
ruszył korowód dożynkowy w stronę kościoła parafi alne-
go: na czele frydrychowicka orkiestra dęta, dalej poczty 
sztandarowe, starostowie oraz gospodarze dożynek, 
reprezentacje kół gospodyń wraz z tradycyjnymi wień-
cami, zaproszeni goście. Uroczystą Mszę świętą odprawił 
ksiądz kanonik Józef Gwiazdoń. Tradycyjnie poświęcone 
zostały słomiane wieńce, chleby i owoce przyniesione do 
kościoła jako symbol tegorocznych zbiorów. O muzyczną 
oprawę Mszy zadbała orkiestra dęta oraz zespół Dziewią-
ta Gama. Po Mszy korowód powrócił na boisko, gdzie 
rozpoczęła się tradycyjna część wieńcowa.

Wszystkich powitały wesołe marsze. Podobnie jak 
podczas Święta Gminy Wieprz – pod batutą Łukasza 
Zaborowskiego udało się połączyć dwie grające w gminie 
orkiestry dęte. Życie rolnika w dwóch odsłonach: trady-
cyjnej i nowocznesnej przedstawili uczniowie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach. Dzieci 
pod opieką pań Barbary Bliźniak i Małgorzaty Pastuszki 
zainscenizowały scenki ukazujące trud pracy prowadzą-
cej do wyrobu chleba oraz wręczyły symboliczne bochen-
ki gospodyni gminy – pani wójt Małgorzacie Chrapek 
– oraz gospodarzowi wsi – panu sołtysowi Andrzejowi 
Sopickiemu. Pan sołtys pełnił tego dnia rolę starosty 
dożynkowego, a jako starościna towarzyszyła mu pani 
Genowefa Hereda – przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich. Natomiast gospodarzami dożynek byli pani 
Bożena Koim oraz pan Michał Studnicki. Zgodnie z tra-
dycją starostowie wręczyli gospodarzom wieniec dożyn-
kowy, a gospodarze dożynek przekazali na ręce pani wójt 
Małgorzacie Chrapek bochen chleba wypieczony z mąki 
z tegorocznych zbiorów. Przyszła kolej na przemówienia 
– głos zabrała pani wójt oraz wicewojewoda małopolski 
Andrzej Harężlak. 

Uroczyste pieśni o żniwach oraz bardziej zabawowe przy-
śpiewki zaprezentował Chór Frydrychowice, który w tym roku 
obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia (z tej okazji pani wójt 

DOŻYNKI GMINNE 
we Frydrychowicach 2014

wręczyła chórzystom 
upominki). Na scenie 
wystąpili ponownie 
uczniowie z ZSP, tym 
razem pod opieką pana 
Roberta Kawończyka 
i pani Anny Magiery 
przygotowali insceni-
zację legendy o herbie 
Frydrychowic. Po dzie-
ciach przyszła kolej na 
debiut wyjątkowego 
chóru. W ramach pro-
jektu LGR Dorzecza 
Soły i Wieprzówki uda-
ło się zdobyć fundusze 
na zakup instrumen-
tów muzycznych dla 
orkiestr dętych oraz na 
stroje ludowe dla pań z 
KGW. Z okazji dożynek 
Gminny Ośrodek Kul-
tury  Wieprzu zorgani-
zował pierwszy występ 

chóru, w którym zaśpiewały przedstawicielki wszystkich kół w 
gminie. Na scenie wystąpiło 60 pań w pięknych strojach regio-
nalnych, dyrygowała pani Bogumiła Kowalczyk, akompaniował 
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na akordeonie pan Leszek Górkiewicz. 
I choć wydawało się, że nie będzie już 
więcej niespodzianek, ku zaskoczeniu 
wszystkich na scenie pojawiła się pani 
Maria Piskorz – seniorka aktywnie 
uczestnicząca w działaniach Klubu 
Seniora spotykajacego się w Wiejskim 
Domu Kultury. Usłyszeliśmy humory-
styczny monolog, z którym pani Maria 
występowała na frydrychowickich do-
żynkach 65 lat temu!

Po części obrzędowej przyszła ko-
lej na występy zespołów tanecznych z 
gminy. Zobaczyliśmy grupy taneczne 
działające w Gierałtowicach, Nidku, 
Wieprzu, Przybradzu oraz oczywiście 
we Frydrychowicach. Nie mogło tez 
zabraknąć nagród w konkursie na naj-
piękniejsze wieńce dożynkowe. Pani 
wójt oraz przewodniczący rady gminy 
pan Mieczysław Żyła wręczyli również 
nagrody dla zwycięzców organizowa-
nych przez gminę Wieprz konkursów 
na najpiękniejszy ogród w gminie oraz 
w konkursie fotograficznym „Moja 
gmina w obiektywie”.

Im bliżej wieczora, tym więcej 
muzyki – na drugiej scenie pojawili 
się młodzi muzycy grający w Katolic-
kim Centrum Młodzieżowym oraz w 
ZSP. Na dobry początek zaśpiewały 
Dzwoneczki z Przybradza. Później 
swoim śpiewem czarowała Dominika 
Urbańska. Ukoronowaniem występów 
sceny muzycznej była gra Przymierza 
oraz grupy Kometa. Przed głównym 
punktem wieczoru dwa utwory zdąrzył 
jeszcze zaprezentować zespoł Kamele-
on. Potem uwaga wszystkich skupiła na 
się na występie kabaretowym Andrzeja 
Grabowskiego. Mimo deszczu widzowie 

słuchali z zaciekawieniem znanego artysty. 
Na rozgrzewkę organizotorzy przygotowali jesz-

cze jedną atrakcję – pokaz fire show. Grupa ogniowa 
O-pal z Olkusza, która całe popołudnie bawiła dzieci 
m.in. wielkimi bańkami mydlanymi czy kręceniem 
balonów, na deser zostawiła piękną niespodziankę. 
Pokaz żonglerki żywym ogniem zachwycał precyzją 
wykonania oraz magiczną atmosferą i był pięknym 
ukoronowaniem wyjątkowego dnia. A dla tych, 
którzy jeszcze nie zamierzali wracać do domu, prze-
widziano zabawę dożynkową, do której przygrywał 
zespół Kameleon.

Szczere podziękowania należą się wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania dożynek. 
Dziękujemy sponsorom, wszystkim, którzy wsparli 
przygotowania lub przebieg święta swoją pracą. Dzię-
kujemy gościom, którzy tak licznie i z taką serdczeno-
ścią odwiedzili boisko we Frydrychowicach. 
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Głogoczów - Parafi a św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00), 
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: przed 1300 

Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia 
aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zba-
wienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między 
Bogiem a ludźmi. 

 Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierw-
szych wieków, w dziełach wybitnych myślicieli chrześcijańskich. 
W pismach ojców Kościoła naukę o Aniołach Stróżach spotykamy 
już w pierwotnych dokumentach chrześcijaństwa. Św. Cyprian (+ 
258) nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi. Św. Bazyli (+ 379) 
widzi w nich naszych pedagogów. Św. Ambroży (+ 397) uważa 
ich za naszych pomocników. Św. Hieronim (+ ok. 420) twierdzi: 
„Tak wielka jest godność duszy, że każda ma ku obronie Anioła 
Stróża”. Św. Bazyli idzie dalej, gdy pisze: „Niektórzy między anio-
łami są przełożonymi nad narodami, inni zaś dodani każdemu z 
wiernych”. Podobnie pisze św. Augustyn (+ 430): „Wielkim jest 
staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał 
przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”.

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeń-
stwem do Aniołów Stróżów, należałoby wymienić: św. Cecylię 
(+ w. III), św. Franciszkę Rzymiankę (+ 1440) i bł. Dalmacjusza, 
dominikanina z Gerony (+ 1341), którzy mieli szczęście często 
przestawać ze swoim Aniołem Stróżem, jak głoszą ich żywoty; 
św. Stanisława Kostkę, 
naszego rodaka, patrona 
Polski, który z rąk anioła 
miał otrzymać cudownie 
Komunię świętą, gdy był 
w drodze do Dyllingen; 
św. Franciszka Salezego, 
który miał zwyczaj po-
zdrawiać Anioła Stróża 
w każdej miejscowości, 
do której przybywał; oraz 
św. Jana Bosko, którego 
Anioł Stróż kilka razy 
uratował od niechybnej 
śmierci w czasie czynio-
nych na niego zamachów, 
kiedy posyłał mu tajem-
niczego psa ku obronie.

Aniołom oddawa-
no cześć już w liturgii 
starochrześcijańsk iej. 
Wprawdzie pierwotne 
chrześcijaństwo wal-

czące z wszelkimi przejawami pogaństwa nie rozwinęło kultu 
aniołów, podobnie jak powstrzymywało się od publicznego kul-
tu Matki Bożej i świętych, jednak pierwsze wzmianki o kulcie 
aniołów spotykamy już u św. Justyna (+ ok. 165) w jego pierwszej 
Apologii. Od IV w. wyróżnia się kult św. Michała Archanioła. 
Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach jako odda-
jący chwałę Panu Bogu. W ikonografi i spotykamy aniołów już w 
katakumbach (w. III).

Osobne święto pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie 
Iberyjskim, zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji. W 
roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy 
dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicz-
nego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670. 
Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in. bł. Jan XXIII, 
który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym 
spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg 
rozmowy i jej dobre owoce.

Niech to liturgiczne wspomnienie uświadomi nam, że Anio-
łowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc 
przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezer-
wowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie 
do naszych duchowych opiekunów.

2 października –

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

 W ubiegłą niedzielę 
wspólnota parafi alna w 
Izdebniku przeżywała 
uroczyście 150-lecie kon-
sekracji kościoła parafi al-
nego. Zaproszony został 
aby przewodniczyć temu 
ważnemu wydarzeniu sam 
metropolita krakowski 
ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz. Przed godziną 16 
przy drzwiach kościoła 
oczekiwali na dostojnego 
gościa księża z dekanatu 
oraz przedstawiciele pa-
rafi i. Ks. kardynał idąc 
w stojącym szpalerze podchodził do wielu witając się 
i zamieniając parę słów. Szczególnie wyróżnił licznie 
zebranych członków Bractwa Kurkowego, które jest 
mocno związane z parafi ą Izdebnik.

 Po wejściu do świątyni przywitały ks. kardynała 
dzieci prezentując wiersze nawiązujące do tego wyda-
rzenia. Następnie przedstawiciele wspólnoty parafi al-
nej witając ks. kardynała krótko nawiązali do historii 
świątyni, do życia parafi alnego i poprosili Go o mo-
dlitwę i szczególne błogosławieństwo. Oto treść tego 
przemówienia: 

Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale!

Z wielką radością witamy Księdza Kardynała w naszym 
kościele. Cieszymy się obecnością wśród nas naszego Biskupa 
i Pasterza. Radujemy się wspólną modlitwą z okazji jubileuszu 
150-lecia konsekracji naszego kościoła, który został zbudowany 
w 1841 roku, a poświęcony w 1864 przez biskupa tarnowskiego 
Alojzego Pukalskiego. Przez akt konsekracji świątynia ta w 
szczególny sposób została oddana Bogu i ludziom, byśmy mo-
gli tutaj spotykać się z naszym Stwórcą, słuchać Słowa Bożego, 
uczestniczyć w Najświętszej Ofi erze, przyjmować sakramenty 
święte. 

W ciągu tych 150 lat wielu wiernych w tej świątyni uświęca-
ło się i korzystało z łaski Bożej przez posługę kapłanów, którzy 
tutaj pracowali. Teraz jest czas naszego nawracania się i uświę-
cania. Tutaj rodzimy się do życia wiecznego w sakramencie 

Uroczystości rocznicy konsekracji 
świątyni w Izdebniku

chrztu świętego, tutaj umacniamy naszą wiarę w sakramencie 
bierzmowania. Tu zwieramy sakramentalne związki małżeń-
skie. Tutaj w sakramencie pokuty spotykamy się z miłosiernym 
Bogiem, a przy Eucharystycznym Stole karmimy się Ciałem 
Chrystusa. Tutaj modlimy się za naszych zmarłych. 

Kościół to dom Boży i miejsce święte, gdzie czeka na nas Bóg 
ze swoim miłosierdziem. Dom zawsze przywołuje miłość i koja-
rzy się z miłością. do domu Bożego chcemy przychodzić, słuchać 
Słowa Bożego i czerpać ze skarbca Bożego miłosierdzia. chcemy 
budować żywą świątynię naszych serc. Nasz kościół od począt-
ku był otoczony troską duszpasterzy i troską wielu pokoleń na-
szych ojców. Teraz my troszczymy się, by był piękną świątynią i 
godnym miejscem modlitwy. 

Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale! Prosimy o 
modlitwy w intencji naszej parafi i i jej mieszkańców, o rady na 
przyszłość, o błogosławieństwo na dalsze trwanie przy Chry-
stusie i Jego Matce, byśmy pamiętali o naszym najważniejszym 
zadaniu, którym jest troska o dobre, godne mieszkanie w na-
szych sercach dla Boga. Jeszcze raz serdecznie witamy w naszej 
parafi i i w naszej świątyni. 

W odpowiedzi na powitanie ks. kardynał powie-
dział do zebranych: 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Bardzo dziękuję za to piękne i serdeczne przywitanie - tam, 
przed kościołem i tu, w świątyni. Dziękuję wszystkim: Księdzu 
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Proboszczowi, Księżom, którzy tutaj przybyli z Księdzem dzie-
kanem, z Księżmi, którzy tutaj pracowali, z Księżmi z dekana-
tu. Dziękuję przede wszystkim za wasze przywitanie i waszą tak 
liczną obecność, przybycie na tę uroczystość. 

Nie jest to moja pierwsza wizyta; byłem tutaj kilkakrotnie. 
Po jednej z tych wizyt odszedł ksiądz proboszcz; myślę, że tym 
razem nie odejdzie. Niech tu będzie i dalej pracuje wśród was. 
Podziwiałem go, kiedy pojawił się problem osuwisk, jak trosz-
czył się o swoich parafian. Dziękuję mu za to, że gdy go tu po-
słałem, zechciał zaakceptować tę nominację, choć gdzie indziej 
było mu dobrze, a inny dziekan starał się o niego, żeby go zastą-
pił na parafii. Tak się jednak stało, że przyszedł do was...

Wielka rocznica - i kościoła i parafii - ale o tym będziemy 
mówić w czasie 
homilii. Przede 
wszystkim będziemy 
dziękować Bogu za 
te wszystkie lata 
obecności Chrystusa 
tutaj, między wami, 
za 150 lat Jego obec-
ności w tym kościele. 
Dzisiaj wspomina-
my tę datę oddania 
ostatecznego Bogu 
tego miejsca na Jego 
chwałę, a także po-
święcenia tego miej-
sca na spotkanie 
człowieka z Panem 
Bogiem, o którym 
p r z e d s t aw i c i e l k a 
tutaj mówiła (za 
co również bardzo 
dziękuję, podobnie 
jak dzieciom, które 
mnie witały i skła-
dały kwiaty).

Wszystkich pozdrawiam i zapra-
szam do wspólnej modlitwy dzięk-
czynnej, a równocześnie błagalnej z 
prośbą do Pana, aby ciągle obdarzał 
wszystkich mieszkańców tej parafii 
swymi łaskami, żeby swoją wiarę 
przekazali następnym pokoleniom, a 
teraz aby byli wiernymi świadkami 
Chrystusa, wyznawcami Jego Ewan-
gelii, a także wiernymi członkami 
Kościoła świętego. 

Wszystkich jeszcze raz pozdra-
wiam. Za chwilkę rozpoczniemy Eu-
charystię.

W czasie oczekiwania na roz-
poczęcie Eucharystii ks. prowa-
dzący nawiązał do liturgicznego 
wymiaru obchodzonego w tym 
dniu Święta Podwyższenia Krzy-
ża Świętego:

Historia dzisiejszego święta Pod-
wyższenia Krzyża świętego jest związana z poświęceniem dwóch 
bazylik na wzgórzu Golgoty w IV wieku. Nie jest przypadkiem, 
że dziś właśnie dziękujemy Bogu za 150 lat poświęcenia tego 
budynku, tej świętej przestrzeni. Bazyliki te były dedykowane 
męczennikom i tajemnicy zmartwychwstania po legendarnym 
odnalezieniu relikwii świętego Krzyża przez cesarzową Helenę. 
W czasie tego obrzędu podnoszono relikwie Krzyża świętego - 
stad nazwa dzisiejszego święta. 

Łączność święta z faktem konsekracji wydaje się może mało 
przejrzysta, jednakże krzyż był pierwszym ołtarzem, na którym 
Chrystus złożył ofiarę ze swego życia. Każda przestrzeń kościoła, 
a szczególnie ołtarza upamiętnia ją to wydarzenie. To na każdym 
ołtarzu w czasie Eucharystii Bóg uobecnia się w sposób bezkr-
wawy. Ta prawda łączy nas dziś we wspólnym dziękczynieniu 
za wiarę i życie Ewangelią całej wspólnoty parafialnej. Łączy 
wszystkich: tych, którzy wznieśli ten budynek, tych, którzy się tu 
gromadzą na modlitwie i sprawowaniu liturgii oraz otwiera się 
na tych, którzy będą owocem naszej wiary i wspólnej modlitwy. 

Rozpoczęła się uroczysta Msza św. i po Liturgii 
Słowa ks. kardynał wygłosił kazanie zamieszczone 
poniżej: 

Drodzy Bracia Kapłani z Księdzem Proboszczem;
Umiłowani w Chrystusie Panu!

Jubileusz 150 lat konsekracji obecnego pięknego kościoła w 
Izdebniku zachęca nas, by wdzięcznością, wdzięczną pamięcią 
ogarnąć nie tylko te lata, ale niemal 7 wieków istnienia tutejszej 
wspólnoty parafialnej, erygowanej w 1335 roku. Od tamtych za-
mierzchłych czasów Kościół zaczął się cierpliwie zakorzeniać na 
tej ziemi w umysłach i sercach tutejszych mieszkańców, w ich po-
stawach, w ich zachowaniu. Tutaj rozpoczęło się głoszenie Ewan-
gelii czyli Dobrej Nowiny o Bogu. który - jak usłyszeliśmy przed 
chwilą - tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał Swego Syna na świat po to, aby świat 
potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 
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W tych słowach streszcza się cała Ewangelia. Mówi bowiem o 
niepojętej miłości, jaką Bóg darzy człowieka, który wprawdzie się 
zagubił i odepchnął tę miłość, ale Bóg nigdy się z tym nie pogo-
dził. On stworzył człowieka do życia i do miłości. Dlatego dzieje 
człowieka na ziemi stały się dziejami jego zbawienia, ocalenia jego 
losu przed potępieniem i śmiercią. Dzięki Synowi Bożemu, Jezu-
sowi Chrystusowi po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania 
zostaniemy wprowadzeni na zawsze w przestrzeń życia; życia w 
Bogu na wieki... Taki horyzont odsłania przed nami wiara. 

