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27. Niedziela Zwykła

DRUGIE CZYTANIE Flp 4, 6-9
O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A
pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś
cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co
zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
DRUGIE CZYTANIE Flp 4, 6-9
O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A
pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś
cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co
zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
EWANGELIA Mt 21, 33-43
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł
czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej
niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują
mojego syna”.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic;
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy
go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we
właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił
i jest cudem w naszych oczach”.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a
dane narodowi, który wyda jego owoce».

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE CZŁONKÓW
I SYMPATYKÓW
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ W RABIE WYŻNEJ
20.09.2014 R.

W sobotę 20-go września 2014 r.
do Raby Wyżnej przybyli na doroczne
spotkanie integracyjne członkowie i
sympatycy Akcji Katolickiej z całej
Archidiecezji Krakowskiej. Tym razem przybył również Metropolita ks.
kard. Stanisław Dziwisz. Wcześniej,
uczestnicy zostali powitani przez ks.
asystenta Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Rabie Wyżnej ks. Norberta Sarotę. Krótko przedstawił historię parafii i Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard.
Stanisława Dziwisza – rodaka Raby
Wyżnej. Na początku Mszy św. odbyło
się poświęcenie odrestaurowanego obrazu Matki Bożej Bolesnej,
a następnie poświęcenie sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Rabie Wyżnej ufundowanego przez proboszcza
i dziekana ks. Antoniego Zuziaka. W ten
sposób Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
podkreślił obchody 15lecia swojego istnienia.
Piękny sztandar został
wyhaowany przez te
same siostry Karmelitanki w Częstochowie
co i sztandar diecezjalny. Ksiądz Kardynał w
swojej homilii ujął w
skrócie całą historię
Akcji Katolickiej od
papieża Leona XIII,
wyróżniając rolę i
wypowiedzi papieży
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Piusa X i Piusa XI, a kończąc na roli, jaką odegrał św. Jan Paweł
II wzywając biskupów polskich do odrodzenia w Polsce Akcji
Katolickiej. Pod koniec homilii mówca z troską powiedział m.in.:
„Drogie siostry, drodzy
bracia – członkowie Akcji
Katolickiej Archidiecezji
Krakowskiej: jestem z
wami! Cenię waszą misję,
wasz zapał, wasze zaangażowanie. Dziękuję wam
za waszą służbę. Kościół
Krakowski potrzebuje waszego świadectwa. Idźcie
odważnie naprzód wybraną drogą. Zdobywajcie
nowych adeptów dla waszej, dla naszej wspólnej
sprawy wcielania w życie
Ewangelii. Niech w tym
dziele towarzyszy wam
Boże błogosławieństwo.

Następnym
punktem spotkania
była prelekcja – wykład ks. prof. Jana
Machniaka na temat:
„Społeczny wymiar
wiary”. Ks. Profesor przekazał garść
myśli i przykładów
towa rz ysz ąc ych,
wyróżniających społeczny wymiar wiary. Wystąpienie było
kolejną lekcją formacyjną, która winna
być wykorzystana
tak w pracy Parafialnych Oddziałów
Akcji Katolickiej, jak
Niech wam je wyprasza Maryja, Matka Jezusa
i Jego pierwsza uczennica. Niech wstawia się
za wami św. Stanisław, Biskup i Męczennik,
patron ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.
Niech upraszają wam potrzebne łaski święci
męczennicy koreańscy, patronowie dzisiejszego dnia. I niech inspiruje was do modlitwy
i służby św. Jan Paweł II.”
Po podziękowaniu Koncelebransom Mszy
św. na czele z Ks. Kardynałem i wszystkim
grupom obecnym na uroczystości, jeszcze
raz zabrał głos Ksiądz Kardynał a ustosunkowując się żartobliwie do wypowiedzi prezesa
z naciskiem wezwał świeckich i duchownych
z Akcji Katolickiej do zintensyfikowania
rozwoju i działania tej organizacji dla dobra
Kościoła i społeczeństwa. Podkreślił potrzebę
istnienia i rozwoju Akcji Katolickiej – zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach…
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i w życiu indywidualnym. Po wykładzie
Ks. Profesor poprowadził południową
modlitwę Anioł Pański.
Potem uczestnicy spotkania zatrzymali się na chwilę przed pomnikiem
przedstawiającym moment święceń biskupich ks. kard. Stanisława Dziwisza
przez św. Jana Pawła II. Na pomniku
utrwalono kluczowe słowa święceń:
„Wielbię Ducha Świętego, który przez
moje ręce udziela Ci sakry biskupiej”.
Następnie uczestnicy przeszli do I
Gimnazjum im Jana Pawła II – szczególnej dumy miejscowych mieszkańców. W budynku szkolnym powitała
nas pani dyrektor mgr Edyta Miśkowiec
i zachęciła wszystkich do zwiedzenia
szkoły pełnej różnych pamiątek i zdjęć
związanych z Patronem Gimnazjum.
W głównym holu na ścianie frontowej
jest umieszczone popiersie św. Jana
Pawła II i jego słowa: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was
nie wymagali”. Niektórzy z uczestników skorzystali z okazji wpisania się
do wyłożonej Księgi Pamiątkowej. Po
zwiedzeniu szkoły uczestnicy przeszli
do budynku Straży Pożarnej na suto
przygotowany posiłek – uroczysty
obiad. Każdy z uczestników został w
progu powitany przez Panią Prezes z
pomagającą jej koleżanką, tradycyjnym chlebem i zamiast soli plasterkiem
oscypka. W czasie posiłku przygrywał
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i śpiewał zespół młodych góralek i górali w strojach regionalnych. W czasie uroczystej agapy, z niespodzianką wystąpił wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz (bratanek
Kardynała), który wręczył pamiątkowe
medale odlane z okazji kanonizacji Jana
Pawła II czterem osobom: ks. kan. Mirosławowi Dziedzicowi – asystentowi
diecezjalnemu AK, prezesowi Zarządu
DIAK Janowi Wilkowi, pani prezes
POAK Marii Chromy i ks. asystentowi
POAK Norbertowi Sarocie. Pani prezes
POAK rozdała wszystkim prezesom
POAK z Archidiecezji przygotowane
komplety wydawnictw o Rabie Wyżnej
wraz z mapą okolicy.
W remizie rozłożył dużą ilość Carolusów ks. kan. Henryk Młynarczyk –
czasopisma wytrwale przez niego redagowanego głównie dla VI rejonu Archidiecezji, chociaż rozchodzi się również i
w innych rejonach. Akcja Katolicka jest
bardzo wdzięczna Księdzu Kanonikowi
za życzliwe jej upowszechnianie.
Na koniec, z powodu padającego
deszczu spotkanie zakończyło się w
kościele odmówieniem koronki do
Miłosierdzia Bożego zamiast Drogi
Krzyżowej prowadzącej w plenerze do
Jubileuszowego Krzyża zbudowanym
na dość wysokim wzniesieniu. Końcowym rozesłaniem było błogosławieństwo udzielone przez Księdza Asystenta
diecezjalnego..
Tak zakończyło się uroczyste spotkanie członków i sympatyków Akcji
Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej
– pieczołowicie przygotowane przez gospodarzy na czele z panią prezes Marią
Chromy. DZIĘKUJEMY!!!
Gratulujemy serdecznie 15-letniego
trwania Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Rabie Wyżnej oraz życzymy dalszego rozwoju i licznych dalszych
sukcesów w działalności!
Jan Wilk
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Św. Faustyna
Helena Kowalska urodziła się
w 1905 r. w Głogowcu (diecezja
łódzka) jako trzecia spośród
dziesięciorga dzieci, w biednej
rodzinie chłopskiej. Dopiero gdy
miała 12 lat, udało się jej zrobić
dwie klasy szkoły podstawowej, co
wystarczyło, aby nauczyć się pisać
i czytać. W wieku 15 lat, w następstwie wewnętrznego oświecenia,
udała się do Warszawy, pragnąc
zrealizować swoje powołanie zakonne. Bez posagu i wykształcenia
spotykała się ciągle z odmową, aż
z litości została przyjęta przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, do chóru pomocnic, które zajmowały się pracami
domowymi. W 1928 r. złożyła
śluby zakonne i przyjęła imię Fąustyna. Przez około trzynaście
lat mieszkała w różnych domach
zgromadzenia, w tym w klasztorze
w Krakowie, pełniąc obowiązki
kucharki, ogrodniczki, furtianki.
22 lutego 1931 r., gdy przebywała w
Płocku, doszedł ją głos Boga, który
powierzał jej zadanie w Kościele.
Tak opisała tę wizję: „Wieczorem,
kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana
Jezusa ubranego w szacie białej.
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty
na piersiach. Z uchylenia szaty na
piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a
drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja
była przejęta bpjaźnią wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: «Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu,
ufam Tobie. Pragę, aby ten
obraz czczony najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie».
Ponadto Boski Mistrz prosił, aby obchodzono w Kościele „święto
Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy” i polecił odmawianie nowenny, koronki, litanii i innych modlitw do
miłosierdzia Bożego. Spowiednicy i przełożeni przestrzegali Faustynę przed ryzykiem ulegania dziwnym podszeptom wewnętrznym i mówili o „złudzeniach”. Niektóre współsiostry nazywały ją
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wręcz dziwaczką i histeryczką. W 1933 r.
Fąustyna została wysłana do klasztoru w
Wilnie i tu wreszcie
otrzymała dar prawdziwego kierownika
duchowego w osobie bł. ks. Michała
Sopocki, uczonego
i pobożnego, który
stał się współpracownikiem jej misji.
Polecił
Faustynie
redagowanie Dzienniczka, aby okazać
posłuszeństwo woli
Jezusa, który prosił
mistyczkę o spisanie
objawień wewnętrznych
dotyczących nieskończonego Bożego
miłosierdzia. Również zasugerowany
obraz został wykonany i wystawiony w
Ostrej Bramie, a następnie umieszczony
w kościele pw. św.
Mikołaja w Wilnie.
Po trzech latach Faustynę przeniesiono
do Krakowa, gdzie
ciężko zachorowała
na płuca, wycieńczona ciągłymi gorączkami. Pan jednak dozwolił, aby przełożone nie
brały zbytnio do serca niedomagań • młodej siostry. W ten sposób Fąustyna mogła doświadczyć na żywym ciele miłosiernego
spotkania między nędzą stworzeń i czułością Stwórcy, stając się
również sama „cała miłosierdziem”. Zmarła w domu zakonnym
w Łagiewnikach 5 października 1938 r., w wieku 33 lat. Została kanonizowana w 2000 r. przez Jana Pawła II w 2. Niedzielę
Wielkanocną, którą papież ustanowił wtedy świętem Bożego
Miłosierdzia. Relikwie św. Faustyny znajdują się w KrakowieŁagiewnikach, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia - miejscu
odwiedzanym przez wielu pielgrzymów z całego świata.

Siostro Faustyno, Wybranko nieba
Siostro Faustyno, wybranko nieba, przyjdź do
nas z Bożym orędziem. Naucz, ze tylko zaufać
trzeba, by w ręku Pana stać się narzędziem.
Miłością swoją ukaż nam drogę do Pana, który
nas czeka, co woła czule: Ja wam pomogę, Ja
Bóg, lecz pragnę serca człowieka.
Prowadź nas, Siostro, w podniebne loty, wskaż
drogę pięknej miłości, naucz pleść wieniec z cierpień i cnoty,
rozpalaj płomień wielkiej ufności.
Siostro Faustyno, ty dziś już w niebie, módl się za nami do
Boga, o, Siostro nasza, prosimy ciebie, bo znasz jak trudną
jest życia droga.

1. Komu gospodarz
wydzier¿awi³ winnicê?
2. Co zrobili rolnicy
s³ugom pana, gdy ci
przyszli odebraæ nale¿ny
plon?
3. Komu bêdzie dane
Królestwo Bo¿e?

. Siostro Faustyno, ty dziś już w niebie, módl się za nami do
Pana. Wybranko nieba, prosimy Ciebie, bo ty od Boga jesteś
nam dana.
Z pieśni do św. Faustyny

5 października
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Festyn rodzinny i koncert na stadionie Skawy
W sobotę, 13 września br. firma Maspex i Urząd Miejski w
Wadowicach zorganizowali dla pracowników i mieszkańców
gminy festyn oraz koncert popularnego zespołu muzycznego
„Piersi”. Na stadionie pojawiły się prawdziwe tłumy. Tego dnia
nikt nie narzekał, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Był turniej
piłki nożnej, różnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci i dorosłych,
był też piknik z grillowanymi kiełbaskami i soczkami Tymbark,
a na zakończenie dnia koncert zespołu „Piersi”, który w ostatnim
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czasie zawojował krajową scenę muzyczną przebojem „Bałkanica”. Na widowni wśród publiczności wypatrzyliśmy m. in. panią
burmistrz Ewę Filipiak i prezesów firmy Maspex.
Podczas Pikniku rozegrano Międzynarodowe Mistrzostwa
Piłkarskie Grupy Maspex Wadowice, w których zmierzyło się aż
12 drużyn reprezentujących wszystkie zakłady produkcyjne Grupy Maspex Wadowice w Polsce (z Wadowic, Tymbarku, Tychów,
Olsztynka i Lublina), struktury handlowej (Tradycja Sucha i
Mokra oraz Sieci), a także firmy zagraniczne (z Rumunii, Węgier,
Czech i Słowacji).
Podczas pikniku w specjalnej Kubusiowej
Strefie Piłkarskiej zorganizowanej na Orliku maluchy mogły pod okiem fachowców
sprawdzić swoje umiejętności gry w piłkę.
Były też gry, zabawy i konkursy dla całych
rodzin. Dodatkowo dzieci mogły poskakać
na trampolinie, czy też pobawić się pod okiem
animatorów w Kubusiowych zamkach. Strefę
atrakcji dla dzieci wspomagali harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej.
- Koncert Enej w Wadowicach
Po prostu pysznie – tak bardzo spodobał
się koncert zespołu Enej na wadowickim rynku. Ta popularna grupa muzyczna w sobotę,
20 września ściągnęła pod wadowicką scenę
kilka tysięcy fanów, którzy podczas koncertu
bawili się doskonale.
Zespół Enej do Wadowic przyjechał
dzięki plebiscytowi internetowemu, którego
pomysłodawczynią była Burmistrz Wadowic
Ewa Filipiak. W plebiscycie tym mieszkańcy
Wadowic sami głosowali na zespół, który chcieliby
usłyszeć i wygrała właśnie bardzo popularna w
ostatnim czasie grupa grająca muzykę z pograni-

