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PIERWSZE CZYTANIE   Iz 25, 6-10a 
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z 
tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, 
z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapusz-
czoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie 
narody.
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego obli-
cza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł.
I powiedzą w owym dniu: «Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, 
że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy 
się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej 
górze».

DRUGIE CZYTANIE   Flp 4, 12-14. 19-20 
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfi tować. Do wszystkich w ogóle 
warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfi to-
wać i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w 
moim ucisku.
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystu-
sie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała 
na wieki wieków. Amen.

EWANGELIA   Mt 22, 1-14 
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszo-
nym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobi-
te i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli 
to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić 
owych zabójców, a miasto ich spalić. 
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K siądz Andrzej Wak-
smański Kapelan Ojca 
Świętego, urodził się w 
Trybszu - Spisz 1 grud-
nia 1941r. Ukończył 

Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu 
w 1958 roku i wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Krakowie, został wyświęcony 
na kapłana w Katedrze Wawelskiej w dniu 
21 czerwca 1964 r. Był wikariuszem w pa-
rafi ach: Maków Podhalański 1964-1967, 
Raba Wyżna 1967r., Bielsko- Biała 1967-
1969, Mszana Dolna 1969-1972, Trzebinia 
Siersza 1972-1976.W 1976r. został posłany 
do organizowania nowej parafi i w Andry-
chowie na Osiedlu oraz budowy kościoła 
„Wotum Archidiecezji Krakowskiej za 
ocalenie Jana Pawła II”. W 1991r. ks. Kard. 
Franciszek Macharski powierzył mu pa-
rafi ę Św. Szczepana w Krakowie, w której 
pełnił obowiązki proboszcza tej parafi i 21 
lat do 2012r. był wieloletnim kapelanem 
małopolskiej Policji, otrzymał wyróżnienie 
w kategorii „Osobowość” w Plebiscycie 
„Policjant Roku 2014”. Od 1998r. organizo-
wał oddziały parafi alne Akcji Katolickiej, 
spotykając się systematyczne trzy razy w 
roku z jej członkami jako Dziekan IV De-
kanatu Bronowice. 

Jego Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa jest 
dla nas wielkim przeżyciem, bo z jego oso-
bą wiązaliśmy i nadal wiążemy nadzieję na 
rozwój naszej misji, niesienia Ewangelii.

Marek Polański

50 lecie Kapłaństwa 
Ks. Prałata Andrzeja 

Waksmańskiego 
opiekuna Akcji Katolickiej 

IV Dekanatu Bronowice

fot. A. Stawiarski 
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Do wspólnej modlitwy za wszystkie kraje, w któ-
rych panuje wojna, szczególnie za Ukrainę z którą 
związany był św. Zygmunt Szczęsny Feliński, za-
apelował kard. Stanisław Dziwisz, który w piątek 

19 września przewodniczył uroczystości dziękczynnej w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II w Krakowie w 5. rocznicę kanonizacji św. 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Pozdrawiając wszystkich przybyłych do Sanktuarium, 
szczególnie Siostry Franciszkanki, a także chorych, którzy we 
Mszy św. uczestniczyli duchowo przez transmisję telewizyjną, 
kardynał Dziwisz przypomniał postać św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego, który swoim życiem dał świadectwo heroicznej mi-
łości i wierności Bogu. „Dziś staje przed nam jako wzór ucznia 
Chrystusowego i jednocześnie Polaka wiernego do końca Bogu i 
Ojczyźnie” – mówił Metropolita.

W homilii Arcybiskup Krakowski przypomniał postać św. 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Będąc profesorem teologii i 
ojcem duchownym w seminarium w Petersburgu odkrył swój 
szczególny charyzmat: wrażliwość na sieroty i ludzi opuszczo-
nych. Dlatego właśnie „założył Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi, któremu powierzył szczególną misję 
opiekowania się sierotami i ludźmi samotnymi, chorymi i opusz-
czonymi” - mówił kard. Dziwisz. „Jako arcybiskup Warszawy był 
wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach 
bardzo trudnych dla narodu i Kościoła w Polsce. [...] Z rozkazu 
cara został wygnany ze swojej diecezji i nigdy już do niej nie po-
wrócił.”

Na koniec Metropolita Krakowski zaapelował: „Niech [św. 
Zygmunt] będzie dla wszystkich patronem uczciwości i gorli-
wości w służeniu wspólnej sprawie, niech będzie dla nas wzorem 
dobroci i wierności.”

pk/Kraków

Tekst homilii kard. Stanisława Dziwisza:
1. [Jezus] „przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 

Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w 
jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie 
za Mną a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast 
porzuciwszy sieci poszli za Nim” (Mk 1,16-18).

Drodzy bracia i siostry! Historia, opisana przez św. Marka 
Ewangelistę, jaka wydarzyła się nad Jeziorem Genezaret, powtarza 
się nieustannie w ciągu dziejów świata. Pan Jezus staje na brzegu 
naszego życia i kieruje do nas swoje słowa: „Pójdźcie za Mną”. Od 
człowieka, od jego wolnej woli zależy, jaką da odpowiedź. Piotr 
i Andrzej nie zastanawiali się długo, ale – jak mówi św. Marek 
– „natychmiast” zostawili swoje sieci i poszli za Jezusem. Zosta-
wili dotychczasowe swoje życie: rodzinę i przyjaciół, obowiązki i 
zajęcia. Chodzili z Panem Jezusem przez trzy lata, a On uczył ich 
swojej Ewangelii miłości i uczynił ich rybakami ludzi.

W PIĄTĄ ROCZNICĘ 
KANONIZACJI

2. «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami 
ludzi»! Moi drodzy! To wezwanie słyszą uczniowie Chrystusa 
poprzez wieki i zadają sobie pytanie, jak na nie odpowiedzieć. 
Wezwanie Chrystusa usłyszał św. Zygmunt Szczęsny Feliński 
w połowie XIX wieku. Urodził się w 1822 roku w Wojutynie na 
Podolu. W dzieciństwie stracił ojca, a gdy miał 16 lat jego matka 
została aresztowana za działalność konspiracyjną i zesłana na 
Sybir.

Zygmunt Szczęsny Feliński nie załamał się. Ukończył studia 
matematyczne w Moskwie, a potem został nauczycielem i wy-
chowawcą synów Zenona Brzozowskiego. Odważnie poszedł za 
Chrystusem, kiedy w Paryżu czuwając przy umierającym Juliu-
szu Słowackim usłyszał głos Mistrza z Nazaretu: „Pójdź za Mną”. 
Pozwolił Jezusowi prowadzić się przez Seminarium Duchowne 
w Żytomierzu i Petersburgu. Potem jako profesor teologii i oj-
ciec duchowny w seminarium w Petersburgu odkrył szczególny 
charyzmat: wrażliwość na sieroty i ludzi opuszczonych. Założył 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, któremu 
powierzył szczególną misję opiekowania się sierotami i ludźmi 
samotnymi, chorymi i opuszczonymi.

3. W 1862 roku został mianowany arcybiskupem warszaw-
skim. Matce Bożej Częstochowskiej powierzył swoje pasterzo-
wanie w Warszawie. Zapalał wiernych do wewnętrznej odnowy. 
Otwierał kościoły pozamykane przez zaborcę rosyjskiego. Kiedy 
wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku stanął w obronie 
ludności Warszawy. Napisał list do cara, w którym wzywał go, 
aby uczynił „Polskę narodem niepodległym”.

Zygmunt Szczęsny Feliński, jako arcybiskup Warszawy był 
wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach 
bardzo trudnych dla narodu i Kościoła w Polsce. Gorliwie dbał 
o duchowy wzrost wiernych i pomagał ubogim i sierotom. Przed 
wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku ostrzegał 
przed niepotrzebnym rozlewem krwi. Jednak gdy powstanie się 
rozpoczęło i gdy nastąpiły represje, odważnie stanął w obronie 
uciśnionych. Z rozkazu cara został wygnany ze swojej diecezji i 
dwadzieścia lat spędził w Jarosławiu nad Wołgą. Nigdy już nie 
mógł powrócić do swojej diecezji. Zmarł w Krakowie w 1895 r. 
Pochowano go najpierw na Rakowicach, potem przewieziono do 
Dźwiniaczki. Ostatecznie spoczął w katedrze warszawskiej.

4. Moi drodzy! Św. Zygmunt Szczęsny Feliński mówi dziś do 
nas o tym, że my również możemy wybrać Chrystusa i całym 
życiem pełnić wolę Bożą. Zachęca nas do całkowitego posłuszeń-
stwa Bogu i Jego przykazaniom. Uczy prostoty i ubóstwa, wierno-
ści i całkowitego oddania się Panu Jezusowi.

Niech będzie dla wszystkich patronem uczciwości i gorliwości 
w służeniu wspólnej sprawie, niech będzie dla nas wzorem dobro-
ci i wierności. Amen. 
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- Papież o synodzie: mówcie jasno i słuchajcie z pokorą
Mówcie jasno i słuchajcie z pokorą – prosił Papież na otwarcie 

pierwszej sesji obecnego Synodu Biskupów. Rozpoczęła się ona o 
godz. 9 wspólnym odmówieniem brewiarza. Następnie głos za-
brał kard. André Vingt-Trois z Paryża, który jest jednym z prze-
wodniczących delegowanych zgromadzenia synodalnego. Wspo-
mniał o wielkim zainteresowaniu, z jakim spotkał się watykański 
kwestionariusz przed Synodem. Zastrzegł, że na zamieszczone 
w nim pytania nie ma prostej odpowiedzi, bo współczesne uwa-
runkowania są dla człowieka bardziej przeszkodą niż pomocą. 
Przypomniał, że Kościół obszernie się już wypowiedział na temat 
rodziny, zwłaszcza dzięki św. Janowi Pawłowi II. Wypowiada się 
również za pośrednictwem milionów trwałych i szczęśliwych ro-
dzin, a także przez serdeczną obecność u boku rodzin rozbitych.

Uczestników Synodu pozdrowił również Papież. Podkre-
ślił, że bardzo mu zależy, by obrady odbywały się w duchu 
synodalności. Ujawnił, że sam respektował tę zasadę już przy 
nominacji przewodniczących delegowanych Synodu. Są oni 
mianowani przez Papieża, Franciszek jednak zdał się na opinię 
Rady Posynodalnej, którą wybrało poprzednie zgromadzenie 
Synodu Biskupów.„Przynosicie głos Kościołów partykularnych, 
zgromadzonych na szczeblu lokalnym przez konferencje episko-
patów” – powiedział Papież. Zastrzegł przy tym, że o ile Kościół 
powszechny i Kościoły partykularne są z ustanowienia Bożego, 
o tyle krajowe Kościoły lokalne zostały ustanowione przez lu-
dzi. Franciszek przypomniał ojcom synodalnym o ich wielkiej 
odpowiedzialności: przynoście realia i problemy Kościołów, aby 
im pomóc chodzić drogą Ewangelii rodziny – powiedział Ojciec 
Święty.„Podstawowym warunkiem jest mówić w sposób otwarty 
– powiedział Papież. – Niech nikt nie myśli: «Nie, tego nie wol-
no powiedzieć, bo co pomyślą sobie o mnie». Trzeba powiedzieć 
wszystko, co się czuje, z parezją – otwarcie. Po ostatnim konsysto-
rzu (w lutym 2014 r.), na którym była mowa o rodzinie, napisał do 
mnie jeden z kardynałów: «szkoda, że niektórzy kardynałowie nie 
odważyli się powiedzieć pewnych rzeczy ze względu na Papieża, 
bo chyba myśleli, że jest on innego zdania». Tak być nie może, to 
nie jest synodalność, bo trzeba powiedzieć wszystko, co – jak czu-
jemy w Panu – powinniśmy powiedzieć. Bez zważania na osoby, 
bez obaw. Zarazem jednak trzeba słuchać z pokorą i przyjmować 
z otwartym sercem to, co mówią bracia. W tych dwóch posta-
wach urzeczywistnia się synodalność”.Franciszek zapewnił oj-
ców synodalnych, że mogą obradować w pełnym spokoju. Synod 
odbywa się bowiem zawsze cum Petro et sub Petro – z Piotrem 
i pod Piotrem. Obecność Papieża jest rękojmią dla wszystkich i 
ochroną wiary – powiedział Ojciec Święty na rozpoczęcie pierw-
szej sesji Synodu.

- Watykan apeluje w ONZ o zapobieganie migracji z Afryki
Stolica Apostolska po raz kolejny apeluje o zapobieganie 

masowym ruchom migracyjnym, tym razem na kontynencie 
afrykańskim. Była o tym mowa podczas dyskusji o pomocy hu-
manitarnej dla uchodźców w Afryce, podjętej na forum komitetu 
wykonawczego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 
do spraw Uchodźców. Stały watykański obserwator przy genew-
skich agendach ONZ wskazał na potrzebę długofalowej polityki, 

Z życia k ościoła

eliminującej przyczyny ruchów migracyjnych, mianowicie kon-
fl ikty zbrojne oraz złe rządy, które blokują rozwój danych krajów. 
Wymaga to jednak zmiany mentalności i promowania kultury 
pokoju – podkreśla abp Silvano Tomasi.

Zdaniem Stolicy Apostolskiej kraje afrykańskie posiadają już 
niezbędny kapitał polityczny i ekonomiczny, by koordynować 
działania na szczeblu kontynentalnym w celu wspierania rozwoju 
i pokojowego rozstrzygania konfl iktów. Abp Tomasi przypomniał 
o tragediach, które rozgrywają się na Morzu Śródziemnym, kiedy 
uchodźcy z Afryki starają się przeprawić do Europy, świadomie 
ryzykując życiem. W tym kontekście watykański dyplomata 
wspomina o zbyt restrykcyjnych normach europejskich oraz o 
handlu żywym towarem. Przytacza on też jednak pozytywne 
postawy, takie jak solidarność międzynarodowa czy gościnność 
społeczeństw afrykańskich. Skala zjawiska migracji jest jednak 
zbyt wielka, aby można zaradzić wszystkim potrzebom. Dlatego 
właśnie niezbędne jest zapobieganie kolejnym falom migracyj-
nym – uważa przedstawiciel Watykanu.

- Warszawa: dwie katolickie uczelnie inaugurują nowy rok 
akademicki 

Dwie stołeczne uczelnie katolickie – Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Papieski Wydział Teologiczny w Warsza-
wie – zainaugurowały dziś nowy rok akademicki. W sumie na 
obu uczelniach studiuje ok. 20 tys. osób. 

Nowy rok akademicki to także szereg nowych inicjatyw, 
szczególnie na Papieskim Wydziale Teologicznym. Prócz Szkoły 
Liderów Wolontariatu, Studium Duchowości czy Szkoły Liderów 
Nowej Ewangelizacji uczelnia uruchomiła Studium Pastoralne 
dla Parafi alnych Rad Duszpasterskich – poinformował rektor 
ks. prof. Krzysztof Pawlina: „Te wykłady to tak naprawdę bu-
dowanie w członkach rad parafi alnych świadomości eklezjalnej, 
danie świadomości posługi laikatu w Kościele, ale też i pewnych 
przepisów, które obowiązują w prowadzeniu prac w parafi i. Tak 
naprawdę chodzi o formację laikatu” – podkreślił ks. prof. Paw-
lina. Zajęcia wykładowo-warsztatowe skierowane są do przed-
stawicieli Parafi alnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji 
Warszawskiej.

- Francuzi żądają odwołania tzw. małżeństw homoseksu-
alnych

Ponad pół miliona Francuzów przeszło wczoraj ulicami Pary-
ża, by domagać się poszanowania dla normalnej rodziny. Demon-
strację zorganizował ruch Manif pour tous, który powstał ponad 
rok temu podczas wielomilionowych demonstracji przeciwko 
tzw. „małżeństwom homoseksulanym”.

Choć ostatecznie francuskie władze rozszerzyły defi nicję 
małżeństwa na związki jednopłciowe, to jednak działacze proro-
dzinni we Francji nie dają za wygraną. Nadal domagają się uchy-
lenia tego prawa, a ponadto przeciwstawiają się zapłodnieniom 
in vitro dla takich par oraz praktyce macierzyństwa zastępczego. 
Na wczorajszej manifestacji sprzeciwiano się również cięciom w 
polityce prorodzinnej. „Człowiek to nie towar”, „Kobieta nie jest 
maszyną do rodzenia dzieci” – tak brzmiały jedne z ofi cjalnych 
haseł demonstracji.
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Dziś, szesnastego paź-
dziernika, w dniu, w 
którym wspominamy 
wybór Karola Wojtyły 

na Stolicę św. Piotra, pragnę duchowo 
zjednoczyć się z wami w modlitwie 
dziękczynienia za pontyfikat mojego 
wielkiego Poprzednika.

Przyjmijcie zatem moje serdeczne 
pozdrowienie. Wraz z wami, wracam 
pamięcią do niezapomnianego dnia 
jego wyboru na Stolicę Piotrową. Wciąż 
słyszę echo jego pokornych, mądrych i 
pełnych oddania słów, będących odpo-
wiedzią na pytanie Kardynałów, czy akceptuje dokonany przez 
nich wybór: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego 
Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła - świadom wielkich 
trudności - przyjmuję”. Mam wciąż przed oczyma jego silną i ja-
sną postać, jak stoi na balkonie Bazyliki św. Piotra i po raz pierw-
szy udziela błogosławieństwa Urbi et Orbi, jak oddaje się opiece 
Matki Bożej oraz miłości tych, o których odtąd miał się troszczyć 
na całym świecie jako ich pasterz i przewodnik. Nigdy nie za-
pomnę jego prorockiego wezwania: „Nie lękajcie się! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi!”. Dziękuję Bogu, że pielęgnując  w sercu te 
obrazy, mogłem spędzić u jego boku po-nad 20 lat, ciesząc się 
życzliwością i przyjaźnią, i że dzisiaj mogę nadal prowadzić jego 
dzieło, pod jego opiekuńczym spojrzeniem 7. domu Ojca. Bogu 
dziękuję za jego przeżyte w postawie braterstwa i pokoju życie, 
oddane miłości do Boga i do ludzi, które dzieje całej ludzkości 
wzbogaciło łaską Ducha Świętego.

Dziękuję wreszcie Bogu za świadectwo jego cierpienia złączo-
nego z męką Chrystusa aż do śmierci - za świadectwo, które do-
daje nam siły do życia i umacnia naszą nadzieje na wieczność.

Przesłanie do Polaków Ojca Św. Benedykta XV - 
16 X 2006 r.

Jakże drogi był dla Jana Pawła 
II Kościół w Polsce! Ileż razy da-
wał wyraz tym uczuciom! Kochał 
go jak matkę, która dała mu życie 
w wierze i wychowała w miłości do 
Chrystusa i do braci. Ale kochał 
go także jako wspólnotę zawsze 
zjednoczoną z Pasterzami, w prze-
szłości wystawioną na cierpienia 
z powodu różnych prześladowań, 
lecz zawsze wierną ewangelicznym 
wartościom. Jakżeż się modlił i ileż 
się natrudził, aby Polska odzyskała 
wolność! A gdy się już to stało, nie 

przestał się troszczyć o współrodaków, aby nauczyli się żyć w 
wolności dzieci Bożych, a nie dzieci tego świata, i aby zachowali 
wiarę.

W tym roku, świadom tego dziedzictwa, które on pozostawił 
Kościołowi w Polsce, przybyłem do was z Pawiowym wezwaniem: 
„Trwajcie mocni w wierze”. Korzystając z okazji, pragnę raz jesz-
cze podziękować wam za świadectwo żywej wiary, które daliście 
w tym czasie pełnym Ducha, a które ucieszyło moje serce. Modlę 
się do Boga, aby zachował wiarę przyszłych pokoleń tej szlachet-
nej ziemi. Szczególnie dziękuję za wszystkie przejawy serdecznej 
jedności z Papieżem - następcą waszego wielkiego Rodaka. Wa-
szemu duchowemu wsparciu zawierzam moją służbę Kościołowi 
i światu. Na koniec z radością pozdrawiam w tym szczególnym 
dniu wszystkich Polaków. Niech pamięć Jana Pawła II, studium 
jego dzieła i nauczania, zbliża was do Chrystusa. Niech będzie wę-
złem jedności we wspólnej trosce o przyszłość Kościoła i narodu.

Serdecznie wszystkim błogosławię:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
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1.  Do kogo pos³a³ król swoje 
s³ugi?

2. Czym wymawiali siê 
zaproszeni? 

3. Jak zareagowa³ król 
na widok cz³owieka 

nie ubranego w strój 
weselny? 

„Więc oto idzie - Papież słowiański
Ludowy brat.
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń.
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń (...)
Niebo się nad nim - piękne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
Świat i tron. (...)
Zdrowie przyniesie - rozpali miłość
I zbawi świat.
Wnętrza kościołów on powymiata, Oczyści sień.
Boga pokaże w twórczości świata, Jasno jak w dzień”.
(J. Słowacki, Pośród niesnasków)

Pieśń „Pan powiedział, Ty pójdź za Mną”
„Pan powiedział, ty pójdź za Mną przez zwyczajne, 
szare dni. Nie bój się, Ja będę z tobą, niech nie będzie 
smutno ci. Powołałeś mnie jak Piotra, od zwyczaj-
nych, ludzkich spraw, trudna będzie moja droga, lecz 
nie będę na niej sam. Chcę więc wszystko ofiarować, 
wiernym Twemu sercu być, wszystkich kochać Twą 
miłością, Panie - proszę - dodaj sił”.

W dniu 16 X 1978 
r. kard. Karol Woj-
tyła został wybrany 

papieżem
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„Mistrz i uczeń”  w Wadowickiej Bibliotece Publicznej
 W piątek, 3 października, w Wadowickiej Bibliotece Publicz-

nej miało miejsce niezwykłe spotkanie zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dać Szansę” w Wadowicach oraz pracowników biblioteki. O 
godzinie 17 w sali wystawowej spotkało się grono podopiecz-
nych Stowarzyszenia, ich rodziców, przyjaciół i sympatyków, aby 
wspólnie otworzyć wystawę prac plastycznych, które powstały w 
ramach projektu „Mistrz i uczeń”. 

Projekt „Mistrz i uczeń” to akcja polegająca na umożliwieniu 
dzieciom niepełnosprawnym rozwoju poprzez obcowanie ze sztu-
ką. Dzieci pracowały pod czujnym okiem artystów („mistrzów”), 

którzy pomagali im rozwinąć skrzydła i stworzyć oryginalne 
prace, nie tylko malarskie. Kolorytu wystawie dodaje także fakt, 
że obok prac młodych artystów swoje dzieła zaprezentowali „mi-
strzowie”: wśród wytworów ceramicznych znajdziemy między 
innymi piękne anioły wykonane przez panią Katarzyną Rychlik, 

na sztalugach zaś obrazy autorstwa pani Miry Sabatowicz oraz 
prace pani Bernadety Garżel. Podczas piątkowego wernisażu, 
oprócz prezentacji prac „mistrzów” i „uczniów”, odbył się występ 
dzieci – podopiecznych Stowarzyszenia, które zaprezentowały 
swoje umiejętności muzyczne. Przy akompaniamencie gitary 
zaśpiewały kilka wakacyjnych piosenek, prezentując przy tym 
swoją radość oraz mnóstwo pozytywnej energii. Uczestnicy spo-
tkania mieli szansę oddać głos na najlepszą, ich zdaniem, pracę 
wykonaną przez „uczniów”. W plebiscycie „Mały Mistrz” może 
wziąć udział każdy zwiedzający, który zanotuje numer wybranej 
pracy na kuponie konkursowym i umieści go w urnie. Wystawę 
można podziwiać w Wadowickiej Bibliotece Publicznej do 15 paź-
dziernika 2014 r. Serdecznie zapraszamy! 

- Zebrali prawie 3 tony żywności!
Szkolny Klub PCK HDK przy Zespole Szkół Nr 1 im. prof. T. 

Kotarbińskiego w Andrychowie z sukcesem zakończył zbiórkę 
żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem” przeprowadzoną w 
dniach 3 i 4 października 2014 r. na terenie gminy Andrychów.

Dzięki zaangażowaniu dzieci, młodzieży i nauczycieli ze 
szkół: SP Nr 2 w Andrychowie, SP Nr 4 w Andrychowie, ZSS w 
Targanicach, ZSS w Roczynach, ZSS w Sułkowicach Łęgu, ZSS 
w Sułkowicach Bolęcinie, Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie, 
Gimnazjum Nr 2 w Andrychowie, Technikum Logistycznego 
Mundurowego ZS ZDZ w Andrychowie, Zespołu Szkół Nr 1 w 
Andrychowie oraz harcerzy udało się zebrać 2 460 kg żywności.

Zbiórkę przeprowadzono na terenie sklepów sieci PSS SPO-
ŁEM, MSH WIZAN, BIEDRONKA, INTERMARCHE, KAU-
FLAND, NETTO i TESCO.
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Sprawne przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki pomocy 
i zaangażowaniu pracowników ZS Nr 1, gdzie mieści się maga-
zyn oraz kierowców CKiW w Andrychowie, którzy pomogli w 
przewozie zebranych towarów. Zebrana żywność, tak jak zawsze 
poprzez pedagogów szkolnych zostanie przekazana do najbied-
niejszych rodzin gminy Andrychów, a także do innych instytucji 
charytatywnych.

Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki 
12.10.2014 r w Andrychowie odbędzie się już po raz drugi im-

preza charytatywna pod nazwą „Bieg po Serce Zbója spod Złotej 
Górki”. Główną ideą Biegu jest zebranie funduszy na pomoc 2 

- letniemu Alanowi z Inwałdu - podopiecznemu Fundacji Promy-
czek, który otrzyma 50% zebranej kwoty. Pozostałą kwotę zbiórki 
organizatorzy przekażą na wsparcie: Fundacji Rozwoju Kardio-
chirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu (25% zebranej kwoty) 
oraz małych podopiecznych Stowarzyszenia Zbója Szczyrka (25% 
zebranej kwoty).

W imprezie może wziąć udział każdy bez względu na wiek, 
stan zdrowia czy też sprawność fizyczną. Organizatorzy wyzna-
czyli dwie trasy: pieszą można pokonywać w dowolnym tempie, 
spacerem, biegiem, pojedynczo lub w grupie, natomiast rowerowa 
przeznaczona jest dla rowerzystów, jak również dla osób porusza-
jących się na deskorolce, rolkach czy choćby hulajnodze. Nie liczy 
się czas przebycia tych tras, lecz ilość pokonanych okrążeń.