Ta prawda od siedmiu wieków rozbrzmiewa w izdebnickiej 
parafii; od 1841 roku w nowej, obecnej świątyni, która później 
została uroczyście konsekrowana w 1864 roku. Wtedy to mury 
i przestrzeń tej budowli, w której się znajdujemy zostały oddane 
na wyłączną własność Boga, który tutaj chciał spotykać się (i 
spotyka się) ze swoim ludem. Tutaj było i jest głoszone Słowo 
Boże, które rozświetla mroki na naszych drogach życia. Stawia 
na nich drogowskazy, wskazuje kierunek i cel. Tutaj, w tej świą-
tyni uczniowie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana mieli 
i cały czas mają przystęp do Jego życiodajnych sakramentów, 
przede wszystkim do Eucharystii i sakramentu pojednania - a 

więc do największych źródeł Bożej łaski, by nie ustać w drodze i 
dojść do celu. 

Dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomi-
na nam, że w centrum naszej wiary chrześcijańskiej jest osoba i 
posłannictwo Jezusa Chrystusa, który dokonał dzieła zbawienia 
człowieka, naszego zbawienia, i dokonał tego zbawienia na drze-
wie krzyża. Taką drogę wybrał Syn Boży, który stał się człowie-
kiem, jednym z nas, by pojednać niebo z ziemią i wprowadzić nas 
wszystkich do królestwa życia wiecznego. 

My, chrześcijanie, jesteśmy - można tak powiedzieć - oswojeni 
ze znakiem krzyża. Dziś nam w naszych świątyniach, w domach, 
w szkołach, w szpitalach - dzięki Bogu - teraz towarzyszy wszę-
dzie tam, gdzie człowiek, żyje, pracuje i cierpi. Otaczamy krzyż 
największym szacunkiem, bo stał się on drogocennym znakiem 
naszego zbawienia, symbolem najwyższej miłości i najwyższej 
wartości. Nie zapominajmy jednak, że pierwotnie był to znak 
haniebnej, upokarzającej i okrutnej śmierci. Na taki właśnie gest, 
do tego stopnia posunęła się miłość Jezusa Chrystusa do swoich 
braci i sióstr, za których oddał życie, byśmy wszyscy mieli życie i 
mieli je w obfitości. 
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Liturgia dnia dzisiejszego - jak słyszeliśmy - sięga do staro-
testamentalnej Księgi Liczb, w której jest opisany epizod z wę-
drówki narodu wybranego przez pustynię, aby przybliżyć nam 
rzeczywistość i wartość krzyża. Sporządzony przez Mojżesza i 
umieszczony na wysokim palu wąż z brązu ocalał życie ukąszo-
nym przez żywego, jadowitego węża. Do tej sceny podczas nocnej 
rozmowy z Nikodem nawiązał sam Jezus, zapowiadając swój los. 
Słowa świętego Jana przypominające słowa Jezusa Chrystusa: 
Jak Mojżesz, który wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
miał życie wieczne. 

W krzyżu Jezusa Chrystusa nasze ocalenie! Dlatego możemy 
się utożsamiać ze słowami pieśni napisanej przez księdza Karola 
Antoniewicza w połowie XIX wieku, a więc w czasach konsekra-
cji świątyni w Izdebniku. Oto słowa tej pieśni, którą znamy:

Panie, ty widzisz, krzyża się nie lękam,
Panie, ty widzisz, krzyża się nie wstydzę;
Krzyż twój całuję, pod krzyżem uklękam,
Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.

Tak przeżywali tajemnicę krzyża nasi przodkowie półtora 
wieku temu. Takim programem, taką logiką miłości, daru, kiero-
wał się święty Papież Jan Paweł II. Na drogę realizacji tego ideału 
wstąpił już w młodości i pozostał mu wierny do końca. Przez całe 
życie dorastał, dojrzewał do świętości, stawiając Boga w centrum 
życia, które stawało się niezmordowaną służbą Kościołowi i czło-
wiekowi. 

Niedawna kanonizacja była pieczęcią gwarantującą auten-
tyczność jego świętości. Stąd nasza radość i wdzięczność Bogu, 
że w naszym pokoleniu dotykaliśmy tak bliskiego nam świadka 

wiary, który zanim przyjął odpowiedzialność za wspólnotę Ko-
ścioła powszechnego, był naszym pasterzem. Pasterzem Kościoła 
krakowskiego. Na naszej ziemi uczył się kochać i służyć. Służył 
naszym wspólnotom parafialnym, a więc i wspólnocie w Izdeb-
niku, należącej do najstarszych wspólnot naszej archidiecezji. 
Mamy więc i tutaj okazję, by wyrazić dzisiaj wdzięczność Panu 
Bogu za tego człowieka, za jego życie i za to, co nam zostawił 
- piękne dziedzictwo, do którego trzeba wracać. On nadal nas 
inspiruje, pokazuje drogę, a także i przestrzega. 

Święty Jan Paweł II głosił Chrystusa. Głosił Go dobitnie 
słowem (pamiętamy jego pielgrzymki do Polski, jego przemó-
wienia), głosił piórem, postawa swego życia, a jak pamiętamy, na 
ostatnim etapie życia głosił cierpieniem, przyjęciem krzyża cho-
roby, niesprawności i wreszcie śmierci. Pamiętamy jego ostatni 
Wielki Piątek, 8 dni przed śmiercią. Trzymał wtedy mocno w 
dłoniach krzyż i przyciskał do twarzy i serca. Była to wielka kate-
chizacja o krzyżu Chrystusa i o krzyżu człowieka. 

Drodzy bracia i siostry, Kościół jest wspólnotą wspominającą 
wielkie dzieła Boże, ale tez jest wspólnotą kierującą naszą uwagę 
ku przyszłości, ku ostatecznemu spotkaniu z naszym Stwórcą i 
Panem. Całe nasze życie to przygotowanie na to najważniejsze 
spotkanie. I o tym powinniśmy pamiętać zawsze: czas na ziemi 
jest czasem zasiewu dobra i miłości; ich plony i owoce będziemy 
zbierać w wieczności. Taki jest horyzont naszej chrześcijańskiej 
nadziei. Warto mieć takie wielkie pragnienia i żyć według nich, 
realizować je cierpliwie, dzień po dniu. 

Prośmy Maryję, Matkę Chrystusa o orędownictwo za nami 
u tronu Jej Syna, Króla wieków, by On był Królem naszych serc i 
rodzin. Prośmy o wstawiennictwo Patronkę izdebnickiej parafii 
- świętą Małgorzatę. Żyła 1700 lat temu, ale zostawiła świadectwo 
wierności Chrystusowi, potwierdzając je męczeńską śmiercią. 
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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 

Słusznie mówiła, że jej serce należy do Chrystusa. Została zali-
czona do największych 14 wspomożycieli Kościoła na przestrzeni 
wieków. Na pewno opiekuje się tutejszą wspólnotą. Bo przecież 
jest Patronką waszej parafi i. W roku kanonizacji Jana Pawła II 
prośmy go także o wstawiennictwo w niebie i starajmy się - tak 
jak on - żyć dla Jezusa Chrystusa i służyć naszemu Panu w Jego 
braciach i siostrach na ziemi.

Ile razy przyjeżdżałem Ojcem świętym, jeszcze wówczas 
kardynałem, przez Izdebnik, zawsze zwracał się do tego kościoła 
- żegnał i błogosławił całą parafi ę. Był bardzo blisko wszystkich 
mieszkańców tej ziemi...

Na zakończenie modlitwa do Krzyża Chrystusowego... Kła-
niamy ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez 
krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Poniżej drukujemy dokończenie kazania wygłoszo-
nego przez ks. prob. z Jaroszowic w czasie nabożeń-
stwa fatimskiego w parafi i św. Piotra w Wadowicach.

Dlaczego Krzyż, choć boli, jest znakiem ufności? Z kilku 
powodów. Po pierwsze dlatego, że z krzyża płynie wielka siła 
życia, pozwalająca dokonywać rzeczy wielkich, pozwalająca 
przemieniać świat i siebie, pozwalająca stawić czoła wszelkim 
napotkanym trudnościom. 

Można w tych dniach przeczytać w internecie (i nie tylko) 
informacje, jak jedna z irackich chrześcijanek w tym tygodniu 
miała dostawiony miecz do gardła: Wyrzeknij się Chrystusa! 
XXI wiek... - Wyrzeknij się Chrystusa, bo zginiesz! Nie wyrzekła 
się... Bo Krzyż jest mocą, jest źródłem siły...

Krzyż jest także znakiem niepojętym. Nie danym nam jest go 
zrozumieć do końca. Bo nie możemy do końca zrozumieć nie-
skończonej miłości Boga do każdego z nas. Dlatego każdy z nas 
jest chrześcijaninem - to znaczy tym, który zaufał Chrystusowi, 
zaufał Jego krzyżowi. 

Ale łatwo powiedzieć: zaufaj Krzyżowi, a trudniej ten krzyż 
wziąć; trudniej nieść własny krzyż. Bo jak mówi Jezus: Jeśli kto 
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie. Wielu mówi, że 
to trudne, czasami bardzo trudno. Mi też jest czasami bardzo 
ciężko nieść swój własny krzyż, krzyż konkretnej osoby z kon-
kretnym obowiązkiem, z konkretnym zadaniem. Jest mi czasem 
ciężko, a czasem jeszcze ciężej... Ale czy łatwiej będzie ludziom, 
jeśli będą z krzyżem walczyli albo przed krzyżem uciekali? 

Dzisiaj przyszliśmy uczcić krzyż i powiedzieć Jezusowi: 
Jezu, ufam Tobie! Jak powiedział mi przed Mszą świętą ojciec 
Grzegorz, dzisiaj właśnie jest dzień, gdy Siostra Faustyna miała 
pierwsze objawienie od Chrystusa tej Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Dzisiaj każdy z nas przychodzi powiedzieć: Jezu, ufam 
Tobie! Dzisiaj chcemy powiedzieć to wspólnie z Maryją, która 
przy krzyżu stoi. Stoi przy krzyżu Syna, ale przecież każdy z nas 
jest Jej synem, jest Jej córką. 

Moc płynąca z krzyża 
W 2002 roku święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 

powiedział: Ona pierwsza pośród ludzi miała udział w chwale 
zmartwychwstałego Syna. Ona - jak wierzymy i wyznajemy 
- z duszą i ciałem została wzięta do nieba, aby zaznawać zjed-
noczenia w chwale, u boku Syna radować się owocami Bożego 
miłosierdzia i wypraszać je tym, którzy do Niej się uciekają. A do 
matki uciekają się jej dzieci...

Serce ludzkie często jest smutne, nieraz bardzo smutne. Ser-
ce ludzkie w takich chwilach szuka pociechy. A gdzie dziecko 
znajduje pociechę, jeżeli nie przy matce, jeżeli nie u matki? Tym 
bardziej, jeżeli wie, że ona kocha szczerze i najgoręcej. 

Co znaczy stać pod krzyżem? znowu Jan Paweł II: Nawet 
jeśli moce ciemności zdają się brać górę, człowiek wierzący wie, 
że ostatnie słowo nie należy do zła i śmierci, na tym opiera się 
chrześcijańska nadzieja, tym karmi się w tej chwili nasza ufność 
i modlitwa...

Co to znaczy stać pod krzyżem? Gdy wszyscy uciekają, kiedy 
w cierpieniu widzą przekleństwo albo bezsens, trzeba nam stać 
pod krzyżem, bo dzisiejszy świat od krzyża ucieka. Dzisiejszy 
świat ucieka od Boga. Dzisiejszy świat próbuje nazwać zło i na-
zywa to zło dobrem, a wielu w to wierzy, także i chrześcijan... 
Samowola, nieodpowiedzialność, zaradność życiowa czy często 
po prostu zwykłe oszustwo, fałszywa tolerancja dla szerzenia się 
dewiacji niszczących życie rodzinne i społeczne. Lekceważenie 
Ewangelii - tak widoczne w życiu społecznym... Maryja wie, że 
człowiek żyjący bez Boga staje się łatwym łupem diabła. Dlatego 
przychodzi, aby nas przygarnąć, aby nas przytulić, abyśmy nie 
dali się oszukać podstępom złego ducha. Ona nigdy nie została 
zdobyta przez zło. 

Jan Paweł II tak wołał:
O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, które 

tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, 
które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą 
współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Cdn.

*****
Dalszy ciąg relacji z tych uroczystości jest w dodatku 
parafi alnym. Jest tam podziękowanie przedstawicielek 

parafi i, ks. proboszcza
 i słowo podsumowujące ks. kardynała 

*****
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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

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej 
obchodziło 35-lecie istnienia w sobotę, 6 września 
2014 r. Stowarzyszenie prowadzi Izbę Muzealną, która  
jest również lokalem Towarzystwa. W sali mieści się 
stała wystawa i jest miejscem spotkań klubowych. W 
niej odbywają się również imprezy kulturalne i wysta-
wy. Ponadto zawiera księgozbiór o tematyce regional-
nej. Towarzystwo prowadzi dokumentację wydarzeń i 
uroczystości z Kalwarii. Prezesem Towarzystwa jest p. 
Krystyna Duda.

Jubileusz rozpoczęto uczestnictwem we Mszy św. w 
kościele św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą 
odprawił ks. prałat Stefan Misiniec z ks. kanonikiem 
Czesławem Pacygą. Przedstawicielem klasztoru ojców  
Bernardynów był brat Salwator. Po Mszy św. burmistrz 
Kalwarii mgr Zbigniew Stradomski przekazał Towarzy-
stwu Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej gratulacje i 
złożył życzenia. 

Poniżej homilia, którą wygłosił ks. Stefan Misiniec, 
dnia 6 września 2014 r., w kościele św. Józefa w Kal-
warii Zebrzydowskiej.

Jubileusz 35-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Kal-
warii Zebrzydowskiej przypada w roku kanonizacji św. Jana 
Pawła II. 

Przedstawiciele tutejszego miasta, gminy i parafi i mieli radość 
uczestniczenia w tym wydarzeniu na Placu św. Piotra w Rzymie. 
Była to jedna z ważnych okazji, aby chociaż trochę odwdzięczyć 
się Wielkiemu Rodakowi za Jego przyjazdy do sanktuarium Kal-
waryjskiego zarówno wtedy, kiedy był biskupem Krakowskim a 

Jubileusz 35-lecia  Towarzystwa 
Przyjaciół Kalwarii

zwłaszcza za Jego odwiedziny podczas pielgrzymek do Ojczyzny 
w latach 1979 i 2002. 

Dziś przywołam wydarzenie z dnia 14 VIII 1991 r., kiedy 
Ojciec Święty Jan Paweł II zatrzymał się na Rynku w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Posłużył się wtedy najbardziej znaną pieśnią 
pielgrzymkową, aby zawołać: „Gwiazdo śliczna wspaniała, Kal-

waryjska Maryja!” I mówił: „Chciałem powiedzieć te 
słowa, na tym miejscu, w czasie mojego pielgrzymo-
wania przez Polskę: od Krakowa przez Wadowice na 
Jasną Górę; pielgrzymowania z młodzieżą nie tylko 
naszej polskiej ziemi, ale także z młodzieżą wielu kra-
jów Europy. Dziś tylko na krótko tu się zatrzymuję. Ale 
tutaj serce moje zostało na zawsze. Dlatego powtarzam: 
Gwiazdo śliczna wspaniała, Kalwaryjska Maryjo! 

Wam wszystkim, którzy jesteście uczestnikami tego 
piękna maryjnego, które tu znalazło swój przybytek na 
kalwaryjskim wzgórzu i na wielu innych wzgórzach, w 
wielu kaplicach na dróżkach, po których tyle razy cho-
dziłem. Wam wszystkim! Wam wszystkich przekazuję 
serdeczne błogosławieństwo...”

Te wydarzenia należą do skarbca naszego miasta i 
naszej parafi i. Do nich trzeba nam wracać przy różnych 



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

21 i 28 września 201430 

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

 3121 i 28 września 2014

okazjach. Pozostają wielkie wspomnienia z pierwszej pielgrzym-
ki do Kalwarii, 7 VI 1979 r oraz drugiej pielgrzymki do Kalwarii, 
19 VIII 2002 r. Mam świeżo w pamięci wysłuchane ostatnio 
przemówienie Jana Pawła II do ludzi kultury i nauki Krakowa, w 
którym naświetlał ich zasługi i zadania w dziedzinie pomnażania 
skarbów umysłu i serca dla Ojczyzny i człowieka.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej w Castel 
Gandolfo, 21 VIII 2002 r. powiedział Ojciec Święty o pielgrzym-
ce do Kalwarii: „Po Częstochowie Kalwaria Zebrzydowska jest 
jednym z najbardziej znanych i uczęszczanych sanktuariów w 
całej Polsce, do którego zdążają również wierni z pobliskich 
krajów. Po przejściu Dróżek Via Crucis i Współcierpienia Matki 
Bożej pielgrzymi zatrzymują się przed starodawnym, cudownym 
obrazem Maryi Orędowniczki naszej, która przyjmuje ich, obej-
mując spojrzeniem pełnym miłości. Przy Niej można dostrzec i 
zgłębić tajemniczą więź między Odkupicielem, który «cierpiał» 
na Kalwarii, i Jego Matką, która «współcierpiała» u stóp krzyża. 
W tym zjednoczeniu miłości w cierpieniu trudno nie dostrzec 
źródła wstawienniczej mocy, jaką ma modlitwa Dziewicy dla nas, 
Jej synów...”

Przytaczam te wypowiedzi dzisiaj, przy jubileuszu Towarzy-
stwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, o czym powiedziałem 
na początku, że względu na rok Kanonizacji św. Jana Pawła II. 
Pragnę przez to podtrzymać Zarząd, członków i sympatyków 
Towarzystwa w dalszej pracy nad zabezpieczeniem cennych pa-
miątek naszej przeszłości, ważnych spraw, które dokonują się w 
obecnym czasie, aby młodzi ludzie wychodzący z naszej gminy 
byli miłośnikami wartościowych rzeczy i wydarzeń. 

Wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystość życzę 
„Szczęść Boże!”  

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.

Tak pięknie określił to miejsce chleba w Ewangelii 
ks. Andrzej Kołodziej w kazaniu dożynkowym. A ja-
kie miejsce zajmował w życiu narodów – to oczywiste 
– był i jest skarbem. O wielkiej wartości chleba Eucha-
rystycznego, a także powszedniego, o który prosimy w 
modlitwie Pańskiej – jest mowa w poniższym fragmen-
cie wspomnianego kazania. 

Ewangelia pachnie chlebem
Chleb zajmuje wybrane, szczególne miejsce w naszym życiu, 

ale również wybrane miejsce stanowi w nauce Chrystusa i w Jego 
życiu, życiu Kościoła. U Żydów chleb był pokarmem podstawo-
wym i szanowano go jako dar od Boga. Troskę o przyrządzanie 
chleba powierzano kobietom; zajmowała się tym z pewnością i 
Najświętsza Maryja Panna. Ziarna jęczmienia, bo na pszenicę 
mogli sobie pozwolić tylko bogaci, mielono między dwoma ka-
mieniami. Z tak otrzymanej mąki zarabiano ciasto i pieczono w 
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popiele albo na rozpalonych 
kamieniach. Właśnie takie 
chleby pomnożył Chrystus 
i podzielił między 5000 
mężczyzn. Św. Jan w swo-
jej Ewangelii podkreśla, że 
były to chleby jęczmienne. 

Nie było też zwyczaju 
krojenia takiego chleba 
nożem. Dzielono go, ła-
miąc. I za naszych czasów 
Arabowie wciąż oburzają 
się na Europejczyków kro-
jących chleb nożem. Czy u 
was zabija się chleb nożem? 
– pytają. Dla nich chleb to 
życie i nie wolno go kroić. 
Według ich mentalności 
trzeba go łamać. Forma 
tego chleba jest u nich 
troszeczkę inna niż u nas i 
może łatwiej jest go łamać 
niż kroić. 

Modlitwa o chleb, pod-
stawę pożywienia. W tej 
modlitwie wyraża się prośbę o zaspokojenie wszystkich potrzeb 
życiowych. Dlatego w przypowieściach ewangelicznych o sku-
teczności modlitwy Chrystus Pan przedstawia chleb jako symbol 
wszelkiej prośby. Każe nam Jezus prosić Ojca Niebieskiego w tej 
najdoskonalszej modlitwie, jakiej nas nauczył: „Ojcze nasz, chle-
ba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

Łamanie chleba, podzielenie się chlebem znaczyło kiedyś i 
dalej znaczy zaproszenie do stołu. U Żydów znaczyło to o wiele 
więcej. Wspólny posiłek łączył wewnętrznie i zewnętrznie. Chleb 
stanowiący jego podstawę, spożywany przez wszystkich współ-
biesiadników wyobrażał i stwarzał ich jedność życiową, wspólno-

tę krwi, spokrewnienie i przyjaźń, której nic nie mogło zniszczyć. 
Wielkimi honorami otaczano tego, którego zapraszano do stołu: 
umywano mu stopy, namaszczano wonną oliwą, ubierano w szatę 
godową i oddawano zaszczytne miejsce przy stole. To obmycie, 
namaszczenie, posiłek, tę swoistą „trylogię” – Chrystus zachowa 
w życiu swojego Kościoła w sakramentach: chrztu, bierzmowania 
i Eucharystii. I rozumiemy teraz może lepiej, dlaczego to w Wiel-
ki Czwartek, właśnie w czasie posiłku, w czasie wieczerzy Pan 
Jezus ustanowił nowe przymierze między Bogiem a ludźmi.                  

W czasach powojennych ulicą Krakowa idzie wolno, podpie-
rając się laską, stary człowiek. Zatrzymuje się nad porzuconym 

kawałkiem obwarzanka; podnosi i 
wkłada do reklamówki. A przecho-
dzącym ludziom mówi głośno: - To 
jest największy skarb! Dwoje młodych, 
roześmianych ludzi wyciąga ręce i 
mówią: Proszę dać, wrzucimy do ko-
sza na śmieci. Ten kaleki człowiek nie 
pozwala: - To nie śmieci! To jest wielki 
skarb. Byłem w więzieniu, gdzie przy-
mieraliśmy z głodu. Wtedy ze stołu, 
palcem zwilżonym śliną, zbierałem 
najmniejsze okruszyny chleba. To był 
skarb cenniejszy od złota...

Moi drodzy, Chrystus całe odnie-
sienie do wartości ziemskich ustano-
wił w oparciu o stosunek do chleba. 
Umieścił tę zasadę w Modlitwie Pań-
skiej: „Ojcze nasz, chleba naszego po-
wszedniego daj nam dzisiaj”. Wezwał 
tym samym do szukania drogi wta-
jemniczenia w skarb, jakim jest chleb. 
Można powiedzieć, że cała Ewangelia 
jest pełna chleba, czy pachnie chlebem. 
Bo jest w tej Ewangelii mowa o ziarnie 
rzuconym w glebę, o różnorodnej uro-
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dzajności - o tym, że raz wydaje plon  trzydziestokrotny, a innym 
sześćdziesięciokrotny czy stokrotny. Jest mowa o kiełkowaniu, o 
wzroście, o kłosie. Jest mowa o żniwach. Jest mowa w Ewangelii o 
czyszczeniu omłotu i o spichlerzach. Jest wreszcie mowa o mące, 
o kwasie chlebowym,  cieście; mowa o chlebie łamanym i bło-

gosławionym; o szacunku dla chleba i zbieraniu jego ułomków. 
Jest mowa o cudzie jego rozmnożenia i wreszcie jest mowa o jego 
konsekracji czyli zamianie chleba w Jego Ciało. 

Cdn.

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)

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie 
na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi 
pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod 
kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam - w 
wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem - przyjął 
chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas 
postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami re-
ligijnymi. Udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesar-
stwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzęd-
niczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z 
Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do 
klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 
373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować nauko-
wo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą 
wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży 
zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wy-
zdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, 
poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyc-
kiej.

W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, 
zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel 
swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy 
czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. 
Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem 
zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy 
patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z 
Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. 
W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre 
homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei 
Palestyńskiej.

W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, 
gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął 
pracować nad poprawianiem dawnego przekładu 
Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 
był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. 
Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokół sie-
bie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Udał się 
następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w 
Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.

Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wy-
kłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się 
encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, 
gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a 
przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Współcześni 
mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.

Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. 
W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty 
(greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłu-
maczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata 
(co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez 
Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także 
komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty 
Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata 
spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. 
Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie 
sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głów-
nym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech 
wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, 
biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

30 września –
 Św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła
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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)

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)

1 września -jak co roku- odbyła się uroczystość rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego.Tym razem część artystyczną przygo-
towali uczniowie klasy VI pod opieką mgr Bernadety Ciapy. 
Zaprezentowali krótki program telewizyjny , w którym reporter 

przedstawił wrażenia różnych osób z pierwszego dnia w szkole. 
Usłyszeliśmy wypowiedzi świeżo upieczonego gimnazjalisty, 
pani sprzątaczki, pani nauczycielki- nie trudno się domyślić, że 
nie wszyscy respondenci byli zadowoleni z zakończenia waka-

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY
Wakacje już za nami...Przed nami 10 miesięcy nauki...

Wielu ludzi sądzi, że z chwilą całkowitego zaangażowania 
w sprawy Boże zagubią siebie samych. Ten lęk o utratę własnego 
życia stanowi skuteczną przeszkodę uniemożliwiającą włączenie 
się w budowanie Królestwa Bożego. Tymczasem w rzeczywisto-
ści jest zupełnie odwrotnie. Człowiek tym bardziej jest sobą, tym 
pełniej odnajduje i realizuje siebie, im doskonalej angażuje się 
w sprawy Boże. Jeden z wielu paradoksów Ewangelii. Szczęśliwy, 
kto ten paradoks odkrył.

Podstawowy błąd w wielkiej walce o to, by być sobą, polega na 
tym, że człowiek uważa, iż to on sam ma wybrać drogę do pełnej 
samorealizacji. Jeśli on chce o niej decydować, na pewno wybie-
rze drogę fałszywą i nigdy nie odkryje pełni szczęścia, nigdy nie 
potrafi  wykorzystać w stu procentach talentów otrzymanych od 
Boga.

Pan Bóg dobrze zna zadania, jakie na każdego z nas czeka-
ją, zarówno tu na ziemi, jak i w wieczności. Do ich wykonania 
odpowiednio nas wyposaża. Jeśli na własną rękę zaangażujemy 
się w zadania inne, ani wyposażenie nie zostanie w pełni wyko-
rzystane, ani wybrane zadanie nie zostanie dokładnie wykonane. 
W takiej sytuacji trudno się dziwić, że człowiek nie będzie szczę-
śliwy!

Wierne podjęcie zadań wyznaczonych przez Boga daje pełną 
satysfakcję i pozwala na radość z tego, że człowiek jest potrzebny 
i Bogu, i ludziom. Zadania bowiem zawsze posiadają charakter 
społeczny. I tu dotykamy drugiego wymiaru realizacji siebie. 
Człowiek chcąc być sobą, musi nie tylko podjąć zadanie wyzna-
czone przez Ojca niebieskiego, lecz również wejść w potrzeby 
swoich braci. Ojciec ciągle zabiega o budowanie w ludzkiej ro-
dzinie wspólnoty braterskiej, chce, by wszyscy odnosili się do 

siebie jak bracia. Troska o Królestwo Boże to głównie troska 
o wspieranie i ubogacanie braci.

Św. Paweł sygnalizuje pewne rozdarcie wewnętrzne. On, 
który doświadczył bogactwa ukrytego w Chrystusie, tęskni do 
spotkania z Nim na wieki. „Pragnę odejść i być z Chrystusem, 
bo to o wiele lepsze, i pozostać w ciele, bo to bardziej dla was 
konieczne”. On wie, że egoizm poszukując swego szczęścia, jest 
groźny nawet dla mistyka. Doskonałość zaś, jakiej oczekuje od 
niego Ojciec, każe troszczyć się o braci, więc jest gotów zrezygno-
wać z przebywania z Chrystusem, by wspierać braci. Oto dobry 
syn Ojca, dobry dlatego, że jest dobrym bratem. Nie można być 
dobrym dzieckiem nie będąc dobrym bratem, dobrą siostrą. Na 
wyróżnienie u Ojca zasługuje to dziecko, które umie kochać nie 
tylko Jego samego, lecz także swoje rodzeństwo.

Często ten braterski wymiar jest pomijany. Wielu sądzi, że 
może być dobrym dzieckiem kochając swoich rodziców, a nie 
kochając swego rodzeństwa. Błąd w chrześcijaństwie bardzo 
groźny, bo wiedzie do jednostronnego rozwoju i wielu wypaczeń. 
Harmonię wnętrza można zachować wyłącznie wówczas, gdy da 
się objawić miłość Boga przez miłość braci. Stąd im więcej troski 
włoży człowiek w budowanie więzów braterstwa w swoim środo-
wisku, tym większą miłością zostaje otoczony przez Ojca.

W braterskiej posłudze nikt nie traci, zyskują wszyscy. Zyskuje 
brat, któremu pomagamy; zyskuje Ojciec, który jest dumny z ko-
chających się wzajemnie swoich dzieci; zyskuje przede wszystkim 
ten, kto po bratersku pomaga. On troszcząc się o wzrost dobra, 
szacunku i miłości, sam doskonali swoje serce, umacniając więzy 
miłości z Ojcem i braćmi.

Ks. Edward Staniek

Braterska posługa



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

21 i 28 września 201434 

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

 3521 i 28 września 2014

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 

 

cji...
Po występie uczniów głos zabrała Pani dyrektor mgr Stanisła-

wa Czarniak , która ofi cjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny.
W tym dniu odbyło się także uroczyste otwarcie placu fi tness 

przy placu zabaw w Leńczach, w którym uczestniczyła Pani soł-
tys, Pan Burmistrz, uczniowie , nauczyciele i rodzice.

Wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzymy owocnej 
pracy w nowym roku szkolnym.

www.splencze.iap.pl

Zmarły Franciszek to ojciec księdza Mieczysława 
Pieli tutejszego rodzaka, pracującego w diecezji biel-
sko- żywieckiej. Na Mszy św. pogrzebowej która miała 
miejsce we wtorek 9 IX zebrali się licznie księża i wier-
ni z Lączan a także z miejscowości związanych z pracą 
duszpasterską ks. Mieczysława. Mszy św. koncelebro-
wanej przewodniczył syn zmarłego ks. Mieczysław, a 
kazanie wygłosił jego kolega rocznikowy ks. Krzysztof 
Gałecki. 

Ostatnie pożegnanie 
śp. Franciszka Pieli

Na początku Mszy św. został odczytany list kondo-
lencyjny ks. bp. Romana Pindla, ordynariusza diecezji 
bielsko – żywieckiej:

Drogi Księże Mieczysławie!
Na wieść o śmierci Ojca, śp. Franciszka, duchowo jednoczę 

się z tobą, Twoim Rodzeństwem i wszystkim uczestnikami po-
grzebu.

Proszę przyjąć wyrazy serdecznego współczucia, pociechy 
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płynącej z wiary i nadziei chrześcijańskiej, której źródłem jest 
zmartwychwstały Chrystus. W intencji Twojego Ojca modlę się 
słowami: Niech aniołowie zabiorą cię do raju, a gdy tam przybę-
dziesz, niech przyjmą cię męczennicy. Chóry anielskie niechaj 
cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość 
wieczną. 

Moją modlitwą pragnę ogarnąć także Ciebie, Księże Mie-
czysławie, i całą Rodzinę oraz wszystkich, których ta śmierć 
dotknęła bólem i smutkiem. Niech Matka Boża Anielska wyprosi 
Wam moc Ducha i nadzieję na ponowne spotkanie ze zmarłymi 
w niebie. 

Wszystkich uczestników pogrzebu śp. Franciszka Pieli po-
zdrawiam i błogosławię. W Imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego. 

Kazanie ks. Krzysztofa Gałeckiego:
Pogrążona w żałobie Rodzino;
Księże Mieczysławie, Bracia kapłani; 
Krewni, Znajomi, Przyjaciele; Sąsiedzi śp. 

Franciszka i Jego Rodziny!

Mówi się, że każdy człowiek ma trzech 
przyjaciół. Pierwszy przyjaciel opuszcza go 
przy jego zgonie. Drugi przyjaciel opuszcza go 
przy grobie, a trzeci przyjaciel idzie do końca. 
Idzie przed tron Najwyższego Sędziego. Kim 
są owi przyjaciele? Ten, który go opuszcza przy 
zgonie to pieniądze i majątek. Ci, którzy opusz-
czają go przy grobie to są krewni. A ci, którzy 
idą przed sąd Boży to są dobre uczynki. 

Śp. Franciszek urodził się 7 czerwca 1934 
roku w Spytkowicach. Wychował się w Lasko-
wej, w parafii Zator. W 1957 roku zawarł ślub 
z Teresą. Przeżyli razem 39 lat i wychowali troje dzieci: synów 
Stanisława i Mieczysława, kapłana oraz córkę Marię. Przez 20 
lat pracował w hucie aluminium w Skawinie. Wybudował dom, 
w którym mieszkał do końca życia, a równocześnie pracował na 
roli, co było jego szczególną pasją. Wraz ze swoją żoną, śp. Teresą, 
wspierali dzieło budowy tego kościoła parafialnego w Łączanach. 

W 1990 roku w wypadku przy pracy na gospodarce stracił prawą 
rękę. Był zawsze otwarty na księży; interesował się parafiami, w 
których pracował jego syn, ksiądz Mieczysław. W tym roku trzy-
krotnie przebywał w szpitalu. Długo chorował, ale swoją chorobę 
znosił spokojnie i Franciszek został pochowany na tutejszym 
cmentarzu. W sierpniu podczas pobytu w szpitalu przyjął w Wa-
dowicach sakrament namaszczenia chorych. 

Jakże prosty i zwyczajny życiorys! Chociaż niełatwy, to 
piękny: zrealizowane powołanie ojcowskie, powołanie męża, 
dziadka, również praca w ciężkim przemyśle i rolnika kochają-
cego swoją ziemię. Wiele razy, odwiedzając rodzinę, rodzinny 
dom księdza Mieczysława, widziałem jego powitanie z tatą przez 

ucałowanie ręki – spracowanej ręki schorowane-
go ojca. Mnie również śp. Franciszek traktował 
po synowsku – bo często u nich przebywałem, 
często ich odwiedzałem. Zawsze przy okazji od-
wiedzin pytał o moją rodzinę, o moich rodziców, 
chociaż nigdy się nie spotkali. Pytał o moją pracę 
na parafii... Żył problemami i radościami innych 
ludzi. 

Wiele razy prosiłem go, żeby mówił mi po 
imieniu, ale miał tak wielki szacunek do kapła-
na, że nigdy nie dał się namówić. A prosiłem go 
o to, gdyż przecież jestem kolegą jego syna. On 
jednak zawsze zwracał się do mnie: „Proszę księ-
dza...”. Jaki szacunek dla kapłaństwa, szacunek 
dla kapłanów...

Wiem, że te dobre czyny, dobre myśli, dobre 
intencje jego idą po wieczną nagrodę. Miłość i 
życzliwość to jest znak rozpoznawczy uczniów 
Chrystusa. 

Nie poznasz ucznia Chrystusa po tym, że zo-
stał ochrzczony – po czynnej miłości owszem.

Nie poznasz ucznia Chrystusa po publicznych deklaracjach 
„jestem wierzący” – po miłości nieprzyjaciół tak.

Nie poznasz ucznia Chrystusa po złożonych pobożnie rękach 
– po rękach wyciągniętych z pomocą innym tak.