cza folku, ska i szerokiej alternatywy.
Przed koncertem Enej na scenie zaprezentował się też oświęcimski zespół Krzywa Alternatywa, który został przez wadowiczan gorąco przyjęty, ale wszyscy czekali na występ gwiazdy
czyli grupy Enej. Artyści dali z siebie wszystko, ich żywa, wesoła,
dźwięczna muzyka porwała do zabawy tysiące mieszkańców
zgromadzonych na wadowickim rynku.
Po koncercie artyści cierpliwie rozdawali autografy i pozowali
do zdjęć z fanami. Kolejka była długa, ale każdy, kto tylko chciał
otrzymał upragniony autograf.
Muzycy dali się poznać szerokiej publiczności podczas pierwszej edycji programu Must be the Music w 2011 roku. Zespół
pokonał w nim wszystkich uczestników i wygrał program, a wraz
z wygraną zyskał ogromną popularność. Utwory „Radio Hello”,
„Skrzydlate ręce” czy „Tak smakuje życie” słyszał prawie każdy,
gdyż królowały na szczytach list przebojów i są emitowane przez
największe rozgłośnie radiowe.
Można śmiało powiedzieć, że młodzi ludzie w Wadowicach
nie mogą narzekać na nudę. Ilość imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych jest imponująca.
- Adam Bujak w Wadowicach
W poniedziałek, 8 września br. do Wadowic zawitał Adam
Bujak wybitny papieski fotograf z Krakowa, który przygotowuje

najnowszy album fotograficzny poświęcony Wadowicom i św.
Janowi Pawłowi II. Adam Bujak, który dokumentował niemal
wszystkie papieskie pielgrzymki posiada jedną z najbogatszych
kolekcji zdjęć z naszym wielkim Rodakiem św. Janem Pawłem II.
Sporą atrakcją na wadowickim rynku stała się tego dnia olbrzymia strażacka drabina o wysokości 30 metrów, z której Adam
Bujak fotografował miasto i okolice. Wielu mieszkańców Wadowic zaciekawiła wizyta słynnego fotografa.
Podczas pobytu w Wadowicach Adam Bujak fotografował
także przepiękny park miejski, muzeum papieskie, pomniki
przy Placu Solidarności oraz nową architekturę miasta. Mistrza
fotografii spotkaliśmy na skwerze przy Placu Kościuszki gdzie
odpoczywał na ławeczce. (oprac. St. Kotarba).
Rocznica inwazji sowieckiej na Polskę
Przedstawiciele samorządu, organizacji, instytucji i stowarzyszeń na zaproszenie samorządu gminy Andrychów stawili się pod
tablicą upamiętniającą Poległych w Walkach o Wolną i Niepodległą Polskę, aby uczcić 75 rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę.
Samorząd Powiatu Wadowickiego reprezentowała delegacja pod

przewodnictwem Wicestarosty Marty Królik. Poprzez chwilę zadumy i złożenie kwiatów samorządowcy oddali cześć poległym i
pomordowanym na wschodzie.
Atak Związku Radzieckiego na Polskę w dniu 17 września
1939 r. był efektem tajnego protokołu do radziecko-niemieckiego paktu o nieagresji zawartego 23 sierpnia 1939 r. pomiędzy
III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich i złamał układ o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.
Ślubowanie klas pierwszych
15 września 2014 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu
Szkół CKU w Radoczy złożyli uroczyste ślubowanie w obecności
sztandaru szkoły, grona pedagogicznego, rodziców, Wicestarosty
Powiatu Wadowickiego Marty Królik, Przewodniczącego Rady
Powiatu Józefa Łasaka oraz pracowników naukowych Wyższej
Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie - Anny
Treski-Siwoń i Sebastiana Kozickiego.
Uczniowie klas pierwszych zobowiązali się do godnego reprezentowania szkoły, systematycznej i rzetelnej pracy według posiadanych zdolności i możliwości, prawość charakteru, koleżeństwa
i niesienia pomocy innym, tolerancji, uczciwości i odwagi. To
wartości, o które w dzisiejszym świecie należy dbać, tym bardziej,
że św. Jan Paweł II - patron - zobowiązuje do pracy nad sobą i
pilnej nauki. Stąd też przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
i klas II w montażu słowno-muzycznym przypomnieli teksty Jana Pawła II, a muzyczna oprawa w wykonaniu przedstawicieli klas I i III nadała całemu wydarzeniu podniosły
nastrój, stworzony też dzięki niebagatelnej dekoracji.
Pracownicy naukowi z Wyższej Szkoły Europejskiej im.
ks. Józefa Tischnera w Krakowie obecni na ślubowaniu nie
tylko podnieśli prestiż tej chwili. Uczelnia, w związku z
otwarciem nowego kierunku – grafika komputerowa i multimedialna, objęła honorowym patronatem Technikum
Cyfrowych Procesów Graficznych. Dzięki temu uczniowie
będą mogli, m.in. uczestniczyć w wykładach i zajęciach
prowadzonych w murach tejże uczelni. Pani Anna Treska-Siwoń oficjalnie przekazała dyrektorowi Stanisławowi
Gliwie dokument potwierdzający podjęcie współpracy z
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Radoczy.
Wicestarosta Marta Królik podkreśliła, że dzisiejszy
rynek pracy jest bardzo specyficzny, dynamiczny i zmienny, dlatego stawia się na edukację zawodową, gdyż wzrasta
popyt na doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników. Dodała, że Szkoła cieszy się dobrą opinią, a uczniowie
godnie ją reprezentują w środowisku lokalnym.
- Nowa karetka dla Andrychowa
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach pozyskał za kwotę 335 tys. zł nowy ambulans, który będzie stacjonował w Andrychowie. Zakup ambulansu wsparły samorządy
gminne – gmina Andrychów dołożyła 90 tys., a Wieprz – 10 tys.
Karetka została przekazana do Działu Pomocy Doraźnej i będzie
jedną z pięciu karetek systemu ratownictwa medycznego zabezpieczająca cały teren powiatu wadowickiego. Nowa karetka służyć
będzie całodobowo jako karetka podstawowa. Oprócz takiego ambulansu jest jeszcze w Andrychowie karetka specjalistyczna, dyżurująca w godzinach 7-19, a od listopada dyżur będzie trwał do godz.
23. Nowy ambulans zastąpi używaną obecnie wysłużoną karetkę.
W uroczystości przekazania ambulansu udział wzięli m.in. Wicestarosta Marta Królik, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak oraz Wójt
Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek.
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Wadowice, Parafia Ofiarowania 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 parafii 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, Parafia 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)

Zjazd rocznikowy księży z archidiecezji krakowskiej wyświęconych
w 1975 r.
W ubiegły czwartek w wadowickiej bazylice spotkali
się na Eucharystii i na wspólnej Agapie księża wyświęceni 39 lat temu, jednym z nich i organizatorem tego
spotkania jest właśnie ks. Stanisław Jaśkowiec proboszcz tej wadowickiej parafii. On też jako gospodarz
przywitał przybyłych kolegów (przybyło 34 kapłanów) słowami zamieszczonymi poniżej.
To dla mnie wielka radość i wielki zaszczyt powitać w naszej
papieskiej Bazylice tak dostojnych Gości, którymi są Księża celebrujący tę uroczystą Eucharystię. Nasze spotkanie rocznikowe
rozpoczęło się od zwiedzenia Domu Rodzinnego Ojca świętego
Jana Pawła II. Wszyscy doskonale wiemy, czujemy, jak wielki
wpływ na nasze życie ma, czy miał, rodzinny dom, a w nim nasi
kochani rodzice, których z wielką wdzięcznością polecamy miłosierdziu Bożemu.
Dziękować pragniemy również za drugi dom, którym było
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Krakowskie Seminarium Duchowne, a w nim księża przełożeni
i profesorowie, których w czasie tej Eucharystii z wdzięcznością
wspominamy.
Znamy się od 45 lat. Połączyło nas seminarium i wspólna
droga do kapłaństwa. Większość z nas sakrament kapłaństwa
przyjęła z rąk Księdza Kardynała Karola Wojtyły w 1975 roku w
katedrze wawelskiej. Nasze rocznikowe spotkanie w papieskich
Wadowicach jest wielkim dziękczynieniem za nasze kapłaństwo
i za świętego Kapłana, Biskupa i Papieża, Ojca świętego Jana
Pawła II.
Witam wszystkich Księży według tytułów, godności, sprawowanych urzędów. Sprawując tę Eucharystię, modlimy się
również w intencji naszych chorych kolegów i tych, którzy już
odeszli po wieczną nagrodę. Witam bardzo serdecznie Księży,
którzy przybyli spoza granic naszego kraju: Księdza Prałata
Jana Kaletę, który przyjechał do nas z Brazylii i przewodniczy
tej uroczystej koncelebrze; witam Księdza Franciszka Pioska,
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brata śp. Księdza Michała Pioska, budowniczego kościoła
św. Piotra w Wadowicach,
który pracuje na Słowacji.
Witam także naszego dzisiejszego Kaznodzieję – Księdza
Władysława Pasiuta, który
wygłosi Słowo Boże. Witam
wszystkich Uczestników tej
Eucharystii i proszę o modlitwę również w naszej intencji.
Kazanie
okolicznościowe wygłosił jeden z
uczestników
spotkania
ks. Władysław Pasiut,
MS (Saletyn), były Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Misjonarzy Saletynów:
wi;

Drodzy Współbracia Kapłani, Koledzy RocznikoLudu Boży Kościoła wadowickiego,
Obecni tu Pielgrzymi!

Zgromadzeni w tym niezwykłym miejscu, narodzin Pawła II do życia ludzkiego i narodzin dla Kościoła przez sakrament chrztu św., za który dziękował
klęcząc tu przed chrzcielnicą, który nam udzielił święceń kapłańskim w 1975 roku w Katedrze na Wawelu w
Krakowie. Chlubimy się i radujemy, że Polak pochodzący z Wadowic został namiestnikiem Chrystusa i
następcą św. Piotra. Uważam za słuszne, abyśmy tu
dzisiaj wszyscy obecni postawili we własnym sumieniu
i sercu pytanie: czy dzisiaj św. Jan Paweł II może się
chlubić kapłanami, których wyświęcił i ludźmi tu w
Jego rodzinnej Parafii mieszkającymi i swymi rodakami żyjącymi w Ojczyźnie i poza jej granicami.
Pamiętajmy, że każdy człowiek zobowiązany jest
do odkrywania własnej tożsamości. To odkrywanie
własnego powołania, czyli tego, kim jestem i do jakiej
formy życia jestem zaproszony przez Boga. Żaden
człowiek bez więzi z Bogiem, z Jezusem Chrystusem
nie może do końca zrozumieć samego siebie. Kapłan,
który odkrywa swoją tożsamość w Bogu, emanuje
wewnętrznym pokojem, pogodą ducha. Kapłan również winien ciągle udoskonalać ludzkie cechy, które
wymieniał św. Jan Paweł II: „umiłowanie prawdy,
prawości, rzetelności, szacunku wobec każdej osoby,
poczucie sprawiedliwości, wierności danemu słowu,
konsekwentne postępowanie, prawdziwe współczucie,
zrównoważony osąd” (pastores dabo vobis nr. 43).
Posiadając te ludzkie cechy, przeżywając je w świetle Ewangelii, kapłan potrafi kochać innych, stawiać jasne wymagania życia moralnego, beż których nie jest możliwy rozwój
człowieka. Tak postępując, kapłan daje świadectwo dążenia do
świętości.
Aby było możliwe takie realizowanie świętości życia, to konieczna jest troska o rozwój wiary, trzeba się modlić o głęboką
wiarę. Św. Jan Paweł II tak nas pouczał:

„Formacja ciągła kapłana zmierza do tego, by kapłan był
człowiekiem wiary i by stawał się nim, widząc siebie zawsze w
prawdzie, patrząc oczyma Chrystusa”. (Pas...nr 73). Bez silnej i
ciągle rozwijające w nas wiary, byłoby niemożliwe wytrwanie w
kapłaństwie i pasterzowanie w Ludu Bożego.
Św. Jan Paweł II pouczał nas, jakich ludzie oczekują i potrzebują kapłanów: „Ludzie potrzebują kapłana, który głęboko
5 października 2014
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wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z
całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie
miłować, który jest bliski wszystkim, a w szczególności najbardziej potrzebującym”. (List do kapłanów - W. Czwartek 1979 r.).
Wierni to bardzo dobrze rozeznają i wyczuwają przez bardzo
proste słowa: ten ksiądz to jest z powołania, a ten to taki urzędnik.
Będąc tutaj, Święty Jan Paweł II pouczał, że formacja każdego człowieka, formacja kapłana zaczyna się w domu. Mówił: „Z
wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, dom
rodzinny, kościół mojego chrztu świętego. Z synowskim oddaniem całuję próg mojego domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich
rodziców. Całuję chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony
w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego kościoła. To tu byłem
do pierwszej Spowiedzi i Komunii św. Tu byłem ministrantem, i
tu dziękowałem za dar kapłaństwa”.
Myśmy tu dzisiaj się zgromadzili, aby również przywołać
nasze początki formacji ludzkiej i kapłańskiej, aby razem z św.
Janem Pawłem II podziękować Bogu za naszych rodziców, dom

rodzinny, za nasze parafie i kapłanów, którzy nas chrzcili, tu
dziękujemy dzisiaj za dar kapłaństwa, które otrzymaliśmy od
kardynała Karola Wojtyły, dzisiaj św. Papieża Wielkiego Jana
Pawła II.
Dziękujemy Tobie księże Proboszczu, dziekanie, nasz kolego
Stanisławie, że nas tu zaprosiłeś, abyśmy wspólnie dziękowali za
dar kanonizacji tutejszego rodaka - Wielkiego Świętego Papieża.
Zakończę to rozważanie słowami modlitwy Jana Pawła II
skierowanej do Matki Bożej, przed której obliczem tu się wiele
razy modlił:
„Maryjo, Matko Chrystusowa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, umacniaj swoją nieustanną opieką nasze kroki na drodze
kapłańskiego posługiwania, zwłaszcza kiedy droga staje się trudna i zmęczenie bardziej odczuwalne.
Panno Wierna, wyjednaj nam tę łaskę u swego Syna, by nigdy
nie zbrakło nam odwagi do dawania o Nim świadectwa.
Matko Chrystusa, która przyjęłaś nas pod krzyżem wraz
z Janem jako swoich synów umiłowanych, czuwaj nieustannie nad naszym powołaniem. Tobie zawierzamy te lata posługiwania, jakie z Bożej Opatrzności nam jeszcze zostały”.