Każdy zawodnik otrzyma butelkę wody a osoby, które zechcą 
wesprzeć szczytny cel akcji i przekażą min. 5 zł mogą liczyć na 
ciepły posiłek oraz możliwość wzięcia udziału w konkursach z 
nagrodami. Uczestnicy mogą 
również zakupić pakiet pa-
miątkowy w cenie 30 zł.

W ubiegłym roku organi-
zatorzy „Biegu po Serce Zbója 
spod Złotej Górki” pomogli 
małemu Wiktorkowi z Andry-
chowa, dla którego udało się 
zebrać 4933,50 zł. W tym roku 
zebrane środki zostaną przeka-
zane na leczenie 2-letniego Ala-
na z Inwałdu, który urodził się 
z malformacją limfatyczną oko-
licy szyi i dna jamy ustnej. W 2 
tygodniu życia chłopczykowi 
założono rurkę tracheostomij-
ną, którą ma do dzisiaj, ponie-

waż w trakcie zabiegu została uszkodzona tchawica. Aby Alan 
mógł samodzielnie oddychać musi przejść trzy poważne zabiegi, 
które można wykonać tylko za granicą. Koszty tych zabiegów to 
18 tys. euro. Aż tyle i tylko tyle, aby chłopiec był zdrowy.

– Uroczysta sesja Rady Powiatu w Wadowicach
 Dobiega końca IV kadencja Rady Powiatu. To mieszkańcy 

ocenią jak wykonaliśmy powierzony nam przez nich mandat rad-
nego. Wierzę, że ocena odbędzie się przez pryzmat naszej  pracy,  
dokonań, zaangażowania, wiedzy, poczucia odpowiedzialności  a 
nie będzie miał na nią wpływ partyjny szyld oceniających – po-
wiedział Starosta Wadowicki Jacek Jończyk podczas uroczystej 

XLI sesji Rady Powiatu w 
Wadowicach, która odbyła się 
2 października 2014 r. w Wa-
dowickim Centrum Kultury. 
Spotkanie miało bogaty pro-
gram. Jego głównym punktem 
było podsumowanie pracy IV 
kadencji samorządu powiato-
wego, a także wręczenie tytu-
łów „Zasłużony dla Powiatu 
Wadowickiego”. Nauczyciele 
otrzymali awanse na wyższe 
stopnie zawodowe, a najlepsi 
pedagodzy oraz dyrektorzy 
szkół powiatowych – Nagrody 
Starosty.

- Jesienne Biegi Przełajowe 
Jesienne Biegi Przełajowe

1 października 2014 r. na stadionie MKS Skawa Wadowice 
rozegrano finał powiatowy jesiennych biegów przełajowych. Za-
wody, w których uczestniczyło 640 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wadowic-
kiego zainaugurowały zmagania szkół w ramach Małopolskiego 
Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży w 
roku szkolnym 2014/2015.

Rywalizację rozpoczęli gimnazjaliści, którzy startowali w bie-
gach indywidualnych: chłopcy na dystansie 1500 m, a dziewczęta  
-1000 m. Licealiści rywalizowali w sztafetach: chłopcy 10 x 1500 
m,  a dziewczęta 10 x 1000 m (w obu konkurencjach I miejsce dla 
ZSiPO Kalwaria Zebrzydowska). Jesienne biegi zakończyły zma-
gania uczniów szkół podstawowych: chłopcy z klas IV-VI biegli 
indywidualnie na dystansie 1000 m, a dziewczęta – na dystansie 
800 m.
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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)

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 
2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach zorganizowali w 
piątek (3.10) jubileusz 125-lecia szkoły. Na uroczy-
stości przyjechało mnóstwo zaproszonych gości, w tym 
byli absolwenci i pracownicy „mechanika”. Obchody 
rozpoczęły się o od mszy św. w kościele św. Piotra 
Apostoła w Wadowicach. Ciąg dalszy miał miejsce już 
na terenie szkoły.

W trakcie uroczystej akademii uhonorowano nauczy-
cieli, którzy wybitnie przyczynili się do rozwoju i suk-
cesów tej szkoły. Były okolicznościowe przemówienia, 
życzenia i gratulacje sukcesów, jakie popularny Gorzeń 
odnosi w każdym roku szkolnym.

Przygotowano także specjalną wystawę starych kro-
nik, dzienników i zdjęć, dokumentujących jak szkoła 
zmieniała się w ciągu tych 125 lat działalności.

Kazanie (ksiądz proboszcz Tadeusz Kasperek):
Droga Młodzieży! 
Serdecznie witam Pana Starostę, Dyrektorów, Grono Pedago-

giczne tej Szkoły - Jubilatki!

Drodzy Modlący się w tym kościele Św. Piotra Apostoła! 
Ten kościół pełen jest dzisiaj świętego Jana Pawła II. Jest jego 

obecność od 1991 roku, kiedy jako papież wszedł do tej świąty-
ni dopiero co wybudowanej i tę świątynię konsekrował, a więc 
przeznaczył na wyłączną własność Bogu i nam, którzy w tym 
kościele się gromadzimy. Przywołuję go dlatego, ponieważ jest 
on od kilku lat patronem całego naszego miasta, patronem Wa-
dowic. Pierwsze moje życzenie z okazji tego jubileuszu jest takie, 
moja droga młodzieży i my wszyscy, którzy tu mieszkamy albo 
przyjeżdżamy do Wadowic, by - ilekroć do tego miasta przyby-
wamy - w nas odżyła pamięć o Janie Pawle II. A pamięć o nim 
jest pamięcią, że  i my powinniśmy odpowiednio zrealizować 
swoje powołanie życiowe. Znane doskonale jest to zdanie, że tu 
się wszystko zaczęło dla niego. 

W dzisiejszym psalmie wasza pani profesor, pani Ewa, 
poddała nam ten refren: Prowadź mnie, Panie, swą odwieczną 
drogą. Wszyscy idziemy drogą życia. Pierwsze nasze zaistnie-
nie na tym świecie to pod sercem naszej mamy, to życie, które 
mamy od Boga przez naszych rodziców. Ceńmy sobie naszych 
rodziców - ojca i matkę. Nie tylko dlatego, że jest to przykazanie 
- czcij ojca i matkę swoją - ale dzisiaj, droga młodzieży, to przy-
kazanie jest poddane wielkiej próbie. Wielu z nas, starszych, nie 

Jubileusz szkoły w Gorzeniu
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ma już rodziców wokół siebie ze wzglę-
du na wiek, ale chcemy ich wspominać 
w modlitwie za zmarłych. Jednak wy, 
którzy macie żyjących rodziców, bardzo 
sobie ceńcie ojca i matkę. Nie dajcie się 
zwieść. Dojrzałość człowieka, mądrość 
człowieka mierzy się miarą odniesienia 
do ojca i matki. 

Nie można mówić, że kocham Boga, 
jeżeli właśnie ta relacja miłości do rodzi-
ców nie jest na odpowiednim poziomie, 
poziomie czci - jak to nam Bóg dał w 
przykazaniu. Dlatego z okazji jubile-
uszu pragnę właśnie tego wam życzyć 
- skorygowania, zastanowienia się, jaka 
jest relacja między wami jako dziećmi, 
młodym pokoleniem, a tymi, którzy są 
waszymi starszymi przewodnikami po 
tych drogach, którą każdy z nas rozpo-
czął pod sercem matki, dzięki życiu, któ-
re mamy przez rodziców od Boga. 

Drugie życzenie, byście zawsze zo-
baczyli, droga młodzieży, w tym drugim 
domu, do którego chodzicie, do szko-
ły, tych ludzi, którzy tam przychodzą 
ze swoich domów jako wykładowcy, 
również ze spojrzeniem czci. Żaden na-
uczyciel nie chce przekazać zła swojemu 
uczniowi. chyba to już jest może i taką 
trochę winą młodości usprawiedliwioną, 
że nauczycieli  docenia się dopiero kiedy 
szkołę się skończy. I najbardziej wspomi-
na się i ceni tego właśnie, który bardzo 
wymagał, który może nawet i uniósł się 
w zdenerwowaniu i powiedział: Nie tędy 
droga. Nie tak!   

Duże czasu spędzacie w szkole, kiedy 
opuszczacie swoje domy rodzinne i dlate-
go wy, którzy tutaj jesteście obecni, czy 
poprzez was ci, którzy nie są tu obecni, 
w rozmowach próbujcie tak popatrzeć 
na szkołę - że to nie jest więzienie, to nie 
jest niewola, ucisk, ale to jest okazja, by 
się rozwijać intelektualnie, a  poprzez 
katechezę również i duchowo. Bowiem to 
w szkole zdobywacie wiedzę. Wiemy, że 
wcześniej czy później wiele z naszej pa-
mięci tej wiedzy jakoś ujdzie. Ale w szko-
le człowiek kształtuje swoją osobowość. 
Już dzisiaj bardzo często w tym trudnym 
rynku pracy pracodawca, kiedy przyjmu-
je zgłaszającego się, pyta: Jakie jest twoje wykształcenie? I nie 
patrzy ewentualnie na oceny ze świadectw, ale przede wszyst-
kim ceni sobie, że to uczenie się w tym czasie, kiedy jest czas 
uczenia, że ono nie było zmarnowane; że ten człowiek młody, 
który naprawdę podjął wysiłek kształcenia się, ma w sobie pewną 
wartość, która objawi się zapewne w pracy - czyli solidność, czyli 
wymaganie od siebie. Chciałbym z okazji tego jubileuszu życzyć 
wam, byście patrzyli tak wy, którzy tę szkołę w dużej części sta-
nowicie - bo przecież kadry nauczycielskiej, profesorów, jest o 
wiele mniej niż was, stanowiących społeczność tej szkoły.   

W szkole rozwijacie się duchowo. Tam 
aktualnie przychodzi ksiądz Jacek, katecheta, 
dwie katechetki - pani Barbara i pani Marta. 
Przychodzą do was, by zaproponować wam 
Jezusa. Inni są, bo mają inne charyzmaty 
- nauczyciele, którzy przekazują wam taką 
czy inną wiedzę o przedmiotach, czy tez 
ogólnych, czy zawodowych, a  oni przycho-
dzą, by wam zaproponować Ewangelię - czyli: 
Weź Jezusa w swoją młodość i dorosłość. Oni 
nie narzucają, oni przychodzą. Jeżeli nawet 
wymagają - co jest wymaganiem szkoły, 
gdy chodzi o procedury uczenia i oceniania 
- przede wszystkim przychodzą z Ewangelią 
i mówią  w taki czy inny sposób: Jezus nie 
utrudnia życia. Jezus jest sensem życia.

Jan Paweł II na Błoniach krakowskich 
podczas pierwszej pielgrzymki (was jeszcze 
na świecie nie było) powiedział: Można od-

rzucić Chrystusa, ale co w zamian? I powiedział, że nie da się 
zrozumieć człowieka bez Chrystusa. I dlatego życzę wam, byście 
rozwijali się duchowo, korzystali z tych, którzy przynoszą wam 
Ewangelię i byście nigdy od Ewangelii nie odeszli.  A - jak już po-
wiedziałem - wasze pokolenie  (każde pokolenie, ale szczególnie 
wasze) jest poddane wielkiej próbie, również wiary i niewiary; 
układania sobie życia, już po skończonej szkole, z Bogiem albo i 
bez Boga, rozwijania miłości mężczyzny do kobiety, kobiety do 
mężczyzny z Chrystusem w sakramencie małżeństwa albo bez, 
idąc w tzw. partnerskim związku. Uchwyćcie się mocno Chry-
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stusa, bo On jest sensem życia. I dlatego 
korzystajcie z katechezy. 

W waszej szkole w czasie jej historii 
nie zawsze była katecheza. Historia ka-
techezy była bardzo trudna. Ksiądz nie 
miał przez jakiś czas wstępu do szkoły, 
by nauczać katechezy. I dlatego dzisiaj, 
kiedy dziękujemy Bogu i temu, co się 
stało, gdy chodzi o przemiany przed laty 
w naszej ojczyźnie, również dziękujemy 
za tę możliwość katechezy. A z okazji 
tego jubileuszu pragnę podziękować 
obecnej tutaj Dyrekcji szkoły, Nauczy-
cielem -i tego pewnie bym im życzył z 
tej okazji - byście patrzyli na tych, którzy 
są od Ewangelii Jezusowej jako tych, 
których Pan wysyła - nie tylko przez 
tzw. misję kanoniczną od biskupa, ale 
przyszedł ksiądz, przyszła katechetka, 
Chrystus przychodzi... Oni nie będą mówić o tym, jak naprawić 
samochód, nie będą mówić, gdy chodzi o zadania matematyczne; 
oni będą mówić: Jezus jest naszym Panem, którego wybraliśmy 
również poprzez powołanie, by być katechetą, ale jest również 
sensem naszego życia, bo sami tym Chrystusem żyjemy. Dlatego 
za tę atmosferę, która sprzyja Jezusowi w Waszej szkole, pragnę 
na ręce Pana Dyrektora złożyć podziękowanie z okazji tego jubi-
leuszu. I oby tak dalej...

Cóż jeszcze powiedzieć? Z okazji tego jubileuszu będzie jesz-
cze wiele wypowiedzi, także w szkole. Jubileusz jest okazją do 
popatrzenia do tyłu. 125 lat... Tak liczyłem, ileż to przeszło już 
pokoleń przez tę szkołę. Tutaj jesteście, bracia i siostry obecni, 
którzy w tej szkole poświęciliście swoje życie, swój talent jako 
wykładowcy, ale i również ci, którzy tę szkołę ukończyli, którzy 
zawsze z nostalgią, kiedy mija się budynek,  wspominają, że tam 
spędzili trochę życia, ze ona pomogła nie tylko w zdobyciu wy-
kształcenia, ale również i ewentualnie w poukładaniu sobie war-
tości życiowych. I zawsze szkoła właśnie w ten sposób niejako nas 
wzrusza i cofa naszą pamięć ku przeszłości. 

Jan Paweł II chodził do wadowickiej szkoły, do liceum i tam 
zawsze z nostalgią powracał wspomnieniami do czasów młodo-
ści. A spędził tutaj 18 lat, zapewne też chodząc na Dzwonek tę 
szkołę mijał. Niech on nas wszystkich prowadzi poi tych drogach 

wadowickich, niech patronuje nam, byśmy wpa-
trzeni w niego kształtowali siebie, swoje życie, 
jak to było w tej pierwszej modlitwie - na wzór 
Serca Bożego - byśmy nie rezygnowali z Chrystu-
sa, byśmy nie odchodzili.  On jest również i dla 
nas, którzy mówimy: Panie, do kogóż pójdę? Ty 
masz słowa życia wiecznego... Wszyscy jesteśmy 
narażeni, łącznie  z nami, katechetami, na pokusę 
takiego osłabnięcia w naszej wierze i w naszej 
miłości do Boga w tych czasach, które przecież 
są również i dla nas. Przecież w tej przestrzeni 
budzimy się, przeżywamy kolejny dzień. I dlatego 
nie chciejmy zobojętnieć. 

Wielu naszych braci i sióstr ochrzczonych 
dzisiaj jest katolikami tylko z księgi metrykalnej. 
Chciejmy być katolikami, którzy spotykają się 
z Chrystusem w sakramentach świętych. Msza 
niedzielna, sakrament pokuty, modlitwa osobi-
sta - to są te namacalne kontakty z nimi i w ten 

czas jesteśmy mocni duchowo. I zapewne wśród tych ciemności, 
które są pośród nas, będziemy mogli stać się światłem. Tak jak to 
powiedział Pan Jezus w Ewangelii: Bądźcie światłem i świećcie 
przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
Niebieskiego, który jest w niebie. 

Życzę tej szkole, by to światło, którym jest Chrystus, było ta-
kie mocne; byście wy wszyscy, którzy tam teraz obecnie służycie 
tej młodzieży, w ten sposób spełniali to powołanie, którym was 
Bóg obdarzył. Bo każdy z nas realizuje ścieżkę swojego życia - po-
cząwszy od tego poczęcia pod sercem matki aż do tego ostatniego 
tchnienia. Życzę z tej okazji właśnie realizacji siebie z miłości do 
Boga, a poprze Jego miłość życzę dużo cierpliwości w codzien-
nym kontakcie z młodzieżą. Młodość - jak mówił Jan Paweł II 
- jest wspaniała, ale również porównał ją do drogi, która nie za-
wsze jest prosta, lecz posiada zakręty. I życzył kiedyś Jan Paweł II 
w Liście do młodych, by uważali na tych zakrętach. Życzę wam 
droga młodzieży, by nikt - jak to się mówi -  z was z tego zakrętu 
rozwoju nie wyleciał; by nie tylko byli ci, którzy się tam kształcą 
wspaniałymi również i w przyszłości obywatelami naszej ojczy-
zny, przynoszącymi jej chlubę, ale by również tam ten duchowy 
rozwój przyczynił się, byśmy my wszyscy byli kiedyś po prostu 
zbawieni. I tego życzę.     

W poprzednim numerze zamieściliśmy relację ze 
spotkania rocznikowego księży z Archidiecezji kra-
kowskiej wyświęconych w 1975 roku. Wśród nich 
był ks. Jan Kaleta który od 30 lat pracuje w Brazylii. 
Przyjechał do Polski na urlop i żeby spotkać się z ko-
legami rocznikowymi. Poniżej zamieszczamy rozmowę 
z ks. prałatem, która przybliża nam życie Kościoła na 
brazylijskiej ziemi:

Jestem z diecezji krakowskiej i w tym roku właśnie obchodzę 
30-lecie pracy, mojej posługi na ziemi brazylijskiej, W Wadowi-
cach ostatnio byłem w zeszłym roku z okazji imienin księdza 
proboszcza Stanisława Jaśkowca. W tym roku przybyłem do 
tego miejsca, aby uczestniczyć wraz z kolegami we Mszy świętej 
dziękczynnej za kanonizację Ojca świętego Jana Pawła II oraz 
by spotkać się z kolegami, z którymi byłem wyświęcany w 1975 
roku. 

Ks. Jan Kaleta Misjonarz 
w Brazylii
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Każdy jubileusz jest dla mnie wielką radością, ponieważ 
to prawda, co mówił dziś podczas kazania ksiądz Władysław 
– kapłaństwo jest wielkim darem Bożym i staramy się być jak 
najlepszymi kapłanami wszędzie tam, gdzie Pan Bóg mnie po-
słał, tam gdzie tych kapłanów jest za mało. Wszyscy staramy się 
dać radość ludowi Bożemu, który jest spragniony Słowa Bożego. 
Uważam, że Brazylijczycy jako naród są bardzo religijni, ale nie 
zawsze mają możliwość, aby ta religijność była doświadczana w 
taki sposób, w jaki powinna być doświadczana. Myślę tu przede 
wszystkim o różnego rodzaju sektach, o rozmaitych kwestiach, 
jak np. wszelakie zabobony. My głosimy prawdę i ludzie wciąż 
tam się uczą, studiują teologię. Mamy rozmaite szkoły – i para-
fialne, i diecezjalne – i dzięki temu jest możliwość, by swą wiarę 
pogłębiać. 

Ojciec święty Papież Franciszek, który przybył do Brazylii na 
ostatnie Światowe Dni Młodzieży wniósł do tego kraju świeży 
powiew. Ja bym powiedział że Papież Franciszek jest dla całego 
Kościoła takim nowym, świeżym oddechem. My to w Brazylii 
szczególnie czujemy, tym bardziej, że Ojciec święty pochodzi z 
Argentyny. 

Brazylijczycy już dopytują o Dni Młodzieży w Polsce. Nawet 
teraz, przy okazji mojego wyjazdu, wielu ludzi prosiło, abym 
dowiedział się, jaka jest organizacja tych dni, gdzie będą mogli 
zamieszkać. To bardzo miłe i cieszy mnie to zainteresowanie. 
Trzeba tym wydarzeniem żyć i dawać dobry przykład młodzieży, 
bo jak to mówią: słowa uczą, ale przykłady pociągają. Brazylia 
jest moim zdaniem wielką nadzieją i dla Kościoła i dla Papieża. 

- Czy może Ksiądz powiedzieć, jak doszło do tego, 
że Ksiądz został misjonarzem?

- Od bardzo dawna marzyłem o tym, by wyjechać na misje. 
Interesowałem się tym tematem, byłem zawsze w Kółku Misyj-
nym, byłem na spotkaniu w Pieniężnie, generalnie miałem przez 
większość czasu kontakt z księżmi misjonarzami. A gdy nada-
rzyła się okazja, poprosiłem księdza kardynała o pozwolenie na 
wyjazd. 

- Czy to było zaraz po święceniach?
- Nie, po samych święceniach spędziłem w Polsce jeszcze 9 lat. 

Byłem w Dobczycach, w Sierszy w Trzebini, w Jeleniu... Tak wiec 
pracowałem trochę na naszych parafiach. Był taki ksiądz – śp. 
Stanisław Wilkosz z Jaworzna, który przyjeżdżał do Jelenia z Bra-
zylii na urlop. I on zawsze opowiadał, jak to tam potrzeba księży, 

podczas gdy w Polsce ich jest aż tylu. Jeszcze całkiem niedawno 
Ksiądz Kardynał Dziwisz podczas pobytu w Rio mówił nam, 
ile sam Kraków ma księży. To było parę lat temu. W tym czasie 
Rio de Janeiro na 7-8 milionów mieszkańców przypadało około 
przypadało 3 krotnie mniej księży. Proszę sobie zatem wyobrazić 
tę proporcję. 

I właśnie ksiądz Wilkosz zachęcił mnie do wyjazdu. I Ksiądz 
kardynał Macharski przychylił się do mojej prośby o wyjazd. 
Miał akurat zaproszenie do Rio od tamtejszego kardynała i w 
ten sposób trafiłem do Brazylii. I w tym roku mija 30 lat od tego 
momentu. Oczywiście, jest tam wielu innych księży-rodaków z 
archidiecezji krakowskiej; są księża z Kalwarii, z Nowego Targu, 
z Dziekanowic... Są księża diecezjalni i są księża zakonni, choćby 
księża Sopiccy – Krzysztof i Jan z Frydrychowic, którzy pewnie są 
tu dobrze znani, a prowadzą ogromne Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego. 

- Czy nie miał Ksiądz problemu z językiem ob-
cym?

- Jeśli chodzi o język, brałem lekcje portugalskiego, podobnie 
jak większość księży, którzy tam przyjeżdżali. Początkowo byli-
śmy właściwie takimi studentami, potem wikariuszami w para-
fiach, a po kolejnych paru miesiącach każdy z nas zostawał pro-
boszczem. A teraz już mówię po portugalsku naprawdę dobrze. 

- Jakie są dalsze perspektywy dla Kościoła w Bra-
zylii?

- Ja jestem z natury wielkim optymistą. Widzę te szkoły teo-
logiczne w Brazylii, widzę ogromne zainteresowanie tematem 
wiary, a katolicyzm się rozwija. Ogólnie na całym świecie, nie 
tylko w Brazylii, ludzie jakby obojętnieli na Boga, dokonuje się 
proces zeświecczenia. To jest bardzo groźne, właściwie najgorsze. 
Wtedy nie ma w życiu człowieka miejsca dla Pana Boga, jest tylko 
materializm, egoizm i strach, a cały świat na tym cierpi. 

- Czy powróci Ksiądz kiedyś do kraju na stałe?
- Powierzam ten temat Matce Bożej, która zawsze mnie pro-

wadziła. Na razie jeszcze Pan Bóg daje siłę do pracy, więc mogę 
kontynuować swoją działalność, a później czas pokaże, co będzie 
dalej.

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 

H.M.
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Na pielgrzymkę wyruszyliśmy w niedzielę 28 września z Ro-
kowa. Grupa nasza liczyła 18 osób na czele z naszym opiekunem 
ks. Piotrem Wiktorem. Na początku poleciliśmy się we wspólnej 
modlitwie o szczęśliwe pielgrzymowanie.Celem naszego piel-
grzymowania była Czerna znajdująca się na jednym ze wzgórz 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Tam w klasztorze Karme-
litów Bosych znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej 
Szkaplerznej. W czasie, gdy klasztor był eremem, Matkę Bożą 
Szkaplerzną wielką czcią otaczali przybywający tu pustelnicy. W 
dziewiętnastym wieku zniesiono klauzurę i odtąd do Maryjnego 
Sanktuarium nieustannie pielgrzymują liczni wierni. Wzruszyła 
nas prostota karmelitańskiego kościoła, w którym znajduje się 
cudowny obraz. Zawierzyliśmy Maryi nasze troski, ufając, że 
będzie wstawiać się za nami u Boga.

Klasztor jest też miejscem kultu św. Rafała Kalinowskiego, 
który przyczynił się do odrodzenia zakonu w Czernej. Przy reli-
kwiach tego wielkiego polskiego świętego modliliśmy się za tych, 
którzy mają problemy ze spowiedzią świętą.Ojciec Rafał wiele 
godzin spędzał w konfesjonale, by jednać ludzi z Bogiem. Prowa-
dził ascetyczny tryb życia, by wyjednać dla wielu łaski u Boga.

Zwiedziliśmy też muzeum poświęcone życiu św. ojca Rafała 
Kalinowskiego i misjom, jakie na świecie prowadzą Karmelici 
Bosi. Naszym przewodnikiem po Czernej był brat zakonny. Z 
wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy jego opowieści o począt-
ku zakonu karmelitańskiego, o historii Czernej, męczennikach z 
okresu II wojny światowej, o świętym Rafale.

Po odprawionych Nieszporach, wyruszyliśmy na rozważanie 
Drogi Krzyżowej prowadzonej przez opiekuna ks. Piotra, aby 
wypraszać sobie i innym pomoc i łaskę Boga.Na pożegnanie 
zatrzymaliśmy się, przy źródełku św. Eliasza. Trudno nam było 
wyjeżdżać z tak cudownego miejsca jakim jest Czerna. Jego 
piękno mogą przybliżyć zdjęcia, które naszym pielgrzymom 
wykonał pan Rafał Medoń. Nic jednak, poza osobistym doświad-
czeniem nie jest w stanie oddać tej ciszy i jakiejś odczuwalnej, 
błogosławionej obecności Maryi oraz świętych Karmelu. A w nas 
pozostały wspomnienia, wartościowe doświadczenia duchowe 

Pielgrzymka rokowian do Sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej 
w Czernej

i turystyczne, przeżycia widziane w oczach ludzkich, uśmiech 
na twarzy, wspólne rozmowy, a także smak pysznego ciasta do-
mowego od pani Janiny i pani Ewy. Na koniec tych wspomnień 
pragnę powiedzieć: dziękuję Ci siostro i bracie za wspólne piel-
grzymowanie. Do zobaczenia na następnej pielgrzymce. 