Pewien ksiądz, który niedawno obchodził sześćdziesiątą 
rocznicę swoich święceń kapłańskich, nie lubił, kiedy podczas 

kolejnych jubileuszów 
śpiewano „Sto lat”. 
Dlatego też rodzina, 
przyjaciele i znajomi, 
zamiast tego śpiewali 
mu podczas jubileuszów: 
„Niech aniołowie za-
wiodą cię do raju”... Tę-
sknota za Chrystusem. 
Ten człowiek tęsknił za 
Nim. Był przygotowany 
na to spotkanie. Ale 
żeby za Chrystusem za-
tęsknić, najpierw trzeba 
Go poznać. Opowiadali 
znajomi po powrocie z 
pielgrzymki do Ziemi 
Świętej, pokazując liczne 
zdjęcia z tych niezapo-
mnianych chwil, że na 
początku pielgrzymki 
ich grupa została po-
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wierzona opiekunce, młodej, zdolnej kobiecie po-
chodzenia żydowskiego. Jeździła z nimi wszędzie 
po Ziemi Świętej; oprowadzała po tych pięknych, 
wspaniałych miejscach i cudownie opowiadała o 
życiu Jezusa Chrystusa. Świetnie znała Ewangelię 
i Dzieje Apostolskie. Kto by jej nie znał, orzekłby, 
że jest osobą ochrzczoną, głęboko wierzącą. Jednak 
było inaczej... 

Zastanawiałem się, jak to możliwe, że kobie-
ta, która tak dobrze zna Chrystusa, nie jest osobą 
wierzącą. Słuchając dalej opowiadania znajomych, 
doszedłem do tego, dlaczego tak właśnie się stało. 
Ostatniego dnia bowiem byli w Jerozolimie – szli śla-
dami męki Jezusa Chrystusa, bardzo to przeżywali. 
W końcu doszli do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tam 
parami wchodzili do Grobu Chrystusa, by zapalić 
świecę i chwilę się pomodlić. Kiedy 
już wszyscy wyszli z Bazyliki, ta młoda 
kobieta powiedziała: „Dobrze; tutaj 
się kończy historia Jezusa, kończy się 
Jego życie. Zapraszam wszystkich do 
autokaru”. I zrozumiałem wówczas, 
że tak naprawdę można Chrystusa 
dobrze znać, mieć o Nim ogromną 
wiedzę, ale jeżeli nie uwierzy się w Jego 
zmartwychwstanie i tym zmartwych-
wstaniem człowiek nie przejmie się z 
radością, to nie może Go tak naprawdę 
poznać. 

Chrystus zmartwychwstały jest dla 
nas dzisiaj umocnieniem w tej trudnej 
chwili, zwłaszcza dla najbliższej ro-
dziny śp. Franciszka, kiedy następuje 
to ziemskie pożegnanie, rozstanie na 
chwilę, aż do spotkania w tamtym 
Bożym świecie, w zmartwychwstaniu. 
Bo prawdziwe życie nie koń-
czy się na grobie, ale kończy 
się na zmartwychwstaniu. 
Dlatego warto sobie zadać 
zasadnicze pytanie: Czy 
ja spotkałem Chrystusa 
zmartwychwstałego? Kiedy 
jestem na Eucharystii spoty-
kam się z Nim właśnie tutaj. 
I dzisiaj, podczas tej Mszy 
świętej żałobnej słyszymy 
Jego słowa: „Niech się nie 
trwoży serce wasze! Wierzy-
cie w Boga, i we Mnie wierz-
cie! W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele; idę przecież 
przygotować wam miejsce”. 
Dlatego nie ma co się zbyt-
nio przywiązywać do tego, 
co jest na ziemi, do tego 
naszego miejsca zamieszka-
nia, bo nasza Ojczyzna jest 
w niebie. 

Jednak kto z nas jest 
wolny od spraw doczesnych? 
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Maria Jabłońska urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi 
Pizuny koło Lubaczowa. Była jednym z czworga dzieci nieza-
możnych rolników Grzegorza i Marii. Do szkoły nie chodziła, 
pisać i czytać nauczył ją domowy nauczyciel. W wieku 18 lat po 
spotkaniu Brata Alberta Chmielowskiego wstąpiła do Alberty-
nek. Została główną kucharką w Miejskim Domu Kalek. W jej 
zapiskach można przeczytać: „Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego 
trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególnie Jego miło-
sierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich”.

24-letnią siostrę Marię, która w zakonie przybrała imię 
Bernardyna, brat Albert mianował przełożoną generalną Al-
bertynek. W testamencie napisała: „Czyńcie dobrze wszystkim” 
- jakby uzupełniając słowa Adama Chmielowskiego: „Trzeba 
być dobrym jak chleb”. Siłę siostra Bernardyna odnajdywała w 
Eucharystii. W dzień zajęta sprawami Zgromadzenia i ubogich, 
nie miała czasu na dłuższą modlitwę, więc wynagradzała Panu 
Bogu, trwając nocą godzinami przed Najświętszym Sakramen-
tem. To umiłowanie Jezusa w Eucharystii przekazała swoim 
siostrom, zachęcając je do częstej adoracji. Zmarła 23 września 
1940 roku.

Beatyfi kacji Bernardyny Jabłońskiej dokonał 6 czerwca 1997 
r. św. Jan Paweł II podczas Mszy św. odprawianej pod Krokwią w 
Zakopanem. W homilii mówił on między innymi:

Maria Bernardyna Jabłońska - duchowa córka św. brata Alber-
ta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzie-
ła miłosierdzia - żyjąc w ubóstwie dla Chrystusa poświęciła się 
służbie najuboższym. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świą-
tobliwą zakonnicę, której dewizą życia były słowa: „dawać, wiecz-

nie dawać”. 
Zapat rzona 
w Chrystusa, 
szła wiernie 
za Nim, na-
śladując Go 
w miłości. 
Chciała za-
dośćuczynić 
każdej prośbie ludzkiej, otrzeć każdą łzę, pocieszyć choćby sło-
wem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszyst-
kich, a najlepszą dla najbardziej pokrzywdzonych. „Ból bliźnich 
moich jest bólem moim” - mawiała. Wraz ze św. Bratem Alber-
tem zakładała przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych.

Ta wielka heroiczna miłość dojrzewała na modlitwie, w ciszy 
pobliskiej pustelni na Kalatówkach, gdzie przez jakiś czas prze-
bywała. W najtrudniejszych chwilach życia - zgodnie z zalecenia-
mi jej duchowego opiekuna - polecała się Najświętszemu Sercu 
Jezusa. Jemu ofi arowała wszystko, co posiadała, a zwłaszcza cier-
pienia wewnętrzne i udręki fi zyczne. Wszystko dla miłości Chry-
stusa! Jako przez wiele lat przełożona generalna Zgromadzenia 
Sióstr Posługujących Ubogim III Zakonu św. Franciszka - alber-
tynek, nieustannie dawała swoim siostrom przykład tej miłości, 
która wypływa ze zjednoczenia ludzkiego serca z Najświętszym 
Sercem Zbawiciela. To Serce Jezusa było jej umocnieniem w he-
roicznej posłudze najbardziej potrzebującym.

I dlatego św. Paweł Apostoł podpowiada nam, że wolność to 
zachowanie odpowiedniego dystansu do spraw tego świata, 
poukładanie sobie tej hierarchii wartości, żeby Chrystus był na 
pierwszym miejscu. A gdy sprawy tego świata dają się nam we 
znaki, to przybliżmy się do Chrystusa przez modlitwę, przez 
Komunię świętą, przez adorację, przez czytanie i rozważanie 
Jego słowa. 

Na mogile jednego z kapłanów, na cmentarzu w Kamieniu 
Śląskim na Opolszczyźnie jest bardzo wymowny napis wzięty z 
pieśni: „Do domu wracam jak strudzony pielgrzym”. Po ziem-
skim pielgrzymowaniu wracamy tam, gdzie jest nasza wiecz-
ność. Nasz udział w pogrzebie pozwala umocnić naszą wiarę, ze 
nasz Brat, śp. Franciszek nie odszedł donikąd, ale dalej żyje w 

rodzinie Bożej. Śmierć bowiem nie niszczy miłości, nie niszczy 
więzów międzyludzkich, ale je jeszcze bardziej utrwala. Umacnia 
się nasza wiara w świętych obcowanie, w łączność duchową przez 
miłosierdzie Boże. Dlatego pamiętajmy w naszych modlitwach, 
Mszach świętych, o śp. Franciszku jak najdłużej.

Po mszy św. syn zmarłego Ks. Mieczysław w imie-
niu rodziny i własnym podziękował zaczynając od 
dobroci Bożej i Jego Opatrzności wszystkim którzy 
w jakikolwiek sposób okazali ojcu, rodzinie i jemu 
samemu dobroć. Wymienił wiele nazwisk kapłanów i 
świeckich, podziękował także wszystkim za obecność 
i modlitwę.

22 września –

Błogosławiona Bernardyna 
Maria Jabłońska, zakonnica
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

21 września

Święty Mateusz,
Apostoł i Ewangelista

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw 
„Lewi, syn Alfeusza”, dopiero później z innych miejscach wymie-
niane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując 
Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do często 
spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego 
Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza „dar Boga” (Teodor, 
Deusdedit, Bogdan). Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było 
pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych 
handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam 
opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów.

W Palestynie pogardzano celnikami właśnie z tego powodu, 
że ściągali opłaty na rzecz Rzymian. Ich pracę rozumiano jako 
wysługiwanie się okupantom. Celnicy słynęli również z żądzy 
zysku, nieuczciwie czerpali korzyści z zajmowanego stanowiska. 
Uważano ich za grzeszników i pogan. Przebywający wśród cel-
ników stawał się nieczysty i musiał poddawać się przepisowym 
obmyciom. Z tego środowiska wywodził się Mateusz. Wydaje się, 
że był nawet kierownikiem i naczelnikiem celników w Galilei.

Chociaż celnicy tak często są w Ewangelii nazywani grzeszni-
kami, to jednak Pan Jezus odnosił się do nich życzliwie: odwie-
dzał ich, nawet z nimi jadał, jednego z nich uczynił bohaterem 
przypowieści. Nie zachęcał jednak do łupienia innych. Jego 
delikatność i miłosierdzie raczej pobudzały celników do umiaru 
i nawrócenia. Kiedy Żydzi postawili zarzut: „Dlaczego wasz Na-
uczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?” - Chrystus 
wypowiedział znamienne słowa: „Nie potrzebują lekarza zdro-
wi, lecz ci, którzy się źle mają... Bo nie przyszedłem powoływać 
sprawiedliwych, ale grzeszników”. Słowa te przekazał w swojej 
Ewangelii właśnie św. Mateusz.

O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy 
się z nim po raz pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus 
zastał go w komorze celnej i powołał na swojego Apostoła. To 
wezwanie odbyło się po cudownym uzdrowieniu paralityka, 
którego spuszczono przez otwór zrobiony w suficie mieszkania. 

O tym cudzie musiał dowiedzieć się i Mateusz, gdyż natychmiast 
rozniosły go setki ust. Być może Mateusz słuchał wcześniej mów 
pokutnych Jana Chrzciciela. Na wezwanie Chrystusa zostawił 
wszystko i poszedł za Nim. Nawrócony, zaprosił do swego domu 
Jezusa, Jego uczniów i swoich przyjaciół: celników i współpra-
cowników. W czasie uczty faryzeusze zarzucili Chrystusowi, że 
nie przestrzega Prawa. Ten jednak wstawił się za swoimi współ-
biesiadnikami. Odtąd Mateusz pozostał już w gronie Dwunastu 
Apostołów. O powołaniu Mateusza na Apostoła piszą w swoich 
Ewangeliach także św. Marek i św. Łukasz. Jest to jednak rów-
nocześnie pierwsza i ostatnia osobna wzmianka o nim w Piśmie 
świętym. Potem widzimy go jedynie w spisach ogólnych na liście 
Apostołów. W katalogach Apostołów figuruje on na miejscu 
siódmym lub ósmym.

Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas 
pozostał w Palestynie. Apostołował wśród nawróconych z ju-
daizmu. Dla nich też przeznaczył napisaną przez siebie księgę 
Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60 rokiem, najprawdopodob-
niej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest 
wyczekiwanym od dawna Mesjaszem, że na Nim potwierdziły 
się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu.  Mateusz udał 
się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. 
Wyliczają Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej 
prawdopodobna jest jednak Etiopia. Relikwie Mateusza miały 
być przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii. 
Jego ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie 
w Salerno w dolnym kościele, wspaniale ozdobionym marmu-
rami i mozaikami. Miejsce to nie stało się jednak powszechnie 
znanym sanktuarium.
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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)

Mają nie tylko starsi, ale też młodzież, zwłaszcza 
bierzmowana, mają duchowni, ale też i świeccy. Ma to 
czynić każdy ochrzczony – iść i głosić Chrystusa ży-
ciem zgodnym z Ewangelią. Do takiego świadectwa za-
chęcał młodych o. bp Damian Muskus, podkreślając, 
że świadectwo jest skuteczniejszą metodą niż czasem 
słowa. Ostatnia część kazania – poniżej. 

Drodzy Młodzi, Kościół ma prawo oczekiwać od was pełnego 
zaangażowania się w dzieło ewangelizacji. Wiem, że są to wiel-
kie słowa, które może młodych przerażają. I nie tylko młodych. 
Wbrew pozorom to wy możecie być skuteczniejszymi głosicie-
lami Dobrej Nowiny. Skuteczniejszymi niż wielcy kaznodzieje, 
skuteczniejszymi niż najwspanialsi, najzdolniejsi katecheci. A to 
z tego względu, że ludzie obojętni na prawdę Ewangelii żyją, uczą 

Ukazywać światu Chrystusa 
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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 

się i pracują w tych samych środowiskach, w których wy żyjecie. 
A więc macie łatwiejszy do niż przystęp i lepsze rozeznanie w 
swoim środowisku. A więc apel Jezusa, by iść, nauczać i głosić 
Dobrą Nowinę jest skierowany nie tylko do duchownych, ale do 
wszystkich wierzących – także do tych młodych. 

Należy również pamiętać, że głoszenie Dobrej Nowiny to nie 
tylko słowa, ale to także, a może przede wszystkim, świadectwo 
– czyli ukazywanie Chrystusa własnym życiem. Pewien niewie-
rzący człowiek miał bardzo religijną żonę, która nie nawracała 
go siłą, nie prawiła mu kazań, tylko żarliwie się modliła o jego 
nawrócenie. Pewnego dnia został ów mężczyzna zauważony 
przez swojego przyjaciela jak wychodził z kościoła. Podszedł do 
niego ten człowiek i powiedział: „Cóż widzę? Czyżbyś uwierzył 
w Boga?”. – „Tak, uwierzyłem, gdyż zobaczyłem Boga w życiu 
mojej żony” – usłyszał w odpowiedzi. To jest piękne świadectwo. 
Świadectwo męża o żonie, która swoim życiem, modlitwą i pracą 
ukazała niewierzącemu mężowi Boga...

Może to jest najskuteczniejszy sposób ukazywania Chrystusa 
współczesnemu światu. Nie słowa, których tak wiele wokół nas i 
w nas samych, ale czyny, z których inni będą mogli wyczytać, że 
u ich podstaw leży głęboka wiara, nadzieja i miłość. 

Drodzy młodzi, niech dzień waszego bierzmowania uświado-
mi wam i nam wszystkim, że bez pomocy Ducha Świętego nic nie 
możemy uczynić. W człowieku, w którym mieszka Duch Święty, 
nie ma miejsca na smutek, nie ma miejsca na lęk. Świat bez Ducha 
staje się po prostu bezduszny. Podobnie i człowiek, który nie ma 
w sobie Ducha Bożego, jest człowiekiem bezdusznym. Nie jest 
zdolny do jedności, do zaprowadzania pokoju. Taki człowiek 
nie jest zdolny do prawdziwej miłości. Nie chciejmy żyć w takim 
świecie bez Ducha. Nie chciejcie być ludźmi bez Ducha. Dlatego 
módlmy się wspólnie: Niech zstąpi Duch Święty i odnowi nas i 
oblicze tej ziemi. 

Jak i gdzie lokować swoją 
wiarę, nadzieję i miłość ?

Ojciec Cyprian Moryc o Obrazie Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej tak, między innymi pisał: „Wizerunek Matki 
Bożej Kalwaryjskiej należy do najbardziej czczonych 
obrazów maryjnych w Polsce. Od czterech stuleci z 
niesłabnącą żarliwością zdążają do niego rzesze piel-
grzymów, dla których nieprzerwanie jest przedmiotem 

czci i głębokich wzruszeń. W 2002 roku, Ojciec Święty 
Jan Paweł II, w modlitwie zawierzenia, wypowiedział 
w kalwaryjskim sanktuarium, powtarzane nieustannie 
po Mszach świętych słowa:
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Matko Kalwaryjska, spraw, byśmy byli z Tobą i sobą jedno". 
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! »
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków
pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. 
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję
w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to,
czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. 
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. 
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; 
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.