NOWA KSIĄŻKA
OJCA CZESŁAWA GILA OCD
Prawie codziennie prasa, radio i telewizja donoszą o ludziach, którzy opuszczają swoją ojczyznę, aby gdzie indziej szukać pracy i lepszych warunków do życia. Nie jest to zjawisko nowe. Ono
było przyczyną wielkich wędrówek ludów, emigranci zaludnili terytoria obu Ameryk i Australii
(często z krzywdą ludności tubylczej). Niektórzy z
emigrantów, nie mogąc sobie poradzić z nostalgią
za ojczyzną, wracają wcześniej, niż to uprzednio planowali. Człowiek nie znosi samotności.
Bóg również nie znosi samotności. Jest
Miłością, a miłość z natury swojej jest skierowana
ku drugiej osobie. Kazał nazywać się Ojcem, czyli
uznał człowieka za swoje dziecko, za przedmiot
swojej ojcowskiej miłości. Potrzebuje bliskości
człowieka, jak ojciec czy matka potrzebują bliskości swojego dziecka. (…).
Czy nie o tej tęsknocie Ojca mówił Jezus w
przypowieści o synu marnotrawnym? I o wielkiej
radości, jaka nastała, kiedy spotkały się tęsknota Ojca za synem i
tęsknota syna za Ojcem; kiedy znowu mieli wspólny dom!
Fragment rozważania „Przypowieść o ojczyźnie”
Ze wstępu do książki:
Zamieszczone tutaj rozważania z lat 2004-2008 były drukowane w parafialnym tygodniku „Carolus”, wydawanym w Radoczy, a
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przeznaczonym dla parafii obu dekanatów wadowickich. Teksty pisałem z tygodnia na tydzień, niekiedy
były przerwy kilkutygodniowe,
w zasadzie bez jakiegoś planu tematycznego. O wyborze tematu
kolejnego rozważania decydowały
aktualna lektura, niekiedy także
dawniejsze lektury, okres roku
liturgicznego, jakieś wydarzenie w
życiu kościelnym, a także tematy
prowadzonych aktualnie badań z
zakresu historii zakonu karmelitańskiego na ziemiach polskich...
Stąd tematy kolejnych rozważań na
ogół nie łączą się z sobą, a czytanie
książki można rozpocząć w dowolnym miejscu. Chętnie korzystam
w niej z cytatów jako świadectwa
wiary, niekiedy bardzo przejmującego, a także z myśli innych
autorów, nie zawsze to zaznaczając Dlatego chociaż podpisuję ją
swoim nazwiskiem, uważam się raczej za jej redaktora niż autora.
Za tego, który zrywał kwiaty z cudzej łąki i - jak umiał - starał się
ułożyć z nich wiązankę ku chwale Ojca. Jeżeli ponadto pozwoli
komuś odkryć trochę piękna w stworzonym przez Boga świecie,
a zwłaszcza w ludziach - mój trud nie będzie daremny.
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Z peregrynacji figury Św. Archanioła Michała w Wadowicach

KTO SPOTYKA SIĘ Z MICHAŁEM
ARCHANIOŁEM, TEN SPOTYKA SIĘ
Z BOGIEM
Zakochaj się w Bogu, bo kto spotka się z Michałem Archaniołem, ten spotyka się z Bogiem. Chce nas przekonać, abyśmy
pielęgnowali w sobie pobożność anielską. Pobożność anielską
opartą na posłuszeństwu Panu Bogu i na czystości serca i sumienia. Czcić aniołów, przez nich oddawać chwałę Bogu w Trójcy
Jedynemu, a zarazem być jak anioł. Potrzebujemy aniołów.
Aniołem opatrznościowym jest ktoś, kto nam przychodzi z niespodziewaną pomocą. Dzieci nazywamy aniołkami. Zakochany
chłopak mówi do dziewczyny: Ty jesteś moim aniołem! Jak miło,
kiedy mąż przytula się do żony, żona przytula się do męża: Mój
aniołeczku kochany!
Potrzebujemy aniołów! Trzeba świat wypełnić aniołami;
tymi aniołami z nieba -świętym Michałem Archaniołem, aby
nam przypominał o istnieniu naszych aniołów stróżów. I trzeba
świat wypełnić tymi aniołami, którymi stają się ludzie.
Przed szkołę zajechał bardzo ekskluzywny samochód. Chłopcy, którzy akurat skończyli lekcje i wyszli ze szkoły, aż mlasnęli z
wrażenia. Chłopcy interesują się samochodami... To brat jednego
z nich przyjechał. Dobrze mu się powodzi. Miał drogi, ekskluzywny samochód. Drugi chłopiec, kiedy ujrzał ten samochód,
powiedział: Chciałbym... -1 jak byście dokończyli to zdanie?
Najprościej: chciałbym mieć taki samochód! Czyż nie? A ten
chłopiec powiedział: - Chciałbym być takim dobrym bratem! To
prawdziwa historia... Ten mężczyzna zabrał obydwu chłopców.
Zabrał jednego i drugiego do domów... Tak, chciałbym być takim
bratem!
Siostro kochana, barcie drogi, a cóż wam szkodzi na przeszkodzie? Bądź takim dobrym bratem! Bądź aniołem dla swojego
współmałżonka, dla twoich sąsiadów, dla twojego księdza, dla
twojego szefa i współpracownika. Bądźmy dla siebie dobrymi
aniołami, którzy dają świadectwo miłości, uczciwości, solidarności, współczucia. Bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy. Pokażmy,
jak mówił święty Jan Paweł II, że jesteśmy narodem solidarnym,
wierzącym, otwartym, przebaczającym. Bądźmy dobrzy dla siebie.
Tak wiele doświadczamy różnych trudnych sytuacji. Tak często spływają do nas przykre informacje, trudne doświadczenia. I
czasami może się komuś z nas wydawać, że jest źle, że jest tylko
niedobrze, że jest ciężko... Ale przecież, drodzy bracia i siostry,
w naszej ojczyźnie jest naprawdę bardzo dużo dobrych ludzi,
szlachetnych ludzi; wspaniałych i oddanych kapłanów, pełnych
poświęcenia barci i sióstr, matek i ojców, którzy wychowują dzieci, przekazują wiarę.
Jeden ze współczesnych ewangelizatorów dał świadectwo
o człowieku, który był bardzo mocno zaangażowany w show-

biznesie w Berlinie i robił oszałamiającą karierę, razem z szefostwem przygotowywał imprezy dla 20-30 tysięcy młodych ludzi.
A czym tych młodych ludzi karmiono? Specjalnie konstruowaną
muzyką, która działała na podświadomość, specjalnymi efektami
świetlnymi, rozszczepianiem światła i różnymi figurami świetlnymi, które również - zawierając w sobie elementy satanistyczne
- miały działać na podświadomość; niszczyć tę podświadomość.
Miały wprowadzać w trans, euforię, a później, ostatecznie w depresję.
Kiedy jego dziewczyna była w ciąży, jedyną rzeczą, którą zrobiłi było przekazanie jej pieniędzy, by dokonała aborcji. Uciekła
do Polski. Chciała tu urodzić dziecko. On, w momencie, gdy
się zorientował, że idzie w zupełnie złym kierunku, że idzie na
zatracenie, podjął decyzję, że zrywa całą karierę zawodową, że
zrywa z tymi ludźmi. I w pewnym momencie zrobił odwrót na
Polskę. - Nigdzie się nie zatrzymywałem. Uciekałem tak szybko,
jak mogłem - wspomina. Ale po przekroczeniu granicy z Polską
zatrzymał się i wyszedł z samochodu. - Jak stanąłem na polskiej
ziemi, spłynął na mnie niesamowity spokój i takie wewnętrzne
przeświadczenie, że zatrzymałem się na omodlonej ziemi...
Wy jesteście tą omodloną ziemią. Wy jesteście tą omodloną
ziemią! W tym czasie peregrynacji, gdybyśmy policzyli wszystkie
twarze obecne, przewijające się przez ten kościół, naliczylibyśmy
kilka tysięcy. Gdybyśmy policzyli wszystkie Komunie święte,
spowiedzi święte, wszystkie wyszeptane lub głośno wypowiedziane modlitwy, to wy jesteście tą omodloną ziemią.
Kiedy 25 lat temu zmieniała się sytuacja w Polsce, już wtedy
wieszczono, że za 10 lat będą puste kościoły. To się nie sprawdziło... Polska jest omodloną ziemią. Polska jest ziemią okupioną
świętością kobiet i mężczyzn, szlachetnych matek i ojców. Drodzy bracia i siostry! Święty Michał archanioł przyszedł jeszcze
raz nas na tę drogę zaprosić. Przyszedł nam powiedzieć to, co
tak pięknie w słowie powitalnym wyartykułował wasz ksiądz
proboszcz -że jest niebo. Jest niebo i my zdążamy przez tę ziemię ku niebu. Drodzy bracia i siostry, proszę was wobec tego
wysłannika Bożego, który gromadził nas przez trzy ostatnie dni:
Bądźcie omodloną ziemią! Niech wasze serca będą otwarte na
przyjmowanie słowa Bożego! Niech przyjmują łaskę sakramentu! Otwierajcie swoje usta, aby przyjmować Komunię świętą! To
jest chleb, który nas - zwykłych ludzi - w aniołów ma przerobić.
Kochajcie Mszę świętą!
A będziecie szczęśliwi.... Już tu... I tam...I jako omodloną ziemia, daj Boże, abyśmy wszyscy kiedyś spotkali się przy świętym
Michale Archaniele w niebie.
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Świętowanie w wadowickiej wspólnocie albertyńskiej 100 - lecia urodzin S. Adaminy

TAKA ZWYCZAJNA DLATEGO NAS ZACHWYCA!
Siostra Adamina - Maria Koczur, albertynka, 6 września 2014
roku skończyła sto lat! Obchody tych szczególnych urodzin rozłożone były na trzy dni, ale tak naprawdę nadal nie przestajemy
dziękować Panu Bogu za łaski otrzymane przez naszą Siostrę
przez tyle lat pięknego życia i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo.
Pierwszy dzień tego niezwykłego wydarzenia przeżywałyśmy w naszej siostrzanej, wadowickiej wspólnocie. W drugi
dzień pojechałyśmy do Andrychowa, rodzinnej miejscowości
Siostry Jubilatki, aby świętować w gronie rodziny i całej wspólnoty parafialnej, która przygotowała obchody tej uroczystości.
Trzeciego dnia gościłyśmy lokalne władze Wadowic. Obecni
byli m. in.: burmistrz Wadowic p. Ewa Filipiak, przewodniczący Rady Miasta p. Zdzisław Szczur, radny p. Kazimierz
Lichwiarski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Tadeusz
Bagiński, p. Stanisław Kotarba, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inni zaproszeni goście, m. in. ks.
infułat Jakub Gil, ks. proboszcz Stanisław Jaśkiewicz z Wadowic, o. Grzegorz Irzyk - przeor klasztoru Ojców Karmelitów i
o. Antonin, którzy przewodniczyli modlitwie Eucharystycznej.
Na uroczystości w tym dniu przybyła także w imieniu Siostry
Starszej Krzysztofy Babraj (czyli naszej Przełożonej Generalnej)
S. Wikaria Rozalia Piszczek, a także S. Prowincjalna Maria
Kowalik, siostry z pobliskich domów oraz rodzina czcigodnej
Jubilatki.
A jak wyglądało życie Siostry Adaminy?
Maria Koczur - córka Franciszka i Karoliny, przyszła
na świat 6 września 1914 roku. Siostra Asystentka Prowincjalna Katarzyna Habrat kierując słowo do Jubilatki, w jej
rodzinnej miejscowości, powiedziała - parafrazując wypowiedziane niegdyś przez św. Jana Pawła II słowa, że: „(…) dla

siostry Adaminy tu, w Andrychowie wszystko się zaczęło.
I życie się zaczęło i wiara się zaczęła, i powołanie się zaczęło”.
„Marysia jako dwudziestotrzyletnia dziewczyna wstąpiła do
zgromadzenia św. Brata Alberta, by za przykładem Ojca Ubogich
kochać Pana Jezusa, naśladować Go i służyć Mu w najbardziej
opuszczonych, wzgardzonych, cierpiących. Od początku życia
zakonnego siostra Adamina (bo takie właśnie imię otrzymała
w dniu zakonnych obłóczyn wraz z albertyńskim habitem) z
oddaniem realizuje albertyński charyzmat w różnych naszych
domach, m. in. w Poraju, Kielcach, Jarosławiu, Słupi, Krakowie,
Grojcu, Przemyślu, a najdłużej w Wadowicach. Zawsze pogodna
i uśmiechnięta, energiczna i pracowita, zatroskana o innych, zapominająca o sobie: z sercem przy Bogu, dłońmi dla ludzi. I tak
przez 77 lat, dzień po dniu...”. To tak w telegraficznym skrócie, bo
jak w kilku zdaniach można zamknąć czyjeś życie?
Czas świętowania był czasem radości, budowania wspólnoty
kapłańsko-parafialno- rodzinno-zakonnej, ale także czasem łaski i umocnienia wiary, bo mogłyśmy doświadczyć i niejako zobaczyć, jak wiele może człowiek, który zaufał Panu Bogu i oddał
się bez zastrzeżeń do Jego dyspozycji. Uroczystość urodzinowa
pozwoliła nam z zachwytem pochylić się nad pięknem ludzkiego
życia - życia naszej siostry Adaminy, ukazując emanującą z niego
dobroć, prostotę i pokorę. Dla nas – sióstr albertynek z Wadowicniezwykłym darem od Pana Boga jest to, że możemy na co dzień
- przez bezpośredni kontakt – obserwować tę zwyczajną świętość
oraz uczyć się liczyć dni nasze i – co daj Boże – osiągać mądrość
serca, o której mówi Pismo Święte. Za wszystko Panu Bogu niech
będą dzięki!
Wadowice wrzesień 2014
Siostry albertynki z Wadowic