Beata M.
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Józef urodził się 17 listopada 
1910 r. w pomorskiej wsi Czyczko-
wy koło Brus. Był drugim synem z 
ośmiorga dzieci rolników Roberta 
i Michaliny. Już jako dziecko lubił 
się modlić, jego wiara szybko się 
pogłębiała. Odznaczał się też wraż-
liwością na potrzeby innych ludzi. 
Bardzo wcześnie rozpoznał w sobie 
powołanie kapłańskie.

W latach 1924-1925 rozpoczął 
naukę w założonym zaledwie trzy 
lata wcześniej gimnazjum pallo-
tyńskim w Sucharach koło Byd-
goszczy. Później kontynuował ją w 
założonym w 1909 r. pallotyńskim 
„Collegium Marianum” w Wado-
wicach, na Kopcu. Działał w kółku 
misyjnym i gimnazjalnej orkiestrze, 
a w lecie wakacje spędzał w domu, 
gdzie chętnie wracał, by pomagać 
rodzicom w pracach polowych.

W 1929 r. rozpoczął nowicjat 
w Ołtarzewie u pallotynów. Aby 
ukończyć gimnazjum, wrócił do 
Wadowic i tam w 1931 r. złożył 
pierwszą profesję. Następnie w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Ołtarzewie ukończył studia filozoficzno-teologiczne. W 
1934 r. otrzymał tonsurę i święcenia niższe z rąk ks. kard. Au-
gusta Hlonda, ówczesnego Prymasa Polski. Rok później został 
subdiakonem i diakonem. Na kapłana wyświęcił go w Sucharach 
biskup gnieźnieński Antoni Laubitza w dniu 2 sierpnia 1936 r.

Na jego życie wewnętrzne głęboki wpływ wywarła lektura 
Dziejów duszy św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Z dużą gorliwością 
zachęcał dzieci i młodzież do wchodzenia na drogę dziecięctwa 
duchowego, proponowanego przez Teresę. Stał się też cenionym 
spowiednikiem. Pamiętając o swojej licznej i niezamożnej rodzi-
nie, starał się być dla niej przewodnikiem duchowym.

Od 1939 r., po wybuchu II wojny światowej, był sekretarzem 
Komitetu Pomocy Dzieciom - organizacji, która była bardzo po-
trzebna, bo ojcowie rodzin byli często na froncie. Pracował także 
jako duszpasterz żołnierzy i ludności cywilnej. Podczas kampa-
nii wrześniowej, walki w ramach tzw. bitwy nad Bzurą toczyły się 
w okolicach Ołtarzewa. Ks. Józef poszedł spowiadać rannych, a 
umierających przygotować na śmierć.

Gdy rozpoczęła się okupacja niemiecka, klerycy zostali 

16 października  
Błogosławiony Józef Jankowski, 

prezbiter i męczennik

ewakuowani na wschód. Józef 
pozostał z kilkoma braćmi w Oł-
tarzewie, pomagając okolicznej 
ludności i ukrywającym się żoł-
nierzom kampanii wrześniowej. 
Został ekonomem domu semi-
naryjnego, w którym przebywało 
wtedy około stu osób. Gdy na 
jakiś czas Niemcy zamienili ten 
dom w szpital wojenny, Józef od-
powiadał za jego zaopatrzenie.

W 1941 r. został mistrzem 
nowicjatu. Zanotował wtedy: 
„Za najszczęśliwsze uważam w 
swym życiu chwile, które przepę-
dziłem na serdecznej modlitwie, 
w bezpośrednim obcowaniu z 
Bogiem”.

16 maja 1941 r. został aresz-
towany przez gestapo, przewie-
ziony na warszawski Pawiak, a 
po dwóch tygodniach okrutnych 
tortur zabrany, tym samym 
transportem co o. Maksymi-
lian Kolbe, do obozu zagłady 
w Oświęcimiu. Dostał numer 

16895. Przez pięć miesięcy pracował ponad siły o głodzie i w 
ciągłych upokorzeniach.

Naoczni świadkowie zapamiętali, z jaką godnością i spoko-
jem znosił prześladowania, poniżenia i udręki, zadawane mu z 
nienawiści do wiary i kapłaństwa. Do końca był wierny zapisa-
nym kiedyś przez siebie słowom: „Pragnę kochać Boga nad życie. 
Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i wielkiej 
miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat”.

Nawet oprawcy dziwili się jego pokornej postawie. Aby go 
złamać, 16 października 1941 r. oddano go w ręce „krwiożercy” 
- kryminalisty Heinricha Krotta, słynącego ze swego okrucień-
stwa kapo podobozu Babice. Był to ten sam sadysta, który nękał 
o. Maksymiliana. To on poddał Józefa tak okrutnym torturom, 
że tego samego dnia umęczony pallotyn odszedł do Pana. Jego 
ciało spalono w obozowym krematorium. Miał zaledwie 31 lat, z 
czego 5 lat przeżył w kapłaństwie.

W 1999 r. został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w 
grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Za zgodą 
Stolicy Apostolskiej bł. Józef Jankowski został ogłoszony patro-
nem miasta i gminy Brusy.
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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)

W ramach małopolskiego konkursu pod hasłem „Odblaskowa 
Szkoła” 30 września 2014 r. do Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie 
Średnim przyjechał policjant z Wydziału Ruchu Drogowego z 
Wadowic, sierż. sztab. Arkadiusz Pytel. Pan policjant spotkał się 
z dziećmi szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkolakami, a 
podczas swojej wizyty poruszył temat bezpiecznego poruszania 

się po drodze pieszo i rowerem. Przypomniał także o obowiązku 
noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Dzieci bardzo 
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania, na które 
ich gość odpowiadał, a także uczestniczyły w praktycznej części 
spotkania, ucząc się prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię na przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Spotkanie z policjantem

Teofi l pochodził ze wschod-
nich rubieży Syrii. Sam bowiem 
wspomina przy opisie raju, że 
Tygrys i Eufrat to rzeki, które są 
w pobliżu jego stron rodzinnych. 
Pochodził z zamożnej rodziny 
pogańskiej. Doskonale władał 
językiem greckim, a być może 
także hebrajskim. Można o tym 
wnioskować z jego pism. Żył w la-
tach wielkich apologetów chrze-
ścijańskich: św. Kwadratusa (w. 
II), św. Klaudiusza Apolinarego 
(w. II), św. Melitona z Sardes (w. 
II) i św. Ireneusza (+ 202), a także wielkich świeckich bojowni-
ków o wiarę, takich jak św. Justyn (+ ok. 165), jego uczeń Tacjan 
(w. II) i Miltiades (w. II), Atenagoras (+ po r. 177) i św. Arystydes 
(w. II). Tak wielka liczba apologetów w jednym stuleciu świadczy 
o tym, że do Kościoła Chrystusowego garnęła się nie tylko biedo-
ta z najniższych stanów, ale także elita ówczesnej inteligencji.

Teofi l żył i działał w czasach poapostolskich, w czasach św. 
Ignacego z Antiochii (+ ok. 107), św. Polikarpa (+ 155-169) i św. 
Papiasza (80-160). Dlatego jego pisma miały wyjątkowe zna-
czenie jako echo tradycji apostolskiej. Niestety, niektóre z nich 
zaginęły bezpowrotnie. Wspomina o nich św. Hieronim. Jedyne 
dzieło, jakie zachowało się do naszych czasów - to trzy Księgi 
do Autolika. Są one zwrócone do pewnego Greka, poganina, w 

których Teofi l tłumaczy błędy wierzeń 
pogańskich. W księdze trzeciej, która 
zawiera 30 rozdziałów, autor wskazuje 
na znaczenie ksiąg Pisma świętego i 
ich wyższość nad wszystkimi księgami 
literatury greckiej i rzymskiej. Dotyka 
również błędnych sądów i zarzutów, 
jakie poganie kierowali pod adresem 
chrześcijan. Utwór ten chwali św. Hie-
ronim i podkreśla jego walory języko-
we, stylistyczne, a przede wszystkim 
jasność i logikę w argumentacji, jak też 
duże znawstwo Pisma świętego i litera-
tury klasycznej: „Teofi l, szósty biskup 

Antiochii, napisał za panowania Lucjusza Aureliusza Werusa 
(130-169) istniejące po dziś dzień dzieło przeciw Marcjanowi. 
W obiegu są również trzy jego Księgi do Autolika i jedna księga 
przeciwko herezji Hermogenesa oraz inne, krótkie, lecz wytwor-
ne traktaty dla zbudowania Kościoła” (De viris illustribus, 25). Z 
pochwałą także wyraża się o Teofi lu pierwszy historyk Kościoła, 
Euzebiusz z Cezarei (+ ok. 340).

Teofi l pisał o sobie, że dopiero jako dojrzały mąż został 
chrześcijaninem. Przyjął więc chrzest po dojrzałym namyśle i 
należał do najżarliwszych wyznawców Chrystusa. Nie znamy 
jego dalszych losów ani też bliższych okoliczności jego śmierci. 
Kult odbierał zawsze w dniu 13 października.

13 października 

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

Dwa lata temu prezydent Rzeczypospolitej - pan Bronisław 
Komorowski, zainicjował akcję wspólnego czytania najwybit-
niejszych dzieł polskiej literatury. Rozpoczęto od „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza, zaś podczas drugiej odsłony pojawiły 
się utwory Aleksandra Fredry. 

6 września tego roku w różnych zakątkach naszego kraju 
przypominano fragmenty „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 
Do Narodowego Czytania po raz pierwszy włączyła się też 
nasza szkoła – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Wojtyły w Bar-
wałdzie Górnym, a razem z nami pan burmistrz Zbigniew 
Stradomski oraz dyrektor Centrum Kultury, Turystyki i Spor-

tu – pan Edward Szumara. Oprócz gości z fragmentami dzieł 
polskiego Noblisty zmierzyli się również ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Rudzik i pan dyrektor Grzegorz Kruk. 
Trylogia to cykl powieści pisanych „ku pokrzepieniu serc” w 
czasach, gdy Polska była pod zaborami. Łączy ona prawdzi-
wy patriotyzm z pasjonującą przygodą i zawiera także sporo 
humoru. Opisuje zawieruchy wojenne i perypetie miłosne. 
Piętnuje wady narodowe oraz wskazuje drogi rehabilitacji.
I choć może dla młodego pokolenia język powieści jest już ar-
chaiczny, to jednak nastrój dzieł Sienkiewicza udzielił się nawet 
najmłodszym uczestnikom akcji. Zresztą cała uroczystość była 

Narodowe czytanie trylogii 
w Barwałdzie Górnym
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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)

urozmaicona. Oczywiście, przede wszystkim honorowi goście 
czytali fragmenty powieści, ale pojawiły się inne formy przybli-
żające temat uroczystości: prezentacja dotycząca samego autora, 
fragmenty adaptacji fi lmowych, ballada Jacka Kaczmarskiego, 
recytacja fragmentu, a nawet scenka dramatyczna, którą pu-
bliczność nagrodziła największymi brawami. Na koniec pan 
Burmistrz zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczą-
cych jego obecnych oraz dziecięcych, upodobań czytelniczych.
Nie sposób opowiedzieć historii Skrzetuskiego, Kmici-
ca, Wołodyjowskiego czy Zagłoby w ciągu dwóch godzin. 
Jest to jednak wystarczająco dużo czasu, aby zaintereso-
wać tymi bohaterami oraz bogatą historią naszego narodu.
Jeżeli bowiem chociaż jeden z uczestników akcji sięgnie, obecnie 
lub w przyszłości, po Trylogię, warto było podjąć trud przygoto-
wania takiej uroczystości. 

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dnia 1 października 2014 roku odbył się VIII Rajd 
Integracyjno – Profi laktyczny dla klas I Gimnazjum 
w Brzeźnicy. Uczniowie przybyli do szkoły, gdzie spo-
tkali się ze swoimi wychowawcami i otrzymali zada-
nia. Następnie gimbusami wyruszyli w drogę.

Kiedy dotarli na miejsce, czekała ich piesza 
wędrówka ścieżką polsko – słowacką przez pasmo 
Draboż aż do Domu polsko – słowackiego w Mar-
cyporębie. Po drodze mieli wykonywać wyznaczone 
im zadania z zakresu profi laktyki uzależnień. Jedno 
z zadań było „tajne”. Klasa musiała zrobić bukiet dla 
swojego wychowawcy tak żeby się nie zorientował. 
Droga była wyczerpująca, ale wszyscy dali radę. Po 

VIII Rajd Integracyjno – 
Profi laktyczny dla klas I Gimnazjum
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przybyciu do celu na gimnazjalistów czekały drożdżówki i na-
poje. Po krótkim odpoczynku nadszedł czas na rozstrzygnięcie 
konkursów. Każda klasa wręczyła swoim wychowawcom bukiety 
oraz zaprezentowała wiersz lub piosenkę. Komisja w składzie: 
pan Tomasz Kindykiewicz, pani Joanna Gawęda, pani Anna 
Świtała, pani Katarzyna Pietrykowska oceniła wszystkie prezen-
tacje oraz zadania, które klasy rozwiązywały w trakcie wycieczki. 
Po podsumowaniu wyników okazało się, że poziom był bardzo 

wyrównany. Pierwsze miejsce Ex aequo zdobyły klasy Ia i Ic. 
W nagrodę te dwie klasy mogą wybrać sobie jeden dzień „bez 
pytania”. Gratulujemy!

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z Brzeźnicy,  która sfi nansowała poczęstunek dla 
uczniów oraz pamiątkowe plakietki.

opracowanie: Karolina Kapusta, Julia Haja
www.zspbrzeznica.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)

    Już do tradycji szkolnej 
należy wrześniowa piesza 
wycieczka wszystkich 
uczniów klas I do Kal-
warii Zebrzydowskiej. 
We wtorek gimnazjaliści 
pod opieką katechetów 
– ks. Bolesława Żmudy 
i Mariana Zielińskiego 
oraz wychowawców 
klas I zwiedzili miejsce 
szczególne, gdzie często 
pielgrzymował papież Jan 
Paweł II, Patron naszej 
szkoły. Uczestniczyli we 
mszy św., poznali historię 
Sanktuarium Matki Bożej 
Kalwaryjskiej oraz podzi-

Piesza wycieczka 
do Kalwarii Zebrzydowskiej

wiali makietę Dróżek i Kapliczek Kalwaryjskich. 
   Niech słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 
podczas I pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej 
7 czerwca 1979 r. staną się mottem na kolejne lata 
: A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to 
abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. 
Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim, 
a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi 
szczególnie sobie upodobali to miejsce): nie ustawaj-
cie w modlitwie. 

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

Taką Matką jest Maryja, której tak bardzo na nas 
– Jej dzieciach – zależy. I chociaż narzekamy na trudne 
czasy, na współczesny świat, to jak pokazuje Biblia, 
czasy życia Świętej Rodziny wcale nie były łatwe. W 
czym więc problem? W naszej dojrzałości i wierności 
Panu Bogu, który jest z nami i wskazuje nam drogę. 
O tym w dalszej części kazania odpustowego ks. Sta-
nisława Szyszki. 

Matka troskliwa i wymagająca 

My tak dzisiaj narzekamy na trudne czasy, w których przy-
szło nam żyć... Warto zatem dzisiaj przyjrzeć się czasom Jezusa 
i Maryi. Czy były one lepsze? Czy ludzie byli lepsi? Czy byli bar-
dziej wierzący? Czy łatwiej było żyć w wierności Bogu wtedy? A 
może były trudniejsze i bardziej wymagające? Czasy, w których 
przyszło żyć Jezusowi i Maryi wcale nie były łatwe. Gdy Syn Boży 
staje się człowiekiem, przychodzi na świat, Jego naród był w trud-
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nej sytuacji. Żydzi byli pod okupacją rzymską. Bóg nie wybrał 
dla siebie i dla swojej Matki wyjątkowo korzystnych warunków 
życia. Bóg nie wybrał spokojnych czasów dla realizowania swej 
misji zbawienia. Jezus i Maryja są członkami okupowanego na-
rodu.

Święta Rodzina żyła w małej wiosce. Ta wioska nazywała 
się Nazaret. To była wioska, gdzie diabeł mówi dobranoc. To 
było miejsce zapomniane dla świata, gdzie ludzie żyli w wielkiej 
biedzie, przede wszystkim z rolnictwa. Jakoś sobie mieszkańcy 
Nazaretu radzili, ale im się nie przelewało. Żyli na peryferiach 
Cesarstwa Rzymskiego w nikomu nie znanej wiosce i dopiero 
dzięki Jezusowi Chrystusowi, Maryi ta wioska stała się znana na 
całym świecie. 

Ewangelia nie podaje nam żadnych szczegółów dotyczących 
życia Maryi w Nazarecie; prezentuje Ją dopiero w chwili Zwia-
stowania. Gdy przyjrzymy się tekstom ewangelicznym, bez trudu 
zauważymy, że dorosłe życie Maryi jako matki i żony wcale nie 
było sielanką; nie było to życie łatwe. 

Popatrzcie, podróż w ostatnich momentach przed porodem: 
kobieta w ciąży, przeszła prawie 140 kilometrów do Jerozolimy, 
gdzie trwał spis. Potem rodzenie w ekstremalnych warunkach 
w Betlejem, w stajni. Potem uciekanie z mężem i dzieckiem do 
innego kraju, na emigrację, bo Herod chce zabić Jej Dziecko. 
Przeżywanie lęków o to Dziecko i życie w Egipcie, zaczynanie 
od zera - tak jak i dzisiaj wielu Polaków niestety zaczyna życie za 
granicą od zera. 

Co dalej? Szukanie dwunastoletniego Jezusa i lęk oraz ból 
spowodowany niepewnością tego, co się z Jezusem stało. „Cóżeś 
to nam Synu uczynił?” - zapyta, gdy Go odnajdzie. A potem to 
straszne przeżycie - stanie pod krzyżem, patrzenie na umierają-
cego Syna. Chyba nikt nie powie, że życie lub czasy były łatwe... 

Ani czasy nie były łatwe, ani życie nie było proste; raczej było 
pełne cierpienia i niepokoju.

Ale Maryja jawi się nam jako święta kobieta, która mimo wie-
lu przeciwności, mimo trudów, niespokojnych czasów potrafiła 
w sposób święty przeżyć swoje życie. Nie czekała na lepsze czasy. 
Nie ma co czekać na lepsze czasy... One nigdy nie przyjdą. Nie ma 
łatwych czasów, bo każde czasy są dobre, aby pokazać wierność 
Panu Bogu. Problem leży nie w czasach, ale w ludziach, w ich doj-
rzałości. Przecież w tych samych czasach jedni żyją przyzwoicie, 
ainni staczają się. Całe nasze życie jest walką o wierność Panu 
Bogu. I czasem trzeba wielu lat, żeby pewne rzeczy zrozumieć i 
do nich dojrzeć. 

Jezus i Maryja pięknie przeżyli swoje życie mimo ciężkich 
czasów, mimo okupacji, mimo czasów pełnych i cierpienia. A 
nam ile potrzeba lat, aby nie narzekać na ciężkie czasy, nie cze-
kać, że zmieni się świat? Bóg czeka na to, że to my dojrzejemy, aby 
dać świadectwo w otaczającym nas świecie. 

Podczas jednej z pielgrzymek do ojczyzny Jan Paweł II powie-
dział w Częstochowie tak:

Dziś przychodzę do Ciebie, o Matko, aby zachęcić moich braci 
i siostry do wytrwania przy Chrystusie i Jego Kościele, aby zachę-
cić ich do mądrego zagospodarowania odzyskanej wolności, w 
duchu tego, co najpiękniejsze w naszej chrześcijańskiej tradycji.

Ona jest Matką troskliwą - tak jak w Kanie Galilejskiej. Jest to 
Matka wymagająca, jak każda dobra matka jest wymagająca. Ale 
to również Matka wspomagająca. W tym się wyraża potęga Jej 
macierzyńskiego serca. Jest to wreszcie Matka Chrystusa. Tego 
Chrystusa, który - wedle słów świętego Pała - mówi stale wszyst-
kim ludziom: Nie jesteście już niewolnikami, ale synami. Jeśli zaś 
synami, to i dziedzicami z woli Boga.

Cdn.
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Światowe Dni Młodzieży 
zbliżają się coraz więk-
szymi krokami. Ich ini-
cjatorem był nasz rodak 

– Święty Jan Paweł II, który jak wiemy 
był przyjacielem młodzieży. Kochał 
ją i jako kapłan, później jako biskup 
i arcybiskup a nawet jako Papież po-
święcał dla niej przemówienia, kładł 
nacisk na to jak ważnym młodzież jest 
czynnikiem w budowie przyszłości i 
jak ważnym elementem w konstrukcji 
teraźniejszości. Tym bardziej więc 
powinniśmy należycie przygotować 
się do przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Polsce i te przygo-
towania zacząć już teraz. 

Chcąc dobrze przeżyć to wydarzenie, musimy mieć świado-
mość w czym będziemy brać udział. W 2016 w Krakowie zgroma-
dzi się wiele młodych ludzi z różnych stron świata, aby wspólnie 
z nami spędzić czas na modlitwie w formie ‘religijnego festiwalu’, 
bo i z taką nazwą możemy się spotkać. Musimy przyjąć ich jak 
najlepiej, ale przecież sami również potrzebujemy odpowiednie-
go przygotowania do tego wydarzenia, dlatego też uczestnictwo 
w Mszach Świętych, adoracjach i innych formach modlitwy w tej 
intencji jest bardzo istotne. 

Jako wzór możemy postawić sobie świętych minionych epok, 
którzy przez całe swoje życie przygotowywali się do czegoś więk-
szego, do czegoś czego nie znali, lecz ufali, że w końcu nastąpi. 

Wierzyli w to, że kiedyś spotkają Boga, a całe ich życie jest 
przygotowaniem do tego momentu. 

Warto poznać ich życiorysy, cele jakie sobie postawili i wybo-
ry jakich dokonali podczas swojej drogi do świętości. 

Jedno ze spotkań dotyczących Światowych Dni Młodzieży, na 
które pojechała grupa z naszej parafi i odbyło się w krakowskim 
kościele Świętego Krzyża 27 września 2014 roku. Poprzedzone 
było adoracją, podczas której zgormadzeni modlili się poprzez 
śpiew, w którego przerwach odczytywane były różne fragmenty 
historii ludzi, którzy się pogubili, lub podziękowania i prośby w 
intencji dobrego przygotowania do godnego przeżycia nadcho-
dzących Światowych Dni Młodzieży. 

Po adoracji odbyła się konferencja, której głównym tematem 
była święta Kinga. Jej życiorys jest jednym z tych, z którym po-
winniśmy zapoznać się podczas swoich przygotowań do ŚDM. 

Złożyła śluby czystości, a później jako żona polskiego władcy 
Bolesława Wstydliwego namówiła go do złożenia takich samych 
ślubów. 

Może we współczesnych czasach, wybór takiej drogi wydaje 
się nam niezrozumiały, ale Kinga uzyskała wewnętrzną swobodę, 
i całą swoją uwagę mogła skupić na słuchaniu Boga i na przygoto-
wywaniu się do spotkania z nim. 

 Możemy sami podjąć jakieś wyrzeczenie na czas przygoto-
wania do ŚDM, coś na kształt postanowienia postnego, ale na 
dłuższy okres czasu. Możemy zaangażować się jako wolonta-
riusze w przygotowanie całości wydarzenia, bo na idealny efekt 
składa się tysiące małych elementów, którymi możemy być my 
sami. Święci, których czyny postawimy sobie za wzór, również 
ufali, że są częścią czegoś większego, że ich misja to dopełnianie 
całości układanki, że bez nich nic nie ma.

Tak samo my – nawet poprzez modlitwie możemy włączyć się 
do budowy drogi prowadzącej do Światowych Dni Młodzieży.

Magdalena Pasternak

Chocznia w trakcie przygotowań 
do ŚDM
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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)

Odbyłem w sierpniu wraz z 
osiemnastoma księżmi z całej Polski 
przeszło dwutygodniową podróż na 
Filipiny. Podróż miała kilka aspektów. 
Głównie turniej tenisowy księży, a 
także zwiedzanie kraju, wypoczynek, 
jak również aspekt religijny -pielgrzy-
mowanie do tamtejszych sanktuariów. 
Codziennie mieliśmy Mszę św. konce-
lebrowaną z kazaniem oraz wspólne modlitwy. Zaprosił nas ks. 
Fernando Suarez -Filipińczyk. Przez ostatnie dwa lata ks. Suarez 
wraz z kilkunastoma kapłanami -Filipińczykami, wśród których 
był również biskup, przyjeżdżali na Międzynarodowy Turniej 
Tenisa Ziemnego Księży, który miał miejsce w Krakowie. Turnie-
je w Krakowie były sponsorowane głównie przez fi rmę Can-Pack 
S.A. i trwały po trzy dni. W ramach rewanżu na podobny turniej 
zostaliśmy zaproszeni na Filipiny. Cały pobyt zorganizował ks. 
Suarez.

Ksiądz Fernando Suarez, który nie ma jeszcze pięćdziesięciu 
lat to wybitny, nieprzeciętny i charyzmatyczny kapłan. Podróżu-
je po całym świecie, odprawia nabożeństwa, na których wkłada 
ręce na wiernych modląc się o ich zdrowie. Już około miliona 
osób w ten sposób zetknęło się z ks. 
Suarezem na Filipinach i w różnych 
zakątkach świata. Jest wiele wypad-
ków uzdrowień.