Dla badaczy dzieł sztuki zawsze ważna jest geneza artystyczna 
obrazu. Dla nas pielgrzymów ważniejsza jest wiara w orędownic-
two Matki Bożej Kalwaryjskiej, u swego Syna, jej pomoc i opieka. 
Przyznać trzeba, że w czasie różnych pielgrzymek zapoznajemy 
się też z historią miejsca, cudownych obrazów czy figur. Dlatego 
warto wiedzieć, że w 1990 roku, podczas konserwacji Cudowne-
go Obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej pod sukienką odnale-
ziono napis potwierdzający poglądy o zależności kalwaryjskiego 
obrazu od wizerunku Madonny Myślenickiej. Powstanie Obrazu 
Matki Bożej Kalwaryjskiej niewątpliwie umieścić można w ra-
mach czasowych wyznaczonych przez cudowne wydarzenia w 
Myślenicach w 1633 roku oraz zjawisko krwawych łez na wize-
runku kalwaryjskim, mające miejsce w domu Paszkowskich w 
roku 1641. Nie znane jest jednak nazwisko autora wizerunku 
Matki Bożej Kalwaryjskiej. Stwierdzono jednak, że obraz kal-
waryjski powstał w Polsce i że twórcą jego jest polski artysta. W 
swojej pracy O. Cyprian Moryc pisze, że „Kalwaryjski obraz nie 
jest w ścisłym znaczeniu kopią pierwowzoru z Myślenic. Obok 
uderzających podobieństw, które mogą świadczyć o szacunku 
i podziwie, jaki „kopista” żywił dla pierwowzoru, widzimy w 
omawianym wizerunku znaczne i świadome innowacje. Arty-
sta przystępujący do pracy postanowił powiększyć rozmiary 
obrazu, zachowując jednak wielkość postaci. Przesunął ciężar 
kompozycji w prawą stronę, a powstałą w ten sposób przestrzeń 
wykorzystał dla uzupełnienia prawego boku Dzieciątka. Na 
głowach obydwu osób ukazał bardzo dekoracyjne elementy w 
postaci czepców, a dolną część kompozycji zamknął podpisem. 
Wspomniane czepce są prawdziwą osobliwością kalwaryjskiego 
wizerunku. Artysta nadał im formę spłaszczonych półksięży-
ców, ozdobionych bogatym ornamentem przypominającym z 
dala motyw kwiatów róży. Na pierwszym z obrazów spogląda 
Ona w niebo wyraźnie zatopiona w modlitwie, natomiast wzrok 
Madonny na wizerunku kalwaryjskim skierowany jest w dół, 
w stronę wiernych. W pierwowzorze dłoń Matki Bożej sprawia 
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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)

4 września 2014 r. odwiedzili naszą szkołę funkcjonariusze z posterun-
ku Policji w Brzeźnicy. Panowie policjanci spotkali się z dziećmi z obu grup 
przedszkolnych oraz z uczniami klas I - VI. Rozmawiali z dziećmi na temat 
ich bezpieczeństwa w różnych codziennych sytuacjach. Poruszali między 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SOSNOWICACH

wrażenie zbyt wielkiej i mocno wychylającej się na pierwszy plan. 
W porównaniu z wizerunkiem myślenickim, obraz kalwaryjski 
malowany jest płasko. Postacie są usztywnione. Dzieciątko przy-
tulające się do Matki nie wykazuje naturalnego, spontanicznego 
gestu dziecka, lecz trwa zastygłe w tej pozie. Wydaje się, iż wszel-
kie przedstawione tu zmiany zostały wprowadzone świadomie. 
Jednocześnie obraz został podpisany, zgodnie z panującym w ów-
czesnej masowej rzemieślniczo-artystycznej wytwórczości, imie-
niem swego pierwowzoru BMV MISLIMICENSIS. Wskazuje to 
z jednej strony na skrępowanie artysty zamówieniem podobizny 
konkretnego obrazu, oraz na szacunek dla wsławionego łaskami 
i cudami prototypu, a z drugiej strony wiele mówi o mentalno-
ści polskiego odbiorcy, który nie tyle troszczył się o otrzymanie 
wiernej kopii obrazu, co o uzyskanie dzieła o możliwie dużym 
ładunku sacrum. Podpisanie obrazu miało ukazać jego łączność 
z cieszącym się już niezwykłą sławą wizerunkiem myślenickim i 
przez to podnieść rangę podobizny.

Niewątpliwie Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, stanowi arty-

styczne świadectwo narodowej tradycji, wiary i kultury.” Dlatego 
tak chętnie pielgrzymujemy do Kalwarii. W tym roku szliśmy 
po raz szósty w parafialnej pieszej pielgrzymce, zorganizowanej 
przez Ks. Proboszcza w dniu 13 września. Można powiedzieć, 
że w wigilię Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Właśnie w 
niedzielę śpiewaliśmy refren psalmu „Wielkich dzieł Boga nie 
zapominajmy.” Dzień pielgrzymki poprzedził też ważne wyda-
rzenie w życiu lokalnego Kościoła, jakim są Parafialne Dożynki. 
Jak co roku, na uroczystą Mszę Świętą panie z KGW przyniosły 
piękny wieniec i kwiaty. Przedstawiciele mieszkańców Palczy, 
ofiarowali chleb i wino. Przedstawiciele Rady Sołeckiej przynie-
śli koszyk pięknie udekorowany owocami. Modlitwę wiernych 
przygotowali mieszkańcy naszej miejscowości. W najbliższym 
czasie podzielimy się z czytelnikami Carolusa także przesłania-
mi i myślami zawartymi w homilii dożynkowej. Za wszelkie ła-
ski i dobro, którego doświadczyliśmy w minionych dniach, Bogu 
niech będą dzięki. 

BŻ-BŁ 
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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. 

innymi tematykę bezpiecznego zachowania się na drodze, podró-
żowania, spędzania wolnego czasu oraz zachowania się w obliczu 
zagrożenia. Policjanci ostrzegali przed przygodnymi znajomo-

ściami oraz przypomnieli o ostrożności podczas korzystania z 
Internetu.

www.spsosnowice.hostit.pl

Rok szkolny 2014/2015 uczniowie, na-
uczyciele oraz rodzice Publicznej Szkoły 
Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum 
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolic-
kich rozpoczęli od Mszy Świętej, prosząc 
o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

Rozpoczęcie
nowego
roku szkolnego
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Świętego na czekające 
ich trudy nauki szkolnej. 
Dalsza część uroczystości 
miała miejsce w szkole. 
Tam wśród radosnych 
powitań, wakacyjnych 
wspomnień uczniowie 
poznali nowych kole-
gów, nauczycieli, wycho-
wawców.

12 września - w Imieniny 
Matki Bożej młodzież wraz z 
nauczycielami uczestniczyła 
we Mszy Świętej, w czasie 
której odsłonięto Obraz Po-
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

Młodzi strażacy z Przytkowic
czwartą drużyną w Polsce 

Pływanie, bieganie, obsługa sprzętu strażackiego. Młodzi 
strażacy z całego kraju rywalizowali w zawodach sportowo-po-
żarniczych, w których wielki sukces osiągnęli chłopcy z Przytko-
wic. Dzięki organizowaniu takich mistrzostw jesteśmy spokojni, 

że nigdy nie zabraknie u nas dobrych strażaków. Z głowami do 
góry powrócili młodzi strażacy z Przytkowic z Ogólnopolskich 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Przypomnijmy, że już w czerwcu przytkowiczanie 

nikiewskiej Matki Bożej Pocieszenia. Odmówiono 
też różaniec w różnych intencjach prosząc Maryję 
o wstawiennictwo u Swojego Syna. Świętowanie 
zakończyliśmy w murach szkoły przy słodkim 
poczęstunku ufundowanym przez pp. Katarzynę 
i Mariusza Kolasów- właścicieli miejscowej pie-
karni.

Również Dyrektor szkoły przygotował dla 
uczniów niespodziankę w postaci losowania róż-
nych nagród. 

Na pewno wielu z nas na długo zapamięta 
Dzień Imienin naszej Patronki.
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

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

osiągnęli wielki sukces. Na rozegranym na stadionie „Skawy” 
Wadowice etapie wojewódzkim, zarówno dziewczęta, jak i 
chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Przytkowice, zaję-
li pierwsze miejsca, dzięki czemu mogli reprezentować nie tylko 
kalwaryjską gminę, ale również całą Małopolskę na zawodach 
ogólnopolskich. Tegoroczne zostały rozegrane w dniach 5 – 7 
września na Mazurach, na przepięknych obiektach Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do rywalizacji przystąpiło 19 męskich oraz 19 kobiecych 
drużyn z całej Polski. Aby bić się o czołowe lokaty, zawodnicy 
musieli wykazać się sporą wszechstronnością, ponieważ zmaga-
nia toczyły się zarówno w wodzie, jak i na lądzie - w takich kon-
kurencjach, jak ratownictwo wodne, musztra, ćwiczenie bojowe 
oraz bieg sztafetowy.

W pierwszych dwóch konkurencjach kapitalnie radzili sobie 
chłopcy z Przytkowic, którzy zarówno ratownictwo wodne, jak 

i musztrę kończyli na drugich miejscach. Podium w klasyfikacji 
generalnej było o włos, ostatecznie jednak przytkowiczanie upla-
sowali się na czwartym miejscu w Polsce.

Bardzo dobrze radziły sobie również dziewczęta, które zakoń-
czyły rywalizację w środku stawki na 10 miejscu. Uczestnicy za-
wodów zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami w postaci 
talonów na zakupy umundurowania oraz sprzętu pożarniczego.

Na prośbę Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w 
Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach zorganizowany został uro-
czysty apel, podczas którego Zbigniew Stradomski uhonorował 
wyśmienitych strażaków nagrodami oraz dyplomami. Dziękuje-
my za trud włożony w przygotowania do zawodów i wyrażamy 
nadzieję, że niektórzy z tych młodych ludzi zostaną w przyszłości 
zawodowymi strażakami, chroniącymi nas przed wszelkimi 
przykrymi zdarzeniami i wypadkami losowymi.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl 

Pan Jezus nas obdarzył swoją miłością i przyjaźnią. 
Liczy na naszą przyjaźń, wierność, na to, że pójdzie-
my za Nim, wypełniając swoje powołanie życiowe. 
Pewnym etapem na drodze realizacji tego powołania 
jest szkoła, nauka – i do niej nawiązał też w kazaniu 
na rozpoczęcie roku szkolnego ks. Robert Jończyk, a 
fragment tego słowa zamieszczamy poniżej. 

Moi drodzy, ludzie, słuchając Chrystusa, zastanawiali się, co 
On uczyni; oczekiwali cudu. Bo Chry-
stus mógł czynić cuda. My, podejmując 
swoje powołanie,. Możemy liczyć na 
dobre owoce wysiłku, pracy, zaangażo-
wania. I do tego wielokrotnie będziemy 
zachęcani. Toteż chciałbym, abyście so-
bie uświadomili, drogie dzieci, kochana 
młodzieży, że nie tylko wy podejmujecie 
trud i nie tylko od was się wymaga. Od 
każdego człowieka wymaga się, aby był 
gorliwym w spełnianiu swoich obowiąz-
ków, aby był człowiekiem zaangażowa-
nym w to, co czyni i aby to, co czyni, 
potwierdzał swoim życiem, swoimi 
postawami.

Moi drodzy, w tej dzisiejszej Ewan-
gelii padają też słowa Chrystusa, który 
mówi: Z pewnością powiecie Mi to 
przysłowie: lekarzu, ulecz samego sie-
bie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie 
tego, co się wydarzyło, jak słyszeliśmy w 
Kafarnaum. 

Przyjaciele Jezusa 
Nazaret to było miejsce szczególne dla Jezusa, bo tam się wy-

chował, tam się uczył życia. Tak jak dla nas ta część świata jest 
dla nas szczególnym miejscem. Ale, moi drodzy, często wykazu-
jemy skłonności do obdarzania szacunkiem tego, kto jest obcy, 
egzotyczny, kto pochodzi z innej kultury, kto żyje według innych 
wartości i zasad, a nawet pseudowartości. W imię owej miłości do 
obcości gotowi jesteśmy otoczyć osoby i wartości coraz częściej 
najdelikatniej mówiąc „dyskusyjne”, natomiast jakże często zda-
rza się dziś w naszej ojczyźnie, że naszych bliskich, znajomych, 
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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 

własne wartości, dobre tradycje, wła-
sną wiarę, własne powołanie ledwie co 
tolerujemy i nierzadko odczuwamy w 
stosunku do ludzi czy wartości odro-
binę pogardy. 

Rodzi się pytanie, dlaczego tak się 
dzisiaj dzieje? Czyżby to, co mówił 
Chrystus w Nazarecie 2000 lat temu, 
działo się na nowo w naszych społe-
czeństwach? Moi drodzy, Chrystus 
przychodzi, aby nas uczyć pokory, aby 
nam dać łaskę. Ale to od nas zależy, czy 
tę łaskę Boga i Chrystusa wraz z tymi 
wartościami przyjmiemy na progu 
nowego roku szkolnego; czy będziemy 
inne wartości i inne dobra wybierać, 
które nie są trwałe, które nie są godne 
człowieka, które nie są godne kultury, 
cywilizacji chrześcijańskiej...

Chciejmy budować na tym, co 
jest dobrem, co jest świętością, co jest darem danym każdemu 
człowiekowi. I otaczając tych, którzy naszych poglądów, naszych 
wartości nie podzielają, módlmy się, aby i oni podzielali naszą 

wiarę, nasze wartości, aby szanowali to, co jest dla nas cenne, 
bo tu przyszliśmy po to, aby prosić o dar mądrej, dobrej wiary i 
dobrego życia.

„«Aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na 
wszystkich twych drogach». Niech wysławiają Pana za Jego miło-
sierdzie i cuda dla synów ludzkich. Niech sławią i mówią pośród 
narodów, że Pan dokonał dla nich przedziwnych rzeczy. O Panie, 
kim jest człowiek, że dałeś mu się poznać i że ku niemu zwracasz 
swe serce? Skłaniasz ku niemu swoje serce, zajmujesz się i trosz-
czysz o niego. Posyłasz doń Jednorodzonego Syna Twego, dajesz 

Św. Bernard

Niechaj cię strzegą na wszystkich 
twoich drogach 

Twojego Ducha i obiecujesz ukazać mu swoje oblicze. Posyłasz 
owe święte duchy, aby nam służyły, wyznaczasz ich na stróżów 
naszych, polecasz im być naszymi wychowawcami. Czynisz tak, 
aby nikt z niebian nie był wolny od obowiązku opieki nad nami.



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

21-28 września 201448 

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

 4921-28 września 2014

Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Obchodzono w ubiegłą niedzielę odpust w Ryczo-
wie. Kazania odpustowe wygłosił, zaprzyjaźniony z 
ks. proboszczem Adamem, a obchodzący w tym roku 
srebrny jubileusz kapłański – ks. Janusz Sołtys, pro-
boszcz parafii w Radoczy. Mówił o krzyżu, o niesieniu 
go przez każdego z nas, a także o potrzebie obrony 
krzyża. Pierwsza część słowa – poniżej.

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus !

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować ks. Proboszczowi 
Adamowi za zaproszenie na waszą uroczystość odpustową. 

Muszę powiedzieć Wam, że razem spotkaliśmy się w dra-
matycznych okolicznościach. Otóż po spaleniu pięknego drew-
nianego kościoła na Woli Justowskiej przyszedł On z polecenia 
ks. Kardynała, aby odbudować kościół. Ja byłem wikarym w tej 
parafii od 2 lat i przeżyłem tę tragiczną noc spalenia kościoła. 
Szczególnie pamiętam ten moment, kiedy strażacy przynieśli na 
plebanię zniszczone tabernakulum. Po otwarciu widok zwęglo-
nych Postaci Eucharystycznych był dla mnie wstrząsający. Kiedy 
drapałem rylcem te zwęglone postacie - a jestem twardym czło-
wiekiem- wtedy nie wytrzymałem i płakałem jak małe dziecko. 
Pomyślałem sobie: Panie Jezu, nie dość, żeś umarł na krzyżu to 
jeszcze dałeś się spalić dla nas! 

Ale też inne wydarzenie jeszcze głęboko wryło się w mim ser-
cu. Wyobraźcie sobie, że cały kościół spalił się do fundamentów, 
ale o dziwo została ocalona maleńka kilkumetrowa ściana na 
której wisiał duży ponad metrowy krzyż. Opalony, zwęglony ale 
się nie rozleciał. Nieprawdopodobna wymowa tego krzyża kiedy 
się na niego spogląda. Jest On do dziś przechowywany w kościele 
podziemnym na Woli Justowskiej. Niestety kościół do dziś nie 

Ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego
został jeszcze odbudowany. A trzeba przyznać, że dwa razy zo-
stał podpalony. Raz po 25 latach parafii i drugim razem na 50 
rocznicę istnienia parafii. W pierwszym przypadku była to osoba 
niezrównoważona psychicznie, a w drugim miłośnik satanizmu. 

Powróćmy jednak do tematu rozważania. Właśnie ten ocalony 
krzyż mam wciąż przed oczami, kiedy słyszę słowa piosenki:

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata,

Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata. 

«Aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na 
wszystkich twych drogach». Jakże wielką cześć powinny obudzić 
te słowa, jakąż wierność, jakąż ufność? Cześć z powodu obecno-
ści, wierność z powodu łaskawości, ufność z powodu opieki. Są 
przeto, są przy tobie, nie tylko z tobą, ale i dla ciebie. Są, aby cię 
bronić, są, aby pomagać. Jakkolwiek wydającym polecenie jest 
Bóg, to jednak nie można nie okazywać im wdzięczności, skoro 
słuchają Go z tak wielką miłością, a nam przychodzą z pomocą w 
tak licznych potrzebach.

Bądźmy przeto oddani, bądźmy wdzięczni tak niezwykłym 
stróżom. Odwdzięczajmy się im miłością, czcijmy, ile tylko 
potrafimy, ile powinniśmy. Jednakże cała nasza miłość, cała 
cześć niech się zwraca ku Temu, od którego zarówno my, jak i 
oni otrzymujemy łaskę miłowania i czczenia, dzięki czemu sami 
zasługujemy na cześć i miłość.

W Nim przeto gorąco miłujmy Jego aniołów jako naszych 
współtowarzyszy w przyszłości, teraz zaś przewodników i opie-
kunów danych nam i nadanych przez Ojca. Teraz bowiem jeste-
śmy synami Bożymi, choć jeszcze nie widać tego w pełni, jako że 
dotąd jesteśmy dziećmi poddanymi opiekunom i wychowawcom, 
jakby w niczym na razie nie różniąc się od niewolników.

A zresztą chociaż jesteśmy słabymi dziećmi i chociaż czeka 
nas długa droga, a nie tylko długa, lecz także niebezpieczna, 
czegóż mamy się lękać, strzeżeni przez tak wielkich stróżów? Nie 
mogą wszak ulec wrogom ani zbłądzić, ani tym bardziej zwodzić 
ci, którzy nas strzegą na wszystkich naszych drogach. Są wierni, 
roztropni i potężni – czegóż mamy się lękać? Obyśmy tylko szli 
za nimi, przylgnęli do nich, a trwać będziemy na zawsze w opiece 
Boga niebios”.
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

Nie można tracić nadziei 
W kolejnym, poniższym odcinku kazania odpusto-

wego św. Joachim został określony patronem ojców, 
rodzin, ale i każdego z nas, bo też każdy ma wyznaczo-
ne przez Boga zadanie do realizacji zwane powołaniem. 

Przeżywa też różne dylematy, chwile próby. Wiara i 
zaufanie Bogu pozwalają nam iść przez życie z odwagą 
i nadzieją. Fragment słowa poniżej. 

Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby mi umrzeć trzeba,

Choćby mi groził kat, morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.

2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia,

Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.

Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,

Która otwiera Jego Serce,
W obronie Krzyża stanę.