Studium Apostolstwa Świeckich - JE ks. Bp Jan Szkodoń zaprasza
11 października 2014 roku o godzinie 9 00 rozpocznie się
trzecia edycja Studium Apostolstwa Świeckich. „Nawróćcie się i
wierzcie w Ewangelię” - to Przewodnie hasło tego roku prowadzi
nas do spotkania z Miłosierdziem Bożym. Studium jest formą intelektualnego pogłębienia formacji chrześcijańskiej, a zatem jest
oparte o przekazywanie wiary na zasadzie usystematyzowanych
wykładów poprzedzonych Mszą świętą i konferencją ascetyczną.
Kto może uczestniczyć w naszych spotkaniach? Studium
adresowane jest do wszystkich katolików świeckich. Zapraszamy szczególnie osoby, które podejmują aktywność apostolską w
kościelnych grupach parafialnych i stowarzyszeniach. Studium
skierowane jest również do katechetów, gdyż dyplom ukończenia
Studium - w porozumieniu z kuratorium oświaty - jest brany pod
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uwagę w awansie zawodowym nauczyciela.
Gdzie i kiedy odbywają się nasze spotkania? Spotkania Studium odbywają się w siedmiu ośrodkach przy parafiach w całej
Archidiecezji Krakowskiej. Szczegółowe informacje co do tych
miejsc znajdują się na stronie diecezji. W Carolusie zapraszamy
szczególnie mieszkańców powiatu wadowickiego oraz suskiego.
Zajęcia w Wadowicach odbywają się w Bazylice papieskiej w kościele pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 X 2014 roku. Zapraszam
wszystkich chętnych na Mszę świętą do Bazyliki na godzinę 9 00.
Kontakt bezpośredni do prowadzącego: ks. Janusz Korbel, telefon 790 436 399; poczta internetowa: - januszkorbel@gmail.com
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Sens domu parafialnego
Kiedy nasza Ojczyzna odzyskała po 123 latach rozbiorów
niepodległość, cały naród podjął się trudu odbudowy domu
ojczyźnianego. Tak jak do odzyskania wolności przyczynił się
Kościół, tak również z cała energią ludzie wierzący podjęli dzieło
budowania nowej Ojczyzny.
W ówczesnej rzeczywistości – gdy społeczeństwo polskie ma
możliwość zagospodarowania własnego domu – Kościół włącza
się w jego odrodzenie. Wyrazem tej pracy była decyzja Krakowskiego Metropolity, ks. arcybiskupa Stefana Sapiehy, by duże parafie budowały domy katolickie. Budynki kościelne niech służą
do nabożeństw, natomiast w parafialnych salkach niech określona społeczność rozwija się kulturowo. Przedstawienia, prelekcje,
dyskusje, a później filmy niech angażują młodych i starszych do
społecznej twórczości. W łonie rozwijającej się Akcji Katolickiej
powstają grupy starszych i młodszych – zorganizowanych w
KSM’ach i harcerstwie. One poprzez zaangażowanie kościelnospołeczne mają wypełniać sale domów katolickich. Rzeczywiście
przed wojną domy te tętniły życiem. Tak się działo i w Wadowicach. Tu również społeczność lokalna pod przewodnictwem
ks. dziekana Leonarda Prochownika – proboszcza wystawiła
obszerny dom katolicki. Wspominał o występach teatralnych w
sali tego domu Ojciec Święty Jan Paweł II.
Po II wojnie światowej, gdy nasz kościół był częściowo uszkodzony – przez kilka miesięcy w pomieszczeniach tego domu
odprawiano nabożeństwo parafialne. W późniejszych latach, gdy
wyrzucono religie ze szkoły odbywała się w nim katechizacja, a
także msze św. młodzieżowe. Było to świetne miejsce na różnego
rodzaju przedstawienia, zebrania, kursy dla narzeczonych, a także na projekcje filmowe.
Kiedy postanowiono przystąpić do generalnego remontu
domu papieskiego – noszono się z myślą, ażeby na ten okres

zamknąć przed pielgrzymami wystawę obrazującą życie Ojca
Świętego. Wtedy zaproponowałem naszemu Księdzu Kardynałowi Dziwiszowi, aby w naszej kaplicy urządzić zastępczą wystawę. Uważałem, że dzięki niej ruch pielgrzymkowy do Wadowic
będzie miał dalej silną motywację. Ks. Paweł Danek – Dyrektor
kierujący przebudową domu papieskiego, zaprojektował i urządził bardzo bogatą ofertę zastępczej wystawy mieszczącej się w
kaplicy domu parafialnego. Dzięki jej istnieniu nie przerwała się
fala pielgrzymów. Umówiłem się jednak, że gdy dom papieski
będzie już otwarty, wtedy kaplica parafialna dalej będzie służyć
naszej wspólnocie. Do tego przecież była przeznaczona. Z wielką
ciekawością pragnę przyglądać się dalszym losom centralnego
miejsca naszego domu parafialnego. Jak będzie służyła parafii do
rozwoju jej życia religijnego.
Nieraz śnią mi się po nocach pielgrzymi przybywający do
Wadowic. Mówią oni, że chcą przeżyć piękno Ojca Świętego w
wspaniałym, nowoczesnym muzeum i przy okazji kupić kremówki. Myślę, że jest to uboga oferta miasta papieskiego. Jestem
przekonany, że kościół wadowicki dzięki posiadaniu kaplicy parafialnej jest w stanie ubogacić pielgrzymów i parafian poprzez
pogłębioną wiedzą o naszym Świętym Papieżu, jak również o
współczesnym Kościele. Upiększona kaplica byłaby w stanie niejednokrotnie rozładować natężony ruch w kościele.
Myślę też, że przybywający do nas ludzie powinni przy papieskiej chrzcielnicy przeżyć odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Idąc za myślą Kościoła, który ogłasza św. Jana Pawła II patronem
rodzin i małżeństw – przy jego relikwiach zrealizują odnowienie obietnic małżeńskich. Oby dom katolicki, a w nim kaplica
parafialna znów była otwarta dla parafian oraz pielgrzymów i
zatętniła życiem. Niech to dzieło wspiera Święty nasz Rodak, Jan
Paweł II.
ks. Infułat

Pożegnanie wystawy „Via Sancta”
Od lipca do połowy września na wadowickim rynku można
było podziwiać wspaniały cykl dziewięciu rzeźb plenerowych
Via Sancta, poświęconych drodze do
świętości papieża Jana Pawła II. Ta
niezwykle piękna i ciekawa wystawa
plastyczna zrobiła duże wrażenia na
mieszkańcach Wadowic. Cieszyła się
olbrzymim zainteresowaniem. Jej
autor znany, polski rzeźbiarz prof.
Czesław Dźwigaj podczas otwarcia
na wadowickim rynku wystawy
mówił: „Skorzystałem z zaproszenia pani burmistrz Wadowic Ewy
Filipiak, która prosiła, by tę wystawę
tutaj zaprezentować. Pani burmistrz
chciała, by pojawiła się ona jeszcze
na kanonizację papieża Jana Pawła
II. Wcześniej się nie udało, ale myślę

że 15. rocznica ostatniej pielgrzymi papieża do rodzinnego miasta to doskonały czas, by ją zaprezentować”.
Projekt plenerowych rzeźb poświęconych kolejnym etapom w życiu Ojca Świętego powstał już
po śmierci Jana Pawła II. Na wystawie „Via Sancta”
(Święta droga) zobaczyć można drogę, którą pokonał
Karol Wojtyła od katedry wawelskiej, do Bazyliki
Świętego Piotra w Rzymie. W rzeźbiarskim cyklu
profesora Dźwigaja w szlachetnym spiżowym odlewie zamknięto, między innymi, papieskie związki
z Fatimą, Lourdes czy Ziemią Świętą. W tym ciągu
rzeźb jest także sylwetka papieża wpisana w sylwetkę
Matki Bożej z cudownego obrazu z Częstochowy.
Podczas pożegnania wystawy prof. Czesław
Dźwigaj - „Via Sancta opuszcza Wadowice. Przenosi
się do Inwałdu, aby uświetnić otwarcie ogrodów papieskich. Ale jej właściwe miejsce to cudowny wadowicki rynek, którym zachwyca się cały świat”.
5 października 2014
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Bachowice - Parafia 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

Dzień Przedszkolaka
W poniedziałek 22 września 2014 r. obchodziliśmy w naszym
Przedszkolu bardzo ważny dzień dla wszystkich Dzieci – „Dzień
Przedszkolaka”.
Tego dnia we wszystkich grupach odbyły się bardzo ciekawe zabawy i zajęcia: muzyczne, ruchowe, integracyjne. Był też
słodki poczęstunek i „kolorowe” baloniki. Święto to dostarczyło
dzieciom wielu miłych wrażeń i na pewno będą je długo i ciepło
wspominać. Radość i uśmiech na twarzach przedszkolaków to
również nasza satysfakcja, pracowników przedszkola. Myślimy,
że Dzień Przedszkolaka na stałe zagości w harmonogramie imprez przedszkolnych i będzie corocznie hucznie obchodzony.
www.zspbachowice.pl

Czcigodnemu ks. proboszczowi Franciszkowi z okazji
imienin najserdeczniejsze życzenia składają wdzięczni parafianie. Niech dobry Bóg strzeże księdza proboszcza na kapłańskiej drodze życia, błogosławi
Mu w codziennych trudach duszpasterskich, darzy
zdrowiem, pokojem serca i radością. Niech św.
Franciszek oręduje za księdzem u Boga wypraszając
potrzebne łaski. Szczęść Boże!
Do życzeń dołącza się redakcja
i czytelnicy „Carolusa”
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Barwałd Górny - Parafia 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

Piknik
rodzinny
fotorelacja

7

października

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa
Wspomnienie to zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.
Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić
w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej
się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do
Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca.
Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu
bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące
się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego
spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej.
Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.
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Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach
walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało
się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej
Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w
których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za
kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w
1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon
XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego - módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił,
by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
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Brzeźnica - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com,
www.facebook.com/parafiabrzeznica, www.parafia.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)

Konferencja historyczna
w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy
Pierwsza w gminie Brzeźnica konferencja historyczna odbyła 27 września 2014 r. Zarys dziejów
gminy Brzeźnica i Doliny Karpia był tematem, który
rozwinęło w referatach pięciu historyków. Grono naukowców stanowili: dr hab. Andrzej Nowakowski z
Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Józef Brynkus
z Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Krzysztof Koźbiał
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Konrad Meus z
Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Grzegorz Wnętrzak
z Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto w spotkaniu
i dyskusji udział wziął dr Tomasz Graff z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Już dzisiaj
polecamy do lektury książkę, w której opisane będą
zagadnienia zaprezentowane na konferencji.

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

Wśród publiczności większość stanowili regionaliści, którzy
interesują się historią lokalną oraz na co dzień pracują dla swoich
społeczności. Warto było poświęcić część sobotniego dnia, aby
posłuchać jak kształtował się rozwój naszych ziem oraz jak tworzyło się społeczeństwo obywatelskie. Zakres treściowy obejmował historię od czasów średniowiecznych do połowy XX w.
Dziękujemy za udział wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Serdeczne podziękowania kierujemy do: wykładowców,
przybyłych seniorów, przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica,
członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej, członków
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, redakcji ,,Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”, redakcji czasopisma z Jaśkowic
„Nasza Przyszłość”, redakcji pisma ,,Taka Malownicza Gmina”,
Stowarzyszenia Beskidzki Dom w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia KGW „Nowoczesna Gospodyni”, prezesa PUKS ,,Pobiedr”,
dyrekcji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy,
dyrekcji oraz uczniów i nauczycieli ZSP – Gimnazjum SP w
Brzeźnicy, dyrekcji i nauczycieli SP w Sosnowicach, mieszkańców gminy Brzeźnica i wszystkich gości.
Organizatorami byli Wójt Gminy Brzeźnica i Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy. Konferencja była
zapowiedzią i formą promocji treści przygotowywanej do wydania publikacji, która ukaże się na początku grudnia 2014 r. Całe
przedsięwzięcie objęte jest realizacją projektu pn. „Wydanie publikacji z opracowaniami historycznymi na temat gminy Brzeźnica i Doliny Karpia”, prowadzonego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Brzeźnicy od stycznia do grudnia 2014 r.
Konferencja w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader za pośrednictwem
5 października 2014
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Budzów - Parafia MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafiabudzow.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)

Spotkanie z policjantem
25 września gościliśmy w naszej szkole panią aspirant Annę
Gąsiorek-Rezler. Spotkanie odbyło się w przedszkolu i w klasach
I-VI.
W sposób bardzo ciekawy przypomniała uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów
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w ruchu drogowym. Podkreśliła, że dla własnego bezpieczeństwa
należy zakładać kamizelki odblaskowe. Uświadomiła, jak ważne
jest noszenie odblasków, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.
Omówiła również zagrożenia, jakie mogą przynosić internet i
telefony komórkowe. Ponadto zwróciła uwagę na to, aby tylko
uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i
mają kartę rowerową jeździli samodzielnie po ulicy, a młodsze dzieci
tylko pod opieką dorosłych. Przypomniała również numery telefonów
alarmowych i zasady korzystania z
nich. Nakleiła na drzwiach wejściowych i sali komputerowej naklejkę
„Zagrożenia w sieci, profi laktyka i
reagowanie”. Pod koniec spotkania
przedszkolaki i uczniowie zadawali
pytania, na które pani policjant
chętnie odpowiadała.
Bardzo dziękujemy pani Ani
Gąsiorek-Rezler za ciekawe, pełne
życzliwości spotkanie oraz troskę o
nasze bezpieczeństwo.
www.spbaczyn.iap.pl
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Chocznia - Parafia 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 parafialnym: 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)

Razem na Groń po raz 10-ty
Prawie 600 osób uczestniczyło w środę 17 września 2014r. w
X Jubileuszowym Rajdzie „Z Tobą na Groń”. Byli to uczniowie
16 szkół, ośrodków i domów dla mieszkańców o szczególnych
potrzebach oraz uczniowie 12 szkół masowych z naszego powiatu i Polski południowej. Wszystkich łączył jeden cel - wspólne
integracyjne wyjście na Groń św. Jana Pawła II, by w roku Jego
kanonizacji podziękować za dobro, które uczynił dla świata. Rajd
zawiązano w Rzykach obok starej kuźni przy udziale zaproszonych gości, wśród nich wicestarosty wadowickiego pani Marty
Królik.
W czasie Mszy św. której przewodniczyli księża Mateusz z
Choczni i Bartłomiej z Targanic uczestnicy usłyszeli słowa: „Nie
przyszedłeś tu sam, bo celem tego rajdu jest wejść tu z drugim
człowiekiem, który żyje obok ciebie i często potrzebuje twojej
pomocy”.
Pod schroniskiem odbył
się wspólny posiłek, śpiewanie i zabawy. Pomysłodawcą
rajdu był w 2005 roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Kaczynie a zamysłem było
uczczenie Największego z
Polaków przez osoby słabe
fizycznie ale wielkie duchem.
Ośrodek w Kaczynie przez
lata organizuje ten rajd we
współpracy z PTTK „Ziemia
Wadowicka”, który tym razem
pozyskał środki z Gminy Wadowice, a wieloletni przyjaciele min. pan Stefan Jakubowski
i OSP w Kaczynie jak co roku
pomogli go zorganizować.
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Piękna pogoda i niezapomniane widoki wynagrodziły
uczestnikom trudy wspinania się, a przed intensywnym słońcem
trzeba było chronić się w cieniu. Święty Jan Paweł II czuwał nad
wędrującymi, wszyscy szczęśliwie wrócili do domów. To był
piękny integracyjny dobry dzień.
Do zobaczenia za rok w trzecią środę września.

Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć!
Z myślą o najmłodszych…
W trzecią niedzielę każdego miesiąca w naszej parafii w
kościele i w kaplicy w Choczni Górnej o godzinie 11:30 będą
odprawiane Msze z kazaniem dla dzieci. Wiemy przecież jak
ważnym elementem rozwoju Kościoła są najmłodsi! To właśnie
oni w przyszłości będą wychowywać kolejne pokolenie powielając wzorce i wartości, które zostały wpojone im, kiedy sami byli
dziećmi.
Tak więc ich rozwój, we wszystkich płaszczyznach jest bardzo
istotny. Każdy z nas był kiedyś w ich wieku, ale nie każdy pamięta
jak to jest słuchać dorosłych i niewiele rozumieć z tego, co do nas
mówią.
Zapominamy o tym. Zapominamy, że
dzieci potrzebują innego języka i że nie trafia
do nich to co dla nas jest oczywiste. Jeżeli coś
przedstawi im się w sposób ciekawy na pewno
zapamiętają z tego dużo więcej niż ze zwykłego wykładu: co jest dobre, a co złe.
Oczywiście ogólnych, codziennych spraw
nie potrzeba im wyjaśniać, ale jeżeli chodzi o
sprawy wiary, to warto poświęcić temu więcej
uwagi.
Już w niedzielę 21 września odbyło się
pierwsze takie kazanie, kierowane właśnie do
dzieci. Zaczęło się od najprostszej rzeczy –
czyli od tego jak powinno ubrać się do kościoła.
Dzieci podeszły przed balaski i odpowiadały
na pytania czy do kościoła można ubrać się
zwyczajnie, tak jak na boisko czy do gotowania obiadu czy potrzeba czegoś innego i
na to w co ksiądz odprawiający Mszę Świętą
powinien być ubrany. Zgodziły się, że każdy
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musi mieć ładne spodnie i koszulę, czy w przypadku dziewczynek sukienkę, a jedno z dzieci powiedziało, że ksiądz musi mieć
‘specjalny szalik kościelny’. Są to niby oczywiste rzeczy, ale przecież tak bardzo istotne! Na spotkanie z kimś ważnym nie przychodzimy w codziennych ubraniach, ale wybieramy takie, które
w naszym przekonaniu są ładniejsze od tych ‘zwyczajnych’. A
skoro w niedziele do kościoła przychodzimy na spotkanie z Kimś
najważniejszym to powinniśmy ubrać się w to co jest najlepsze.
Po kazaniu dzieci poszły do swoich rodziców do ławek, ale
wyszły z nich przed modlitwą Ojcze Nasz. Każdy zna tę modlitwę
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na pewno bardzo dobrze, odkąd pamięta. W
moim przypadku była to modlitwa, którą nauczyłam się jako pierwszą, zanim poznałam
każdą inną. Te dzieci znają ją również bardzo dobrze i na tej Mszy Świętej odmawiały
ją trzymając się za ręce uniesione do góry.
Ksiądz powiedział im, że następnym razem
wytłumaczy dlaczego podczas modlitwy Ojcze nasz kapłan sprawujący Mszę unosi ręce
właśnie w górę.
Inicjatywa kazań dla dzieci, na pewno
wiele wniesie w ich życie, lepiej zrozumieją
Mszę Świętą i na pewno chętniej będą wsłuchiwały się w słowa kazania, które jest kierowane specjalnie do nich, zwłaszcza, że same
mogą w nim zabrać udział. A taka forma
Mszy Świętej na pewno sprawi, że dzieci będą
chętniej w niej uczestniczyły.
Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@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)

Dożynki
Przemówienie wójt gminy Wieprz
Tylko pusty kłos dumnie się wznosi,
Kłos pełen ziarna chyli się w pokorze
Tak polski gospodarz o urodzaj prosi –
Na kolanach z ufnością, że Bóg pomoże.
Szanowni Państwo!
Zacytowana myśl Stanisława Koraba Brzozowskiego dodawała nam tego lata otuchy, ilekroć słyszeliśmy złowrogi szum ulewy
i nawałnicy, ilekroć woda strumieniami przechodziła przez nasze pola i ogrody, ilekroć wreszcie patrzyliśmy na powalone łany
zbóż. Choć aura nie była sprzyjająca, nie opuszczała nas nadzieja,
bo umacniała ją wiara w nieograniczoną moc miłości do ziemi,
wiara w Państwa siłę, hardość i nieocenioną troskę o plony.
Ta wiara w polskiego gospodarza i jego związek z ziemią to
nasza narodowa wartość nieznana innym narodom. W ten sposób mówił o tym Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w
1997 r.:
„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość
zawsze stanowiła mocny fi lar, na którym opierała się narodowa
tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o
przetrwanie. I ta miłość daje również dziś polskim gospodarzom
siłę do walki z wszelkimi trudami”.
Tę miłość i tę siłę polskiego rolnika dostrzegają także inne narody. W trakcie Międzynarodowych Targów Żywności w Paryżu
w 2010 r. odwiedzający nasze stoiska minister rolnictwa Francji,
kosztując polski chleb, powiedział:
„Smakuje jeszcze bardziej wyjątkowo od czasu, gdy zobaczyłem polskich rolników pochylonych z troską nad sponiewieranymi ulewami łanami, które u nas
pewno by zaorano. W smaku waszego chleba wyczuwam wreszcie
sens gestu Waszego Papieża całującego ziemię”.
Ten gest Jana Pawła II prócz
miłości do ziemi wyrażał jednak
coś więcej: Przekonanie, że związek
z ziemią to również związek z Bogiem-Stwórcą, z Bogiem-Gospodarzem. Potwierdza to przepełniona
optymizmem twórczość naszych
rodzimych artystów.
„Wierzyć - pisze ks. Jan Twardowski - to patrzeć na zasiane pole
i czuć zapach
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chleba; mieć nadzieję to spoglądając na gradowe chmury,
uśmiechać się pod powieką do rozgrzanych słońcem łanów;
kochać to ucałować spracowane dłonie z szacunkiem godnym
chleba... „
Dziś, w staropolskie Święto Plonów, Dożynki, całując przyniesiony tu bochen chleba, w imieniu wszystkich mieszkańców
naszej gminy pochylam się także nad spracowanymi rękami
każdego rolnika; kłaniając się strojnym dożynkowym wieńcom,
kłaniam się Wszystkim Państwu. Łączę się w radości z tymi,
którym żniwa udało się szczęśliwie zakończyć, w trosce z tymi,
którzy jeszcze kontynuują zbiory; łączę się wreszcie w ogromnym
smutku z rodzinami ofiar tegorocznych prac polowych.
Dziękuję Wam, Drodzy Gospodarze, Waszym Rodzinom, a
także kombajnistom za trud, krople potu i nieprzespane noce.
Dziękuję za pochylone z troską nad powalonymi łanami głowy.
Dziękuję za Chleb powszedni - plon Waszego trudu, ale także
za serce, wiarę i miłość do ziemi - wartości czyniące jego smak
najbardziej wyjątkowym w Europie.
Dziękując więc za to wszystko, jednocześnie zapraszam do
zasłużonej, wpisanej w staropolską tradycję dożynkowej zabawy,
o której wspomina już Kochanowski:
Tak to w dożynki bywało - pisze -pijaliśmy z sobą, Ani gardził
pan chłopa prostego osobą; Dziś wszystko już inaczej, wszystko
spoważniało, Jak to mówią: na stoły dosyć, ale chęci mało „.
Udowodnijmy dziś, że Kochanowski nie miał racji, że chęci u
nas i do pracy, i do zabawy pod dostatkiem!
Małgorzata Chrapek
Wójt Gminy Wieprz
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Głogoczów - Parafia 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

Głogoczów stawia na bezpieczeństwo
przez edukację
Od 1 września ustawodawca nałożył na nas obowiązek noszenia odblasków. I co dalej? Sama ustawa nie zmieni nawyków i
zachowań, może to zrobić jedynie edukacja i to nie tylko dzieci,
ale wszystkich obywateli. Od wielu lat dwie organizacje - Zespół
Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa prowadzą równoległe działania popularyzujące noszenie odblasków we wsi, której położenie
( z obu stron Zakopianki i drogi bielskiej) oraz warunki drogowe
( częsty brak chodników, bezpiecznych poboczy) sprawia, że problem bezpieczeństwa jest problemem priorytetowym.
W 2014 roku Szkoła w Głogoczowie bierze po raz kolejny
udział w akcji „Odblaskowa szkoła” - dzięki systematyczności i
różnorodności działań prowadzonych w jesiennych miesiącach,
kiedy zmrok zapada coraz wcześniej, uczniowie utrwalają sobie
nawyki noszenia odblasków. Liczne konkursy organizowane
przez Szkołę powiązane z akcją na pewno przyczynią się do
podejmowania przez dzieci i młodzież właściwych –bezpiecznych zachowań na drodze. Efekty prowadzonych działań już są
widoczne na lokalnych drogach - uczniowie noszą odblaski lub
kamizelki dając dobry przykład innym.
A co z dorosłymi Mieszkańcami? O nich pamięta Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, które od 2010 roku,
kiedy pozyskano od sponsorów pierwszą partię odblasków i
kamizelek, prowadzi działania edukacyjne i promujące właści-

wie postawy sprzyjające bezpieczeństwu na drodze. W ramach
prowadzonych przez Stowarzyszenie działań, Mieszkańcy otrzymywali bezpłatnie odblaski jako upominek-nagrodę za udział w
konkursie, rozwiązanie rebusu o bezpieczeństwie, wymyślenie
hasła promującego noszenie odblasków. Obecnie, w celu wsparcia
działań Szkoły i rozszerzenia akcji odblaskowej o osoby dorosłe,
Stowarzyszenie przekazało na wrześniowym zebraniu szkolnym
pakiet 200 odblasków wszystkim zgromadzonym rodzicom i
nauczycielom Szkoły Podstawowej. Istotne jest to, że Stowarzyszenie prowadzi akcję informacyjną za pośrednictwem strony
www.glogoczow.pl oraz redagowanego kwartalnika odNOWA,
dzięki czemu informacje docierają do osób w każdym wieku, a
edukacja dzieci i młodzieży prowadzona przez Zespół Placówek
Oświatowych jest wspierania edukacją dorosłych propagowaną
przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.
BEZPIECZNI RAZEM. Zachęcamy inne miejscowości do
włączenia się w akcję informacyjną - nie wystarczy wyposażyć w
odblaski, ale należy o nich nieustannie przypominać w szkołach,
w lokalnych mediach, wśród rozmów z sąsiadami. Przed nami
długa jesień i zima, wielu z nas systematycznie bierze udział w
nabożeństwach różańcowych czy roratach - zadbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci, naszych rodziców i nas samych.
Głogoczów 25.09.2014., Małgorzata Jończyk
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Izdebnik - Parafia 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)

Świętujemy sukces
W ZS w Izdebniku z inicjatywy pani Dyrektor Agnieszki Pachoń i nauczycieli wychowania
fizycznego - pani Renaty Kani i pana Bogusława
Żaloudika, grono pedagogiczne oraz młodzież
szkolna klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz
I-III gimnazjum uczciła na sportowo wielki sukces,
jakim jest niewątpliwie zdobycie przez reprezentację
Polski w piłce siatkowej mężczyzn MISTRZOSTWA
ŚWIATA.
Jest to powtórzenie sukcesu słynnej drużyny Huberta Wagnera z 1974 roku, a więc czekaliśmy 40 lat i
są to jedyne złote medale mistrzostw świata w grach
zespołowych.
W czasie apelu wysłuchano hymnu Mistrzostw

- Polska 2014 oraz przeprowadzono quiz
z wiedzy na temat
przepisów, taktyki, techniki oraz historii z piłki siatkowej w formie zabawowej jak i pytań zamkniętych i otwartych. Nasza młodzież rywalizowała bardzo ostro, prawie tak jak ich starsi koledzy
na parkietach mistrzostw.
Po prawie godzinnej zabawie ogłoszono wyniki a zwycięzcami w szkole podstawowej okazała się klasa VI, natomiast w
gimnazjum klasa I – gratulujemy!!!
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe koszulki z logo mistrzostw świata – Polska 2014.
Apel sprawnie i z dużą dozą humoru przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego pani Renata Kania i
pan Bogusław Żaloudik.
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

Jaroszowice - Parafia 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

Krzyż znakiem ufności
Znakiem niepojętej miłości Boga do człowieka,
znakiem siły i zwycięstwa. Tak mówił o krzyżu ks.
Dariusz Chałubiński na nabożeństwie fatimskim w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Zachęcał,
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byśmy wraz z Maryją, naszą Matką ufnie trwali przy
krzyżu Chrystusowym i podejmowali z wiarą własny,
codzienny krzyż. Oto fragment słowa.
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Dlaczego Krzyż, choć boli, jest znakiem ufności?
Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że z krzyża
płynie wielka siła życia, pozwalająca dokonywać
rzeczy wielkich, pozwalająca przemieniać świat i
siebie, pozwalająca stawić czoła wszelkim napotkanym trudnościom.
Można w tych dniach przeczytać w internecie
(i nie tylko) informacęe, jak jedna z irackich chrześcijanek w tym tygodniu miała dostawiony miecz
do gardła: Wyrzeknij się Chrystusa! XXI wiek... Wyrzeknij się Chrystusa, bo zginiesz! Nie wyrzekła
się... Bo Krzyż jest mocą, jest źródłem siły...
Krzyż jest także znakiem niepojętym. Nie danym nam jest go zrozumieć do końca. Bo nie możemy do końca zrozumieć nieskończonej miłości Boga
do każdego z nas. Dlatego każdy z nas jest chrześcijaninem - to znaczy tym, który zaufał Chrystusowi,
zaufał Jego krzyżowi.
Ale łatwo powiedzieć: zaufaj Krzyżowi, a trudniej ten krzyż wziąć; trudniej nieść własny krzyż. Bo jak mówi
Jezus: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie.
Wielu mówi, że to trudne, czasami bardzo trudne. Mnie też jest
czasami bardzo ciężko nieść swój własny krzyż, krzyż konkretnej
osoby z konkretnym obowiązkiem, z konkretnym zadaniem. Jest
mi czasem ciężko, a czasem jeszcze ciężej... Ale czy łatwiej będzie ludziom, jeśli będą z krzyżem walczyli albo przed krzyżem
uciekali?
Dzisiaj przyszliśmy uczcić krzyż i powiedzieć Jezusowi:
Jezu, ufam Tobie! Jak powiedział mi przed Mszą świętą ojciec
Grzegorz, dzisiaj właśnie jest dzień, gdy Siostra Faustyna miała
pierwsze objawienie od Chrystusa tej Koronki do Miłosierdzia
Bożego. Dzisiaj każdy z nas przychodzi powiedzieć: Jezu, ufam
Tobie! Dzisiaj chcemy powiedzieć to wspólnie z Maryją, która
przy krzyżu stoi. Stoi przy krzyżu Syna, ale przecież każdy z nas
jest Jej synem, jest Jej córką.
W 2002 roku święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej
powiedział: Ona pierwsza pośród ludzi miała udział w chwale
zmartwychwstałego Syna. Ona - jak wierzymy i wyznajemy
- z duszą i ciałem została wzięta do nieba, aby zaznawać zjednoczenia w chwale, u boku Syna radować się owocami Bożego
miłosierdzia i wypraszać je tym, którzy do Niej się uciekają. A do
matki uciekają się jej dzieci...