W jednym dniu byliśmy zapro-
szeni na obiad przez właścicielkę sieci 
restauracji. Kobieta ta ciężko zachoro-
wała na raka. Wypisując ją ze szpitala 
lekarze byli bezradni i przekonani o jej 
rychłej śmierci. Po modlitwie i włoże-
niu rąk przez ks. Fernando całkowicie 
wyzdrowiała. Takich ludzi - bardzo 
wdzięcznych ks. Suarezowi -jest wielu. 
Ci bogaci ludzie zafundowali nam cały 
pobyt. Tak więc ten wyjazd niewiele 
nas kosztował.

Ksiądz Suarez, który ma bardzo 
dobre kontakty z bogatymi ludźmi na 

FILIPINY -
 KRAJ SIEDMIU TYSIĘCY WYSP

całych Filipinach, troszczy 
się przede wszystkim o ludzi 
biednych. Jego fundacja za-
pewnia naukę 2,5 tysiącom 
studentów. 12 tysięcy dzieci 
otrzymuje codziennie posił-
ki. Wybudował trzy kościoły 
w ubogich dzielnicach. Sam 
papież Franciszek osobiście 

telefonował do ks. Suareza. Ofi cjalnie zlecił mu opiekę nad 
ubogimi Filipińczykami w całym kraju. Ksiądz Suarez założył 
zgromadzenie „Misjonarze Maryi od ubogich”.. W tym zgro-
madzeniu jest już 4 księży i 20 kleryków. Ma zamiar wybudować 
nowy kościół na jednej z wysp wraz z seminarium duchownym 
dla swojego zgromadzenia. Fundusz na dzieła charytatywne 
z pewnością otrzymuje od bogatych. Ale przede wszystkim 
przez rozprowadzanie różańców. Różańce te noszone w formie 
bransolety mają jedynie dziesiątek paciorków wykonanych ze 
specjalnego drzewa lub też z naturalnych pereł. Wyrób różańców 
nie kosztuje go wiele, a ich rozprowadzanie przynosi duże kwoty 
poprzez dobrowolne ofi ary nabywających.

Cdn,

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

W dniu dzisiejszym (23.09.2014) w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej otwarta została autorska wystawa Pani Elżbiety Dymek.

Zebranych przywitała Pani Dyrektor Biblioteki Teresa Nale-
pa podkreślając znaczenie dla społeczności lokalnych i zachowa-
nia tradycji osób, które podejmują się trudu spisywania podań i 
legend.

Wystawa zawiera kilkanaście fotografi i oraz teksty legend. 
Pani Elzbieta Dymek zaprosiła zebranych do obejrzenia wystawy 
i lektury tekstów a także poleciła głogoczowski kwartalnik od-
NOWA oraz stronę www.glogoczow.pl, przyznała także, iż każdy 
kolejny numer odNOWY jest dla niej motywacją do spisania 
kolejnego tekstu.

Wystawę można oglądać do połowy października w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Myślenicach.

www.glogoczow.pl

Śladami legend 
i podań Głogoczowa - wystawa
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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 niedzielę 14 IX br. parafi a Izdeb-
nik przeżywała jubileusz 150 - lecia 
konsekracji kościoła. O tych uro-
czystościach pisaliśmy już wcześniej. 
Obecnie kontyuujemy relację z tych 
ważnych dla parafi i uroczystości.

Na zakończenie Mszy św. przedsta-
wicielki parafi i podziękowały Ks. Kar-
dynałowi za jego obecność i posługę 

Eminencjo!
Czcigodny Księże Kardynale!
Przeżywając doniosłą uroczystość 150-le-

cia konsekracji naszego kościoła pragniemy 
przede wszystkim dziękować Panu Bogu za 
naszą Parafi ę, za kościół, za kapłanów pracują-
cych przez te wszystkie lata i za życie religijne 
w naszej wspólnocie.

Uroczystości 150-lecia konsekracji 
kościoła w Izdebniku 
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Eminencjo!
Pragniemy wyrazić naszą wielką wdzięczność za obecność 

wśród nas, za modlitwę, za przewodniczenie naszej dzisiejszej 
Eucharystii oraz skierowane do nas Słowo Boże.

Na każdy dzień posługi Księdza Kardynała życzymy dużo 
zdrowia, siły, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, którą czcimy w naszym kościele. Zapewniamy o 
naszej modlitwie. Szczęść Boże!

Następnie podziękował Metropolicie Krakowskie-
mu proboszcz parafii ks. Andrzej Gawenda 

Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które 
dokonało się i dokonuje w naszej Parafii, za naszą wspólnotę i za 
kościół, w którym gromadzimy się na Eucharystii.

Eminencjo, Najczcigodniejszy Księże Kardynale!
Wielką radością jest dla nas obecność Księdza Kardynała w 

naszej Parafii. To wielka radość i zaszczyt dla nas wszystkich świę-
tujących jubileusz konsekracji naszego kościoła. 

Rocznice różnych wydarzeń mają to do siebie, że przychodzą z 
kolejnymi latami. Jubileuszem stają się wtedy, gdy ich oczekujemy, 
przygotowujemy się i świętujemy. 

Tak jest z jubileuszem 150-lecia konsekracji naszego kościoła. 
Od kilku lat była w nas świadomość tego wydarzenia. Ostatni rok 
jest prawdziwie rokiem jubileuszowym. Zresztą 150 lat to wielo-
krotność liczby 50, a pięćdziesiąt to rok jubileuszowy w Starym 
Testamencie. 

Ostatni rok był dla nas rzeczywiście rokiem jubileuszowym. 
Przeżywaliśmy Misje święte, kilka dni temu zakończyliśmy ich 
odnowienie. Dzisiaj przez udział w tej Mszy świętej, przez złoże-
nie Najświętszej Ofiary, dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro 
i radujemy się. 

Tu przy ołtarzu, w tej niezwykłej chwili, przez posługę Księdza 
Kardynała, naszego Pasterza, objawiło się najpiękniejsze oblicze 
naszej Parafii – wspólnota, która zgromadziła się przy ołtarzu, 
na Eucharystii sprawowanej przez naszego Biskupa - następcę 
Apostołów. To wielka chwila, szczególna. Chcemy ją zatrzymać, 
zapamiętać, i utrwalić. Chcemy, aby ta wspólnota przy ołtarzu, 
wspólnota z Bogiem i wspólnota między nami została przeniesio-
na do naszych domów, rodzin i miejsc pracy. 

W takim dniu, jak dzisiejszy, nasze serca i nasze myśli zwracają 
się bardziej ku tej świątyni. Chcę w tej uroczystej chwili podkreślić, 
że w naszej codzienności troszczymy się o naszą świątynię dzięki 
wielkiej ofiarności parafian, za co jestem im bardzo wdzięczny. 

Przed nami zadanie dalszej troski o naszą świątynię. Ale jest 
jeszcze większe zadanie. Zadanie budowania żywej świątyni na-
szych serc, by Pan Bóg mógł w nich zamieszkać. 

Umocnieni obecnością Księdza Kardynała, Eucharystią, Sło-
wem Bożym i pasterskim błogosławieństwem będziemy się o to 
troszczyć. 

Księże Kardynale!
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za Eucharystię, za 

Słowo Boże tak zakorzenione w historii naszej Parafii przez wspo-
mnienie wydarzeń, które tutaj miały miejsce i których Ksiądz Kar-
dynał był świadkiem. Dziękuję za modlitwę i proszę o pasterskie 
błogosławieństwo. 

 Słowo Księdza Kardynała za zakończenie Mszy 
świętej 

Bardzo ładnie powiedział. Bardzo mu dziękuję za te słowa 
pełne treści. 

Tak zauważyłem, że w Izdebniku, oprócz proboszcza, mówiły 
same kobiety. Mężczyźni nosili kwiatki. Gdzie indziej jest odwrot-
nie. Kwiatki noszą kobiety, tutaj mężczyźni. To też dobrze świad-
czy, to tak bywa w kościele

Mówi się, że kobiety nie mają głosu. W Izdebniku mają głos. I 
na pewno bardzo wspierają proboszcza w jego działalności dusz-
pasterskiej. A tu jak patrzę nie od dziś, jest dobra robota. Dobre 
duszpasterstwo. Myślę, że i księża, którzy są tutaj obecni mogli się 
przekonać. Bo tego się nie da przygotować na jeden dzień. I ten 
śpiew całego kościoła, a także ten śpiew liturgiczny. Podziwialiśmy 
piękny śpiew psalmu responsoryjnego. Cieszę się obecnością wielu 
ministrantów, służby ołtarza, że są lektorzy. Niech Pan błogosławi 
księdzu proboszczowi i całej parafii. 

Wyśpiewaliśmy bardzo gromko Te Deum laudamus - Ciebie, 
Boga wychwalamy za tyle lat tego kościoła. A jeszcze wspomnia-
łem, za tyle lat tej Parafii. Mało jest w diecezji parafii, które mogą 
się poszczycić tak długim okresem swojej działalności, swojego 
życia, swojej wspólnoty, jak właśnie wasza Parafia. Siedem wieków 
. 

Dobrze przygotowaliście, jak mówiłeś, ten jubileusz. Ale myślą 
ogarniamy te wszystkie pokolenia. Wiara tych ludzi przetrwała aż 
do dziś. Jest to wielki obowiązek, abyśmy dalej nic nie uronili z 
tego bogactwa wiary, przywiązania do Pana Boga, do Ewangelii i 
do kościoła i do krzyża. 

Trudno nie mówić dziś o krzyżu, bo dziś jest Święto Podwyż-
szenia Krzyża. W całym Kościele go obchodzimy. A pamiętamy 
jak nieraz walczono z krzyżem. Wyrzucano krzyż ze szkół, ze 
szpitali i ze wszystkich instytucji państwowych. Ale także w ostat-
nich czasach odnoszono się bluźnierczo do tego krzyża, a w nim 
przecież zbawienie. Przez krzyż Chrystus nas zbawił. 

Mówiąc o krzyżu pamiętam w Kalwarii, jak się idzie tam we-
wnątrz po krużgankach, jest taki krzyż jak się skręca na półpiętrze, 
idąc na pierwsze piętro. Zawsze, ile razy szedł Ojciec święty jako 
biskup, kardynał, zawsze ten krzyż ze czcią całował. Nieraz byłem 
zbudowany, jak wchodził do kościoła na wizytację i w przedsion-
kach są zawsze krzyże, zawsze się zwracał do tego krzyża i często 
go całował. Miał to nabożeństwo ogromne. On to z wiarą robił.

Tak, jak wspomniałem w homilii, w ten ostatni Wielki Piątek, 
to przylgnięcie do krzyża. Gdy został księdzem to na jego obrazku 
jest właśnie krzyż, czarny krzyż z Wawelu i napis Totus Tuus. On 
z tym przeszedł przez całe życie, do ostatniego dnia. Totus Tuus, 
cały Twój. I ostatnie jego słowa zapisane i może wypowiedziane 
przed śmiercią były właśnie Totus Tuus, Cały Twój. Twój Wszech-
mogący Boże. Twój Maryjo. W także twój, to znaczy nasz. 

Tak go odbieramy, pamiętamy, a zwłaszcza my, którzyśmy go 
znali i kochali. Był dla nas ojcem.

Przynieśliście różne dary w czasie procesji z darami. Ja też 
przyniosłem dar, żeby przypomnieć ten dzisiejszy jubileusz. Jest 
nim kielich. Może wygląda skromnie, ale to jest kielich bardzo 
wartościowy, z 1750 roku, cały srebrny, pozłacany. Niech zostanie 
jako pamiątka dzisiejszego dnia.

Przyjmijcie błogosławieństwo na zakończenie jubileuszu i 
Mszy świętej.

Jak proboszcz mówił, ten kościół poświęcił biskup Józef Pu-
kalski z Tarnowa. Wtedy wasza parafia należała do diecezji w 
Tarnowie. Myślę, że po 150 latach może by wzruszył się widząc 
jak rozwinęła się ta Parafia, jak utrzymujecie ten kościół w tym 
pięknym porządku. Szczęść Boże. 
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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

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 

Zachęca w poniższej ostatniej części kazania, 
wygłoszonego na nabożeństwie fatimskim ks. 
Dariusz Chałubiński. Przypomina wielokrotne 
prośby Maryi o tę modlitwę. Jakże są one aktual-
ne, wszak mamy miesiąc różańcowy. Przybliżmy 
się przez tę modlitwę do Maryi, która nas prowa-
dzi do Syna. 

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!

Od głodu i wojny – wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszcze-

nia, od wszelkiej wojny – wybaw nas!

Matka chce nas uczyć wiary - prawdziwej wiary, głębokiej 
wiary, wiary, która wyraża się w posłuszeństwie Panu Bogu. Bo 
żadne z przykazań dekalogu nie przedawniło się. Żadne z przy-
kazań dekalogu się nie zdezaktualizowało, jak niektórzy mówią. 
Maryja wzywa ciebie i mnie; wzywa każde swoje dziecko. Pra-
gnie, byśmy się poświęcili - to znaczy - byśmy każdego dnia skła-
dali Bogu przez Nią trudy życia: swoje krzyże, swoje zmęczenie, 
modlitwy - jako zadośćuczynienie za grzechy świata. 

Dzisiaj Maryja po raz kolejny wzywa, byśmy pokochali róża-
niec i razem z Nią prosili za tymi, którym drogi się poplątały.. 

Weź do ręki różaniec, bo tak cię prosi twoja Matka - Matka 
Bolesna. Weź do ręki różaniec, bo przez łzy prosiła dzieci z Fati-
my, aby go odmawiały.  Weź do ręki różaniec, by uchronić świat; 
by uchronić go od nieszczęścia, by uczynić go lepszym...

W Jaroszowicach już chyba dwa razy o tym mówiłem, cytu-

Weź do ręki różaniec 

jąc jednego z naszych prymasów: Tylko eksplozja dobra uratuje 
świat. 

Weź do ręki różaniec, by pomóc ludziom odnaleźć Jezusa 
Odkupiciela....

Kościół daje nam Maryję jako wzór, jak zaufać Jezusowi. 
Popatrzmy i zróbmy dzisiaj rachunek sumienia z tego, jaka jest 
nasza wiara... Jakże my często uciekamy od wszelkiego rodzaju 
krzyży! Prosimy, aby krzyże nam odebrano. A Ona stoi... pod 
krzyżem. Uczmy się Jej wiary. 

Zapewne wielu z nas codziennie ogląda transmisję Apelu 
Jasnogórskiego. Jakże często słyszymy tam trzy „Zdrowaś Ma-
ryjo” za ojczyznę; za ojczyznę zagrożoną, za świat, który usuwa 
krzyż Zbawiciela z ludzkiego życia. I my również pamiętajmy o 
tej modlitwie. Módlmy się z różańcem o pokój, o radość, o zdro-
wie, o Boga w sercu. Dla każdego - dla młodych i dla starych. O 
zaufanie Matce...

28 września 2014 r. o godz. 13:00 odbyło sie ofi cjalne otwar-
cie Placu Rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. Przybyłych serdecznie powitała Przewodnicząca 

Zarządu Osiedla nr 2. Wstęgę przecinali: Burmistrz Miasta, 
Członkowie Zarządu Osiedla nr 2 oraz przybyłe dzieci. Poświęcił 
Plac ks. Tomasz Koszarek

Otwarcie Placu Rekreacyjnego
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

Burmistrz przedstawił krótką historię powstania tego terenu, 
poczym z wszystkimi chętnymi testowano urządzenia siłowni ze-
wnętrznej, fi tness, huśtawki, urządzenia wielofunkcyjne, rampę 
skateparkową. Utworzenie placu zostało dofi nansowane na pod-
stawie wniosku złożonego do Stowarzyszenia „Gościniec 4 Ży-
wiołów” LGD w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi”. Otwarciu 
placu towarzyszyły pokazy sprzętu, który jest na wyposażeniu 
Wydziału Prewencji Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Kra-
kowie pod dowództwem st. chor. sztab. Grzegorza Wolańskiego
(m.in. symulator jazdy 3D, autogogle). Komisariat Policji w Kal-
warii Zebrzydowskiej prezentował radiowóz. Czas umilała Gru-
pa „Panka”. Atrakcją były zajęcia zumby dla rodzin z dziećmi, 
prowadzone przez instruktorkę ze Studia Intenso, a także liczne 
atrakcje: malowanie twarzy, bańki mydlane, odblaski, świetliki, 
wata cukrowa, słodkości. Poczęstunek zorganizowano wykorzy-
stując wiatę grillową.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Jest piękną tradycją w naszej ojczyźnie. Uświadamia 
nam, że chleb, który codziennie spożywamy jest da-
rem Boga. Przypomina o potrzebie wdzięczności Bogu 
i człowiekowi trudzącemu się w pracy na polu. Sens 
święta interpretuje w dalszej części kazania dożynko-
wego ks. A. Kołodziej. Fragment poniżej. 

Spoglądamy na chleb, jako na rzecz nabytą. Sami nieraz nie 
znamy pracy piekarza. W doskonaleniu życia ewangelicznego 
trzeba jednak co pewien czas zastanowić się nad chlebem jako 
skarbem w naszych rękach. I po to jest to święto dziękczynienia 
– żeby podziękować Bogu za zebrane plony. A widzimy, że nieraz 
jest bardzo trudno zabrać. Bo cóż z tego wszystkiego, że się zasie-

Dziękczynienie za plony 
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je, cóż z tego że nawet ładne, skoro nie da się zabrać?  Cóż z tego, 
jak się człowiek upracuje, urobi, a nie będzie w odpowiednim 
czasie deszczu, wiatru, słońca  pogody? Cóż z tego? To wszystko 
po to, by uświadomić sobie, że to nie ode mnie zależy. I wszyst-
ko jedno, czy mamy ziemię czy jej nie mamy, czy pieczemy czy 
kupujemy, czy mamy działkę czy nie. Wszystko jedno. Każdy z 
nas je chleb albo cokolwiek innego. I każdy z nas powinien mieć 
świadomość, że zależy wiele od człowieka, od rolnika, ale też 
wiele od Bożej Opatrzności. I po to też jest to święto – żeby mieć 
tę świadomość.  I żeby, jak jest czas, przyjść pomodlić się o dobre 
urodzaje, o zachowanie od gwałtownej pogody, od gradu, powo-
dzi, wszelkich nieszczęść... 

...Musimy mieć tę świadomość, że nie wszystko od nas zależy 
w tym życiu pomimo takiej wspaniałej techniki i tych czasów 
współczesnych, w jakich żyjemy. Nie wszystko od nas zależy. 
Trzeba czasami się zastanowić i wybrać do tej naszej pięknej 
ziemi w okolicy i dostrzec te pola zasiane ziarnem, szumiące 
dojrzałymi kłosami, te drzewa zielone, piękne kwiaty. Trzeba 
umieć dowartościować trud rolnika, młynarza, piekarza, a nawet 
sprzedawcy, u którego zamieniamy pieniądze na chleb. 

A szczególnie trzeba nam zatrzymać się nad tymi słowami: 
Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Warto 
odmówić je wraz z Maryją, Matką Jezusa, bo Ona też się modliła 
o chleb powszedni.

 „Bez gospodarza nie ma ołtarza” – mówi nasze piękne polskie 
przysłowie. W sposób szczególny rolnicy – a to zawsze byli ludzie 
wierzący – widzą w ziemi moc Bożą, Jego opatrzność. No bo 
skąd się wzięły wszystkie te nasze powiedzenia, bardzo mądre? 
Przecież jeśli nie będzie chleba do jedzenia, nie będzie chleba do 
odprawiania, żeby się Chrystus mógł przemienić pod postacią 
chleba i wina. Nie ma jednego, nie ma i drugiego. Szczególnie 
ludzie pracujący na roli widzieli ten ścisły związek między pracą 
na roli a Eucharystią, Mszą, pomiędzy chlebem codziennym a 
chlebem życia, ciałem Chrystusa. 

W czasie każdej Mszy świętej kapłan w imieniu wspólnoty 
modlitewnej przedstawia Bogu dary ofiarne, a więc chleb i wino, 
i modli się tymi słowami: 

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki 
Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi 
i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas 
chlebem życia.

A więc chleb – zlany potem rolnikiem -  staje się mocą Ducha 
Świętego, chlebem żywym, ciałem Zbawiciela. I tym chlebem 
żywimy się, aby osiągnąć życie wieczne. I tak jak chleb codzienny 
daje nam siłę do tego codziennego życia, do wypełniania co-
dziennych obowiązków, tak Eucharystia daje nam moc do po-
konania wszystkich trudności na drodze do niebieskiej ojczyzny 
czyli do domu Ojca. 

Moi kochani, niech te myśli, które podałem, jakoś towarzy-
szą nam nie tylko dzisiaj, kiedy świętujemy, ale przez cały Boży 
rok. Przez cały Boży rok, szczególnie kiedy będziemy zasiadać 
do posiłków, starajmy się dziękować Bogu na swój sposób za 
chleb, za to, że mamy co jeść. Dziękujmy również za ten chleb na 
życie wieczne. Cieszmy się, że dobry Bóg błogosławi. Weselmy 
się, radujmy i właśnie takiej radości, Bożej radości i tej Bożej 
świadomości również, a może i ludzkiej, zwykłej, przez cały rok 
wszystkim życzę, abyśmy potrafili szanować chleb doczesny, ten 
nasz powszedni, a równocześnie szanować chleb eucharystyczny, 
Jezusa Chrystusa, czyli życie wieczne. I równocześnie pamię-
tajmy też, że  ten chleb trzeba szanować, bo codziennie z głodu 
umiera około 30000 ludzi, to jedna osoba co około 3 sekundy... 
Nie, ze nie mają szynki czy kiełbasy... chleba nie mają.... To jest 
nie do pojęcia dla nas, kiedy tyle ton żywności można znaleźć w 
kontenerach na śmieci. 

Jakoś o tych rzeczach pamiętajmy i starajmy się o tym rów-
nież mówić, przede wszystkim młodszym, dzieciom i młodzieży; 
uczyć, zwracać uwagę na szacunek do chleba, na szacunek do 
Chrystusa eucharystycznego, więc na Mszę świętą. I przez cały 
rok trzeba prosić Boga, aby w swojej Opatrzności otaczał nas 
opieką, aby nas chronił od wszelkiego zła, tak jak w tym roku, 
kiedy nie było tak źle. Dlatego prośmy, a równocześnie dziękujmy 
i starajmy się to pokazywać w naszym codziennym życiu przez 
cały rok.
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

Odpustowe kazanie głosił ks. Dariusz 
Głuszko, który był tutaj wikariuszem tuż 
po święceniach, była to więc pierwsza 
jego parafi a. Zapytaliśmy ks. Dariusza o 
jego powołanie, lata seminaryjne i obecną 
pracę. W poniższym fragmencie odpowia-
da na nasze pytania. 

Ksiądz Dariusz Głuszko, wikariusz parafi i 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie Nowym Proko-
cimiu i duszpasterz akademicki Collegium Medi-
cum UJ. Do Krzeszowa przybyłem na zaproszenie 
księdza proboszcza, zapewne również dlatego, że 
byłem tutaj wikariuszem przez trzy lata, zaraz po 
święceniach (jako neoprezbiter).

- Jak ksiądz wspomina ten okres?
- Proboszczem był wówczas także obecny pro-

boszcz. Parafi ę wspominam jako miejsce pełne dobroci ludzkiej 
i życzliwości.

- Oblicze proboszcza?
- Nie zmieniło się; w dalszym ciągu jest energiczny i aktywny 

- jak dawniej. 
- Czym się ksiądz się tu zajmował?
- Przede wszystkim uczyłem dzieci ze szkoły podstawowej i 

nowo otwartego gimnazjum. 
- Czy ludzie są tu pobożni?
- Na pewno pobożność jest tutaj inna - nie mówię,  że większa 

- niż w środowisku krakowskim. 
Ta inność polega na tym, że tutaj 
więzi rodzinne pozostają o wie-
le mocniejsze, co ma wpływ na 
wychowanie dzieci i młodzieży. 
Wciąż króluje tu także pobożność 
taka tradycyjna, ludowa, z dziada, 
pradziada. Przyjechałem tu z wiel-
ką radością. 

- Kiedy został Ksiądz wy-
święcony?

- W 1999 roku. Pochodzę z 
Krakowa, z parafi i Najświętszej 
Rodziny w Nowym Bieżanowie.

- Co Księdza pociągnęło 
szczególnie do kapłaństwa? 

- Nade wszystko było to pra-
gnienie służenia Panu Bogu, 

szczególnie poprzez służbę dzieciom, 
młodzieży i rodzinom. Od dzieciń-
stwa byłem ministrantem, lektorem, 
potem oazowiczem i animatorem.

- Jak Ksiądz wspomina okres 
seminarium?

- To był trudny ale piękny czas. 
Mogę zachęcić do wstąpienia do 
seminarium, bo niezależnie od 
tego, czy się w nim pozostanie, czy 
odejdzie to czas na  przemyślenie 
własnego życia, czas na stworzenie 
hierarchii wartości, zasad, sposobu 
myślenia o życiu. 

- Co jest najtrudniejsze dla 
młodego człowieka  w semi-
narium?

- Z doświadczenia spotkań z młodymi chłopakami, kleryka-
mi, którzy idą do seminarium, mogę powiedzieć, że  z pewnością 
trudnym doświadczeniem jest zmierzenie się z samotnością, z 
odcięciem się od środowiska, od rodziny. Druga sprawa to pro-
blem wkomponowania się w tryb działania seminarium; czas 
tam jest bardzo zaplanowany. Trzeba w tym miejscu również 
zmierzyć się z ciszą. W dzisiejszym świecie nasze życie zapełnia 
hałas, coś wciąż musi szumieć, grać; coś cały czas zakłóca ciszę. 

 Cdn.

Z radością tu przyjechałem 
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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)

Teresa de Cepeda y Ahuma-
da urodziła się 28 marca 1515 r. 
w Hiszpanii. Pochodziła ze 
szlacheckiej i zamożnej rodzi-
ny zamieszkałej w Avila. Miała 
dwie siostry i dziewięciu braci. 
Czytanie żywotów świętych 
tak rozbudziło jej wyobraźnię, 
że postanowiła uciec do Afryki, 
aby tam z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała wtedy 
zaledwie 7 lat. Zdołała namówić do tej wyprawy także młodszego 
od siebie brata, Rodriga. Na szczęście wuj odkrył ich plany i w 
porę zawrócił oboje do domu. Kiedy przygoda się nie powiodła, 
Teresa obrała sobie na pustelnię kącik w ogrodzie, by naśladować 
dawnych pokutników i pustelników. Mając 12 lat przeżyła śmierć 
matki. Pisała o tym w swej biografi i: „Gdy mi umarła matka... 
rozumiejąc wielkość straty, udałam się w swoim utrapieniu przed 
obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była 
matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była 
- zdaje mi się - daremną, bo ile razy w potrzebie polecałam się tej 
wszechwładnej Pani, zawsze w sposób widoczny doznawałam jej 
pomocy”.