Pytam, jak, wielu, szczególnie ludzi młodych, może się pod 
tym tekstem podpisać?

Kiedy dziś patrzy się na życie, jak ten krzyż jest często noszony 
dla ozdoby, kpiny i zniewagi. Kiedy pod hasłem, pożal się Boże 
sztuki krzyż jest wyszydzany…a przecież to symbol naszej wiary. 
Czemuż to artyści nie rzucają i nie depczą Islamskiej Księgi Ko-
ranu albo żydowskiego świecznika-menory? Chyba domyślamy 
się jaki byłby skutek? Oburzenie świata, skończona kariera a 
nawet zagrożenie życia. Tam byłaby wielka profanacja ale z ka-
tolickimi symbolami to jest już wymowa artystyczna. Wszak to 

szatańskie omamienie. A pamiętacie te drastyczne sceny, co ro-
biono z krzyżem po katastrofie pod Smoleńskiem w Warszawie? 
Tyle milionów katolików było do sakramentu Bierzmowania, w 
którym to chrześcijanin zobowiązuje się do obrony wartości re-
ligijnych. Wydaje się jak by ten sakrament przyjęły tylko starsze 
osoby. A przecież każdy będzie musiał odpowiedzieć przed Bo-
giem, jak bronił swojej wiary i jej symboli.

Jezus w swoim życiu często mówił o niesieniu krzyża. Na 
koniec swego życia dobitnie pokazał, jak trzeba nieść ten krzyż, 
który nikogo nie minie. Wyrażenie nieść krzyż w środowisku 
palestyńskim i judaistycznym pierwszego stulecia przywoływało 
na pamięć obraz skazanego na haniebną śmierć, zarezerwowa-
ną dla buntowników i publicznych złoczyńców. Jak mówi nam 
historia, na pomysł wykorzystania krzyża jako narzędzia kaźni 
najprawdopodobniej wpadli jako pierwsi Persowie, aby skaza-
niec swą śmiercią nie zhańbił ziemi poświęconej ich bóstwu Or-
muzdowi. Z czasem ten sposób dokonywania egzekucji przejął 
Aleksander Wielki i Rzymianie. W czasach rzymskiej okupacji 
Żydzi zamieszkujący w Palestynie nierzadko byli świadkami 
ukrzyżowania, a także niesienia krzyża na miejsce kaźni. Ta wła-
śnie praktyka dźwigania krzyża przez skazańców posłużyła do 
ukształtowania się wyrażenia nieść swój krzyż. Niesienie krzyża 
oznacza nie samą śmierć, ale wszelkie cierpienia ze względu na 
Jezusa. 

Cdn.
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Kiedy człowiek naprawdę wierzy, jeśli zmaga się ze swoim ży-
ciem, to anioł przyjdzie; zejdzie z nieba. Każdy z nas ma takiego 
anioła światłości, który przypomina mu: Jesteś kochany! Jesteś 
blisko serca Boga! Takim aniołem jest sakrament spowiedzi 
świętej, kiedy wracamy od spowiedzi umocnieni, ugruntowani. 
Takim aniołem może być kapłan, którego spotykamy na naszej 
drodze, który pocieszy, doda sił, razem z nami się pomodli.

Dzisiaj, moi drodzy, my tak łatwo dezerterujemy, tak łatwo 
uciekamy, tak łatwo poddajemy się nastrojowi chwili. Tymcza-
sem dzisiejszy patron mówi nam: Trzeba walczyć! Nie można 
tracić nadziei. Bo źródło naszej siły tkwi w zaufaniu w Bożą 
Opatrzność. I na pewno Bóg zainterweniuje, jak w przypadku 
Joachima i Anny. 

Bracia i siostry, kochani, w tym szczególnym dniu trzeba 
modlić się za wszystkie matki, za wszystkich ojców tej parafii. 
Za wszystkie rodziny, aby były otwarte na Pana Boga; aby zacho-
wywały Boże przykazania; aby w nich chętnie było przyjmowane 
potomstwo. Popatrzcie, jak walczyli o dziecko Joachim i Anna. 
A dzisiaj? Zapytani o to młodzi ludzie odpowiadają: ,,Nie ma 
czasu, proszę księdza... Praca, praca... Poczekam na lepszy mo-
ment.” Ale tego lepszego momentu nie będzie. Bo na dziecko 
nigdy nie ma dobrego czasu. Zawsze będziesz zajęty. I tutaj 

trzeba uwierzyć, podjąć walkę z Bogiem: Panie Boże, czego od 
nas oczekujesz? Czego pragniesz? - Niekiedy tak jest, że trzeba 
odpuścić, zostawić, przyjść ze swoją żoną, z mężem, wziąć do ręki 
różaniec, uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i zapytać: 
Boże, czego od nas chcesz? Czego pragniesz? Co chcesz, abyśmy 
uczynili?

Bracia i siostry, to jest życie z Panem Bogiem. To jest to życie w 
zgodności z Jego przykazaniami. Módlmy się, aby nasze rodziny 
były szkołami chrześcijańskiego wychowania; aby małżonkowie, 
rodzice i dzieci umieli cieszyć się Panem Bogiem. aby żyli z Nim 
w przyjaźni. Aby radością chrześcijańską promieniowali na oto-
czenie.    

Bracia i siostry, święty Joachim jest patronem ojców, mężów, 
rodzin, ale można tez powiedzieć, że jest patronem człowieka w 
każdym etapie życia, człowieka, który walczy, bo to jest droga 
do Boga, także stanu kapłańskiego. Moi drodzy, bez wątpienia 
z dylematami świętego Joachima  spotyka się każdy człowiek 
na ziemi: ojciec, matka, mąż, żona, ale także kapłan. Każdy, kto 
staje wobec swego powołania i pyta: Panie, czego pragniesz?  Moi 
drodzy, i niekiedy nogi się nam, kapłanom uginają, bo natura jest 
słaba; bo my jesteśmy pęknięci w środku, ale dobro, które Bóg 
nam powierzył, jest wielkie. I jak to mówił ksiądz Twardowski:

Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.

Patrzę dzisiaj ja - młody kapłan z czternasto-
letnim stażem - na tego oto Kapłana - Jubilata. 
75 lat kapłaństwa! Boże mój drogi! Sto lat życia! 
Nie wiem, co powiedzieć... Wielki szacunek. 
wielki hołd, który chcę złożyć Księdzu Jubila-
towi Józefowi. A także Księdzu Proboszczowi 
Adamowi, który przecież w tym roku obchodzi 
jubileusz 25-lecia. Ja, młody kapłan, z tego miej-
sca, pozwólcie, zapytam Was, czy warto było. 
Co Was jednak przekonało, aby zostać na tej 
drodze, aby być wiernymi? Sam jestem bowiem 
tego świadkiem, jak wielu kapłanów odchodzi. 
Mówią: Nie warto... Pomyliłem się...

 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)

W drugiej części kazania odpustowego ku czci MB 
Pocieszenia – ks. Dariusz Guziak tłumaczy, na czym 
polega Królowanie Maryi, zachęcając, byśmy wzorem 
św. Jana Pawła II, całkowicie Jej zawierzyli. Poniżej 
wspomniana część kazania.

Matka Boża tak chętnie w swoim królowaniu spieszy nam 
z pomocą. Otwierajmy się także dzisiaj, ile razy odczuwamy w 
sobie jakieś problemy trudności, ile razy jesteśmy kuszeni przez 
niewierność, przez zdradę, ile razy jesteśmy kuszeni do podwój-
nego życia, do życia takiego, jakby Bóg nie istniał, jakby nie 
był miłością, tyle razy chciejmy spojrzeć na obraz Maryi, wziąć 
różaniec, powtarzając słowa: Zdrowaś Maryjo... Zobaczysz, że 
będziesz mógł uczynić, tak jak Jan Paweł II, który powiedział To-
tus Tuus (Cały jestem Twój, Maryjo), który 13 maja 1981 roku na 
Placu świętego Piotra doświadczył zwycięstwa Maryi, doświad-
czył Jej pomocy. Maryja ci tej pomocy nie odmówi.

Przychodzisz dzisiaj na tę uroczystość odpustową, żeby 
wzmocnić swoją wiarę, bo może została nadszarpnięta przez 
media, przez jakieś wiadomości, przez tę truciznę, którą zły duch 
chce wsączyć w twoje serce: że Bóg cię nie kocha. Może z taką 
myślą się dzisiaj obudziłeś. Maryja przychodzi ci z pomocą. I kie-
dy wchodzisz w modlitwę, jest możliwe uratowanie małżeństwa, 

Chciejmy zawierzyć
siebie Maryi

jest możliwe uratowanie rodziny, jest możliwe, żeby z powrotem 
cieszyć się zdrowiem duszy i ciała. Bo Maryja chce tę łaskę u Boga 
wyprosić i cię obdarować. 

Chciejmy dzisiaj zawierzyć się Maryi; powiedzieć Jej: Cały 
jestem Twój, Maryjo! Tak jak króluje we mnie Jezus Chrystus, 
tak chcę, żebyś Ty królowała - bardzo osobiście w moim wnętrzu, 
w moim sercu, w mojej rodzinie. Pragnę Twojego królestwa, bo 
wtedy jestem szczęśliwy. Bo wtedy, chociaż są trudności, prze-
szkody, ostatecznie mam radość w sercu, pokój, bo Bóg jest bli-
sko, bo Maryja Dziewica jest blisko nas. 

Niech Matka Najświętsza dzisiaj pomaga nam na tej drodze 
wiary; niech pomaga nam przyjmować miłość Boga i Jego po-
moc. Niech staje się dla nas Orędowniczką; niech się wstawia, 
niech pomaga - tak abyśmy mogli z tej Eucharystii, z tej uroczy-
stości odpustowej wyjść umocnieni i pokrzepieni na duszy i na 
ciele - ostatecznie uzdrowieni, to znaczy - wewnętrznie scaleni, w 
pełnej harmonii, w pełnej zgodzie, akceptacji siebie i tego wszyst-
kiego, co nas spotyka.

Oto ja, służebnica - to jest królowanie Maryi, Jej służba, Jej 
pomoc, Jej wychodzenie w naszą stronę.
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

ADRES: Stanisław Dolny 150, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 76 10 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
pt. 16-18, codziennie po Mszy św.. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. 
Józef Piasecki * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1994 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny 
- część (950), Zebrzydowice - część (200). NA TERENIE PARAFII MIESZKA ks. Konstanty Sordyl, E.c.

23 września 

Święty O.Pio z Pietrelciny,
prezbiter

Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu 
Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i 
często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, obja-
wił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przy-
jął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później 
złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. 
W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał 
poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa zo-
stał powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu 
na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Gio-
vanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem 
duchowym młodych zakonników.

20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem 
Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego 
dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki 
Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać 
rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć nie-
zwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio 
były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. 
W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego 
sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik 
przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez 
dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczal-
ne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie 
sprawować sakramenty.

Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo 
dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał 

ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg 
obdarzył go również darem bilokacji - znajdowania się jednocze-
śnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, 
o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł 
jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym 
się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w 
ten sposób uratował swoje życie - na miejsce, w którym się wcze-
śniej znajdował, spadł granat.

Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez 
długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, 
i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. 
Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy 
opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie - zwłaszcza w momencie 
Przeistoczenia - w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. 
Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.

W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San 
Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital 
szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie 
udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” 
otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi 
świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej 
modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opusz-
czać siły, coraz częściej upadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasz-
torze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 
latach, zagoiły się stygmaty.

W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 
1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych 
jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. 
Pio; rok później - dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wsta-
wiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w 
dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
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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)

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską 
(dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Tere-
są z Lisieux, urodziła się w Alencon (Normandia) w nocy z 2 na 
3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy 
miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się 
ojciec. Teresa po śmierci matki obrała sobie za matkę Najświętszą 
Maryję Pannę. W tym samym roku (1877) ojciec przeniósł się z 
pięcioma swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 Tere-
sa przebywała u sióstr benedyktynek w Lisieux, które w swoim 
opactwie miały także szkołę z internatem dla dziewcząt.

25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką 
chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, uzdrowiła 
ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą 
Komunię świętą. Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała 
z radością: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”. W tym sa-
mym roku otrzymała sakrament bierzmowania.

Przez ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. Jak sama wy-
znała, uleczenie z tej duchowej choroby zawdzięczała swoim czte-
rem siostrom, zmarłym w latach niemowlęcych. W pamiętniku 
zapisała, że w czasie pasterki w noc Bożego Narodzenia przeżyła 
„całkowite nawrócenie”. Postanowiła zupełnie zapomnieć o so-
bie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Zaczęła od-
czuwać gorycz i wstręt do przyjemności i ponęt ziemskich. Ogar-
nęła ją tęsknota za modlitwą, rozmową z Bogiem. Odtąd zaczęła 
się jej wielka droga ku świętości. Miała wtedy zaledwie 13 lat.

Rok później skazano na śmierć głośnego bandytę, który był 
postrachem całej okolicy, Pranziniego. Teresa dowiedziała się 
z gazet, że zbrodniarz ani myśli pojednać się z Panem Bogiem. 
Postanowiła zdobyć jego duszę dla Jezusa. Zaczęła się serdecznie 

1 października

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
 dziewica i doktor Kościoła

modlić o jego nawrócenie. Ofiarowała też w jego intencji spe-
cjalne pokuty i umartwienia. Wołała: „Jestem pewna, Boże, że 
przebaczysz temu biednemu człowiekowi (...). Oto mój pierwszy 
grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał jakiś znak skru-
chy”. Nadszedł czas egzekucji, lecz bandyta nawet wtedy odrzucił 
kapłana. A jednak ku zdziwieniu wszystkich, kiedy miał podsta-
wić głowę pod gilotynę, nagle zwrócił się do kapłana, poprosił o 
krzyż i zaczął go całować. Na wiadomość o tym Teresa zawołała 
szczęśliwa: „To mój pierwszy syn!”

Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, pro-
sząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo młodą 
panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma 
ona tak trudnych i surowych warunków życia. Teresa jednak nie 
dała za wygraną; udała się z prośbą o pomoc do miejscowego 
biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które nie 
zezwala w tak młodym wieku wstępować do zakonu. W tej sy-
tuacji dziewczyna nakłoniła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. 
Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłaństwa 
(1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: „Ojcze 
święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła 
wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia”. Papież nie chciał 
jednak uczynić wyjątku. Teresa chciała się wytłumaczyć, ale 
gwardia papieska usunęła ją siłą, by także inni mogli - zgodnie z 
ówczesnym zwyczajem - ucałować nogi papieża.

Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Została przyjęta 
najpierw w charakterze postulantki, potem nowicjuszki. Zaraz 
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

W ostatnią niedzielę sierpnia stryszowska parafia 
świętowała odpust ku czci Matki Pocieszenia. To do 
Niej wprost w pozdrowieniach i wezwaniach modlitew-
nych zwrócił się na początku kazania Ks. Włodzimierz 
Kurek zachęcając wszystkich do zawierzenia Matce, 
która Zasze prowadzi nas do Syna – Jezusa Chrystusa. 
Poniżej pierwsza część kazania. 

Matko pocieszenia, nieba, ziemi Pani,
Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem
Starych ojców obyczajem.
Hołd Ci niesiem uwielbienia.
Święta Matko pocieszenia,
Nie opuszczaj nas.

Bardzo się cieszę, że ksiądz proboszcz mnie zaprosił, że razem 
z wami mogę modlić się w dniu dzisiejszym i upraszać za przy-
czyną Matki Pocieszenia potrzebne dary dla nas wszystkich, dla 
parafian. Księże proboszczu, dziękuję i witam cię. Cieszę się, że 
wspólnie możemy się dzisiaj przy tym ołtarzu modlić. Witam 
również waszego nowego księdza wikarego, księdza Wojciecha. I 

Idźmy z Maryją
do Jezusa

dobrze, że Matka Pocieszenia rozpoczyna Jego pracę duszpaster-
ską, jego pobyt tutaj. Wspierajcie go modlitwą, bo każdy kapłan 
potrzebuje tej modlitwy i wsparcia duchowego - tak, by mógł się 
czuć jak w domu. Bo to jest teraz jego dom. Pozwólcie mu się tu 
czuć tak długo, dopóki ksiądz biskup nie odwoła go do następnej 
parafii. Niech się cieszy i wzrasta duchowo wraz z wami. A prze-
cież wasza gorliwość jest wielka, bo ewangelizujecie, uczycie się u 
Boga i staracie się coraz bardziej poprawiać. 

Gromadzi nas zatem w tej świątyni Matka Boża Pocieszenia. 
Niezwykła uroczystość. Lud wierny przychodzi tu - z tego co sły-
szałem - już ponad 200 lat prosić Cię, Matko, byś nas pocieszyła, 
byś przyprowadziła nas do Syna. A Matka zawsze prowadzi do 
Syna. Z uczuciem i radości, i nadziei stajemy dzisiaj, Matko, u 
stóp Twoich i wciąż Cię pozdrawiamy:

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

Matko, tak wiele masz imion, ale jesteś zawsze jedna. Pragnie-
my jeszcze bardziej zawierzyć Jej swoje życie, życie wszystkich 
rodzin, parafię i naszą ojczyznę. Wołajmy często do Niej:

Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze,
Wiarę ojców, miłość matek i niewinność ratuj dziatek
Wśród zepsucia i zgorszenia,
Święta Matko Pocieszenia, nie opuszczaj nas.

przy wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: „Chcę być 
świętą”. W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała 
imię: Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Jej dru-
gim postanowieniem było: „Przybyłam tutaj, aby zbawiać dusze, 
a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”. W roku 1890 złoży-
ła uroczystą profesję. W dwa lata potem po raz ostatni odwiedził 
siostrę Teresę ojciec. Cierpiał już wtedy na zaburzenia umysłowe, 
ale rozpoznał córkę i powiedział do niej na pożegnanie: „W 
niebie”. Przełożona poznała się na niezwykłych cnotach młodej 
siostry, skoro zaledwie w trzy lata po złożeniu ślubów wyznaczyła 
ją na mistrzynię nowicjuszek. Obowiązek ten Teresa spełniała do 
śmierci, to jest przez cztery lata.

W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała 
się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. 
Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa Bo-
żego”. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu 
jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opi-
sała w księdze Dzieje duszy.

Zanim zapadła na śmiertelną chorobę, Teresa była wyjątkowo 
surowo traktowana przez przełożoną, która uważała, że dziew-
czyna lekkomyślnie i niepoważnie zgłosiła się do Karmelu. 