Serce ludzkie często jest smutne, nieraz bardzo smutne. Serce ludzkie w takich chwilach szuka pociechy. A gdzie dziecko
znajduje pociechę, jeżeli nie przy matce, jeżeli nie u matki? Tym
bardziej, jeżeli wie, że ona kocha szczerze i najgoręcej.
Co znaczy stać pod krzyżem? Jan Paweł II uczył: Nawet jeśli moce ciemności zdają się brać górę, człowiek wierzący wie,
że ostatnie słowo nie należy do zła i śmierci, na tym opiera się
chrześcijańska nadzieja, tym karmi się w tej chwili nasza ufność
i modlitwa...
Co to znaczy stać pod krzyżem? Gdy wszyscy uciekają, kiedy
w cierpieniu widzą przekleństwo albo bezsens, trzeba nam stać
pod krzyżem, bo dzisiejszy świat od krzyża ucieka. Dzisiejszy
świat ucieka od Boga. Dzisiejszy świat próbuje nazwać zło i nazywa to zło dobrem, a wielu w to wierzy, także i chrześcijan...
Samowola, nieodpowiedzialność, zaradność życiowa czy często
po prostu zwykłe oszustwo, fałszywa tolerancja dla szerzenia się
dewiacji niszczących życie rodzinne i społeczne. Lekceważenie
Ewangelii - tak widoczne w życiu społecznym... Maryja wie, że
człowiek żyjący bez Boga staje się łatwym łupem diabła. Dlatego
przychodzi, aby nas przygarnąć, aby nas przytulić, abyśmy nie
dali się oszukać podstępom złego ducha. Ona nigdy nie została
zdobyta przez zło.
Cdn.

Kalwaria Zebrzydowska - Parafia 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

Kalwarjyskie misterium chleba
Uroczystą Mszą św. w kalwaryjskiej Bazylice, koncelebrowaną przez kustosza O. Azariasza Hessa rozpoczęły się w ub.
niedzielę uroczystości Kalwaryjskiego Misterium Chleba.
Uroczystość, która staje się już tradycją organizowana jest
przez działające na niwie kultury Koła Kobiet z gminy Kalwaria

Zebrzydowska. Jej ideą jest oddanie się kobiet kalwaryjskich w
swoim życiu i działalności społecznej pod opiekę Matki Bożej
Kalwaryjskiej. Stąd uroczystościom towarzyszy motyw chleba,
jako wartość biologiczna i duchowa naszego codziennego życia
oraz odczytany przez panią Grażynę Grochal, przewodniczącą
5 października 2014
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Koła Gospodyń Wiejskich z Leńcz Akt Zawierzenia kół
Matce Bożej, opiekunki rodzin, która swą łaską wzmacnia je w codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka.
Tegoroczna uroczystość zgromadziła w świątyni
setki ludzi, mieszkańców gminy, władze miejskie, radnych, działaczy społecznych, ale także rzesze pielgrzymów, którzy z wielkim szacunkiem przyjęli w darze
rozdawany przez kapłanów kalwaryjski bochen chleba.
www.ckstkalwaria.com

Klecza - Parafia 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 * Porządek 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: godzinę przed wieczorną Mszą św.

Chleb – błogosławiony dar
Arcydzieło – jak określił go w kazaniu dożynkowym ks. proboszcz Andrzej Kołodziej. Bo przecież
łączy w sobie dzieło Boga i trud pracy człowieka, a
więc niebo i ziemia mają swój udział w tworzeniu chleba. Więcej o chlebie i szacunku dla chleba w kolejnym
poniższym fragmencie tego słowa.
Miał rację ten kaleki człowiek podnoszący chleb z krakowskiej ulicy, gdy mówił, że jest to największy skarb. Moi drodzy,
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dojrzałość człowieka w Ewangelii mierzy się jego odniesieniem
do chleba. Jest to bowiem wykładnik odniesienia do ludzkiego
życia. Chleb jest jego synonimem. I jest to również wykładnik
odniesienia do samego Chrystusa, który przebywa z nami pod
postacią chleba.
Jest taka zasada: jeżeli ktoś nie ma szacunku do chleba
codziennego, to nie będzie też miał szacunku do tego Chleba,
którym jest Jezus Chrystus – Chleba Eucharystycznego. I dlatego
choćby przygotowując dzieci do tzw. I Komunii – do pierwszego
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pełnego uczestniczenia we Mszy świętej poprzez to przyjmowanie ciała Chrystusa pod postacia chleba, trzeba zacząć to przygotowanie już w domu od tego, że zwracam uwagę na codzienny
chleb, na to codzienne pożywienie, na szacunek do chleba. Jeżeli
rodzice nie nauczą dziecka szacunku do chleba, nie nauczą go,
nie przypomną, czym ten chleb jest, skąd on się wziął (bo wszyscy uważamy, że chleb jest ze sklepu); jeżeli się tu nie przygotuje
dziecka, to ono nigdy nie zrozumie, czym jest Chleb Eucharystyczny. A wiec to przygotowanie zaczyna się już od małego w
domu. I na to bym chciał uczulić i babcie i rodziców, żeby takie
przygotowanie było w domu poprzez szacunek do codziennego
domu, do codziennego pożywienia.
Dzisiaj przychodzimy, by podziękować Bogu za chleb. Trze-

ba by było przynajmniej przez chwilę zastanowić się nad tym,
czym jest ta kromka chleba? Czym jest najmniejszy kęs chleba?
A jest on przecież wielkim arcydziełem, mającym w sobie coś
z Bożego majestatu. Jest w nim zamknięta praca ziemi, słońca,
ludzi i Stwórcy. Bez Boga nie ma chleba. Ale nie ma go również
bez człowieka i jego mozolnej pracy. Można powiedzieć, że niewidzialna moc Boża i ręce śmiertelnego człowieka w tajemniczy
sposób stykają się i wspólnie tworzą to wielkie arcydzieło, jakim
jest chleb. W chlebie jest zarówno coś z ziemi, jak i z nieba, coś z
materii i coś z ducha, coś z człowieka i coś z Boga. Chleb zawiera
w sobie moc Bożą i ludzką pracę, a więc i niebo, i ziemia – mają
swój udział przy powstawaniu chleba. W chlebie jest także coś z
doczesności i coś z wieczności. Dlatego zapewne św. Augustyn
powiedział w ten sposób: Czegokolwiek dusza
nasza i ciało w tym życiu potrzebuje, zawiera się
w chlebie powszednim.
Ileż w tej kromce chleba cudów Bożej mądrości! Ileż jest powszedniości, zwykłości, ale
też wielkości, potęgi Wszechmocnego i trudu
powodującego pot. Ileż jest krzątaniny rolnika
i błogosławieństwa Bożego. I w tym świetle
pojawia się ten błogosławiony dar – bochenek
chleba, jako nasz codzienny pokarm, ale też dar,
który składamy na ołtarzu w czasie każdej Mszy
świętej. Tradycja polska, która na przestrzeni
wieków zawsze otaczała chleb wielkim szacunkiem połączyła go ze wspomnieniem narodzin
Matki Bożej, z poświęceniem ziarna za zasiew.
W przyszłym tygodniu (8 września) będziemy
obchodzić święto Jej narodzenia – Matki Bożej
Siewnej. I w ten sposób tradycja jakby złożyła w
Jej ręce troskę o chleb, a w nim troskę o życie.
Cdn.
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.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)

Msza święta u Krzyża w Górkach
Krzyżu święty, nade wszystko,
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło
Górki Kukowskie Dnia 14 września 2014 roku u stóp Krzyża
Jubileuszowego /580 m n.p.m. /wzniesionego przez mieszkańców
Kukowa dla uczczenia 2000 rocznicy narodzin Naszego Pana
Jezusa Chrystusa, jak mówią sami mieszkańcy: „na wieczną
rzeczy pamiątkę” zgromadzili się mieszkańcy osiedla oraz licznie
przybyli goście, aby wziąć udział we Mszy świętej w ich intencji i
dla uczczenia Krzyża świętego w dniu Jego Święta/ (Exaltationis
s. Crucis)/.
Skłoń gałązki, drzewo święte,
Ulżyj członkom tak rozpiętym.
Odmień teraz oną srogość,
Którąś miało z urodzenia.
Spuść lekuchno i cichuchno
Ciało Króla niebieskiego.
Tak śpiewamy w pieśni pasyjnej, która jest tłumaczeniem
fragmentu łacińskiego hymnu Pange, lingua gloriosi proelum
certaminis (Sław, języku, bój chwalebny). autorstwa Biskupa
Poitiers / Poitiers – miejscowość i gmina we Francji, stolica
regionu Poitou-Charentes/ Walencjusza Fortunat /zm.601 r./,
który ułożył go dla uczczenia kawałka drzewa krzyża świętego,
podarowanego w 569 r. księżniczce Radegundzie przez cesarza
bizantyńskiego Justyna II.
Tyś samo było dostojne,
Nosić światowe Zbawienie,
Przez cię przewóz jest naprawion,
Światu, który był zagubion,
Który święta Krew polała,
Co z Baranka wypłynęła
Mszę świętą celebrował ks. Proboszcz Antoni Kania który
wygłosił kazanie otrwaniu przy Krzyżu Chrystusowym w dzisiejszych czasach, a oprawę muzyczną zapewniła, jak co roku niezawodna i niezrównana Orkiestra Dęta OSP Gminy Stryszawa
pod batutą Krzysztofa Górskiego.
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Niesłychana to jest dobroć,
Za kogo na krzyżu umrzeć,
Któż to może dzisiaj zdziałać,
Za kogo swoją duszę dać?
Sam to Pan Jezus wykonał,
Bo nas wiernie umiłował
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W Święto Podwyższenia Krzyża świętego, wspominając słowa Świętego Jana Pawła wypowiedziane w Zakopanem w 1997,
…”dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż nadal jest w
salach lekcyjnych, szpitalach, parlamencie. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i
narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i
gdzie są nasze korzenie...”.
Nędzne by to serce było,
co by dziś nie zapłakało,
widząc Stworzyciela swego
na krzyżu zawieszonego.
Na słońcu upieczonego
Baranka Wielkanocnego.
Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem - znakiem męki
i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami.
Wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

Za tydzień w „Carolusie” relacja z odpustu
parafialnego.

Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.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)
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Łączany - Parafia 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

Ziemia uczy pokory i wdzięczności
Powiedział w kazaniu dożynkowym o. Tomasz
Tomski, wymieniając kolejno wartości, których uczy
nas ziemia. Wiedzą o tym najlepiej rolnicy, którzy ją
uprawiają, wiele troski i trudu wkładają, by ziemia
przyniosła plony. Więcej o tym w poniższym fragmencie wspomnianego kazania.
Współczesny człowiek chce mieć wszystko bardzo szybko i
od zaraz. Nie chce czekać; nie potrafi już czekać. Przypomina
mi się pewne opowiadanie o cudownym sklepie, w którym można było kupić wszystkie ludzkie wartości, jak: miłość, radość,
szacunek, zdrowie, szczęście czy inne, których człowiek tak w

swym życiu potrzebuje. Pewnego dnia przybyli do sklepu rodzice
z dzieckiem, by kupić dla niego dobre wychowanie, wykształcenie, szczęście, zdrowie i miłość. Sprzedawca jednak bezradnie
rozłożył ręce i powiedział: My nie sprzedajemy owoców; my
sprzedajemy nasiona.
By zebrać owoce, trzeba najpierw zasiać ziarno i być cierpliwym. Przycisnąć guzik i otrzymać od razu to, co się chce – tego
pragnie dzisiejszy człowiek. Chcemy – czy to starsi, czy młodsi
– mieć wszystko od zaraz. Gdyby nie cierpliwość rolników, dziś
nie mielibyśmy wiele na obiad i nie byłoby tego pięknego dożynkowego wieńca. Kto ma cierpliwość, kto szanuje prawa natury,
prawa innych, kto umie czekać w zaufaniu w Bożą Opatrzność,
ten doczeka się owoców.
Kolejne cechy, których może nas nauczyć ziemia to
pokora i wdzięczność. Jakąż radość przynosi nam patrzenie na rozkwitające warzywa, rośliny i owoce! Ale
czy jest to tylko nasza zasługa? Apostoł Paweł pisze w
swoim Liście: „Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg
dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje ani ten,
który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg”.
Każdy rolnik w pokorze wobec ziemi, natury i swoich
własnych, ludzkich możliwości wie, że plony, nad którymi tak bardzo się natrudził, są darem Stwórcy. I jest
wdzięczny.
Tak też powstało dzisiejsze święto dożynek – jako
podziękowanie najpierw Bogu, a potem człowiekowi,
za plony ziemi. Jako podziękowanie, wdzięczność.
Ziemia uczy nas pokory i wdzięczności. Często z
żalem mówimy, że ludzie dzisiaj są niewdzięczni. Na
przykład często z bólem mówią to starsi i schorowani rodzice o swoich dzieciach. Sam mam możliwość
5 października 2014
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odwiedzać w Austrii bardzo piękne i dobrze wyposażone domy
starców wypełnione do ostatniego miejsca starszymi ludźmi. Ci
miesiącami a nawet latami czekają na swoje dzieci, by ich odwiedziły. Nie przyjeżdżają, bo nie są wdzięcznie. Ale czy to tylko
problem Austrii?
Z wdzięcznością kogoś odwiedzić, powiedzieć dobre słowo,
obdarzyć uśmiechem i ciepłem płynącym z dobrego serca – tak
wielu z nas za tym tęskni. Rodzice tęsknią za tym od swoich dzieci. Dzieci tęsknią za tym od swoich rodziców. Niejednokrotnie
żona tęskni za tym od swojego męża czy mąż od swojej żony.
Wdzięczność za to, że ktoś jest obok nas.
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Ziemia może nas jeszcze uczyć bycia troskliwym. Jeżeli ktoś
nie troszczy się o ziemię, ta nie wyda owoców. Rolnik uprawiający ziemię, wie jak, kiedy i o co powinien najpierw się zatroszczyć,
by uprawiana przez niego ziemia i zasiane w niej ziarno przyniosło plon. Ale nie tylko rolnicy; wszyscy musimy uczyć się umieć
być troskliwymi. I zwykle troszczymy się o dobra ziemskie.
Pomnażamy je, zdobywamy, zarabiamy. I to nie jest złe. Złe jest
to wtedy, kiedy zapominamy się troszczyć się o dobra duchowe.
Dobra ziemskie przeminą, a my razem z nimi.
Cdn.
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl,
www.parafiamucharz.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)