Jako panienka, Teresa została oddana do internatu augustia-
nek w Avila (1530). Jednak ciężka choroba zmusiła ją do powrotu 
do domu. Kiedy poczuła się lepiej, w 20. roku życia wstąpiła do 
klasztoru karmelitanek w tym samym mieście. Ku swojemu nie-
zadowoleniu zastała tam wielkie rozluźnienie. Siostry prowadzi-
ły życie na wzór wielkich pań. Przyjmowały liczne wizyty, a ich 
rozmowy były dalekie od ducha Ewangelii. Już wtedy powstała w 
Teresie myśl o reformie. Złożyła śluby zakonne w roku 1537, ale 
nawrót poważnej choroby zmusił ją do chwilowego opuszczenia 
klasztoru. Powróciła po roku. Wkrótce niemoc dosięgła ją po raz 
trzeci, tak że Teresa była już bliska śmierci. Jak wyznaje w swoich 
pismach, została wtedy cudownie uzdrowiona. Pisze, że zawdzię-
cza to św. Józefowi. Odtąd będzie wyróżniać się nabożeństwem 
do tego właśnie świętego

 Choroba pogłębiła w Teresie życie wewnętrzne. Poznała zni-
komość świata i nauczyła się rozumieć cierpienia innych. Pod-
czas długich godzin samotności i cierpienia zaczęło się jej życie 
mistyczne i zjednoczenie z Bogiem. Utalentowana i wrażliwa, 
odkryła, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi 
się do „twierdzy wewnętrznej”. Mistyczka i wizjonerka, a jedno-
cześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.

Pewnego dnia, w 1557 r., wpatrzona w obraz Chrystusa ubi-
czowanego, Teresa doznała przemiany wewnętrznej. Uznała, że 
dotychczasowe ponad 20 lat spędzone w Karmelu nie było życiem 
w pełni zakonnym. Zrozumiała także, że wolą Bożą jest nie tylko 
jej własne uświęcenie, ale także uświęcenie jej współsióstr; że 
klasztor powinien być miejscem modlitwy i pokuty, a nie azylem 
dla wygodnych pań. W owym czasie Teresa przeżywała szczyt 
przeżyć mistycznych, które przekazała w swoich pismach. W 
roku 1560 przeżyła wizję piekła. Wstrząsnęła ona nią do głębi, 

napełniła bojaźnią Bożą oraz zatroskaniem o zbawienie grzesz-
ników i duchem apostolskim ratowania dusz nieśmiertelnych. 
Miała szczęście do wyjątkowych kierowników duchowych: św. 
Franciszka Borgiasza (1557) i św. Piotra z Alkantary (1560-1562), 
który właśnie dokonywał reformy w zakonie franciszkańskim.

Teresa zabrała się najpierw do reformy domu karmelitanek w 
Avila. Kiedy jednak zobaczyła, że to jest niemożliwe, za radą pro-
wincjała karmelitów i swojego spowiednika postanowiła założyć 
nowy dom, gdzie można by było przywrócić pierwotną obser-
wancję zakonną. Na wiadomość o tym zawrzało w jej klasztorze. 
Wymuszono na prowincjale, by odwołał zezwolenie. Teresę prze-
niesiono karnie do Toledo. Reformatorka nie zamierzała jednak 
ustąpić. Dzięki pomocy św. Piotra z Alkantary otrzymała od 
papieża Piusa IV breve, zezwalające na założenie domu pierwot-
nej obserwy. W roku 1562 zakupiła skromną posiadłość w Avila, 
dokąd przeniosła się z czterema ochotniczkami. W roku 1567 od-
wiedził Avila przełożony generalny karmelitów, Jan Chrzciciel de 
Rossi. Ze wzruszeniem wysłuchał wyznań Teresy i dał jej ustne 
zatwierdzenie oraz zachętę, by zabrała się także do reformy za-
konu męskiego. Ponieważ przybywało coraz więcej kandydatek, 
Teresa założyła nowy klasztor w Medina del Campo (1567).

Tam spotkała neoprezbitera-karmelitę, 25-letniego o. Jana od 
św. Macieja (to przyszły św. Jan od Krzyża, reformator męskiej 
gałęzi Karmelu). On również bolał nad upadkiem obserwancji w 
swoim zakonie. Postanowili pomagać sobie w przeprowadzeniu 
reformy. Bóg błogosławił reformie, gdyż mimo bardzo surowej 
reguły zgłaszało się coraz więcej kandydatek. W roku 1568 po-
wstały klasztory karmelitanek reformowanych w Malagon i w 
Valladolid, w roku 1569 w Toledo i w Pastrans, w roku 1570 w 
Salamance, a w roku 1571 w Alba de Tormes. Z polecenia wizy-
tatora apostolskiego Teresa została mianowana przełożoną sióstr 
karmelitanek w Avila, w klasztorze, w którym odbyła nowicjat i 
złożyła śluby. Zakonnic było tam ok. 130. Przyjęły ją niechętnie 
i z lękiem. Swoją dobrocią i delikatnością Teresa doprowadziła 
jednak do tego, że i ten klasztor przyjął reformę. Pomógł jej w 
tym św. Jan od Krzyża, który został mianowany spowiednikiem 
w tym klasztorze.

Nie wszystkie klasztory chciały przyjąć reformę. Siostry 
zmobilizowały do „obrony” wiele wpływowych osób. Doszło do 
tego, że Teresie zakazano tworzenia nowych klasztorów (1575). 
Nałożono na nią nawet „areszt domowy” i zakaz opuszczania 
klasztoru w Avila. Nasłano na nią inkwizycję, która przeba-
dała pilnie jej pisma, czy nie ma tam jakiejś herezji. Nie znale-

15 października 

Święta Teresa od Jezusa, 
dziewica i doktor Kościoła
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

ziono wprawdzie niczego podejrzanego, ale utrzymano zakaz 
opuszczania klasztoru. W tym samym czasie prześladowanie i 
niezrozumienie dotknęło również św. Jana od Krzyża, którego 
więziono i torturowano.

Klasztor w Avila otrzymał polecenie wybrania nowej ksieni. 
Kiedy siostry stawiły opór, 50 z nich zostało obłożonych klątwą 
kościelną. Teresa jednak nie załamała się. Nieustannie pisała listy 
do władz duchownych i świeckich wszystkich instancji, przeko-
nując, prostując oskarżenia i błagając. Dzieło reformy zostało 
ostatecznie uratowane. Dzięki możnym obrońcom zdołano prze-
konać króla i jego radę. Król wezwał nuncjusza papieskiego i po-
lecił mu, aby anulował wszystkie drastyczne zarządzenia wydane 
względem reformatorów (1579). Teresa i Jan od Krzyża odzyskali 
wolność. Mogli bez żadnych obaw powadzić dalej wielkie dzie-
ło. Karmelici i karmelitanki zreformowani otrzymali osobnego 
przełożonego prowincji. Liczba wszystkich, osobiście założonych 
przez Teresę domów, doszła do 15. Św. Jan od Krzyża zreformo-
wał 22 klasztory męskie. Grzegorz XIII w roku 1580 zatwierdził 
nowe prowincje: karmelitów i karmelitanek bosych.

Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma innymi cierpieniami. 

Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała, jak choroby, osłabienie 
i gorączka. Równie ciężkie były cierpienia duchowe, jak oschło-
ści, skrupuły, osamotnienie. Wszystko to znosiła z heroicznym 
poddaniem się woli Bożej.

Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat w klasztorze 
karmelitańskim w Alba de Tormes koło Salamanki. Tam, w ko-
ściele Zwiastowania NMP, znajduje się jej grób. Została beatyfi -
kowana w roku 1614 przez Pawła V, a kanonizował ją w roku 1622 
Grzegorz XV.

Św. Teresa Wielka ma nie tylko wspaniałą kartę jako reforma-
torka Karmelu, ale też jako autorka wielu dzieł. Kiedy 27 wrze-
śnia 1970 r. Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, nadał jej tytuł 
„doktora mistycznego”. Zasłużyła sobie na ten tytuł w całej pełni. 
Zostawiła bowiem dzieła, które można nazwać w dziedzinie mi-
styki klasycznymi. W odróżnieniu od pism św. Jana od Krzyża, jej 
styl jest prosty i przystępny. Jej dzieła doczekały się przekładów 
na niemal wszystkie języki świata. Św. Teresa z Avila jest patron-
ką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, 
karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających 
się na bóle głowy i serce, dusz w czyśćcu cierpiących.

Jadwiga urodziła się między 1174 a 1180 rokiem na zamku 
nad jeziorem Amer w Bawarii jako córka hrabiego Bertolda VI 
i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się 
również książętami Meranu (w północnej Dalmacji) i margrabia-
mi Istrii. Miała czterech braci i trzy siostry. Jedną wydano za Fi-
lipa, króla Francji, drugą za Andrzeja, króla Węgier (była matką 
św. Elżbiety), trzecia wstąpiła do klasztoru. Jadwiga otrzymała 
staranne wychowanie najpierw na rodzinnym zamku, potem zaś 
w klasztorze benedyktynek w Kitzingen nad Menem (diecezja 
Würzburg), znanym wówczas ośrodku kulturalnym. Do progra-
mu ówczesnych szkół klasztornych należała nauka łaciny, Pisma 
Świętego, dzieł Ojców Kościoła i żywotów świętych, a także ha u 
i malowania, muzyki i pielęgnowania chorych.

W roku 1190 Jadwiga została wysłana do Wrocławia na dwór 
księcia Bolesława Wysokiego, gdyż została upatrzona na żonę dla 
jego syna, Henryka. Miała wtedy prawdopodobnie zaledwie 12 
lat. Data ślubu nie jest bliżej znana. Możliwym do przyjęcia jest 
czas pomiędzy rokiem 1186 a 1190. Jako miejsce ślubu przyjmuje 
się zamek Andechs, chociaż nie jest też wykluczone, że było to 
we Wrocławiu lub Legnicy. Henryk Brodaty 8 listopada 1202 r. 
został panem całego księstwa. Rychło też udało mu się do dziel-
nicy śląskiej dołączyć dzielnicę senioratu, czyli krakowską, a 
także znaczną część Wielkopolski. Dlatego fi guruje on w spisie 
władców Polski.

Henryk i Jadwiga stanowili wzorowe małżeństwo. Mieli 
siedmioro dzieci - dwóch synów: Bolesława (ur. ok. 1194), Kon-
rada (1195), Henryka (1197), Agnieszkę (ok. 1196), Gertrudę 
(ok. 1200), Zofi ę (przed 1208) i najmłodsze, nieznane z imienia 
dziecko, ochrzczone w okresie Bożego Narodzenia na zamku w 
Głogowie w 1208 roku, które prawdopodobnie wkrótce zmarło 
(według niektórych źródeł był to syn Władysław). Krótko żyło 
kilkoro dzieci Jadwigi: Bolesław zmarł pomiędzy 1206 a 1208 r., 
zaś Konrad w 1213 roku. Podobnie dwie córki: Agnieszka i Zofi a 
zostały pochowane przed 1214 rokiem. Tak więc w okres pełnej 
dojrzałości weszli tylko Henryk i Gertruda.

Ostatnich 28 lat pożycia małżeńskiego małżonkowie przeżyli 
wstrzemięźliwie, związani ślubem czystości zawartym uroczy-
ście w 1209 roku przed biskupem wrocławskim Wawrzyńcem. 
Jadwiga miała w chwili składania tego ślubu około 33 lat, a 
Henryk Brodaty ok. 43 (na pamiątkę tego wydarzenia Henryk 
zaczął nosić tonsurę mniszą i zapuścił brodę, której nie zgolił aż 
do śmierci).

Na dworze wrocławskim powszechne były zwyczaje i język 
polski. Jadwiga umiała się do nich dostosować, nauczyła się ję-
zyka i posługiwała się nim. Jej dwór słynął z karności i dobrych 
obyczajów, gdyż księżna dbała o dobór osób. Macierzyńską tro-
ską otaczała służbę dworu. Wyposażyła wiele kościołów w szaty 
liturgiczne ha owane ręką jej i jej dwórek. Do dworu księżnej 

16 października  

Święta Jadwiga Śląska
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Świadczą o tym choćby liczne przysłowia związane 
z ziemią, chlebem – przypomniał w kazaniu dożynko-
wym o. Tomasz Tomski. Kontynuujemy to rozważanie, 
a w poniższym fragmencie ks. Tomasz odnosi dożynki 
do pracy wszystkich ludzi, ludzi różnych zawodów, 
którzy to owoce swej pracy przedkładają Bogu, wyra-
żając Mu głęboką wdzięczność. 

W Austrii mają takie przysłowie, które mówi, że trumna nie 
ma kieszeni. Nic do niej nie zabierzemy z tego, co posiadamy 
na ziemi. Plonem i owocem naszego życia doczesnego jest życie 
wieczne. I należy się o to życie doczesne tak troszczyć, by zyskać, 
a nie stracić życie wieczne. To nie lada sztuka. Jeżeli będziemy się 
troszczyć tylko o dobra materialne, to nie wystarczą nam one na 
życie wieczne. Trumna nie ma kieszeni...

Ziemia uczy mądrości 

należała również niewielka grupa mężczyzn duchownych i 
świeckich. Księżna bardzo troszczyła się o to, aby urzędnicy w 
jej dobrach nie uciskali poddanych kmieci. Obniżyła im czynsze, 
przewodniczyła sądom, darowała grzywny karne, a w razie klęsk 
nakazywała mimo protestów zarządców rozdawać ziarno, mięso, 
sól itp. Zorganizowała także szpitalik dworski, gdzie codziennie 
znajdowało utrzymanie 13 chorych i kalek (liczba ta miała sym-
bolizować Pana Jezusa w otoczeniu 12 Apostołów). W czasie ob-
jazdów księstwa osobiście odwiedzała chorych i wspierała hojnie 
ubogich.

Jadwiga popierała także szkołę katedralną we Wrocławiu i 
wspierała ubogich zdolnych chłopców, którzy chcieli się uczyć. 
Starała się także łagodzić dolę więźniów, posyłając im żywność, 
świece i odzież. Bywało, że zamieniała karę śmierci czy długiego 
więzienia na prace przy budowie kościołów lub klasztorów. Jej 
mąż chętnie na to przystawał. Była jednak tak delikatna wobec 
Henryka, że zawsze to jemu zostawiała ostateczną decyzję. Dlate-
go to jego podpis fi guruje przy licznych dekretach fundacji.

W swoim życiu Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy 
Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Jej uko-
chany syn, Henryk Pobożny, zginął jako wódz wojska chrześci-
jańskiego w walce z Tatarami pod Legnicą w 1241 r. Narzeczony 
jej córki Gertrudy, Otto von Wittelsbach, stał się mordercą króla 
niemieckiego Filipa, w następstwie czego zamek rodzinny An-
dechs zrównano z ziemią, a Ottona utopiono w Dunaju. Po tych 
strasznych wydarzeniach Gertruda nie chciała wychodzić za mąż 
za kogo innego. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku wstąpiła w 
1212 roku do klasztoru trzebnickiego, ufundowanego dziesięć lat 
wcześniej przez jej rodziców.

Siostra Jadwigi, również Gertruda, królowa węgierska, zosta-
ła skrytobójczo zamordowana; druga siostra, królowa francuska, 
Agnieszka, ściągnęła na rodzinę hańbę małżeństwem, którego 
nie uznał papież (ponieważ poprzedni związek Filipa II Augusta 
nie został unieważniony), była zatem matką nieślubnych dzieci. 
Mąż Jadwigi, książę Henryk, w 1229 r. dostał się do niewoli Kon-
rada Mazowieckiego; Jadwiga pieszo i boso poszła z Wrocławia 
do Czerska i rzuciła się do nóg Konradowi - dopiero wówczas wy-
żebrała uwolnienie męża, pod warunkiem jednak, że ten zrezy-
gnuje z pretensji do Krakowa. W końcu jeszcze spadł na Henryka 
grom klątwy za przywłaszczenie sobie dóbr kościelnych i książę 

umarł obłożony klątwą. Jadwiga jednak bez szemrania znosiła te 
wszystkie dopusty Boże.

Po śmierci męża, Henryka (19 marca 1238 r.), Jadwiga zdała 
rządy żonie Henryka Pobożnego, Annie, i zamknęła się w klasz-
torze sióstr cysterek w Trzebnicy, który sama wcześniej ufundo-
wała. Kiedy dowiedziała się o niezwykle surowym życiu swojej 
siostrzenicy, św. Elżbiety z Turyngii (+ 1231), postanowiła ją na-
śladować. Do cierpień osobistych zaczęła dodawać pokuty, posty, 
biczowania, włosiennicę i czuwania nocne. Przez 40 lat życia spo-
żywała pokarm tylko dwa razy dziennie, bez mięsa i nabiału. W 
1238 r. na ręce swojej córki Gertrudy, ksieni w Trzebnicy, złożyła 
śluby zakonne i stała się jej posłuszna. Zasłynęła z pobożności i 
czynów miłosierdzia.

Wyczerpana surowym życiem mniszki, zmarła 14 paździer-
nika 1243 r., mając ponad 60 lat. Zaraz po jej śmierci do jej grobu 
w Trzebnicy zaczęły napływać liczne pielgrzymki: ze Śląska, 
Wielkopolski, Łużyc i Miśni. Gertruda z całą gorliwością popie-
rała kult swojej matki. Ostatni etap procesu kanonicznego św. 
Stanisława biskupa dostarczył cysterkom w Trzebnicy zachęty 
do starania się o wyniesienie także na ołtarze Jadwigi. Zaczęto 
spisywać łaski, a grób otoczono wielką troską. Już w 1251 r. za-
częto obchodzić w klasztorze co roku pamiątkę śmierci Jadwigi. 
Kiedy w roku 1260 odwiedził Trzebnicę legat papieski Anzelm, 
siostry wniosły prośbę o kanonizację. Tę inicjatywę poparł polski 
Episkopat i Piastowicze. Z polecenia papieża w latach 1262-1264 
przeprowadzono badania kanoniczne w Trzebnicy i we Wro-
cławiu. Ich akta przesłano do Rzymu. O kanonizację Jadwigi 
zabiegał także papież Urban IV, który jako legat papieski w latach 
1248-1249 aż trzy razy odwiedził Wrocław i znał dobrze Jadwigę. 
Jednak jego śmierć przeszkodziła kanonizacji. Dokonał jej dopie-
ro jego następca, Klemens IV, w kościele dominikanów w Viterbo 
26 marca 1267 r. Na prośbę Jana III Sobieskiego papież bł. Inno-
centy XI rozciągnął kult św. Jadwigi na cały Kościół (1680).

Ku czci św. Jadwigi powstała na Śląsku (w 1848 r. we Wrocła-
wiu) rodzina zakonna - siostry jadwiżanki. Św. Jadwiga Śląska 
czczona jest jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocław-
skiej i diecezji w Gorlitz; miast: Andechs, Berlina, Krakowa, 
Trzebnicy i Wrocławia; Europy; uchodźców oraz pojednania i 
pokoju.
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Jezus naucza nas, byśmy umieli trosz-
czyć się o nasze życie z ufnością w Opatrz-
ność Jego Ojca; byśmy wiedzieli, co w życiu 
najważniejsze. Wtedy będziemy umieli się 
mądrze troszczyć o nasze dobra ziemskie, 
których obyśmy również mieli jak najwię-
cej, ale niech nie będą dla nas najważniej-
sze. Święty Augustyn powtarzał: Kiedy 
Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu 
człowieka, to wszystko jest na właściwym 
miejscu w jego życiu, wszystko. 

Każda sekunda naszego życia to dar. 
Dar od Boga, który troszczy się o nas. 
Zresztą, czyż Ten, który troszczy się o lilie 
na polu i ptaki na niebie, zapomni o nas? 
Ktoś napisał piękne słowa o Bogu: Wiedz, 
że On co dzień głaszcze cię tak czule i z taką 
pełną troskliwości uwagą, że wie nawet to, 
ile masz włosów na głowie. On nie myli cię 
z nikim innym. 

Oczywiście, poza cierpliwością, 
wdzięcznością i troskliwością można się 
od ziemi jeszcze wiele nauczyć. Na pewno można się nauczyć 
mądrości. Wszystkie języki świata bogate są w tzw. przysłowia 
ludowe, które powstawały w bliskości z ziemią, z naturą i z ich 
Stwórcą. Ich nie wymyślili fi lozofowie, tylko prości, ale mądrzy 
ludzie. To są też plony ziemi, którymi my, późniejsze pokolenia 
karmimy się do dzisiaj – przysłowiami i mądrością ludową.  

Drodzy wierni, dzisiaj, jak co roku, przynieśliście do kościoła 
wieniec dożynkowy, który jest symbolem tegorocznych zbiorów 
i płodów ziemi. Jest wyrazem naszej wdzięczności Bogu za te 
obfi te dary ziemi. I kiedy sprawujemy dzisiaj tę Mszę świętą do-
żynkową, to tradycyjnie myślimy o rolnikach i ich pracy na roli. 
Ale pytam: Ilu jest między nami rolników? Niewielu. Bo takie są 
dzisiaj realia życia, że już niewielu z was uprawia ziemię. Dlatego 
dzisiaj ten dożynkowy wieniec nie symbolizuje już tylko pracy 
i wysiłku rolników. Gdyby tak było, ten piękny wieniec i te do-
żynki stawałyby się nam powoli obce i sztuczne. Szczególnie tym 
najmłodszym z nas, którzy sami nie znają i znać nie będą trudu 
pracy na roli, byłoby trudno z dożynkami się identyfi kować. Cóż, 

byłby to dla nich tylko piękny folklor. Większość z nich nie zosta-
nie rolnikami. Zostaną kimś innym. Będą się uczyć, studiować, 
pracować. I najważniejsze jest, by robili to dobrze; żeby nie zapo-
mnieli prosić Boga o Jego błogosławieństwo w swojej pracy, żeby 
ich praca przynosiła innym jak najlepsze owoce, żeby umieli się 
tymi owocami dzielić z innymi i żeby umieli z wdzięcznością - w 
takie dni jak ten – przyjść do kościoła w czasie dożynek i podzię-
kować Bogu w czasie dożynek za owoce swojej pracy. 

Dlatego dzisiaj każdy z nas: uczeń, student, pracownik, praco-
dawca, emeryt, dziecko, ksiądz, młody, dorosły, starszy, wszyscy 
przychodzimy i przynosimy w duchu wiary nasze osobiste wień-
ce, owoce naszej pracy, którą każdy z nas gdzieś tam wykonuje: w 
domu, szkole, zakładach pracy, w biurze, na budowie, na uczel-
niach czy w kościele. Oddajemy Bogu naszą pracę, nasze wysiłki, 
nasze owoce. To są nasze dożynki. To są dożynki współczesnych 
ludzi, którzy też ciężko pracują i z których owoców pracy też inni 
czerpią. 

Cdn.

Wspólne ognisko 
klas I-III
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Wrzesień 
Jeszcze lato nie odeszło,

a już jesień bliska.
Wrzesień milczkiem borowiki

skrył we wrzosowiskach,
na polany rude rydze

stadkami wygonił
i rumiane jabłka strąca

raz po raz z jabłoni.
Jeszcze słońce o południu

tak potrafi przypiec,
jakby to nie wrzesień rządził,

lecz upalny lipiec.
Ale już chłodniejsze noce

niż bywały w lecie.
Liściom - żółknąć czas,

a ptakom - za morza odlecieć!

Z życia parafii
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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)

Nasza szkoła uczestniczy w akcji IV Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia organizowanej w dniu 26 września 2014 r. pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli 
zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległo-
ści. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomo-
ścią trudnych przypadków mnożenia.

Program:
22-25.09.2014. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia
- w domu, w szkole.
26.09.2014. Egzaminy z tabliczki mnożenia.

Z życia Szkoły Podstawowej w Marcyporębie
IV Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia

Zapraszamy na stronę internetową akcji:
http://www.wmtday.org/
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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)

W piątek, 3 X br. o godz. 10.30 została 
odprawiona w mucharskim kościele Msza 
św. w intencji śp. ks. dr. Cz. Wądolnego, 
kapłana wykształconego, a jednocześnie 
miłosiernego, twórcę tutejszej ochron-
ki. Jemu też została dedykowana tablica 
pamiątkowa, którą poświęcono, Poniżej 
zamieszczamy fragment kazania z tej uro-
czystości, które wygłosił ks. proboszcz 
Krzysztof Strzelichowski.

Abyśmy zrozumieli tę Ewangelię, którą przed 
chwilą odczytałem, należy przenieść ją w kontekst 
współczesny. Pan Jezus mówi do ludzi mieszkają-
cych w miastach czy w miejscowościach, w których 
był, w których nauczał, w których czynił cuda, 
gdzie rzeczywiście Bóg był widoczny poprzez 

Dobroć serca ma wyprzedzać
dobroć słowa
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miłość. Mówił: Biada wam, bo przeżyliście dotknięcie miłości 
Bożej, ale niestety nie z tego nie wynikło w sercach mieszkańców 
tej wspólnoty; nie nastąpiło nawrócenie. I mówi o dwóch takich 
krainach - o Tyrze i Sydonie - do których nie dotarł - że gdyby w 
tych miejscowościach, które uchodziły za złe i bezbożne, On się 
pojawił i dokonał tych samych znaków, ich mieszkańcy byliby już 
teraz wielbiącymi Boga. 

Ta Ewangelia jest pewnego rodzaju przestrogą, abyśmy to 
miejsce, w którym żyjemy, w którym objawia się nam Pan Bóg 
poprzez wspólnotę Kościoła, gdzie Pan Jezus daje siebie samego 
poprzez konkretne czyny i dzieła ludzi wierzących, żebyśmy tego 
nie zlekceważyli; żebyśmy przyjęli to miejsce, w którym przyszło 
nam żyć, uznali je za miejsce rozpoznania nawiedzenia przez 
samego Boga. 