Na rok przed śmiercią zaczęły pojawiać się u Teresy pierwsze 
objawy daleko już posuniętej gruźlicy: wysoka gorączka, osłabie-
nie, zanik apetytu, a nawet krwotoki. Pierwszy krwotok zaalar-
mował klasztor w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. 
Mimo to siostra Teresa spełniała nadal wszystkie zlecone jej obo-
wiązki: mistrzyni, zakrystianki i opiekunki jednej ze starszych 
sióstr. Zima w roku 1896/1897 była wyjątkowo surowa, klasztor 
zaś był nie ogrzewany. Teresa przeżywała prawdziwe tortury. 
Nękał ją uciążliwy kaszel i duszność. Przełożona zlekceważyła 
jej stan. Nie oddano jej do infirmerii ani nie wezwano lekarza. 
Uczyniono to dopiero wtedy, kiedy stan był już beznadziejny. 
Jeszcze wówczas zastosowano wobec chorej drakońskie środki, 
takie jak stawianie baniek. Z poranionymi plecami i piersiami 
musiała iść do normalnych zajęć i pokut zakonnych, nawet do 
prania. Do infirmerii posłano ją dopiero w lipcu roku 1897, gdzie 
po kilkunastu tygodniach niezwykłych mąk 30 września 1897 
roku zmarła, zapowiedziawszy: „Chcę, przebywając w niebie, 
czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż”. 
Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później - ka-
nonizował. W 1927 r. ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, 
główną patronką misji katolickich.
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Matka nas nie opuści... Matka nigdy nie opuszcza...
Ojciec Święty Benedykt XVI w przemówieniu do wiernych 

stwierdził kiedyś, że zasadniczym problemem współczesnego 
świata jest „kryzys Boga”, tzn. brak obecności Boga w myślach 
i postępowaniu. Wielu ludzi postępuje tak, jakby Boga nie było, 
jakby Bóg nie istniał. A nawet u wierzących często dzieje się tak, 
że spełniają praktyki religijne, ale bez łączności z żywym Panem 
Bogiem – jakaś amnezja i pusta religijność. I dlatego wzywa Pa-

pież: „Zbudźmy się z chrześcijaństwa znużonego i pozbawionego 
zapału. Idźmy za Chrystusem, prawdziwym Światłem”.

Idźmy z Maryją, która prowadzi do Jezusa, która przyprowa-
dza do Pana - tak jak matka przyprowadza do ołtarza, tak jak 
dziś wprowadza nas z tym pięknym wieńcem dożynkowym, z 
tymi plonami, z chlebem, winem, z owocami pracy rąk ludzkich; 
z tymi darami, byśmy żyli. Zbudźmy się wszyscy! - tak jak tutaj 
jesteśmy wszyscy i żyjemy. 

Cdn.

Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

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

Matka Boża Pocieszenia, tak jak na weselu w Kanie, 
dostrzega i nasze problemy i troski. Chętnie przycho-
dzimy przed Jej wizerunki właśnie po pociechę. Tytuł 
ten analizuje dogłębnie w kazaniu odpustowym – ks. 
Krzysztof Strzelichowski, zwłaszcza w poniższym frag-
mencie. 

W Litanii Loretańskiej, tej litanii, która jest znaną i którą 
będziemy odśpiewywać w czasie dzisiejszej procesji, znajduje-
my też i ten tytuł: Pocieszycielka Strapionych. Bracia i siostry, 
nie zawsze potrafimy odnaleźć wspaniałość naszego życia, tego 
obdarowania, że jesteśmy kochani. dlatego w naszym życiu, które 
jest przecież jakoś w cieniu śmierci, w życiu, w którym zdarzają 
się choroby, cierpienia, jakieś nieszczęścia, jest nam też dana taka 
osoba, która chce na powrót przywrócić rajski stan serca, stan 
radości. 

Przypatrzmy się też naszej wierze. Czy nasza wiara jest taką 
tryskającą radością? Jak często bywa, że nasze życie przeżywa-
my w jakichś takich wielkich zrywach entuzjazmu, działania, a 

Niesie pociechę…
potem następuje okres 
smutku, zmęczenia, sta-
gnacji. Nierzadko trak-
tujemy też tak nasze ży-
cie wiary, które ma nieść 
coś naprawdę wybucho-
wego, pełnego radości. 
Tymczasem nierzadko 
zauważamy, że jesteśmy 
jakby przytłumieni. 
Czasami wydaje się nam 
również, że wyczerpuje 
się limit różnego rodza-
ju złych zdarzeń, które 
dotykają naszych serc; 
że trudno jest się nam 
cieszyć życiem.

Odczytaliśmy Ewan-
gelie mówiącą o godach 
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weselnych w Kanie Galilejskiej. Jest to, kochani, Ewangelia, która 
mówi o tym, że Matka Boża jest rzeczywiście Tą, która niesie 
pociechę. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele - wydarzenie 
pełne radości. Ale co się dzieje, że w tej pięknej uroczystości peł-
nej wesela i radości pojawia się frasunek na twarzach tych, którzy 
zawierają związek małżeński? Popatrzcie, jak mamy zakodowa-
ne, że trzeba iść do Maryi, aby Ona odczytała nasze serce, żeby w 
milczeniu zobaczyła, co jest przyczyną tego naszego wewnętrz-
nego smutku... Stajemy przed wizerunkami Matki Bożej Pocie-
szenia, pielgrzymujemy do Częstochowy, pielgrzymujemy do 
Kalwarii, stajemy przed figurami Matki Bożej, aby Ona - tak jak 
w Kanie Galilejskiej - spojrzała i powiedziała: „wina nie mają”.

Oczywiście nie chodzi tu o wino dosłownie; nawet w Kanie 
wesele bez wina by się jakoś obeszło. Bo problemem nie był sam 
brak wina. Problem leżał w tym, że kiedy powinni się weselić, 
kiedy powinni się radować, zapanował jakiś smutek, jakiś fra-
sunek ściskał ich serce. A jeżeli, kochani, serce się nie raduje, 
to nie przyjmie tej miłości, którą Bóg daje człowiekowi. Albo 
przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim to serce mogłoby 
taką miłość przyjąć. Tak wiec ta Maryja, która ma taki uważ-
ny wzrok, mówi, uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Ojciec 
święty, Franciszek, kończąc swoją ostatnią adhortację, mówiącą 
o radości głoszenia Ewangelii, właśnie tę scenę, o której mówimy, 
streszcza jednym zdaniem, stwierdzając, że „Maryja jest uważną 
Przyjaciółką, która troszczy się, aby w naszym życiu nie zabrakło 
tego symbolicznego wina, nie zabrakło radości”. 

Czy wiecie, jaki jest pierwszy podstawowy frasunek Matki Bo-
żej, kiedy pozwalamy Jej oglądać nasze życie, nasze serca? Że jest 
nam smutno. Że mamy w sobie więcej smutku niż radości; że nie 
potrafimy żyć w takim obdarowaniu, w takiej radości. 

Spodziewamy się ze strony Matki Bożej pocieszenia. Ale 
niekiedy spłycamy to pocieszenie. Wielkie wrażenie zrobiło na 
mnie, kochani, kazanie, które wygłosił nuncjusz apostolski Ce-
lestino Migliore w Częstochowie w czasie największego święta 
maryjnego - święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
obchodzonego 15 sierpnia. I właśnie tego dnia do przybyłych 
pielgrzymów przemawiał w duchu Papieża Franciszka. 

(Papieski dyplomata przypomniał, że pielgrzymowanie jest 
udziałem każdego człowieka, a wzorem, który stawia nam sam 
Bóg, jest Maryja, Matka Jezusa, zwłaszcza Wniebowzięta. Abp 
Migliore za papieżem Franciszkiem wymienił trzy grupy piel-
grzymujących chrześcijan. – Są ci, którzy ufają słowu Bożemu, 
znają je, stosują do swojego życia i pielgrzymują po śladach Bo-
żego słowa. Są też ci, których życie wiary jest zamulone, są unie-
ruchomieni; być może respektują jakieś przykazania Kościoła, 
ale nie robią postępów w wierze i miłości. Jezus nie może liczyć, 
że będą Jego zaczynem wśród ludu, bo oni nie idą. I są też tacy, 
który mylą drogę: każdy z nas czasami błądzi, dobrze to wiemy. 
W sumie problemem jest nie to, że mylą drogę, ale że gdy zorien-
tują się, że pobłądzili, nie chcą wrócić na właściwą drogę – mó-
wił nuncjusz apostolski w Polsce. Wymienił też jeszcze „grupę 
chyba najbardziej niebezpieczną, czyli tych, którzy oszukują 
siebie samych. Oni idą, ale nie postępują do przodu. To ci, którzy 
odwiedzają jako turyści wiele sanktuariów, ale zawsze wracają 
tacy sami, jak byli wcześniej, bez przemieniania swojego życia; 
wracają do domów bez żadnego potencjału spokoju, radości czy 
nadziei, aby podzielić się nim z innymi” – mówił kaznodzieja - 
przyp. Red.).

Cdn.   
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wy-
glądu ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, 
jako że najczęściej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy 
jednak popatrzycie na nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że 
zastępują oni Syna Bożego, który zechciał być ubogim. W czasie 
swej męki nie miał prawie wyglądu człowieka. Poganom wyda-
wał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy, mimo to wo-
bec nich nazwał się głosicielem Ewangelii ubogim: „Posłał Mnie, 
abym głosił Dobrą Nowinę ubogim”. Także i my powinniśmy 
dzielić to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa: 
troszczyć się o ubogich, pocieszać ich i wspomagać. 

Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich na swo-
ich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzie-
lić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się 
dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponie-
waż miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się 
bowiem miłuje jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy 
są mu przyjaźni lub pomocni. Toteż i my mamy ufność, że miłu-
jąc ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga. Przeto odwiedzając 
ich, starajmy się „rozumieć ubogich i potrzebujących” i tak dale-
ce z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co Apostoł, gdy 
głosił: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”. Pełni współczucia 
z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich, prośmy Boga, aby obda-
rzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca 
nasze, i tak napełnione zachował. 

Św. Wincenty a Paulo

Posługiwanie ubogim należy
przedkładać ponad

wszystko 
Posługa ubogim powinna być przedkładana ponad wszelką 

inną działalność i niezwłocznie spełniana. Jeśliby więc w czasie 
modlitwy należało podać lekarstwo albo udzielić innej pomocy 
potrzebującemu, idźcie z całym spokojem, ofiarując Bogu wyko-
nywaną czynność, jak gdyby trwając na modlitwie. Nie potrzebu-
jecie się niepokoić w duchu ani wyrzucać sobie grzechu z powodu 
opuszczenia modlitwy ze względu na spełnioną wobec potrzebu-
jącego posługę. Nie zaniedbuje się Boga, kiedy się Go opuszcza ze 
względu na Niego samego, to jest kiedy się opuszcza jedno dzieło 
Boga, aby wykonać inne. 

Kiedy zatem opuszczacie modlitwę, aby okazać pomoc po-
trzebującemu, pamiętajcie, że służyliście samemu Bogu. Miłość 
bowiem jest ważniejsza niż wszystkie przepisy, owszem, właśnie 
do niej wszystkie one powinny zmierzać. Ponieważ miłość to 
wielka władczyni, dlatego wszystko, co rozkaże, należy czynić. 
Z odnowionym uczuciem serca oddajmy się służbie ubogim; szu-
kajmy najbardziej opuszczonych: otrzymaliśmy ich bowiem jako 
naszych panów i władców.



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

21-28 września 201458 

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

 5921-28 września 2014

Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Mszą św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym, 
z udziałem Dyrektora, uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Tłuczani zainaugurowano rok szkolny 
2014/2015.

Podczas  nabożeństwa  szczególnego  błogosławieństwa  do-
stąpili pierwszoklasiści,  którym poświęcono tornistry i przybory 
szkolne. Po mszy św. wszyscy, zwartą grupą, pod przewodnic-
twem Pocztu Sztandarowego naszej szkoły udali się na plac 
rekreacyjny. Tam nastąpiło uroczyste powitanie przez Panią Dy-

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TŁUCZANI



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

21-28 września 201460 

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

 6121-28 września 2014

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 

rektor uczniów, rodziców i nauczycieli oraz gościa specjalnego - 
Wójta Gminy Brzeźnica, Pana Bogusława Antosa. Jego obecność 
na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Tłuczani 
związana była przede wszystkim z otwarciem „świeżego” obiek-
tu sportowego - boiska wielofunkcyjnego. Przecięcie wstęgi w 
bramce boiska przez Panią Dyrektor, Pana Wójta i Panią Prze-
wodniczącą Rady Rodziców oraz poświęcenie tego miejsca przez 
Księdza Proboszcza były wstępem do wykorzystania go w celach 
sportowych. Pierwsze rzuty piłką do kosza, pierwsze kopnięcia 

piłki do bramki - choć nie zawsze celne - to jednak wzbudzały 
wiele emocji wśród widzów. Zarówno Pani Dyrektor, jak i Pan 
Wójt wyrazili nadzieję, że boisko będzie służyć społeczności na-
szej szkoły do rozwijania zdolności i umiejętności ruchowych, a 
także przyczyni się do osiągania przez nią sukcesów sportowych 
teraz i w przyszłości. Na koniec uroczystości zostały przekazane 
uczniom życzenia jak najwyższych osiągnięć w nauce i sporcie 
oraz informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku 
szkolnym.

Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” oraz „Szu-
kajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność, bym przypad-
kiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając 
Pisma ani mocy Bożej”. Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, 
Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna 

Św. Hieronim 

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa
Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma 
świętego jest nieznajomością Chrystusa. 

Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca 
wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni 
nad Pieśniami mówi: „Owoce nowe i stare, miły mój, zachowa-
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

Jeden dzień z naszego parafialnego 
pielgrzymowania do Ziemi Świętej

Niedziela 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża, 
kolejny czas refleksji. Myśli biegną w stronę Wzgórza, 
które nie tak dawno było miejscem naszego osobiste-
go, duchowego Misterium. Podczas Eucharystii, wypo-
wiadając słowa modlitwy „Ojcze nasz”, pamięcią czuję 
ciepło Jerozolimskiego nieba.

Ale wcześniej...
Witanowice - styczeń 2014r. Mroźny poranek wita słońcem 

i oczekiwaną, kolędową wizytą duszpasterską. Rozmawiamy o 
rzeczach łatwych i trudnych. Parzę kawę z kardamonem, której 
zapachem przepełnione są uliczki i zakamarki Jerozolimy. Roz-
mawiamy o tym wyjątkowym miejscu na ziemi.

łam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby 
ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. 
On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: „Jakże 
piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają 
pokój”. Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: „Kogo poślę 
i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: „Oto ja, poślij 
mnie”. 

Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam 
zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych 
tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, 
Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został 
pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem 
wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach doty-
czących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism 
świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł 
zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach 
zaświadcza sam autor: „Każde widzenie będzie dla was jakby sło-

wami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czy-
tać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest 
zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, 
mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać”. 

Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha 
słów apostoła Pawła: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo 
po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z 
siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie”. 
Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie na-
leży do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli 
więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości 
i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego 
głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków 
według słów jednego z nich: „Anioł mówił do mnie” oraz: „Woła-
jąc w naszych sercach, Abba, Ojcze”, a także: „Będę słuchał tego, 
co mówi do mnie Pan Bóg”.
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- Mój Boże, czy my tam jeszcze kiedyś będziemy? - słowa 
Proboszcza Józefa stają się zarzewiem naszego pielgrzymowania. 
Przecież to się może udać. Na początku sama nie wierzę, ale ufam. 
Czuję, że trzeba podjąć ten wysiłek. Telefony, maile...wszystko 
zaczyna się układać w całość. Wokół mnóstwo życzliwości i do-
brej woli. 33 osoby z jednej parafii. Nie ma przypadkowości jest 
Wspólnota, której siłę jeszcze nie raz dane nam będzie poczuć 
w tamtych niezwykłych miejscach. Pierwsza Witanowicka Pie-
grzymka do Ziemi Świętej staje się faktem. Aż trudno uwierzyć, 
że to dzieje się naprawdę.

Fragment refleksji z ósmego dnia naszego
pielgrzymowania do Ziemi Świętej

Kolejny dzień naszego parafialnego pielgrzymowania do Zie-
mi Świętej. Poranek w Betlejem. Przecieram oczy w zdziwieniu. 
Tak to nie sen, naprawdę tu jestem. 

Słońce powoli wyłania się spoza Góry Oliwnej oświetlając 
zachodni mur Starej Jerozolimy. Wchodzimy przez Bramę Lwią. 

Tuż za nią po prawej stronie Bazylika św. Anny. Z wiekiem czuję 
coraz większy związek z tą niezwykłą Postacią. Wielu Świętych 
ma swój czas w naszym życiu, przynosząc naukę na jaką jeste-
śmy w danym momencie najbardziej otwarci. Dla mnie to czas 
św. Anny. Dojrzałej kobiety, z troską i niepokojem patrzącej w 
oczy swojej kilkuletniej córki. Jak w najlepszy sposób przekazać 
całą swoją wiedzę świata, doświadczenia codziennego trudu, jak 
ustrzec to najcenniejsze - malutkie, ziemskie istnienie - przed 
niebezpieczeństwami losu? 