V PIELGRZYMKA CZŁONKÓW ŻYWEGO
RÓŻAŃCA I GRUP
ADORACYJNYCH
DO ŁAGIEWNIK
Żywy Różaniec to najliczniejsza wspólnota modlitewna w
naszej archidiecezji. Jej członkowie są również w naszej Parafii,
każdego dnia biorąc do ręki różaniec. W ubiegłą sobotę ( 27
września) odbyła się już V pielgrzymka członków Żywego Różańca i grup modlitewnych do Łagiewnik. Z naszej Parafii wyruszyły aż 33 osoby ( członkinie Żywego Różańca oraz sympatycy).
Na czele z księdzem Proboszczem reprezentowaliśmy naszą
Parafię modląc się w sanktuarium św. Jana Pawła II. Następnie
wyruszyliśmy w „Drogę Miłosierdzia’’ do sanktuarium Bożego
Miłosierdzia. Eucharystia w bazylice
była dla nas wspaniałym przeżyciem.
Wraz z ks. biskupem Janem Zającem,
ks. Proboszczem i wieloma innymi
kapłanami oraz wiernymi (ok. 2 tyś.)
włączyliśmy się w wielką modlitwę
Kościoła o miłosierdzie Boże dla nas,
naszej Parafii i całego świata. Jedną z
ważniejszych intencji było odpowiednie przygotowanie Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
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Palcza - Parafia 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

Zawierzenia

Jest to naturalne, że w sprawach wielkiej wagi powołujemy się na wyniki badań naukowych, na wypowiedzi i działania niekwestionowanych autorytetów. Wiele razy w tej
rubryce pisaliśmy o Akcie Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, dokonanego przez
Jana Pawła II, 17 sierpnia 2002 roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 13
października tego roku obchodzić będziemy I Rocznicę Zawierzenia Świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Aktu tego zawierzenia dokonał Ojciec Święty Franciszek, na Placu
Świętego Piotra, przed figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność, dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, które nazywają Ciebie błogosławioną. Świętujemy
w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, nękaną przez zło i zranioną przez grzech, aby ją uzdrowić i zbawić. Przyjmij z
macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, w
obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku. Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny
w Twoich oczach i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach. Chcemy,
by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność
Twojego uśmiechu. Chroń nasze życie w Twoich ramionach: Błogosław i umacniaj każde
pragnienie dobra; ożywiaj i posilaj wiarę; wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie; prowadź nas wszystkich na drodze świętości. Naucz nas swojej miłości
i szczególnego upodobania dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, dla
grzeszników i serc zagubionych: wszystkich otocz Twoją ochroną i wszystkich przekaż
Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi. Amen.
Modlitwa Ojca Świętego, która jest zawierzeniem świata Niepokalanemu Sercu Maryji, przypomina, że Maryja kocha wszystkich miłością macierzyńską. Akt zawierzenia
świata podkreśla najważniejsze cechy,
które kształtują postawę człowieka wierzącego. To cnoty wiary, nadziei i miłości.
W tym właśnie duchu modlił się z Papieżem cały Kościół. Ktoś relacjonował, że
był to Różaniec świata, przypominający,
że Pana Boga trzeba kochać całym sercem, a Matkę Najświętszą naśladować
w Jej pobożności i oddaniu wyrażonym
słowami Oto ja służebnica Pańska, niech
mi się stanie według słowa twego. Dlatego
w rocznicę zawierzenia i przez cały październik w modlitwie różańcowej będziemy prosić Maryję z Fatimy, Częstochowy,
Kalwarii, wszystkich sanktuariów świata i
skromnych kościołów jakim jest nasz Kościół Parafialny pod wezwaniem Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, o to aby
całą ludzkość i każdego z nas osobiście
prowadziła do Boga. Swego rodzaju realizacją słów Ojca Świętego Jana Pawła II
„Młodzież i dzieci są przyszłością świata,
są przyszłością narodu i Kościoła (…) w
oparciu o rodzinę , o szkołę (…)” jest zor-
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ganizowany przez ks. Proboszcza,
wyjazd dla lektorów, ministrantów
i dziewcząt z Parafialnej Scholi, do
Ośrodka Caritasu im. Jana Pawła
II w Zakrzowie. Zaproszenie skierowane, w czasie ogłoszeń parafialnych, do dzieci i młodzieży oraz
Róż Różańcowych do prowadzenia
modlitwy różańcowej w miesiącu
październiku, jest także odpowiedzią na wypowiedziane przed laty,
cytowane wyżej słowa. Z modlitwą
Różańcową, są bowiem związane
łaski i odpusty, których Pan Bóg
udziela przez orędownictwo Królowej Różańca Świętego. Symbolem
tej prawdy są puzle różańcowe
rozdawane dzieciom, do układania.
Po złożeniu obrazują, różaniec jako
drabinę do nieba.
B.Ł.

Paszkówka - Parafia 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)

Indywidualne
Biegi Przełajowe
Dnia 24 września 2014r. na boisku sportowym w
Sosnowicach odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe. W zawodach rywalizowali uczniowie klas IV-VI z
wszystkich szkół Gminy Brzeźnica.
Naszą szkołę reprezentowali:
Julia Dolińska – kl. IV – zajęła I miejsce
Zuzanna Rzepecka – kl. IV– zajęła II miejsce
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Kinga Augustyniak – kl. IV
Wiktoria Prażmowska – kl. IV – zajęła VI miejsce
Łukasz Zawiła – kl. IV – zajął I miejsce
Jan Lechowicz – kl. IV – zajął III miejsce
Michał Kozik – kl. IV - zajął IV miejsce
Jędrzej Znaj – kl. IV
Izabela Grzebinoga – kl. V – zajęła V miejsce
Witold Znaj – kl. V – zajął I miejsce
Rafał Babski – kl. V
Mikołaj Dutka – kl. V
Kacper Wołczyk – kl. V
Marika Kudra – kl. VI – zajęła I miejsce

Julia Żurek – kl. VI – zajęła IV
Klaudia Kucharczyka – kl. VI
Albert Jaskuła – kl. VI
Jakub Lechowicz – kl. VI
Jakub Bolek – kl. VI
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom życzymy
sukcesu na kolejnych etapach.

Ponikiew, Parafia 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.

Droga Krzyżowa
14 września parafianie z Ponikwi tradycyjnie już, jak co
roku, uczestniczyli w Drodze
Krzyżowej, która prowadziła
na Łysą Górę. Tam Ksiądz
Proboszcz odprawił Mszę
Świętą, a następnie w ogrodzie plebańskim odbyło się
wspólne ognisko.
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Przytkowice - Parafia Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafiaprzytkowice pl,
www.parafiaprzytkowice.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

XIV Ogólnopolskie Zawody
Sportowo-Pożarnicze
W dniach 5-7 września uczniowie
naszej szkoły działający w jednostce
OSP Przytkowice wybrali się wraz z
opiekunami na XIV Ogólnopolskie
Zawody Sportowo-Pożarnicze w
Olsztynie. Udział brało 19 drużyn
chłopców i 19 drużyn dziewcząt.
Pogoda była taka, o jakiej marzyli
zawodnicy. W piątek wszystkie
drużyny wzięły udział w pikniku
na plaży nad jeziorem Kortowskim.
Odbyły się tam zawody w ratownictwie wodnym i pierwszej pomocy.
Konkurencja była duża, ale mistrzowie Małopolski nie poddawali się i
walczyli z całych sił. Nasz wysiłek
nie poszedł na marne – zdobyliśmy
II miejsce. W sobotę rano wszystkie drużyny udały się na stadion UWM na oficjalną ceremonię
otwarcia Zawodów, tuż po ceremonii zawodnicy ruszyli na start,
aby walczyć o tytuł Mistrza Polski. Konkurencje były trzy: musztra, ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza. Chłopcom udało się
zająć III miejsce w konkurencji musztry. Po ukończeniu zawodów wszyscy zebrali się pod pomnikiem Strażaków Poległych w
Akcji, aby pomodlić się za nich. Zaraz po modlitwie i złożeniu
zniczy oraz wieńców zawodnicy mieli za zadanie zaprezentować

swoje województwo. W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy
mieli przyjemność zwiedzić Planetarium. Po emocjonujących
zmaganiach młodzieżowców ostatecznie chłopcom udało się zająć IV miejsce, natomiast dziewczętom – X. Cieszymy się, że mogliśmy pojechać do Olsztyna i reprezentować nasze województwo
na zawodach ogólnopolskich. Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku uda nam się wypaść jeszcze lepiej.
Autor: Monika Jankowicz z kl. 3A

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

Kim jest kapłan?

Na to pytanie odpowiada i mówi o kapłaństwie
kaznodzieja odpustowy ks. Kapusta, w kontekście
srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. proboszcza Janusza Sołtysa. Przypomina też dotychczasową drogę kapłańską ks. Janusza przez różne parafie aż do przejęcia
funkcji proboszcza tej parafii.
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Kim jest kapłan? Jest pośrednikiem, człowiekiem między Bogiem a ludźmi, między niebem a ziemią. Mówiąc do Boga, musi
być po stronie ludzi; wstawiać się za nimi mimo ich słabości i
upadków. Mówiąc do ludzi, musi być po stronie Boga. Nie jest to
sytuacja komfortowa – szczególnie wtedy, gdy broni się prawdy
Ewangelii, gdy stawia się wymagania.
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Jakiego kapłana pragnie dzisiejszy świat? Takiego, który
chodzi po ziemi – ludzkiego, życzliwego, człowieka modlitwy,
świętego... To pytanie, jakim być kapłanem, stawia sobie każdy z
nas. Stawiałeś je sobie i ty, Księże Jubilacie. Każdy z nas ma świadomość swoich własnych wad, niedociągnięć, ludzkich słabości.
Zastanawia się, czy jest godny, czy potrafi należycie wypełnić te
zadania, do których powołał go Pan.
Apostoł Piotr mówi: „Panie, odejdź ode mnie, bo jestem
człowiekiem grzesznym”. Usłyszał wtedy: „Odtąd ludzi będziesz
łowił”. Kapłaństwo jest darem niezasłużonym i tajemnicą nie do
pojęcia. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście
szli i owoc przynosili, i aby owoc trwał”.
Szedłeś więc, Księże Jubilacie, gdzie Bóg Cię posłał, aby być
dobrym narzędziem w Bożych rękach, aby siać słowo i karmić lud
Boży Ciałem Chrystusa; aby być szafarzem miłosierdzia Bożego.
Ksiądz Janusz pracował przez 23 lata w parafiach: Klecza Dolna,
Jabłonka, Mszana Dolna, Kraków Wola Justowska, Miętustwo i
Maniowy. Od dwóch lat jest proboszczem w tutejszej parafii – w
Radoczy. Stara się jak najlepiej służyć Bogu i ludziom. Prowadzi
do zbawienia waszą wspólnotę parafialną.
Kapłan jest wyświęcony przede wszystkim dla Eucharystii.
Składamy dziś Bogu dziękczynienie za kapłańskie konsekrowane
dłonie trzymające Chleb Życia wiecznego, rozdające niestrudzenie Jezusa – Chleb Żywy. Składamy dziękczynienie za wargi
głoszące Ewangelię. Panie, otwórz wargi moje, a usta będą opowiadać chwałę Twoją... Tymi słowami każdy kapłan rozpoczyna
codziennie modlitwę brewiarzową. Pan otwierał Twoje wargi
na ambonie, na katechezie, w konfesjonale, na różnych spotkaniach.
25 lat siania słowa na glebę skalistą, glebę pełną cierni i glebę
urodzajną. 25 lat zmagania się ze słowem, by je zrozumieć, by je
przyswoić, by z serca płynęło... Kapłan jest posłany, by być proro-

kiem Jezusa Chrystusa. Prorok nie mówi od siebie; mówi w imieniu Jezusa Chrystusa, który go posyła. Prorok nie może milczeć;
musi mówić, chociaż głoszone treści nie zawsze się podobają.
Wie, że jest sługą słowa, że jest tylko narzędziem w ręku Pana.
Składamy dziękczynienie za kapłańskie serce, które pragnie
objąć swą miłością wszystkich powierzonych mu ludzi; otwierać
się dla każdego potrzebującego pomocy, choć może nie zawsze
udaje się to okazać. Dziękujemy za wszelkie dobro, które z tego
serca płynie. Składamy Panu Bogu dziękczynienie za 25 lat posługi sakramentalnej i modlitewnej.
Wziął ze sobą na górę Jezus Piotra, Jakuba i Jana.
Powołał Pan do kapłaństwa Księdza Janusza.
Ksiądz Jubilat, urodzony pod Tatrami, pokochał góry. Lubił się po nich wspinać. Podziwiając piękno górskiej przyrody
odkrywał w niej ślady jej Stwórcy. Przed kilku laty w jednej z
księgarni sięgnąłem po album z pięknymi zdjęciami górskich
szczytów i dolin zatytułowany „Szukając śladów Boga”. Ze zdziwieniem, ale i z radością przeczytałem, że autorem zdjęć jest mój
znajomy – ksiądz Janusz Sołtys. Wśród wielu dobrze dobranych
myśli i sentencji, cytatów z Pisma świętego i wypowiedzi świętych, poetów, uczonych, umieszczonych pod zdjęciami, zwróciłem uwagę na jedną, podpisaną literami J.S. (domyślamy się,
kogo one oznaczają): „Pozwól mi, Panie, idąc po Twoich śladach,
zobaczyć Twoje oblicze”.
Wspominając dziś apostołów wpatrujących się na Górze
Tabor w oblicze Przemienionego Jezusa Chrystusa, życzę Ci,
Księże Januszu, z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa, aby to
pragnienie spełniło się nie tylko na Tobie, ale także byś prowadził
po śladach Pana do spotkania z Nim na górze Przemienienia powierzony Ci lud.
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Rudnik - Parafia 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