Chcemy zatem poprzez tę Eucharystię i poprzez wsłuchiwanie 
się w to słowo dziękować Panu za to życie, dziękować Panu Bogu 
za miejsce, w którym żyjemy i za to konkretne dobro, które tutaj 
się dzieje za sprawą wspólnoty zgromadzonej wokół Jezusa Chry-
stusa. A wspólnota zgromadzona wokół Jezusa Chrystusa nazy-
wa się Kościołem. I znakiem rozpoznawczym tej wspólnoty jest 
to, że buduje jakieś konkretne dobro - miłość nabiera tu wyrazu 
czynnego, całkowitego, dotykalnego. 

Dzisiaj szczególnie chcemy zwrócić uwagę na osobę księdza 
Czesława Wądolnego. Jego życiorys będzie tematem dzisiejszej 
sesji. Był to ksiądz, który tutaj urodził się w połowie wieku XIX. 
Był człowiekiem, który pokochał Pana Jezusa w taki sposób, że 
odkrył powołanie i stał się kapłanem. Oczywiście, nie był kapła-
nem tuzinkowym. Nie dość, że skończył znakomite studia, był 
w Krakowie, to jeszcze był kanonikiem wawelskim, a także pro-

boszczem Kościoła Mariackiego. My dziękujemy Panu Bogu za 
to, że w swoim testamencie zapisał swoje oszczędności na rzecz 
budowy ochronki - czyli przyszłego przedszkola - tutaj, w naszej 
parafii, w Mucharzu. 

Możemy powiedzieć, że ksiądz Czesław, był człowiekiem bar-
dzo wykształconym - posiadał tytuł naukowy doktora, ale przede 
wszystkim wiedział, że Ewangelii nie głosi się tylko poprzez 
mówienie o Panu Jezusie, nie głosi się tylko poprzez mówienie 
o miłości, ale poprzez konkretne czyny. Tak więc oszczędności 
swojego życia zapisał, by zakupiono teren po starej karczmie i 
zalecił, by tam wybudowano właśnie ochronkę - miejsce, gdzie 
będzie kształtowany młody człowiek, by wchodził tam w dorosły 
świat otoczony troską i miłością. To jest konkretne dzieło. 

Jutro będziemy w Kościele wspominać świętego Franciszka, 
który do swoich braci napisał w pewnym liście taką oto rzecz: 
Głoście wszystkim Dobrą Nowinę. W ostateczności mówcie o 
niej. ale przede wszystkim pamiętajcie o czynach...

Ewangelia i bycie chrześcijaninem, uczniem Pana Jezusa 
oznacza, kochani, że dobroć serca ma wyprzedzać dobroć słowa. 
Rozumiemy, na czym polega piękno Ewangelii - na tym, że jak 
odkryjemy, jak bardzo jesteśmy kochani przez Pana Jezusa, to 
możemy być tak dobrymi i tak ofiarnymi, jak sam Pan Jezus. 
Tak więc dziękujemy za to dobro, które trwa. Kiedy prosiłem 
na początku tej Eucharystii o podniesienie rąk „absolwentów” 
tego przedszkola, podniósł się las rąk. Można powiedzieć, że 
przedszkole ufundowane przez księdza Czesława Wądolnego i 
prowadzone przez siostry pasjonistki owocuje - ono jakby idzie 
w świat. 

Cdn. 

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 

Czytając książkę Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, 
natrafimy na fragment wspomnień o dziejach Ko-
ścioła w Polsce w dobie komunizmu. Święty Jan 
Paweł II wspomina w tym fragmencie rozmowę z 

belgijskim księdzem, który powiedział tak: Pan Bóg dopuścił, że 
doświadczenie tego zła, jakim jest komunizm spadło na was. A 
dlaczego tak dopuścił? Nam na zachodzie zostało to oszczędzo-
ne, być może dlatego, że my na zachodzie Europy byśmy nie wy-
trzymali podobnej próby, a wy wytrzymacie. Słowa te jak pisze 
sam autor były prorocze i zawierały pewną diagnozę. Mając na 
myśli obecną sytuację w naszym Kościele, doświadczenie całkiem 
innego zła, o którym mówi się głośno i pisze szeroko, w wielu me-
diach, jest też swego rodzaju próbą, z którą Polski Kościół musi 
się zmierzyć. To doświadczenie zła ma zupełnie inny wymiar i 
zasięg, jest całkiem innego rodzaju, ale jest bardzo trudne, po-
nieważ dotyczy sfery moralności obyczajowej i seksualnej. Takie 
doświadczenia, możemy nazywać trudnymi doświadczeniami, 
bo nie wiadomo czy ująć je w kategoriach bardziej chorobowych 
czy bardziej przestępstwa. Podawane fakty i twierdzenia są trud-

Życie to nie prezent
przewiązany

kokardą
ne do zrozumienia, dla nas przeciętnych odbiorców informacji. 
Jak w każdej informacji i w tym przypadku mamy jeszcze do 
czynienia z szumem informacyjnym. Nikt nie może nam jednak 
zabronić myśleć na temat tych zdarzeń i o nich pisać. Byle nie 
przyklejać pochopnie etykietek: menel, kryminalista, alkoholik, 
zboczeniec czy nieudacznik.    Jedna z pisarek amerykańskich w 
książce „Serce to samotny myśliwy” przeniknęła tajemnicę ludz-
kiej egzystencji i dotarła do najciemniejszych zakątków ludzkiej 
samotności. W książce tej autorka ukazała wielkie dramaty ludzi 
samotnych i bezradnych. Przedstawiła ich namiętności i emocje. 
Tak jak bohaterowie opowieści, ludzie różnych stanów i zawodów 
zmagają się z akceptacją swojego losu, lub pojawiającą się czasem 
nie akceptacją. Najgorsze w tym jest to, że tak ciężko dostrzec 
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własne złe postępowanie i wiszącą nad głową tragedię. Ciągnące 
się miesiącami postępowania w sprawach przestępstw, wykro-
czeń i nadużyć oraz czas odosobnienia służą zebraniu i ocenie 
dowodów. Są też czasem przeznaczonym na przenikliwe studium 
ludzkich emocji bądź zaburzeń osobowych. Jest to także czas na 
refleksje nad odmiennością postępowania, daleko odbiegającą od 
przyjętych norm społecznych i etycznych. Regina Brett w swoich 
książkach zatytułowanych ”Jesteś cudem” i „Bóg nigdy nie mru-
ga” daje czytelnikowi sto lekcji, zatytułowanych między innymi:

Zajmij się tym, co możliwe.

Wyolbrzymiaj dobro.

Każda przeszkoda jest misją do Boga.

Wsłuchaj się w siebie.

Odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz we własnym wnę-
trzu. Bóg nie zawsze powołuje silnych.   Uważaj na słowa. Po-
wściągnij język i pióro.    Święty jest ten, kto wie jak mocno kocha 
go Bóg.   W chwilach zwątpienia albo wahania zatrzymaj się i 
zrób miejsce dla Boga.  Czas leczy niemal wszystkie rany – daj 
mu tylko trochę czasu.  Życie jest za krótkie, żeby tracić czas 
na nienawiść.  Życie nie jest przewiązane kokardą, ale i tak jest 
wspaniałym prezentem.

B.Ł.
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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)

Choć pewnie powinnyśmy rozmawiać raczej o Pasz-
kówce, z której pochodzi. A dlaczego o Armenii? Bo 
tam aktualnie ks. Mirosław studiuje. Ten kraj zrobił 
na nim ogromne wrażenie, zwłaszcza niespotykana go-
ścinność jej mieszkańców. Fragment rozmowy poniżej.

- Jestem kapłanem od roku 2009; aktualnie (od miesiąca) studiuję 
w Armenii. Urodziłem się 28 czerwca 1979 roku w Wadowicach. 

- Pochodzi Ksiądz z Paszkówki?
- Tak, tu skończyłem też szkołę podstawową. Potem ukończyłem 
technikum elektryczne w Skawinie, a następnie przez 5 lat stu-
diowałem na AGH na kierunku telekomunikacja. Potem wstąpi-
łem do seminarium.

- Czy studia na AGH pomogły jakoś w kapłaństwie?
- Myślę, że nauczyły mnie samodzielności i pewnej dojrzałości 
w myśleniu. 

Z księdzem Mirosławem Cichoniem
o Armenii
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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. 

- Jaki kierunek wybrał ksiądz na seminarium?
- Byłem u księdza Żelaznego na patrologii. Tam pisałem pracę na 
temat świętego Grzegorza Wielkiego. Potem ksiądz Żelazny za-
proponował, żebym został u niego i pisał doktorat. Zasugerował, 
abym zajął się językiem staroormiańskim. 

- Ma Ksiądz jakiś szczególny talent w tym kierunku?
- Powiedzmy, że jak na stopień trudności staroormiańskiego, 
to idzie mi dobrze (śmiech). Na miejscu posługuje się językiem 
angielskim. 

- Czym zajmował się Ksiądz po święceniach?
- Przez 4 lata pracowałem w Parafii Matki Bożej Różańcowej na 
osiedlu Piaski Nowe i przez niespełna rok pracowałem w Libiążu 
w Parafii Przemienienia Pańskiego.

- Do Armenii wyjeżdżał ksiądz ze strachem?
- Oczywiście że tak, bo w zasadzie jedynie w oficjalnej korespon-
dencji zaznaczono, że zapewnią mi mieszkanie, jedzenie i studia, 
ale nie wiedziałem do końca, jak to wszystko będzie wyglądać. 
Bogu dzięki, są aktualnie loty bezpośrednie z Warszawy do Ere-
wania, więc z tym nie ma problemu. Na miejscu odebrał mnie 
kapłan z Kościoła apostolskiego. 

- Jakie są Księdza pierwsze wrażenia? 
- Niesamowicie gościnni ludzie. Zetknąłem się tam z gościnno-
ścią, która u nas dziś się już rzadko zdarza. Nie ma dnia, żeby 
ktoś się nie zapytał, czy czegoś nie mam, czy czegoś nie potrzebu-
ję. A wszystko to pomimo, iż Polska jest dla nich zdecydowanie 
bogatszym krajem. A jednak nie ma czegoś takiego, że ja jestem z 
bogatszego kraju, to jestem bogatszy i sam sobie poradzę. Wiedzą 
też, że ciężko się tam żyje bez znajomości ich języka. Wiedzą, 
że jestem z Kościoła katolickiego, choć mieszkam i studiuję 
wśród kapłanów Kościoła apostolskiego, Kościoła odłączonego 
od Rzymu od 552 roku. W Eczmiadzynie, gdzie mieszkam, jest 
siedziba zwierzchnika Kościoła apostolskiego, natomiast katolicy 
mieszkają na północy kraju i niewielka wspólnota jest w stolicy 
- w Erewaniu. 

- Armenię można nazwać pierwszą córą Kościoła?  
- Armenia była pierwszym państwem, którego władca przyjął 
oficjalnie chrześcijaństwo. Twierdzą, że było to już w 301 roku. 
Ojciec Jan Paweł II był tu w 2001 roku na obchodach 1700-lecia 
chrztu Armenii. 

Cdn. 

Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Bia-
łej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, jako drugi syn Stefana 
i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry. Był 
bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował 
na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie 
studiów zupełnie stracił wiarę.

23 kwietnia 1846 r. został aresztowany przez policję carską 
pod zarzutem udziału w spisku i osadzony w X pawilonie Cy-
tadeli Warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował; powracając 
do zdrowia, przemyślał dokładnie swoje życie i nawrócił się. 
Uwolniony z więzienia po blisko roku, podjął dalsze studia, a 
jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia.

Po ukończeniu studiów, 8 grudnia 1848 r. wstąpił do klaszto-
ru kapucynów. Już 21 grudnia przyjął habit zakonny i otrzymał 
imię Honorat. Pierwszą profesję złożył dokładnie rok później. 
Chociaż pragnął być bratem zakonnym, przełożeni polecili mu, 
aby przygotowywał się do kapłaństwa. Po ukończeniu studiów 
teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 27 listopada 1852 r. 
Wkrótce został mianowany profesorem retoryki oraz sekreta-
rzem prowincjała, lektorem teologii i spowiednikiem nawracają-
cych się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista i 
misjonarz ludowy. Pracując w III Zakonie św. Franciszka, gorli-
wie działał w kościołach Warszawy. Swoją głęboką religijnością i 
troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa.

13 października

Błogosławiony Honorat Koźmiński,
prezbiter

W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie, o. 
Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod Warszawą. 
Pomimo trudnych warunków tworzył tam dalej grupy tercjarek. 
Około 1889 r. zwrócił się do Stolicy Świętej o zatwierdzenie zgro-
madzeń bezhabitowych. W tym samym roku uzyskał aprobatę. 
Dzięki temu powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, z których 
na przestrzeni lat uformowały się liczne zgromadzenia zakonne. 
Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego i twórcą 
jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świec-
kich. Poprzez swoje duchowe córki i synów starał się docierać 
do wszystkich środowisk i odrodzić w społeczeństwie ducha 
gorliwości pierwszych chrześcijan. Kierował tymi wspólnotami 
przez konfesjonał i korespondencję, ponieważ rząd carski nie 
pozwoliłby na formowanie się nowych zakonów, zaś w roku 
1864 skasował zakon kapucynów, pozostawiając tylko klasztor 
w Zakroczymiu. Do dziś istnieją trzy zgromadzenia honorackie 
habitowe: felicjanki - powołane we współpracy z bł. Marią An-
gelą Zofią Truszkowską, serafitki i kapucynki oraz czternaście 
bezhabitowych, utajonych przed carskim zaborcą.

Zgromadzenia o. Honorata podejmowały prace charytatywne 
i apostolskie, m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w 
fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi sta-
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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 

W dniach 13 i 14 września br. grupa 50 osób, w 
tym ks. prob. Leszek Filipek uczestniczyła w para-
fialnej pielgrzymce do Niepokalanowa i Warszawy. 
Pierwszym tematem pielgrzymki były postaci trzech 
wielkich kapłanów: o. Maksymiliana Kolbe, ks. Je-
rzego Popiełuszki i kard. Stefana Wyszyńskiego. W 
ich osobowościach zaznaczyła się głęboka pobożność 
maryjna, i właśnie cześć dla Matki Bożej była drugim 
tematem wędrówki.

Pielgrzymi wyruszyli w drogę spod kościoła w Przytkowi-
cach w sobotę o godz. 6 rano. Wspólna wędrówka rozpoczęła 
się od odśpiewania Godzinek, potem była jeszcze cząstka ró-
żańca. Z Krakowa droga w kierunku Warszawy. Ruch samo-
chodów był jeszcze niewielki, droga biegła szybko. Już po godz. 
9 pielgrzymi przybyli do pierwszego celu – sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej. Sanktuarium to 
położone jest na północnych obrzeżach miasta, wśród domów 
jednorodzinnych. Pielgrzymów powitała przewodniczka, któ-
ra oprowadziła grupę po świątyni i opowiedziała jej historię. 
Sanktuarium jest młode – powstało w 1989 r. Inicjatorem 
jego powstania był ówczesny biskup sandomiersko-radomski 
Edward Materski, wilnianin, który tworząc to sanktuarium 

Pielgrzymka
do Niepokalanowa
i Warszawy (cz. I)

Kopia Ostrej Bramy

Ogólny widok sanktuarium

rych i upośledzonych. Powstały w 1893 r. na terenie Królestwa 
ruch mariawitów zaszkodził opinii o. Honorata. Gdy w 1908 r. 
biskupi zreorganizowali jego zgromadzenia, a ich postanowienie 
zatwierdził Watykan, zalecając o. Honoratowi powstrzymanie 
się od dalszego kierowania nimi, przyjął to z pokorą i posłuszeń-
stwem.

Ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 r. 
został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów 
i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Jednocześnie 
prowadził intensywną pracę pisarską, zabierał głos w aktualnych 
sprawach, zajmował się zagadnieniami społecznymi. Był człowie-
kiem wielkiej gorliwości, jeśli chodzi o zbawienie dusz. Wiele go-
dzin spędzał w konfesjonale. Praktykował surowe umartwienia, 
sporo czasu spędzał na modlitwie.

Pozbawiony słuchu i cierpiący fizycznie, resztę lat spędził na 
modlitwie i kontemplacji. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w 
opinii świętości 16 grudnia 1916 r. 16 października 1988 r., w 10. 
rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go św. Jan Paweł II. Bł. 
Honorat jest głównym patronem diecezji łowickiej.
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chciał ułatwić pielgrzymom z zachodu i południa uczczenie 
Matki Bożej Miłosierdzia. Przy świątyni jest uliczka, nad którą 
zbudowana jest brama – kopia Ostrej Bramy z Wilna. W bra-
mie jest kaplica, a w niej kopia wileńskiego obrazu Maryi. W 
2005 r. obraz został ukoronowany. Po modlitwie przy obrazie 
pielgrzymi przeszli do kościoła, w którym szczególną uwagę 
zwracają witraże z postaciami polskich świętych. W świątyni 
pielgrzymów pozdrowił kustosz sanktuarium. Sanktuarium 
czeka ważne wydarzenie – w październiku świątynia zostanie 
ogłoszona bazyliką mniejszą. Przed uroczystością budowane są 
schody do świątyni.

Chętni weszli na wieżę, aby popatrzeć na panoramę Skarży-
ska i okolicy. Potem jeszcze czas na kawę, wizytę w sklepiku i 
ruszamy w dalszą drogę! Ale o tym, co dalej – już za tydzień.

xlf

 

Uczestnicy pielgrzymki przed Ostrą Bramą

Obraz
Matki
Bożej
Miłosierdzia
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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 

5 października na łowiskach wędkarskich w Podolszu 
drużyna Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w 
Radoczy odniosła zwycięstwo w Mistrzostwach Szkół w 
Grillowaniu Karpia.

Były to zawody w ramach Wielkich 
Zatorskich Żniw Karpiowych, w których 
konkurowały ze sobą ekipy kucharskie z 
sześciu szkół ponadgimnazjalnych:

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 
im. prof. Odona Bujwida w Krakowie,

- Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastro-
nomicznych z Tarnowa,

- Zespół Szkół Gastronomicznych nr 
1 w Krakowie,

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Augustyna Suskiego w 
Nowym Targu,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Małopolska Szkoła Gościnności im. Ty-
tusa Chałubińskiego w Myślenicach,

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w 
Radoczy. 

Fantazje na temat 
grillowanego karpia
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Zespół Szkół CKU reprezentowali uczniowie klasy IV Tech-
nikum Organizacji i Usług Gastronomicznych: Jakub Banaś oraz 
Agata Mazurek, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych - pani Anny Pietraszewskiej i Dagmary Karpińskiej.

Składamy im serdeczne podziękowania tym bardziej, że szko-
ły krakowskie należą do elity szkół gastronomicznych i oczywi-
ście gratulujemy zwycięstwa.

Uczniowie klas żywieniowych przygotowali na tę okazję 
również Radoczański jabłecznik oraz smalec, którym częstowali 
przybyłych gości.
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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 

Legenda głosi, że Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, 
które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: 
„Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie stanie-
cie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się 
więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie nie-
bieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie 
przyjmuje” (Mt 18, 1-5).

Nie wiemy nic o latach dziecięcych i młodzieńczych Ignacego. 
Spotykamy go dopiero jako trzeciego z kolei biskupa Antiochii 
(po św. Piotrze Apostole i św. Ewodiuszu). W czasie prześlado-
wania za cesarza Trajana Ignacy został uwięziony i skazany na 
śmierć. Wysłano go pod eskortą żołnierzy do Rzymu, aby tam 
rzucić na pożarcie dzikim zwierzętom w czasie organizowanych 
właśnie igrzysk. W czasie tej podróży Ignacy zatrzymał się w 
Smyrnie, gdzie czekał na okręt. Korzystając z chwilowej przerwy, 
napisał 4 listy do gmin chrześcijańskich: w Efezie, Magnezji, w 
Trallach i w Rzymie. Wyszedł mu naprzeciw św. Polikarp z liczną 
delegacją, by uczcić w ten sposób bohatera. Polikarp dostarczył 
Ignacemu materiału do pisania i zobowiązał się odesłać jego 
listy do adresatów. Ignacy ukazał w tych listach Chrystusa jako 
prawdziwego Boga i człowieka, łączącego w sobie naturę Boską i 
ludzką; określił Kościół jako katolicki na oznaczenie całego ludu 
Bożego złączonego z Chrystusem w jeden organizm. W swoich 
listach Ignacy wyraził żarliwość wiary oraz głęboki pokój serca 

17 października  
Święty Ignacy Antiocheński,
biskup i męczennik wobec czekającego go męczeństwa. Listy te są ważnym doku-

mentem wiary pierwotnego Kościoła. W Godzinie Czytań we 
wspomnienie św. Ignacego czytamy jego znamienne słowa napi-
sane do Rzymian, których prosił, aby nie starali się o uwolnienie 
go od męczeńskiej śmierci, której bardzo pragnął: „Pozwólcie mi 
się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę 
do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich 
zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za 
mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą 
ofiarną dla Boga”. W Troadzie Ignacy musiał ponownie przesiąść 
się na inny okręt. Skorzystał z okazji, by napisać listy do Fila-
delfii, Smyrny i do św. Polikarpa. Z Troady dotarł do Neapolu, 
miasta w Macedonii (dzisiaj nosi ono nazwę Cavalla), a następnie 
musiał podążać pieszo pod eskortą do Filippi, Salonik i Dyrra-
chium. Tam dopiero wszyscy wsiedli na statek i dopłynęli do 
portu włoskiego, Brindisi. Stąd znowu pieszo szli drogą lądową 
aż do Rzymu. Dla osiemdziesięcioletniego starca cała ta podróż 
była prawdziwą katorgą.

Św. Ignacy, „Teoforos” (tzn. „niosący Boga”) - jak przedstawia 
się w pismach - zginął śmiercią męczeńską na arenie w Rzymie, 
prawdopodobnie w Koloseum. Dzieje jego bohaterskiej śmier-
ci opisali między innymi: św. Ireneusz, Orygenes, Euzebiusz 
z Cezarei, św. Polikarp, św. Jan Chryzostom i św. Hieronim. 
Przyjmuje się, że jego śmierć miała miejsce ok. roku 107. Chrze-
ścijanie zebrali ze czcią pozostałe na arenie kości Męczennika, a 
potem przewieźli je do Antiochii. Wiemy o tym z mowy św. Jana 
Chryzostoma, poświęconej Ignacemu. Cesarz Teodozjusz II (+ 

450) nakazał umieścić relikwie św. Ignacego w świątyni Fortuny, 
zamienionej na chrześcijańską. Trzecie przeniesienie relikwii 
odbyło się w roku 540, kiedy Chozroes, król perski, najechał na 
Palestynę i Syrię. Wreszcie relikwie powróciły do Rzymu, kiedy 
w VII w. Saraceni zajęli Syrię. Imię św. Ignacego wymieniane jest 
w Kanonie Rzymskim.
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

W sołectwie Półwieś rywalizowali strażacy ochot-
nicy w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych 
2014. W niedzielne popołudnie 7 września 2014 
roku na obiekcie sportowym WKS „VICTORIA” w 
Półwsi rozegrano gminne zawody sportowo - pożar-
nicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej 
Gminy.

W zawodach udział brało 5 Jednostek OSP, z których rywali-
zowało 10 drużyn, w następujących kategoriach:

1. Seniorzy Mężczyźni,
2. Seniorki Kobiety,
3. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta, Gru-

pa wiekowa 10 - 16 lat,
4. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa 

wiekowa 10 - 16 lat,
5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa 

wiekowa 16 - 18 lat.
Sędzią Głównym zawodów był dh Tadeusz Dębski Komendant 

Gminny OSP Spytkowice. 

Wyniki końcowe:

Kategoria Seniorzy: 1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE,
2 Miejsce - OSP BACHOWICE,
3 Miejsce - OSP PÓŁWIEŚ, 
4 Miejsce - OSP Miejsce,
5 Miejsce - OSP Ryczów.

Kategoria Seniorki:
1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Dziew-
częta 10 - 16 lat,:

1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE.

Zawody sportowo-pożarnicze

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 
10 - 16 lat,:

1 Miejsce - OSP BACHOWICE.
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 
16 - 18 lat,:

1 Miejsce - OSP BACHOWICE,
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Zawody swym udziałem zaszczycili:
- Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego 

Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach st. kpt. Mirosław Ma-
tusik,

- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice 
- Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, 

- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytko-
wice dh Zbigniew Malaga

- V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytko-
wice dh Marian Ryba

- Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski, 
- Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski,
- Radni Rady Gminy Spytkowice, Sołtysi oraz członkowie Rad 



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

12 października 201448 

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

 4912 października 2014

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)

23 września 2014 roku klasy gimnazjalne z Zespołu 
Szkół w Skawinkach odwiedziły Muzeum Jana Pawła II.

WYCIECZKA KLAS GIMNAZJALNYCH
DO MUZEUM ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
DO WADOWIC
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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)

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
we FrydrychowicachŚlubowanie

klas I Szkoły Podstawowej
Ślubowanie

klas I Szkoły Gimnazjum



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

12 października 201450 

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

 5112 października 2014

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.

Feliks Rapagnano (Feliks de Nicola) urodził się w Monte-
granaro koło Ankony we Włoszech w 1540 roku. Był drugim 
z czworga dzieci bardzo biednej i pobożnej rodziny robotnika 
budowlanego Jeremiasza Rapagnano i Teodory Giovannuzzi. 
Ponieważ był dzieckiem dość nieporadnym, rodzice wysłali go 
do znajomego rolnika, któremu pomagał paść owce, co dawało 
mu wiele okazji do modlitwy i medytacji. Po śmierci rodziców 
rodzeństwo bardzo źle go traktowało, zwłaszcza starszy brat Si-
lenzio. Być może sytuacja rodzinna miała wpływ na tak wczesne 
podjęcie decyzji o realizacji powołania zakonnego. Gdy ukończył 
zaledwie 16 lat, Feliks wstąpił do zakonu kapucynów w Jesi, gdzie 
przybrał imię Serafin. Podobno powiedział wtedy: „Nie mam nic 
prócz krucyfiksu i różańca, ale z nimi mam nadzieję pomóc bra-
ciom i zostać świętym”.