Święta Anna, wzór mądrości i pokory. Wsłuchana w głos 
Opatrzności, z bólem patrząca na trudny los swojej córki, bez-
miar cierpienia wnuka, w ufności powtarzając „Bądź wola Two-
ja”. Klękam w pokorze przed świętością Matki Maryi i Babci Je-
zusa. Próbuję ogarnąć rozumem bezmiar jej Mądrości zrodzonej 
z pokory niesionego przez życie Krzyża…

Wychodzimy na słoneczną ulicę Dzielnicy Arabskiej. Kilka 
kroków i jesteśmy na początku tej Najważniejszej Drogi. Twier-
dza Antonia. To tutaj Piłat zadaje Chrystusowi pytanie „A cóż to 
jest Prawda?” Od pierwszej stacji rozpoczynamy Drogę z naszą 
Prawdą, w tym miejscu wyraźniejszą i jeszcze bardziej niezwykłą. 
Grupa pielgrzymów z Polskiej ziemi, wierni Parafii Witanowic-
kiej prowadzeni przez jej Proboszcza. W ciszy modlitwy idziemy 
za naszym duchowym Przewodnikiem. Pośród gwaru kupców, 
rozmaitości straganów, w piekącym pustynnym słońcu wspólnie 
podążamy Drogą Prawdy, wiedząc że jej kres nieubłaganie zbliża 
nas do Krzyża. Krzyża, który jest zrozumiałym końcem i niezro-
zumiałym początkiem. A może odwrotnie… 

Czy tak to właśnie było? Tłok, hałas, spiekota. Wydaje się, 
że dwa tysiące lat nie mają teraz znaczenia. Stacja V Szymon 
Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Chrystusowi. Przypadkowy 
przechodzień niesie Krzyż razem z Bogiem. Przez chwilę bierze 
na ramiona niepojęty ciężar w Drodze Zbawienia Człowieka. Ile 
razy w życiu zastanawiałam się „Panie Boże, po co mi w życiu ko-
lejna próba, doświadczenie, cierpienie, trud dokonania dobrych 



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

21-28 września 201462 

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

 6321-28 września 2014

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)

decyzji”. Jak trudno w takiej chwili 
zrozumieć sens Krzyża w codziennym 
życiu. Zrozumieć sens pomocy Bogu 
w niesieniu Krzyża w imię mojego 
Zbawienia.

W Bazylice Grobu Pańskiego msza 
odprawiana jak co dzień, przez naszego 
Proboszcza - Księdza Józefa. To dzień 
Zesłania Ducha Świętego. Wyjątkowe 
słowa kazania, wyjątkowość miejsca i 
czasu sprawiają, że wszyscy płaczemy... 

-Przecież płacz jest darem Ducha 
Świętego – mówi Marek, jeden z na-
szych współtowarzyszy... 

Ze łzami w oczach, trzymając się 
za ręce, kamiennymi schodami, razem 
wchodzimy na Golgotę...

Renata Skorczyńska
„Piegrzymka do Ziemi Świętej Parafii

Witanowice w 2014 roku”.

23.09. będziemy czcili Twojego Patrona.
Chcemy złożyć najlepsze życzenia, zdrowia, 

pomyślności, zadowolenia z pełnionego 
powołania. Życzymy sukcesów w pracy

naukowej i katechetycznej w naszej parafii.
Niech Bóg obdarza potrzebnymi darami

w codziennej pracy duszpasterskiej
i katechetycznej z naszymi

dziećmi i młodzieżą. 
Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży

niech będą inspiracją i radością
w Twojej działalności. 
Życzą dzieci i rodzice. 

Imieniny
ks. Bogusława! 

13 września 1944r. sześciu lotników z Liberatora B-24 „Hell’s 
Angel” poniosło bohaterską śmierć, gdy ich samolot po trafieniu 
przez niemiecką artylerię rozbił się w Zygodowicach. Mimo upływu 
tylu lat pamięć o nich wciąż jest żywa w sercach kolejnych pokoleń.
W dniu dzisiejszym (12.09) ponad 200 uczestników XXIV Rajdu 
Lotników „Hell’s Angel” przybyło pieszo i na rowerach, by w 
symbolicznym miejscu pochówku, przy którym honorową wartę 
pełnili harcerze z grupy rekonstrukcji historycznej 130 DSTH 
„Stu trzydziestu z Mucharza”, oddać cześć Synom Ziemi Amery-
kańskiej poległym w walce o wyzwolenie Polski.

Po odegraniu hymnów państwowych Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Polski przez Orkiestrę Dętą z Zygodowic, 

ZŁOŻYLI HOŁD POLEGŁYM
LOTNIKOM AMERYKAŃSKIM

przybyłych pod pomnik powitał serdecznie Wójt Gminy Tomi-
ce Adam Kręcioch. Przedstawił on obecnym tragiczną historię 
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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)

sprzed 70-ciu lat mówiąc m.in. iż: „(...) Przez 24 lata przy obeli-
sku podnoszone są flagi, wykonywane hymny, przeprowadzane 
apele poległych i składane kwiaty. Jakże wielu obywateli amery-
kańskich spotkało się tu z mieszkańcami Ziemi Wadowickiej. Ile 
wzruszeń i budujących przeżyć dostarczały uroczyste spotkania, 
wystąpienia, modlitwy, programy artystyczne i te organizowane 
od wielu lat rajdy turystyczne. Corocznie setki młodych ludzi z 
Ziemi nad Skawą spotyka się przy obelisku. W taki oto sposób 
pamięć o przeszłości przekazujemy tu następnym pokoleniom 
(...)”. Kilka słów do młodzieży skierował również przedstawiciel 
Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie Konsul Colin Gu-
ard. Zwracając się do zebranych przypomniał, że również w jego 
rodzinie pamiętane jest wydarzenie z czasów II wojny światowej, 
gdy jeden z jej członków walcząc jako lotnik został zestrzelony 
w trakcie wykonywania misji bojowej w Europie i osadzony na 
wiele miesięcy w jednym w polskich obozów. Powrócił on do swej 
ojczyzny wyłącznie dzięki pomocy Polaków, którzy dostarczali 
mu potajemnie żywność. Dodał, że tym bardziej cieszy go obec-
ność w Zygodowicach podczas uroczystości upamiętniających 
lotników amerykańskich.

Konsul Colin Guard był pierwszym, który złożył kwiaty pod 
obeliskiem upamiętniającym poległych lotników oraz cywilną 
ofiarę - Marię Cichoń. Po nim wiązanki złożyli: Starosta Wado-
wicki Jacek Jończyk, przedstawiciele wadowickiego Koła Gmin-
no-Miejskiego Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
Tomicach Stanisław Zając wraz z Komendantem Gminnym OSP 
Piotrem Bilińskim, przedstawiciele Ośrodka Kultury Gminy To-

mice, członkowie zarządu PTTK Oddział Ziemia Wadowicka, a 
także władze samorządowe gminy Tomice: Wójt Gminy Tomice 
Adam Kręcioch, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt 
Szymczak i sołtys wsi Zygodowice Bogusława Kubarek. W uro-
czystościach brał udział także emerytowany pilot z Krakowa 
Tadeusz Gola.

Po złożeniu kwiatów goście oraz młodzież uczestnicząca w 
rajdzie udała się do Szkoły Podstawowej w Woźnikach. Tam 
też mogli oni oglądnąć część artystyczną - montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany z okazji 70. rocznicy zestrzelenia samolotu 
„Hell’s Angel” przez Agnieszkę Sienkiewicz i Annę Zalewską-
Sordyl. Duże wzruszenie gościło na twarzach widzów podczas 
rekonstrukcji wydarzeń z 13 września 1944 r., którą uczniowie 
przygotowali specjalnie dla Konsula w języku angielskim. Wójt 
Gminy Tomice Adam Kręcioch, kończąc uroczystość, wręczył 
Konsulowi Colinowi Guardowi obraz przedstawiający zygodo-
wicki pomnik namalowany specjalnie na tą rocznicę przez Mirę 
Sabatowicz z galerii „Bałysówka”.

W szkole odbyło się również podsumowanie zorganizowa-
nego przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice konkursu pla-
stycznego „Moja Mała Ojczyzna sprzed 70 Lat”. Na szkolnym 
boisku sportowym uczestnicy rajdu wzięli zaś udział w licznych 
zabawach sprawnościowych oraz konkursie wiedzy o udziale 
lotnictwa USA w II wojnie światowej na terenie Polski i konkur-
sie krajoznawczym z zakresu wiedzy o powiecie wadowickim.
Niespodzianką dla uczniów szkoły i uczestników rajdu była 
prezentacja niezwykłej wystawy „Polskie mundury wojskowe” 
przygotowanej przez Pana Lucjana Lubasa.

Św. Franciszek - Jan Bernardone - przyszedł na świat w 1182 r. 
w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie 
kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, 
nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. 
Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organi-

4 października

Święty Franciszek z Asyżu
zowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników. 

W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. 
Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. 
Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł 
w długą chorobę.
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W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na 
rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II 
a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu 
Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie 
Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate 
ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jał-
mużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w 
zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświad-
czenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego 
dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: „Franciszku, napraw 
mój Kościół”. Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się 
do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne 
fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to 
wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędo-
wy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród 
zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się 
dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wy-
dziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od 
niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: „Kiedy wyrzekł 
się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącz-
nie nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się 
odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według 
Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychcza-
sowi towarzysze zabaw poszli za nim.

24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu 
uczniów, uderzyły go słowa: „Nie bierzcie na drogę torby ani 
dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 10). Odnalazł 
swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniej-
szą - odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i 
herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy 
heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego 
według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się 
do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd 
Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wró-
cili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który 
stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały 

również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która 
była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon 
Ubogich Pań - klaryski.

Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wie-
lu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek 
wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świec-
kich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku Fran-
ciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. 
W 1217 r. zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do 
pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim 
IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 
r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułta-
nem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. 
Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i 
dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem 
Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem mu-
zułmańskich Arabów.

W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 
1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Grec-
cio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym 
stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał 
fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. 
Inscenizacją owego „żywego obrazu” dał początek „żłóbkom”, 
„jasełkom”, teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 
r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uro-
czystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Fran-
ciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów - śladów Męki Pańskiej. 
W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został 
pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele 
Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia 
zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował 
przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, 
wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W 
chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanoni-
zował go Grzegorz IX.
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Zakrzów - Parafi a św. Anny

ADRES: Zakrzów 98, 34-145 Stronie, tel. +48 33 879 74 96 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy 
św.; pt. 17-19 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-III 17:00); Niedziele i święta - 6:30 (kaplica Stronie VII-IX), 8 
(IX-VI), 9:30, 11, 16 (W. Post, V-VI, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Kopeć, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Marcin Sędzik 
* NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. mgr Andrzej Lichosyt, E.c., zastępca dyrektora Caritas AK, dyrektor 
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1907 * 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leśnica (330), Stronie (1200), Zakrzów (1060)

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2014/2015
w gimnazjum w Zakrzowie„Połowę dzieła dokonał, kto zaczął”

Horacy

Aby odnieść sukces, należy podjąć działanie, być wytrwałym, 
nie zbaczać z raz obranego kursu – współpracując z osobami z 
najbliższego otoczenia oraz korzystając z rad tych, którzy chcą 
pomóc w osiągnięciu celu! Rozpoczynając nowy rok szkolny 
2014/2015 w pamięci powinni mieć to zarówno uczniowie, jak i 
wszyscy pracownicy szkoły.

Taką refleksją powitał całą społeczność Gimnazjum im. rtm. 
Witolda Pileckiego Ks. Proboszcz Krzysztof Kopeć w czasie uro-
czystej mszy świętej. Później uczniowie gimnazjum wraz z Panią 
Dyrektor Janiną Pasztą i gronem pedagogicznym zgromadzili się 
w sali gimnastycznej, gdzie wzięli udział w programie artystycz-
nym przygotowanym przez klasy II pod opieką wychowawców 
– p. B. Żabińskiej, p. R. Gordon, p. D. Gwiżdż i p. G. Malinow-
skiego.

Pani Dyrektor oraz drugoklasiści przypomnieli jakże inny był 
dzień 1 września 1939 roku. Należy pamiętać o tych co polegli, 
o tych co walczyli, aby kolejne pokolenia mogły w spokoju żyć i 
uczyć się. Pamięć o tej tragicznej karcie historii, złożenie hołdu 
wszystkim ofiarom II wojny światowej jest naszym obowiązkiem! 
Pani Dyrektor serdecznie przywitała uczniów klas I, przedstawi-
ła kalendarz roku szkolnego, a także przypomniała najważniej-
sze zasady funkcjonowania szkoły i standardy zachowania, które 
obowiązują gimnazjalistów. Po części artystycznej uczniowie 
udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

Przywołując słowa Horacego „Połowę dzieła dokonał, kto 
zaczął”, zadbajmy o to by kolejna „połowa” upłynęła w równie 
twórczej i pozytywnej atmosferze. Rok szkolny 2014/2015 uwa-
żać należy niniejszym za rozpoczęty!
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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)

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

Zakład produkcyjny Protech rozpoczął działalność w Strefie 
Aktywności Gospodarczej w Zatorze. Burmistrz Zatora Zbi-
gniew Biernat, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek 
Sowa oraz właściciel firmy Jan Krupnik przecięli symboliczną 
wstęgę inaugurując pracę w nowej siedzibie.

PROTECH to firma działająca w branży metalowej. Produku-
je m.in. stalowe spawane kotły grzewcze oraz metalowe elementy 
zabudowy samochodów ciężarowych. Firma prowadzi także 
szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. 
Aktywnie współpracuje na tym polu z instytutami naukowo-ba-
dawczymi oraz uczelniami. Za jeden ze zgłoszonych w ubiegłym 
roku wynalazków do opatentowania, wspólnie z PIMR Poznań, 
PROTECH otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

Uroczyste otwarcie firmy Protech w Zatorskiej Strefie
Protech to znaczący inwestor SAG w Zatorze zatrudniający 

podad 100 pracowników – jednej z najmłodszych i najdyna-
miczniej rozwijających się podstref krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej. W 2014 roku wydano już 7 nowych pozwoleń na 
kolejne inwestycje w tym miejscu. 

W całej Małopolsce jest aż 49 stref aktywności gospodarczej 
zlokalizowanych w 37 gminach. Od 2007 roku zrealizowano – i 
nadal realizuje się – niemal 40 projektów z tym związanych, któ-
rych wartość wyniosła ok. 350 mln zł. Teren Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Zatorze to 40 hektarów w doskonałej lokalizacji 
i z atrakcyjnym systemem ulg dla inwestorów.

Cz. XI
Archiwum parafialne w Zebrzydowicach zawiera: 
Liber natorum et baptizatorum od roku 1628 do 1965....... 

tomów 21. 
W tychże księgach, prowadzonych paralelnie, zawierają się 

libri copulatorum i libri defunctorum.
Skorowidze do ksiąg urodzonych od roku 1925 do 1965.
Liber currendarum, tomy 2
Liber documentorum, tom 1
Liber status animarum do 1940 roku, tomów 3

Dziennik podawczy, tomów 6: 1) 1894-1900, 2) 1901-1904, 3) 
1907-1912, 4) 1948-1956, 5) 1956-1959, 6) 1959-1965
Dziennik podawczy Komitetu Kościelnego, tom 1 od 1874-1929
Liber confirmatorum, tomów 3: 1) 1839-1927, 2) 1950, 3) 1962
Liber messalium et doeimarum, tom 1 od 1834-1870
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Liber consignationis omnim sumarum capitalium, tom 1 od 
1872-1913
Księga protokołów różnych bedyktów i rozkazów, tom 1 od roku 
1780-1807
Formularze żądanych od Kościoła dokumentów, tom 1 rok 1820
Litarae epistolaros Episcopi Tarnoviensis, tom 1 od 1706-1709
Księga protokołów spraw szkolnych, tom 1 od 1874-1893
Inwentarze parafii i kościoła, tomów 6: 1) 1928, 2) 1942, 3) 1957, 
4) 1959, 5) 1962, 6) 1989
Księgi zapowiedzi, tomów 6: 1) 1847-1865, 2)1866-1884, 3) 1886-
1889, 4) 1889-1925, 5) 1926-1948, 6) 1948-1965
Protokoły przedślubne od roku 1885-1965
Liber examinis sponsorum, tom 1 od 1847-1868
Liber infirmorum, tomów 3: 1) 1896-1923, 2) 1923-1959, 3) 1959-
1965
Liber piarum fundationum, tomów 2: do roku 1943
Księga świadczeń na kościół, tom 1 od 1817-1851
Księga protokołów Urzędu Dziekańskiego, tom 1 od 1899-1942
Liber jura stolae, tom 1 od 1896-1923
Księga podatków i danin, tom 1 od 1807-1828
Księga protokołów Komitetu Kościelnego tom 1 od 1894-1942
Księga urządzenia lasów z roku 1927
Księga Apostolstwa Najświętszego Serca Jezusowego
Księga Różańca Żywego
Księga Bractwa Różańcowego
Księga Wstrzemięźliwości
Księga Pamiątkowa Domu Ludowego w Brodach
Księga Ofiarodawców na Dom Ludowy w Brodach
Księgi nauczania religii, tomów 5: 1) 1955-56, 2)1956-57, 3)1963-
64, 4)1964-65, 5) 1965-66
Księga pamiątkowa poświęcenia dzwonów z roku 1959
Kronika Parafialna od 1845 roku.

Nauka religii zorganizowana jest obecnie w 3 punktach kate-
chetycznych: 

- w Zebrzydowicach na plebanii dla dzieci ze szkoły zebrzy-
dowskiej; oraz ze szkoły w Brodach,

- w Stanisławiu Dolnym w domach prywatnych dla szkół w 
Stanisławiu Dolnym: dla szkoły 7-kl na Kępkach i dla szkoły 4-kl 
na Dolanach.

Ilość dzieci zapisanych do wszystkich szkół wynosi: 908 ,z 
czego przypada na: 

Zebrzydowice: 320,
Stanisław Dolny: 340,
Brody: 248
Na naukę religii nie zapisało się 3 dzieci z całej parafii a to: 

Brody: 2, Zebrzydowice: 1.
Poza tym z wyżej wymienionej liczny uczęszczają wszystkie 

dzieci na naukę religii do parafialnych punktów katechetycznych 
z wyjątkiem 28 dzieci, które uczęszczają na naukę religii do są-
siednich parafii. 

Dodać należy że do szkoły w Zebrzydowicach uczęszczają 
dzieci z Zebrzydowic, ze Stanisławia Dolnego i Brodów. Do 
szkoły w Stanisławiu Dolnym uczęszczają dzieci ze Stanisławia 
Dolnego i Zebrzydowic. Do szkoły w Brodach uczęszczają dzieci 
tylko z Brodów, a nawet część dzieci z Brodów uczęszcza do szko-
ły w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Prócz nauki religii dla dzieci, prowadzona jest od 5 lat nauka 
religii dla młodzieży pozaszkolnej, obejmująca sześć roczników, 
podzielona na 5 kursów. Kurs pierwszy stanowi młodzież, która 

opuściła kl VII Szkoły Podstawowej, kurs II młodzież o rok star-
sza od poprzedniej itd., a kurs V ta młodzież najstarsza obejmu-

jąca 2 roczniki. Ogółem na rok 1965/66 uczęszcza 184.  
      Cdn.