Pomimo dobrej woli i wielkiego wysiłku, przez długi czas miał 
problemy z wykonaniem prostych poleceń przełożonych, za co 
często go karcono. Spotkało go też wiele przykrości i docinków, 
które przyjmował z dużą cierpliwością i spokojem. Długie godzi-
ny, zwłaszcza w nocy, spędzał w kościele na modlitwie. Do jego 
przemiany przyczynił się głos dochodzący z tabernakulum: „by 
służyć Panu, musisz umrzeć dla siebie i zaakceptować wszelkie 
trudności”. Od tej pory stał się wzorowym kwestarzem. Pilnie 
pracował jako ogrodnik i furtian. Bóg obdarzył go wieloma cha-
ryzmatami: darem poznania, umiejętnością czytania w sercach 
ludzi i uzdrawiania. Mimo że był niepiśmienny, przychodzili 
do niego po radę i naukę ludzie świeccy i duchowni, niekiedy 
wysoko postawieni (m.in. książęta Bawarii i Parmy, szlachta i 
arystokracja z Bolonii, dostojnicy kościelni, w tym kard. Bandini 
i kard. Bernerio).

Nie chciał nigdy, by całowano jego rękę bądź tunikę. Nosił sta-
le przy sobie różaniec i mosiężny krucyfiks, który podawał pra-

    12 października

Święty Serafin z Montegranaro,
zakonnik gnącym go pozdrowić. Pewien śmiertelnie chory biskup, którego 

dzięki modlitwie św. Serafina Bóg uzdrowił, żartując powiedział 
do niego: „Bracie, odbyłem długą podróż. Już miałem nadzieję, 
że wejdę do raju. Ale przez ciebie drzwi niebios zostały mi zatrza-
śnięte przed samym nosem. Zostałem zrzucony ze schodów i oto 
wróciłem do świata”.

Zdarzyło się też, że pewna kobieta zapytała go, czy urodzi 
chłopca, czy dziewczynkę. Serafin początkowo próbował unik-
nąć odpowiedzi, ale gdy kobieta nalegała narzekając, że nie wie 
jakie dziecku nadać imię, śmiejąc się powiedział: „Jeśli o to cho-
dzi, wybierz Urszulę i jej towarzyszki”. Przewidział, że kobieta 
urodzi kilka dziewczynek.

Serafin wzorował się na założycielu zakonu, a niektóre wyda-
rzenia z jego życia przypominały te opisane w „Kwiatkach św. 
Franciszka”. Był wzorem posłuszeństwa zakonnego i cierpliwości 
wobec braci. Odznaczał się miłością do Eucharystii i Matki Naj-
świętszej. Długie godziny spędzał na modlitwie. Kochał przy-
rodę i wszystkie stworzenia. Był radosny i miał duże poczucie 
humoru.

Całe życie przenoszono go z jednego do drugiego klasztoru 
prowincji Marche (Loro Piceno, Corinaldo, Ostra, Ancona, S. 
Elipidio, Montolmo). Zmarł 12 października 1604 r. w Ascoli 
Piceno, gdzie przebywał od 1590 r. Bardzo go lubiano w tej miej-
scowości, dlatego gdy w 1602 r. miało dojść do przeniesienia go 
do innego klasztoru, protestowały władze miejskie.

Na wieść o jego śmierci w 1604 r. papież Paweł V poprosił o 
zapalenie specjalnej lampy na jego grobie. Znajduje się on do dziś 
w kapucyńskim opactwie w Ascoli Piceno.

Beatyfikowany został w 1729 r. przez Benedykta XIII. Kano-
nizował go w 1767 r. Klemens XIII, który w bulli kanonizacyjnej 
napisał, że Serafin, ten wielki analfabeta, był człowiekiem, który 
„wiedział, jak czytać i rozumieć wielką księgę życia, jaką jest nasz 
Zbawiciel, Jezus Chrystus. Dlatego też zasługuje, by być wymie-
nianym jako Jego uczeń”.
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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)

Nasze jesienne wędrówki rozpoczęła klasa III gim-
nazjum, która pod wodzą p. dyrektora Marka Pelczara 
wspięła się na Groń Jana Pawła II. Wycieczka - jak wi-
dać na zdjęciach - była bardzo udana, co zainspirowało 
innych do zdobywania kolejnych szczytów.

W słoneczną sobotę - 12.10.2013r. (pod wodzą nauczycieli 
i rodziców) Koło Turystyczne wyruszyło do Stryszawy - Siw-
cówki. To niezwykle urokliwe miejsce, 
odwiedzane w latach 1960-67 przez 
Pasterzy Kościoła polskiego - Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i Kardynała Karola Wojty-
łę. Ich pobyt upamiętniają pomnik w 
Siwcówce, a na szczycie Jałowca - krzyż 
z wygrawerowaną tablicą. Docelowym 
punktem wycieczki był Jałowiec (1111 
m. n. p.m.) - najwyższy szczyt Pasma 
Jałowieckiego.

Pogoda dopisywała. W wyśmieni-
tych humorach wędrowaliśmy leśnymi 
duktami wśród skarłowaciałych świer-
ków i buków. Las mienił się wszystkimi 
kolorami jesieni. Po dotarciu na szczyt, 
naszym oczom ukazała się rozległa 
panorama - pasma należące do Beski-
du Żywieckiego, Śląskiego, Magury 
Orawskiej, a także Małej Fatry. W 
drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze 
do przepięknie położonego na zboczu 
schroniska Opaczne. Niektórzy posilali 
się prowiantem, inni korzystali z do-

Na turystycznym szlaku
Leskowiec-Jałowiec-Szyndzielnia-Klimczok

stępnych huśtawek. Kolejna wyprawa miała miejsce 19.10.2013r. 
Tym razem Beskid Śląski - Szyndzielnia-Klimczok. Nasze szeregi 
zasilili koledzy i koleżanki z zaprzyjaźnionej Szkoły Katolickiej 
SPSK z Ponikwi. Część trasy przejechaliśmy kolejką gondolową 
(na Szyndzielnię), a stamtąd wyruszyliśmy na pobliską górę 
Klimczok (1117m. n.p.m.). Zmierzając niebieskim szlakiem do 
Szczyrku, nawiedziliśmy także Sanktuarium Matki Bożej Królo-
wej Polski „Na Górce”. Miejsce związane z objawieniami Matki 

Bożej dwunastoletniej dziewczynce 
- Mariannie.

Wyprawę zakończyliśmy w cukier-
ni, pałaszując pyszne lody i dzieląc się 
wrażeniami z jesiennych wędrówek.
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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 dniu 18.09.2014r. w szkole podstawowej w Stry-
szowie gościnnie wystąpiła Orkiestra Dęta ze Stry-
szowa pod batutą kapelmistrza i zarazem instruktora 
muzycznego pana Kazimierza Gromady z Wadowic.

Orkiestra, którą tworzą m. in. absolwenci naszej szkoły, dała 
godzinny koncert utworów poważnych i rozrywkowych. Muzycy 

Muzyczna uczta
wspólnie wykonali kilka utworów, a także indywidualnie zapre-
zentowali swoje wybitne zdolności. Podczas występów pan Gro-
mada omówił instrumenty wykonawców.

Była to prawdziwa uczta dla ucha i ciekawa lekcja muzyki o 
czym świadczyły gromkie brawa, którymi artyści zostali nagro-
dzeni przez szkolną społeczność po zakończeniu koncertu.
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

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

Kto? Sługa Boży o.Rudolf Warzecha, kandydat na 
ołtarze, znany wielu osobom z Wadowic i okolic. Jego 
wspaniałą postawę nakreślił w kazaniu o. Szczepan 
Praśkiewicz, postulator w procesie beatyfikacyjnym. 
Wygłosił je w niedzielę 21 września br. W pierwszej 
części, którą drukujemy poniżej, przedstawia o. Rudol-
fa jako świetnego wychowawcę dzieci i młodzieży.

Drodzy w Chrystusie siostry i bracia
Oto słowa św. Pawła, z listu do Filipian, które słyszeliśmy 

przed chwilą w drugim czytaniu mszalnym. Kościół wybrał je do 
naszej medytacji na dzisiejszą niedzielę. Są one bardzo aktualne! 
Iluż to ludzi szuka bowiem szczęścia poza Chrystusem; szuka 
szczęścia tam, skąd raczej należałoby uciekać, bo szuka go w 
alkoholu, w narkotykach, w luzactwie moralnym. I jakże często 
są oni potem rozczarowani, ale wtedy jest już za późno, by cokol-
wiek zmienić! Trzeba jedynie powierzyć się Bożemu Miłosierdziu 
i czynić pokutę!

W kontekście słów Apostoła: „dla mnie bowiem żyć – to Chry-
stus, a umrzeć – to zysk!” (Flp 1,21), chcę wam dziś, moi drodzy, 
powiedzieć parę słów o człowieku, który jeszcze niedawno temu 
żył pośród nas (zmarł bowiem 15 i pół roku temu), człowieku 
dla którego przywołane słowa św. Pawła były życiowym progra-
mem. Człowiekiem tym był z pewnością znany dla wielu z was 
mój współbrat zakonny, o. Rudolf Warzecha, karmelita bosy z 
klasztoru na Wadowickiej Górce. Widzimy przed ołtarzem na 
portrecie jego pogodne oblicze. Od kilku lat trwa jego proces 
beatyfikacyjny, tj. dochodzenie kanoniczne zmierzające do wy-
niesienia go na ołtarze, aby mógł być naszym patronem, wzorem 
do naśladowania i orędownikiem przed Bogiem. Dochodzenie to 
prowadzi dobrze wam znany ks. dr Andrzej Scąber, kierownik 
Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w 

Ukazywał pogodne oblicze Chrystusa
Krakowie, zastępujący w te dni waszego ks. proboszcza Janusza 
Żmudę, który zaprosił mnie dzisiaj do was. Kim był i co robił o. 
Rudolf, by być kandydatem do chwały ołtarzy? Jak realizował on 
w swym życiu to zawołanie św. Pawła: „dla mnie bowiem żyć – to 
Chrystus, a umrzeć – to zysk!” (Flp 1,21).

Oto, moi drodzy, kilka, trzy aspekty jego życiowego przesła-
nia, niejako trzy fotografie o. Rudolfa, kapłana i zakonnika, dla 
którego, powtórzmy – żyć znaczyło Chrystus, a umrzeć znaczyło 
zysk! – skądinąd zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa, który 
przecież uczył, że kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto 
straci swe życie z powodu Jego i ewangelii, ten je zachowa (por. Łk 
9,24).  Pierwsza z tych fotografii, moi drodzy, przedstawia nam 
o. Rudolfa jako tego, który ukazywał dzieciom, młodzieży i wy-
chowankom pogodne oblicze Zbawiciela. U progu swego kapłań-
stwa, najpierw w Wadowicach, a potem w Krakowie, o. Rudolf 
był duszpasterzem dzieci i młodzieży, skupiając ich w Bractwie 
Dzieciątka Jezus, a później tworząc podstawy duszpasterstwa 
akademickiego wśród studentek ówczesnej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej (która dziś jest Uniwersytetem Ekonomicznym), 
sąsiadującym z naszym klasztorem na krakowskich Rakowicach. 
O. Rudolf był nadto wychowawcą młodzieży zakonnej: alumnów 
Niższego Seminarium, nowicjuszów, kleryków. Uczył wszystkich 
miłości do Pana Boga, do Najśw. Maryi Panny, do św. Józefa i 
do świętych. I uczył – czego sam doświadczyłem jako jego wy-
chowanek w nowicjacie – nie tyle słowem, ile raczej przykładem 
własnego życia. Naczelną zasadą jego pracy wychowawczej było 
zaufanie do wychowanka i szacunek wobec każdego człowieka. 
Wychowywał w duchu ewangelicznych błogosławieństw i uka-
zywał nam pogodne oblicze Chrystusa, sam – zawsze radosny i 
uśmiechnięty, co widać na jego portrecie – będąc niejako żywą 
Pana Jezusa ikoną.

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 
 

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)

Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem 
św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest 
zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to potwierdzać 
pośrednio św. Paweł Apostoł, w Liście do Kolosan. Naukę Chry-
stusa Łukasz przyjął przed przystąpieniem do św. Pawła. 

Z zawodu Łukasz był lekarzem, jak o tym pisze wprost św. 
Paweł Apostoł. Należał do ludzi wykształconych i doskonale 
obeznanych z ówczesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny 
język grecki, kronikarska dokładność informacji i umiejętność 
zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu jest powierzchow-
na, a łacińskie imię wskazuje na jego pochodzenie. Około 40 r. po 
narodzeniu Chrystusa i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej 
Antiochii stał się wyznawcą Chrystusa. Około 50 r. po raz pierw-
szy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza się do niego 
jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Nie wiemy, dlaczego 
dopiero w Troadzie św. Paweł zabrał go ze sobą w długą podróż 
apostolską. W Filippach św. Paweł go zostawia, znowu nie wiemy 
z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej podróży, która roz-
poczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza się ponownie do Apostoła, 
aby go już więcej nie opuścić. Towarzyszy mu do Jerozolimy, 
potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, 
że jako jedyny pozostał przy św. Pawle w więzieniu w Rzymie. 
W czasie aresztowania i dwóch lat więzienia św. Pawła w Cezarei 
Palestyńskiej Łukasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych 
świadków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii. Nie 
wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. 
Pawła (+ 67). Ojcowie Kościoła i liczne legendy wymieniają wiele 
różnych miejsc (Achaję, Galię, Macedonię itp.), w których miał 
nauczać. Wydaje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopo-
dobna wydaje się wzmianka, w której autor pewnego prologu do 
Ewangelii (pochodzącego z II w.) twierdzi stanowczo, że Łukasz 
zmarł w Beocji przeżywszy 84 lata. Tak dawna wzmianka, sięga-
jąca czasów niemal apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie 

 18 października  

Święty Łukasz
wspomina jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz 
zmarł „pełen Ducha Świętego”. Dlatego późniejsze świadectwa o 
jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą.

Święty Łukasz Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pa-
miątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. 
Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdo-
podobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich 
jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę 
i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli 
do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szcze-
gółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny 
przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i 
Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie 
Jezusa i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewan-
gelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół 
z życia Matki Bożej. On także przekazał pierwsze wystąpienie 
Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na Jego życie, wskrzeszenie 
młodzieńca z Nain, opowiadanie o jawnogrzesznicy w domu 
Szymona faryzeusza, o posługiwaniu pobożnych niewiast, za-
pisał okrzyk niewiasty: „Błogosławione łono, które Cię nosiło”, 
gniew Apostołów na miasto w Samarii, rozesłanie 72 uczniów 
oraz przypowieści: o miłosiernym Samarytaninie, o nieurodzaj-
nym drzewie, o zaproszonych na gody weselne, o zgubionej owcy 
i drachmie, o synu marnotrawnym, o przewrotnym włodarzu, o 
bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowienia dziesięciu 
trędowatych i nawrócenie Zacheusza.

Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apostolskie. Jest 
to bowiem jedyny dokument o początkach Kościoła, mówiący o 
tym, co się działo po wniebowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu 
wypadkach Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wyda-
rzeń, związanych z podróżami apostolskimi św. Pawła, dlatego 
przekazał ich przebieg z niezwykłą sumiennością.

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai. Według 
legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, 
Matki Bożej.  Według innej opowieści kopią jednego z obrazów 
św. Łukasza jest ikona jasnogórska.

Małgorzata urodziła się 
22 lipca 1647 r. w Burgundii 
(Francja). Kiedy Małgorzata 
miała zaledwie 4 lata, złoży-

   14 października   
Święta Małgorzata Maria Alacoque
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W niedzielę (28.09) Ośrodek Kultury Gminy Tomice zor-
ganizował wycieczkę w Tatry. Uczestnicy wyjazdu pod okiem 
przewodnika tatrzańskiego przemierzali tatrzańskie szczyty. 
Górska wyprawa rozpoczęła się od wyjazdu kolejką na Kasprowy 
Wierch. W dalszą trasę uczestnicy udali się pieszo, wędrując na 
Kondracką Kopę, Giewont, a następnie schodząc do Doliny Ma-
łej Łąki. Przejście całej trasy zajęło około 9 godzin. Dzięki pięk-
nej pogodzie uczestnicy wycieczki mogli podziwiać uroki Tatr, a 
także ujrzeli Trzy Korony oraz Babią Górę, które w tym dniu były 
doskonale widoczne.

www.tomice.pl

W TATRY Z OŚRODKIEM KULTURY 
GMINY TOMICE

ła ślub dozgonnej czystości. Jej ojciec był notariuszem i sędzią. 
Zmarł, gdy Małgorzata miała 8 lat. Oddano ją wtedy do kolegium 
klarysek w Charolles. Ciężka choroba zmusiła ją jednak do po-
wrotu do domu. Oddana z kolei na wychowanie do apodyktycz-
nego wuja i gderliwych ciotek, wiele od nich wycierpiała. Cho-
roba trwała cztery długie lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. 
Nie pociągał jej świat, czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też 
gorąco poświęcić się służbie Bożej. Musiała jednak pomagać w 
domu swoich opiekunów. Marzenie jej spełniło się dopiero kiedy 
miała 24 lata. Wstąpiła wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) 
w Paray-le-Monial. Zakon ten założyli św. Franciszek Salezy (+ 
1622) i św. Joanna Chantal (+ 1641), a przez 40 lat kierownictwo 
duchowe nad nim miał św. Wincenty a Paulo (+ 1660). Małgorza-
ta otrzymała habit zakonny 25 sierpnia 1671 r. Musiała wyróż-
niać się wśród sióstr, skoro dwa razy piastowała urząd asystentki 
przełożonej, a w latach 1685-1687 była mistrzynią nowicjuszek.

Małgorzata była mistyczką - od 21 grud-
nia 1674 r. przez ponad półtora roku Pan 
Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej 
swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich 
miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, by 
często przystępowała do Komunii świętej, 
jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a 
przede wszystkim tego, by przyjmowała Go w 
Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca. 
Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na 
pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmier-
telnym konaniu w Ogrójcu między godziną 
23 a 24: „Upadniesz na twarz i spędzisz ze 
Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miło-
sierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia 
grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi 
choć trochę gorycz, jakiej doznałem”.

W związku z otrzymanym orędziem i 
poleceniem, aby ustanowiono święto czczące 

Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano przez 9 miesięcy do 
pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, Małgorzata 
doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona 
nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero w 1683 r., gdy 
wybrano nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpo-
wszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto 
Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory 
sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial 
kaplicę poświęconą Sercu Jezusa.

Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. po 43 latach życia, 
w tym 18 latach profesji. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanoni-
zował Benedykt XV (1920). Wraz ze św. Janem Eudesem jest na-
zywana „świętą od Serca Jezusowego”. Kult Najświętszego Serca 
Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa 
XIII.
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Czcigodnemu Ks. Proboszczowi
Edwardowi Dalekiemu

Z okazji imienin moc najserdeczniejszych życzeń składają wdzięczni 
parafianie. Niech Bóg miłosierny prowadzi Księdza drogą realizacji 

kapłańskiego powołania, darzy potrzebnymi łaskami, wspiera
i umacnia światłem Ducha Świętego, opromienia radością

płynącą ze służby Bogu i ludziom.
Niech Maryja, Matka Kapłanów otoczy Księdza płaszczem

Swej opieki i wyprasza zdrowie i siły do pracy.
Szczęść Boże.  

Do życzeń dołącza się redakcja i czytelnicy „Carolusa” 

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)

Ziemniak - „król” na Żniwach 
Karpiowych 2014 w Podolszu

Już od wieków nasze tereny słynęły z uprawy ziemniaków. 
Były czasy, kiedy przyjeżdżano po nie z odległych terenów Ga-
licyi. Witanowickie skarby ziemi uchodziły za jedne z najsmacz-
niejszych w regionie. Dzisiaj również wielu rolników stara się, 
aby uprawy nie ustępowały w jakości dawnej tradycji.

Koło Gospodyń Wiejskich z Witanowic postanowiło powrócić 
do dawnej tradycji i odświeżyć historię uprawy ziemniaka, który 
przez wiele pokoleń był źródłem utrzymania, ale też dumy na-
szych mieszkańców.

W niedzielę 5 październik jak co roku, na łowiskach w Podol-
szu odbywały się Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe będące fi-
nałem Festiwalu Doliny Karpia 2014. Impreza organizowana jest 
przy współpracy siedmiu gmin należących do Doliny Karpia. Jest 
to czas wspólnej zabawy i podziwu dla dorobku artystycznego i 
kulturowego naszej ziemi. Jednym z najważniejszych wydarzeń 
tego święta jest Przegląd Produktów Lokalnych Kulinaria 2014. 
Nasze Koło Gospodyń Wiejskich do konkursu wystawiło 2 pro-
dukty, w kategorii Kulinarne produkty lokalne - potrawy spoza 
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gastronomii zaproponowało Kładzionkę ziemniaczaną, nato-
miast w kategorii Spożywcze produkty lokalne – nieprzetwo-
rzone – Zimnioka Witanowickiego. W oczekiwaniu na wyniki 
konkursu, który umożliwia promocję produktów lokalnych na 
terenie całego kraju, nasze Gospodynie wraz z p. Renatą zorga-
nizowały dla dzieci warsztaty pod nazwą „Ubranko dla Ziemnia-
ka”. Dzieci w atmosferze radości i śmiechu ozdabiały ziemniaki 
kawałkami włóczki, kolorowych materiałów i plasteliny. Trzeba 
przyznać, że wspaniałe efekty tej wspólnej pracy zaskoczyły i 
zachwyciły wszystkich uczestników.

W tym czasie nasz zespół „Wesołe Gosposie” wystąpił również 
z repertuarem tradycyjnych piosenek ludowych, wśród których 
nie zabrakło nowego utworu pt. „Witanowickie zimnioki”, napi-
sanego przez p. Krystynę Jacek.

W końcu nastąpił moment ogłoszenia wyników. Ku naszej 
wielkiej radości, okazało się, że KGW 
Witanowice zwyciężyło w obydwu 
konkurencjach, zdobywając wyróż-
nienie Przeglądu Kulinariów zarówno 
dla Kładzionki ziemniaczanej jaki i 
dla Witanowickiego Zimnioka! Jeżeli 
dodamy jeszcze, że tytuł Rękodzielnika 
Roku Doliny Karpia otrzymała nasza 
parafianka, pani Renata Skorczyńska, 
to można powiedzieć, że nasz sukces 
przeszedł najśmielsze oczekiwania!

Na zakończenie Żniw Karpiowych 
2014, prowadząca imprezę pani Elżbie-
ta Mostowik, dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Zatorze powie-
działa:

- Pierwszy raz się nam tutaj zdarzy-
ło, żeby w Dolinie Karpia tak bezkon-
kurencyjnie zapanował ziemniak.

KGW Witanowice

Zimnioki Witanowickie
Zimnioki Witanowickie
najsmaczniejsze w okolicy
a z całej gminy Tomice
tu najlepsi są rolnicy

Skrobia, cukier, witamina
w podniebieniu rozkosz sama
smakoszom, aż leci ślina
to kładzionka ziemniaczana

      Spożywamy na gorąco
      z surówką, mlekiem, czy w sosie
      lub na zimno, tak chłodząco

my z Witanowic Gosposie

Babcia, wnuczka je zajada
zmieniając tylko dodatki
w szkole dzieciaków gromada
ciągle prosi o dokładki

Zakosztuj, Ty przyjacielu
jak spróbujesz, nie przestaniesz
doznasz przyjemności wielu
fanem kładzionki zostaniesz

Czy śniadanie, czy kolacja
kładzionkę pałaszujemy
a że zdrowa, to jest racja
a jak pachnie! To też wiemy!

Z Witanowickich zimnioków
potrawy są znakomite
zapewniamy was Rodaków
dietetyczne, chociaż syte.

Krystyna Jacek
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

Tak prosto i szczerze prosili ks. infułata Jakuba 
Gila rodzice młodzieży o dar sakramentu bierzmowa-
nia. Uroczystość ta miała miejsce w sobotę 4 X, w 
liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, do 
którego odniósł się w kazaniu ks. infułat Gil, szafarz 
Sakramentu. Poniżej słowa powitania oraz fragment 
słowa.

Czcigodny Księże Infułacie!

Witając Księdza Infułata w naszej woźnickiej parafii, wra-
camy myślą do tej chwili, kiedy przed laty przynieśliśmy nasze 
dzieci do Sakramentu Chrztu Świętego i tam jako ludzie wierzą-
cy zobowiązaliśmy się je wychowywać po chrześcijańsku. Z tego 
obowiązku wywiązywaliśmy się różnie, raz lepiej, raz gorzej. 
Dzisiaj nasze dzieci stoją na progu dorosłości, a my , aby życie 
Boże w nich się pogłębiało i rozwijało. 

Ufamy, że umocniona sakramentem bierzmowania nasza 
młodzież, będzie ostoją Kościoła, nas i naszej ojczyzny. My, ro-
dzice z tej parafii, prosimy o udzielenie sakramentu bierzmowa-
nia naszym dzieciom przez posługę Księdza Infułata.

Kazanie:
Mówiąc o młodzieży - i z Krakowa, i z Wadowic, i z Woźnik 

- mówi się dzisiaj o niej, że chłopcy i dziewczęta mający 16, 17 lat 
w tym wieku młodzieńczym są ludźmi, którzy na wielu sprawach 
się dobrze znają. Znają się doskonale na komputerach, na filmach 

Aby życie Boże w nich się pogłębiało

telewizyjnych, znają języki obce, dużo wiedzą o świecie. Wiele 
wiecie, na wielu sprawach się znacie. Droga młodzieży - wy, któ-
rzy wypełniacie ten kościół - jesteście ludźmi, z którymi można 
porozmawiać na różne poważne tematy i w sposób fachowy na 
nie się wypowiadacie. 

Często się mówi i pisze, że wielu z was jest zbuntowanych. 
Taki bunt młodzieńczy, bunt przeciwko własnemu domowi, 
przeciwko szkole, przeciwko Kościołowi. Buntujecie się prze-
ciwko temu, co mówią rodzice w domu, nauczyciele w szkole i 
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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)

księża w kościele. Wielu z was cechuje „postawa na nie”. To taki 
wewnętrzny sprzeciw, którego nieraz nie okazujecie na zewnątrz. 
Ten sprzeciw ukazuje się dopiero wówczas, gdy nadarza się odpo-
wiednia okazja. Ten sprzeciw to cecha bardzo widoczna u mło-
dych ludzi. I ci młodzi - nie tylko w Krakowie, w Wadowicach czy 
w Woźnikach - nieraz trzaska drzwiami w swoim domu, w szkole 
czy w kościele - jakby chcieli odejść. To jest ogromnie kuszący, 
a zarazem niebezpieczny okres w życiu człowieka, czas buntu 
wewnętrznego. Ale jest to także okres, który zawsze towarzyszył 
młodym ludziom, czasem w mniejszym, a czasem w większym 
stopniu. Nasze czasy nie są pod tym względem wyjątkowe. Tak 
było zawsze. 

Z tego kryzysu, kryzysu buntu rodzi się nowy człowiek. 
Człowiek dojrzalszy. Powiem wam, że dzisiejszy patron, święty 
Franciszek, także przeżywał okres buntu. Jego ojciec, bogaty 
kupiec marzył o tym, by jego syn zrobił karierę, stał się bogatym, 
znaczącym i szanowanym obywatelem. Marzył o tym, by młody 

Franciszek wędrował świetlaną drogą kupca. W tym celu przygo-
tował już nawet wielki sklep z luksusowymi towarami. Chciał by 
Franciszek się w ten sposób dorabiał. Takie było wielkie marze-
nie ojca Franciszka. Tymczasem on sam jako młody chłopak za-
czął się buntować. Uważał, że jego droga nie powinna polegać na 
stałym powiększaniu majątku. Zrodziła się w nim myśl, że jego 
życie będzie inne niż ojca, który cel życia widział w pieniądzach, 
handlu, bogaceniu. Franciszek zapragnął specjalnej służby dru-
giemu człowiekowi i specjalnego oddania się Bogu. I zaczął z tego 
sklepu wynosić pewne towary i rozdawać biednym. 

Jak możecie sobie wyobrazić, ojcu takie zachowanie się nie 
mogło spodobać. Urządził Franciszkowi z tego powodu awantu-
rę. I wtedy młody Franciszek na rynku w Asyżu przywołał bisku-
pa, rodzinę, po czym zdjął ubranie i oddał je ojcu. Powiedział: 
Proszę, weź to wszystko. Pójdę w swoją drogę nagi i będę służył 
człowiekowi.

Cdn.

Zostało odprawione nabożeństwo różańcowe po 
niedzielnej Sumie. Wzięło w nim udział bardzo wielu 
czcicieli MB Różańcowej. To uroczyste nabożeństwo 
zwieńczone zostało procesją. Poniżej fotorelacja z tej 
procesji.

Ku czci Królowej
Różańca Św.
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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)

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Gustawa Studnickie-
go 20 września 2014 r. w godz. 16:00 - 18:00 w Gimnazjum im. 
rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie odbyła się naukowa sesja 
poświęcona pamięci związanego z naszym regionem pedagoga 
- prof. Gustawa Studnickiego. Spotkanie zostało zorganizowane 
z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

W związku z tym, że prof. Studnicki przez 16 lat pełnił funkcję 
dyrektora zakrzowskiej placówki oświatowej, to właśnie w mu-
rach naszej szkoły zgromadzili się znamienici goście: małżonka 
profesora, jego współpracownicy i byli uczniowie, jak również 
miłośnicy jego twórczości, a nawet obecni uczniowie Gimnazjum 
w Zakrzowie, znający sylwetkę Studnickiego z lekcji wychowaw-
czych.

„Wiele mu zawdzięczamy” - takie motto przyświecało prele-
gentom, którzy przedstawili kolejno słuchaczom swoje referaty. 
Jako pierwszy wystąpił dr Konrad Meus z Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. KEN w Krakowie z wykładem na temat działalności 

„Wiele mu zawdzięczamy”
naukowej i popularyzatorskiej prof. Studnickiego zatytułowa-
nym „Pierwszy spośród równych”. Następnie wysłuchaliśmy 
prelekcji ks. prof. dra hab. Edwarda Stańka - emerytowanego 
profesora Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Snuł on roz-
ważania na temat Wadowickiego Gimnazjum jako „Szkoły ludzi 
wielkiego serca”. Na koniec z prezentacją multimedialną na te-
mat I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity - jego 
uczniów i ich osiągnięć wystąpiła mgr inż. Janina Turek, obecna 
dyrektor placówki.

Po wystąpieniach prelegentów głos zabrali jeszcze p. Jan Wa-
cławski (wójt gminy Stryszów) i p. Aniela Studnicka (małżonka 
prof. Studnickiego) pragnący wyrazić radość ze wspólnego 
spotkania i uznanie dla organizatorów przedsięwzięcia. Kolejna 
godzina upłynęła zaproszonym gościom na rozmowach o tym, 
którego nazwisko widnieje od zawsze na tablicy pamiątkowej w 
korytarzu dolnym zakrzowskiego gimnazjum. W istocie, wiele 
mu zawdzięczamy...

Zespół Redakcyjny „Z Życia Gimnazjum”
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

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)

Przyjechali do Zatora ze Słowacji i Węgier, by wspólnie z miej-
scową społecznością świętować podczas tzw. Żniw Karpiowych. 
Mowa oczywiście o delegacjach dwóch miast zaprzyjaźnionych z 
gminą Zator, czyli: Bojnicach i Berekfrudo, które w sobotę 4 paź-
dziernika miały kolejną już okazję do zaprezentowania swojego 
dorobku kulturowego - w ramach projektu: „Europa - wiek wojen 
i stabilizacji. Poszanowanie bezpieczeństwa, pokoju i wolnosci”. 

Skoro świętować „Żniwa Karpiowe”, to koniecznie w stolicy 
Doliny Karpia - i to najlepiej w otoczeniu przyjaciół z zagranicy. 
To myśl, która przyświecała organizatorom sobotniego (4 paź-
dziernika) wydarzenia na tutejszym rynku - twór-
com projektu: „Europa - wiek wojen i stabilizacji. 
Poszanowanie bezpieczeństwa, pokoju i wolności”, 
realizowanego z programu wymiany międzynarodo-
wej miast partnerskich zatorskiej gminy.

Podczas weekendowego spotkania z udziałem 
delegacji miast: Bojnice (na Słowacji) oraz Berek-
frudo (na Wegrzech), przygotowano konferencję o 
tematyce historycznej. Posadzono również „drzewa 
pamięci”. Najmilszym akcentem był jednak udział 
reprezentacji obu miast w imprezie zatytułowanej: 
„Europejskie Żniwa Karpiowe”.

Skoro ryby głosu nie mają, to czy znajomość ję-
zyków mogła mieć w tym przypadku jakiekolwiek 
znaczenie...?

Karp po zatorsku, więc... 
żniwa po europejsku

Kapłani
z Zebrzydowic

Są powodem dumy tej parafii. O rodzących się ko-
lejno powołaniach do Służby Bożej i atmosferze w 
jakiej one dojrzewały opowiada w poniższym odcinku 
ks. Zbigniew Oczkowski, tutejszy rodak, kaznodzie-
ja odpustowy, a obecnie proboszcz w Hucisku. Ks. 
Zbigniew wspomina bardzo gorliwych kapłanów pra-
cujących w Zebrzydowicach, zaangażowanych bardzo 
mocno w duszpasterstwo młodzieży.

Wspominał Ksiądz o powołaniach w Zebrzydowi-
cach...

- Tak; był taki czas w latach 70-80, kiedy w naszej parafii 
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proboszczem w naszej parafii był ksiądz Franciszek Gancarczyk, 
który pochodził z Mucharza, a przyszedł do nas ze Stróży. Był to 
wyjątkowy kapłan, który umiał pogodzić pobożność z humani-
zmem. Jednocześnie był pobożny i bardzo otwarty na człowieka, 
zwłaszcza na młodych ludzi. Sam podkreślał często, że się na 
młodych ludziach nie zna i że za bardzo nie rozumie tego, co my 
robimy jako oazowicze. My z kolei skupialiśmy się wokół parafii, 
a trzeba podkreślić, że mieliśmy bardzo dobrych wikariuszy, 
którzy nas w działaniach wspierali. Pierwszym wikariuszem, 
który nas do Boga i Kościoła pociągał, był ksiądz infułat Jakub 
Gil. Ksiądz Gil był przez swoją pobożność bardzo podobny do 
naszego proboszcza, a z drugiej strony wciągnął w nas jakieś gry, 
zabawy, różne wyzwania; zachęcał nas na przykład do tego, by-
śmy pływali po stawie, a on był tym, który sędziował i rozdawał 
medale. Takich akcji - zarówno sportowych jak i duszpasterskich 
- było bardzo dużo. Ksiądz Jakub potrafił połączyć modlitwę z 
działaniem. 

Potem przyszedł drugi wyśmienity kapłan naszej diecezji 
- wikary ks. Jan Cendrzak, który też nas pociągał do spraw 
związanych z oazą. I myśmy się w tym duchu oazowym wycho-
wywali. Jeździliśmy często na rekolekcje; w moim życiu (kiedy 
byłem jeszcze ministrantem, lektorem) na rekolekcje wyjeżdża-
łem około dziesięciu razy. I w takiej atmosferze dojrzewały nasze 
powołania. 

Pierwszy był ksiądz Antoni Płaczek, najstarszy z nas - roda-
ków zebrzydowskich. Ksiądz Antoni, mieszkając w Stanisławiu, 
pieszo wędrował kilka dobrych kilometrów do kościoła w Ze-
brzydowicach; tu uczestniczył we Mszy świętej w czasie wakacji i 
tutaj świecił dla nas przykładem gorliwego kleryka. A myśmy się 
temu przypatrywali i ten jego wzór nas pociągał. 

Następnie do seminarium poszedł ksiądz Kazimierz Moskała, 
który z kolei był z drugiej części Stanisławia - z Kępek. On z kolei 
pociągał nas mądrością, którą w sobie posiadał, taką precyzją 
myślenia i działania.

Kolejne powołanie, które przyszło, dotyczyło księdza Fran-
ciszka Płaczka, brata księdza Antoniego. Ksiądz Franciszek 
Płaczek bardzo mocno się udzielał w oazie; był animatorem całej 
oazy. Zarówno wtedy, kiedy jeszcze był ministrantem i lektorem, 
jak i później, gdy był już klerykiem. Zawsze pomagał wikarym 
prowadzić te spotkania, które się odbywały w salkach kateche-
tycznych i w kościele. 

Kolejne powołanie to powołanie księdza Jerzego Serwina, 
który pochodził z Zebrzydowic i też bardzo mocno był zaanga-
żowany w rozwój młodzieży oazowej. Potem to się w jego życiu 
rozwinęło do tego stopnia, że przez pewien okres był odpowie-
dzialny za ten ruch w całej archidiecezji. A korzenie tego dzieła 
sięgają Zebrzydowic. 

Następnym księdzem został Jarek Żmija, pochodzący ze Sta-
nisławia Dolnego. Stanisław 
Dolny w tym czasie należał do 
parafii zebrzydowickiej. Ksiądz 
Jarek, podobnie jak klerycy 
Płaczkowie, przychodził do tej 
parafii. Tutaj rozwijało się jego 
powołanie... 

Nie wspomniał Ksiądz o 
sobie...

- Ja do seminarium wstąpi-
łem po Franciszku Płaczku.  

Cdn.
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Co niesie tydzień (12-18 X)

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

12 X - XXVIII Niedziela Zwykła
ZAPROSZENIE NA UCZTĘ NIEBIAŃSKĄ

W Księdze Izajasza (Iz 25,6-10a) jest o tym, jak Bóg przygotowuje 
ucztę na świętej górze, na Syjonie, dla wszystkich ludów. Zdejmuje 
hańbę ze swojego narodu, niszczy śmierć, ociera łzy z każdego obli-
cza. To pojednanie z Bogiem jest przedstawione jako spotkanie przy 
świętym stole w radości i we wspólnocie. 

Ale równocześnie Ewangelia z tego dnia ostrzega przed odrzu-
ceniem zaproszenia Bożego na tę Jego ucztę (Mt 22,1-14), w której 
to przypowieści Chrystus mówi, że król zaprosił na ucztę weselną 
tych, których wybrał, posłał sługi, ale zaproszeni nie chcieli przyjść. 
Sługi znieważyli, pobili, a nawet pozabijali i odeszli do swoich spraw. 
Wówczas król posłał wojsko, aby wytracić zabójców, a miasto spalić. 
W dalszym ciągu, kiedy uczta była już przygotowana, kazał sługom 
iść na rozstajne drogi i zaprosić wszystkich. Sprowadzono złych i 
dobrych. 

To porównanie odnosi się do królestwa niebieskiego. Najwięk-
szym problemem człowieka jest odrzucenie Bożego zaproszenia. Jest 
to jednoznaczne z duchowym samobójstwem. Ta przypowieść jed-
nocześnie mówi o pewnej zamianie. Zaproszeni, prawdopodobnie 
dostojnicy, nie przyjęli zaproszenia, więc na ich miejsce weszli ci z 
rozstajnych dróg, przypadkowi, jak gdyby ludzie drugiej kategorii. 

Drugim problemem ujętym w tej przypowieści jest to, że król, 
przypatrując się biesiadnikom, zauważył człowieka nie ubranego w 
strój weselny. Zapytał go: - Jak wszedłeś tu, nie mając stroju? On 
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wy-
rzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Strój weselny jest znakiem przyłączenia się do wspólnoty, zna-
kiem otwartości na zaproszenie. I to jest drugi problem człowieka 
– że może się znaleźć wśród tych, którzy przyjęli zaproszenie Boga, 
znaleźć się w tej społeczności, ale równocześnie do tej społeczności 
nie należeć. Taki człowiek jak gdyby sam skazuje się na miejsce, 
gdzie jest rozpacz czyli płacz i zgrzytanie zębów czyli nienawiść do 
Boga. 

Natomiast drugie czytanie z Listu do Filipian (Flp 4,12-14,19-20) 
jest pewnym nawiązaniem do uczty niebiańskiej; w jakiś sposób 
mówi nam o wzajemnym wspomaganiu się już tu na ziemi, o trosce 
o sprawy ważne. Święty Paweł dziękuję Filipianom za pomocą ma-
terialną, jaką niejednokrotnie od nich otrzymał, mającą wspomóc 
jego misję. Równocześnie jednak zaznacza, że jest przygotowany na 
wszystko – nieobca jest mu nędza, cierpienie, znoszenie przeciwno-
ści, bo jego moc jest w Chrystusie, który go umacnia. 

Tak więc pomagając sobie wzajemnie, pomagając sobie w dobrych 
sprawach już tu na ziemi mamy zaczątek uczty niebiańskiej.   

Tylko odziani w szaty niewinności możemy stanąć przed Bo-
giem

13 IX – Poniedziałek
DZIECI OBIETNICY

W pierwszym czytaniu z Listu Św. Pawła do Galatów (Ga 4,22-

24.26-27.31-5.1) apostoł nawiązuje do Abrahama i obietnicy Bożej, 
że będzie ojcem wielu narodów, a tymczasem nie miał syna, a 
jego żona była bezpłodna. Sara, wiedząc o swej bezpłodności, dała 
Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar, aby ta urodziła Jego dziecko, 
które Sara chciała przyjąć za swoje. Jednak Bóg, który obiecał Abra-
hamowi, spełnił swą obietnicę i niedługo potem Sara urodziła syna 
– Izaaka. I powstał wówczas problem: jedno pokolenie z niewolnicy 
Hagar i drugie pokolenie z wolnej jego żony, Sary. I to są jakby dwa 
przymierza – jedno przymierze z Synaju (które reprezentuje Hagar), 
a drugie przymierze (które reprezentuje Sara) z górnego Jeruzalem.

Jest to również nawiązanie do Starego Przymierza, które polegało 
na literalnym wypełnieniu prawa i Nowego Przymierza w Jezusie 
Chrystusie, które polega na zrozumieniu wszystkiego w Duchu 
Świętym i ukierunkowaniu na wolność w Chrystusie. 

Tę różnicę widzimy w drugim czytaniu z Ewangelii Łukasza (Łk 
11,29-32), gdzie Chrystus nazwał współczesnych sobie faryzeuszów, 
uczonych w Piśmie plemieniem przewrotnym, które kryło się za lite-
rą prawa, ale serce jego było dalekie od Boga. A od Chrystusa żądali 
znaku z nieba. I Chrystus w odpowiedzi zapowiedział im sąd oraz 
potępienie. Wszystko dlatego, że nie otworzyli się na Syna Bożego.  

14 X – Wtorek 
LICZY SIĘ TYLKO WIARA, KTÓRA DZIAŁA Z MIŁOŚCI

W pierwszym czytaniu święty Paweł w tym samym Liście do 
Galatów (Ga 5,1-6) ostrzega tych, którzy już przyjęli Chrystusa, aby 
nie wracali do starotestamentalnych rytuałów, przede wszystkim, 
by nie poddawali się obrzezaniu, które było znakiem przynależności 
do Starego Prawa. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego 
brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się tylko wiara, która działa 
przez miłość. 

Przykładem i nawiązaniem do tego jest Ewangelia świętego Łu-
kasza (Łk 11,37-41), w której Chrystus, zaproszony przez jednego z 
faryzeuszów na obiad, siadł za stołem i zaczął jeść, nie obmywszy 
rąk przed posiłkiem (Żydzi obmywali ręce nie ze względu na higie-
nę, ale rytualną czystość). Chrystus mu odpowiedział: Dbacie o czy-
stość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze jest pełne 
zdzierstwa i niegodziwości. A potem dodał: Raczej dajcie to, co jest 
wewnątrz na jałmużnę, a wszystko będzie dla was czyste. 

Nie to, co jest zewnętrzne, oczyszcza nasze wnętrze – serce i su-
mienie – ale nasze czyste wnętrze oczyszcza to, co jest na zewnątrz, 
czyni to miłym Bogu.

Wnętrze ubogacone wiarą … 
 15 X - Środa
PYCHA RODZI ZŁE UCZYNKI CIAŁA A POKORA
DAJE OWOCE DUCHA

W pierwszym czytaniu Listu świętego Pawła do Galatów (Ga 
5,18-25) apostoł ostrzega, że ci, którzy nie pozwalają prowadzić się 
Duchowi Świętemu w swoich uczynkach płynących z ciała (wymie-
nia tu nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwal-
stwa, czary i nienawiść, zawiść, wzburzenie, niewłaściwą pogoń 
za zaszczytami, niezgodę, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki 
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i tym podobne) sami pozbawiają się królestwa Bożego. Natomiast 
ci, którzy pozwalają prowadzić się Duchowi, dają owoce Ducha, (tj.: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie) należą do Chrystusa. Bo ukrzyżowali swoje 
ciało z namiętnościami i pożądliwościami. 

 Z kolei Ewangelia świętego Łukasza (Łk 11,42-46), która piętnuje 
obłudę faryzeuszów, zapowiada ich surowy sąd, bo dawali dziesięci-
nę z różnego rodzaju pożywienia, a pomijali sprawiedliwość i miłość 
Bożą, bo lubili zaszczyty, bardziej ceniąc ludzkie uznanie, niż Boże, 
bo wkładali na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami palcem tych 
ciężarów nie dotykali... 

16 X – Czwartek 
UWIELBIAJMY BOGA ZA WSZYSTKIE JEGO DZIEŁA

Pierwsze czytanie z Listu do Efezjan (Ef 1,1-10) zawiera wspania-
ły hymn, w którym święty Paweł błogosławi Boga, Ojca Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, za Jego dary dla człowieka, za Jego odkupienie, 
odpuszczenie występków, za bogactwo Jego łaski w postaci wszelkiej 
mądrości i zrozumienia, za zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie 
jako Głowie, tego co jest w niebie i na ziemi.  Kontrastem do tych 
błogosławieństw jest Ewangelia wg świętego Łukasza (Łk 11,47-54), 
która zapowiada sąd nad faryzeuszami i uczonymi w Prawie. Chry-
stus powiedział do nich: Biada wam! Biada bo budujecie pomniki 
prorokom, których pomordowali wasi ojcowie i tak przytakujecie 
uczynkom waszych ojców. Biada wam, bo wzięliście klucze po-
znania, lecz samiście nie weszli, a przeszkodzili tym, którzy wejść 
chcieli. 

Te dwie strony ludzkich poczynań – jasna i ciemna – będą proble-
mem aktualnym aż do końca świata. Bo człowiek sam wybiera, po 
której stronie chce stanąć.  

17 X – Piątek 
PIECZĘCIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO OPIECZĘTOWANI 
STAJEMY SIĘ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ BOGA

W pierwszym czytaniu z Listu do Efezjan (Ef 1,11-14) święty 
Paweł mówi o Bożym planie zbawienia obejmującym i Izraelitów, 
i pogan. To zbawienie ma korzenie w nadziei, jaką żeśmy złożyli w 
Chrystusie i w tym, że zostaliśmy opatrzeni pieczęcią czyli obieca-
nym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzic-
twa na odkupienie, abyśmy się stali wyłączną własnością Boga ku 
chwale Jego majestatu. 

Z kolei w Ewangelii świętego Łukasza (Łk 12,1-7) Chrystus ostrze-
ga swoich uczniów, aby strzegli się obłudy faryzejskiej. Obłuda jest 
bezsensowna, bo wszystko wyjdzie na jaw; nic nie będzie tajemnego, 
co by nie stało się wiadome. I ze wszystkiego – nawet z próżnego 
słowa – zda człowiek rachunek w czasie sądu. I mówi Chrystus do 
nas żebyśmy się bali tylko prawdziwego zagrożenia. Jest nim odpad-
nięcie od Boga. Tylko Boga mamy się bać, bo On ma moc wtrącić 
nas do piekła. Natomiast nie trzeba nam się bać naszych wrogów, 
którzy nas mogą męczyć, zabić, zrobić krzywdę, bo tak naśladujemy 
Chrystusa i za to od Niego otrzymamy nagrodę.  

Boga się tylko bójmy- nie lękając się niczego

18 X – Sobota 
STRZEC OWCZARNI PRZED WILKAMI
TO GŁÓWNE ZADANIE PASTERZA

W pierwszym czytaniu z II Listu św. do Tymoteusza (2 Tm 4,9-
17a) święty Paweł prosi swojego ucznia umiłowanego, aby przybył 
do niego, bo mu jest potrzebny w apostolstwie. Równocześnie 
ostrzega go przed pewnymi osobami, które działają przeciw Ewan-

gelii. Natomiast Ewangelia świętego Łukasza (Łk 10,1-9) mówi o 
świętej taktyce głosicieli Ewangelii, którzy mają iść głosić Ewangelię 
bez żadnego zabezpieczenia. Powiedział: Posyłam was jak owce 
między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów. Jeżeli 
wejdziecie do jakiegoś domu, mówcie: Pokój temu domowi! Jeżeli 
jest tam człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeżeli 
nie, powróci do was. 

Zabezpieczeniem dla głosicieli Ewangelii jest sam Chrystus. On 
znajdzie ludzi, którzy dadzą apostołom pożywienie, wspomogą we 
wszystkim. Właśnie ta bezbronność apostolska jest ich siłą, bo jest 
dowodem na to, że Pan ciągle nad nimi czuwa. 

Jak owce między wilkami są głosiciele Ewangelii, ale bezpieczni 
w Panu

‘Na temat…
Z A P R O S Z E N I E

Michał - powiedziała do męża Barbara - musisz iść w 
piątek na spotkanie rodziców przed I Komunią świętą, 
bo jak wiesz mam umówioną wizytę u lekarza. Też 

wymyśliłaś, nie lubię takich spotkań zawsze sama chodziłaś, co ja 
tam będę robił między babami - odpowiedział, a poza tym – nie do-
kończył, bo miał powiedzieć –nie lubię tego nowego księdza. No ale 
musiał iść, bo co by sobie ksiądz pomyślał o rodzinie i odgrywał by 
się potem na Mirku. Mirek to był ich trzeci synek, szczególnie przez 
niego wyróżniany, tak że pozostali mieli o to ukryte pretensje. 

Poszedł, był jedynym pośród wielu pań. Ksiądz przystojny elo-
kwentny, budził wśród nich zainteresowanie, wpatrzone w niego 
bały się z początku odezwać, ale ośmielone bezpośrednim zacho-
waniem coraz chętniej zabierały głos, a Michał milczał, cóż zresztą 
miał mówić. Ustalono to co było najważniejsze, Michał chętnie się 
na wszystko godził podnosząc rękę kiedy za czymś głosowali, ale 
kiedy wracał do domu był jakiś zamyślony, może nawet zdenerwo-
wany, w każdym razie poczuł, że jest w tej sytuacji na marginesie 
i nie wie jak to zmienić, coś uraziło jego ambicję. W kolejne dni 
często wracał myślą do tych wydarzeń i po pewnym czasie odkrył 
źródło niepokoju, odnalazł w sobie dziwny lęk, nagle zrozumiał że 
boi się tego, że Mirek może bardziej podziwiać księdza niż jego, już 
wiedział że to go dręczy. 

Co robić, jak wyrównać szanse, przecież nie jest w stanie dorów-
nać księdzu w tym czym się on zajmuje, a Mirek jako ministrant 
chłonie wszystko nowe i ciągle opowiada że ksiądz to, że tamto. 
Trzeba będzie jednak jakoś uzupełnić tę lukę postanowił i zaczął 
uważniej uczestniczyć we Mszy św. wsłuchiwać się czytania mszal-
ne, w kazania i powoli zobaczył, że to ma sens i że mu się to podoba. 
Zaczął po kryjomu czytać Pismo św. zaciekawiły go niektóre książki 
religijne, audycje katolickie w radiu i telewizji. Jego życie stawało się 
pełniejsze i im bardziej zbliżał się do Boga, tym bardziej przestawał 
się lękać nie tylko o Mirka, ale i w innych sprawach, coraz bardziej 
ufał Bogu.

A wszystko przecież zaczęło się od zaproszenia na spotkanie 
rodziców dzieci komunijnych, już wiedział że to zaproszenie to 
była Boża sprawa, to On zaprosił go na ucztę duchową, na nowe 
horyzonty istnienia. I chociaż pierwsze motywy nie były zbyt wy-
sokich lotów, to jednak wystarczyły, aby obudzić jego duszę, bo tak 
działa Boża łaska. Często też myślał co by było gdyby wtedy tam nie 
poszedł.  

Ks. H. Młynarczyk