17 września 1939
- pamiętamy!
Dnia 17 września 2014 r. w ZPO w Rudniku odbyła się akademia z okazji 75. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na
Polskę. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. Na spotkanie kółka historycznego zaprosiła klasa IIIb oraz
opiekunki p. D Mielecka i p. A.
Bernecka. Była to żywa lekcja
historii, podczas której uczniowie opowiedzieli o tych haniebnych wydarzeniach sprzed
lat. Prezentacja multimedialna
oraz repliki oryginalnych gazet, ulotek, notatek, dekretów,
plakatów, umożliwiły i pozwoliły na bardziej empatyczny i zrozumiały odbiór tych
tragicznych czasów. Całość
dopełniły wzruszające wiersze
poświęcone Sybirakom. „To
właśnie pamięć stwarza ze społeczeństwa Naród” – uczniowie
naszej szkoły pamiętają o doświadczeniach pokoleń naszych
poprzedników, o ich poświęceniu w obronie wyznawanych
wartości. (A. Bernecka)
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Ryczów - Parafia 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)

Cierpienie jest wartością
A nawet darem – powiedział w kazaniu odpustowym na Podwyższenie Krzyża Świętego ks. Janusz Sołtys, proboszcz
z Radoczy, obchodzący 25-lecie święceń
kapłańskich. Słowa te uzasadnia głęboko w drugiej, poniższej części kazania.
Kard Franciszek Tomaszek abp Pragi, który
tak bardzo wycierpiał się w czasach komuny powiedział w wywiadzie dla czytelników
francuskiej gazety La Croix takie słowa: Ten
kto pracuje dla Królestwa Bożego czyni dużo.
Kto się modli za Królestwo Boże, czyni więcej,
kto cierpi dla Królestwa Bożego jak Chrystus
ukrzyżowany , czyni wszystko. Jakaż głębia tych
prostych słów. Krzyż wiąże się z cierpieniem i
dlatego tak wielu ludzi boi się krzyża. A przecież
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od krzyża i cierpienia nie da się uciec. Niektórzy nawet w mieszkaniu boją się dawać krzyża na ścianę , aby go uniknąć. Ale czy
nie jest to oszukiwanie własnego serca i duszy?
W ST cierpienie było pojmowane jako kara Boża, dopust Boży.
Wielu ludzi do dziś tak myśli. A przecież Jezus cierpienie uszlachetnił, nadał mu wielką rangę i wartość, skoro przez cierpienie
dokonało się nasze odkupienie. Cierpienie jest wartością, a nawet
czasem wielkim darem. Aby lepiej to zrozumieć posłużę się pewnym opowiadaniem.
Dlaczego tak zgrzytasz? – zapytał pewnego razu rzeźbiarz
bryłe z marmuru., z której zamierzał wykuć wspaniały posąg.
Zgrzytam dlatego, że tak niemiłosiernie mnie tłuczesz - rzekła bryła. Czyż nie widzisz jak moje odłamki pokryły ziemię?
Głupiaś! Odrzekł rzeźbiarz. Czyż nie pojmujesz tego, że nie
byłabyś w stanie przyciągnąć ku sobie wzroku ludzi, gdybym Cię
nie ociosał, z siebie samej nie wyzwolił, by Cię z bryły na posąg
przekształcić?
My często nie widzimy i nie znamy wartości cierpienia, które
oczywiście, że nas boli jak tę bryłę marmurową ale w naszym
przypadku jest Jezus i z pewnością On wie, co robi i jakże czasem
są zaskakujące tego przykłady…Zapewne znany jest Wam słynny
kompozytor Beethoven. Otóż on stworzył dziewięć wspaniałych
symfonii. Przy piątej praktycznie stracił słuch i nigdy nie słyszał
ich brzmienia. Wielu fachowców w dziedzinie muzyki twierdzi,
że gdyby nie stracił słuchu, to nie wiadomo czy stworzyłby tak
wspaniałe dzieła muzyki poważnej. Zresztą jakże często szczególnie w szpitalach ludzie nawracają się i dziękują Bogu za dar
choroby, cierpienia bo mieli czas na przemyślenie swojego życia.
Często kapelani mówią, że szpital to miejsce wielkich rekolekcji
duchowych. Świadczą o tym spowiedzi i nawrócenia.
Cierpienie czy inaczej mówiąc krzyż, który dźwigamy, ma
swoją wartość, ale to sam człowiek decyduje czym je uczyni.
Cierpienie jest materiałem surowym, z którego można wytworzyć truciznę albo lekarstwo, niszczącą materią albo użyteczną
siłę rozpędową. Chora osoba w rodzinie, która jest przy tym

złośliwa, narzekająca na wszystko i której nic się nie podoba, nic
nie smakuje, potrafi stworzyć „małe piekło” domownikom, a w
drugim domu tak samo cierpiąca osoba, która swoje cierpienie
ofiaruje Bogu i za swoją rodzinę, może być błogosławieństwem
dla tego domu.
Czasami są jednak chwile w cierpieniu, które wydają nam się
nie do zniesienia i do udźwignięcia. W takiej chwili nawet sam
Nasz Zbawiciel powiedział: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie
opuścił?” Kiedyś św. Teresa z Avilli powiedziała w takiej godzinie
cierpienia: Panie Boże nic dziwnego, że masz tak mało przyjaciół
skoro ich tak źle traktujesz. Jednakże też jest znane powiedzenie
– Kogo Bóg miłuje tego krzyżuje
Jedną z podstawowych cech dojrzałego człowieka jest zdolność do składania ofiary. Ofiara to z jednej strony dar dla kogoś a
z drugiej równocześnie zrezygnowanie z czegoś. Oddanie komuś
siebie: swojego czasu, zdolności i wielu innych wartości aż po
samo życie. Nieraz potrzebne jest wyrzeczenie, rezygnacja z czegoś nawet wartościowego, by osiągnąć jeszcze większe dobro. Od
tych, którzy chcą iść za Chrystusem, domaga się On ofiary: „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Św. Piotr, który w dobrej
wierze, ale nie rozumiejąc jeszcze Chrystusa, próbował odwieść
Go od złożenia ofiary z siebie, usłyszał twarde słowa: „Zejdź Mi
z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże,
ale o tym, co ludzkie”.
Często jesteśmy skłonni myśleć wyłącznie w kategoriach
ludzkich. Egoizm i konsumpcjonizm – to częste postawy, którymi kieruje się dziś człowiek, dostrzegając wyłącznie materialną
stronę swego ludzkiego bytu. Dlatego i do nas odnoszą się słowa
prośby, skierowane przed laty przez św. Pawła do Rzymian: „Proszę was, bracia, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą,
Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie
bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co
jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”.

Skawinki - Parafia 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: LanckoronaŁaśnica (275), Skawinki (997), Stronie (28)

Lata kapłańskiej
wierności
Ks. prałata Józefa – to ogrom jego pracy a przez tę
pracę – łaski Bożej, jaka spłynęła przez jego ręce na
wiernych. W ostatnim fragmencie kazania odpustowego są gratulacje, wiersze i piękne życzenia skierowane
do Czcigodnego Jubilata, którego plecamy naszym
modlitwom.
A tutaj mam kapłana, który 75 lat wytrwał... Czy warto było?
Co się stało, że wytrwaliście do końca? Jak pisał Gałczyński:
5 października 2014
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Prawda, prawda, że żołnierze strzegą naszych granic
lecz któż ich utwierdzi w wierze, jeśli nie kapłani?
Poeta wierszem raduje, muzyk instrumentem,
ale w światłość wznosi obu kapłan sakramentem.
Wszyscy możni monarchowie przez pychę daremną
bez kapłana, jakby światła, popaść mogą w ciemność.
I dlatego w noc dzisiejszą przed Jezusem, Marią,
modlę się, by tłumem młodzież szła do seminariów.
O, wysłuchaj modłów moich, Częstochowska Pani!
Bo któż wyrwie świat z ciemności, jeśli nie kapłani?
Czcigodny Jubilacie, Księże Józefie, powiedz, ilu ludzi wyspowiadałeś? Ile razy mówiłeś: To czyńcie na Moją pamiątkę? Ile
ochrzciłeś osób, przygotowałeś na śmierć spokojną? A ilu parom

błogosławiłeś? Ile godzin przestałeś na ambonach, w salkach katechetycznych? Z ilu oczu łzy otarłeś? Ilu, dzięki twoim dłoniom
i twojej posłudze, znalazło sens życia? Któż to wie? W niebie się
o tym dowiemy.
Ale tutaj, na ziemi, wcale się nie dziwię, że ludzie wiary na przekór wszystkiemu i wszystkim chcą całować kapłańskie dłonie, by
przypomnieć sobie i powołanemu, że mają być Bogu samemu w
świętej posłudze. Cóż mogę wam życzyć, Kapłani czcigodni? Tobie, Księże Jubilacie Józefie, nagroda jest w niebie tak naprawdę.
Tam jest kres. Ale przecież wiemy, że godny jest robotnik swojej
zapłaty. Godny jest. Dlatego niech Bóg Ci wynagrodzi. Niech da
Ci siłę do dalszego życia, posługi. Niech On przez Maryję błogosławi Tobie i tym wszystkim, którym usługujesz. Mijały lata
kapłańskiej posługi, trwania w dobrej i złej doli, w zdrowiu i chorobie, pośród przyjaciół, ale też
i wśród niezrozumienia... Boże
mój! Ileż łez wylałeś z powodu
oszczerstw, kłamstwa! To są
lata kapłańskiej wierności.

Powołałeś mnie
powołałeś jak Piotra
rybaka o ciężkiej dłoni
i miękkim sercu
powołałeś jak Pawła
rzuconego o ziemię
w piach własnych grzechów
jestem przy Twoim sercu
trwam pod płaszczem
Maryi przytulony do
Jej serca jestem
a gdy Ty idziesz
idę za Tobą
czasami kogut
przeraźliwie zapieje
że aż serce Mamy bije
jakby chciało dodać życia
zwłokom grzechu
czasami pędzę na
złamanie karku
goniąc za własnym
przerażeniem
potykając się o siebie
ale jestem,
jestem i trwam
bo to Ty mnie powołałeś.
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Spytkowice - Parafia 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)

Pracownia językowa
We wrześniu 2014 roku nasza szkoła wzbogaciła się o nowoczesną pracownię językową. Otrzymaliśmy ją w darze od Pana
Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, Rady Sołeckiej
oraz Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach z okazji Jubileuszu 60-lecia szkoły. Bardzo serdecznie
wszystkim ofiarodawcom dziękujemy. Marzyliśmy o takiej
pracowni od dawna i cieszymy się, że dzięki ludziom znającym
potrzeby szkoły, mamy ją w posiadaniu.
Mieści się na pierwszym piętrze w sali numer 13. Składa się z
24 stanowisk uczniowskich i 1 stanowiska dla nauczyciela. Miejsca dla uczniów wyposażone są w słuchawki z mikrofonem, które
połączone są do stanowiska nauczyciela kierującego procesem
dydaktycznym. Pulpit lektora wyposażony jest w cyfrowy moduł
sterujący, słuchawki z mikrofonem, recorder z trenerem wymowy oraz wbudowany głośnik. Ponadto panel sterujący ma możliwość połączenia z komputerem przez łącze USB. Do sterowania
całością zostało zakupione odpowiednie oprogramowanie.
Pracownia jest niezastąpionym rozwiązaniem wspomagającym naukę języków obcych. Dzięki niej uczeń może prowadzić
głośny trening wymowy, udoskonalać mowę i przełamywać naturalny opór do rozmów w obcym języku. Umożliwia różnorodną pracę z uczniem. Może to być praca samodzielna - słuchanie
tekstów z płyty, indywidualna rozmowa z nauczycielem, praca w
parach - możliwość konwersacji z kolegą. Jedna grupa ma możliwość słuchania nagrań, natomiast druga w tym samym czasie
pracuje z nauczycielem. Zestaw dydaktyczny posiada jeszcze szereg innych zalet - wszystkich jednak nie sposób wymienić.

Z pracowni będą mogli korzystać wszyscy uczniowie naszej
szkoły. Dzięki niej lekcje języka niemieckiego i angielskiego będą
urozmaicone. Stosowanie tego typu rozwiązań to zachęta dla
uczniów - efektowne zajęcia będą szybciej zapamiętane. Dzięki
zastosowanym w pracowni językowej metodom zwiększy się skuteczność przyswajania nowej wiedzy w stosunku do tradycyjnego
nauczania.

WSPOMNIENIE
ŚP. STEFANA SZYMOCHY
(19.08.1952 - 17.09.2014)
SOŁTYSA WSI SPYTKOWICE
Był Sołtysem miejscowości, w której mieszkał od urodzenia,
traktując powierzoną Mu funkcję, jako służbę na rzecz jej Mieszkańców. Znał dokładnie miejscowe realia i potrzeby, starając się
możliwie jak najlepiej dbać o interesy Mieszkańców i godnie
reprezentować lokalne środowisko. Wykazywał zaangażowanie
i determinację w wypełnianiu zadań powierzonych przez Mieszkańców, wpływając na polepszanie ich bytu.

W trakcie pełnienia
przez Niego funkcji Sołtysa na terenie Sołectwa
przeprowadzono
proces
telefonizacji wsi, w którym
czynnie uczestniczył, jako
Przewodniczący Komitetu.
W okresie tym wykonywano również rozbudowę
budynku Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego, w której
czynnie uczestniczył, angażując się w prace budowlane wspólnie
z innymi.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy Sołtysa, doskonale znał mechanizmy funkcjonowania samorządu gminnego.
5 października 2014
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Aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach Sołtysów z
Wójtem, jako również w posiedzeniach Komisji i obradach sesji
Rady Gminy, gdzie przedstawiał problemy swojej społeczności,
dążąc o ich pozytywnego rozwiązania.
Potrafił wsłuchiwać się w opinie i argumenty drugiej strony,
aby w sposób rzeczowy wypracować wspólne stanowisko w danym temacie. Nieprzerwany od 28 lat wybór na funkcję Sołtysa

świadczy o tym, że był osobą szanowaną i docenianą za działalność społeczną. Jego odejście jest wielką stratą dla społeczności
wsi Spytkowice, której przez wiele lat był lokalnym liderem.
Poczynione przez Niego liczne i widoczne działania na rzecz
rozwoju wsi Spytkowice pozwolą nam na zachowanie pamięci o
Nim, jako o Człowieku, który wpisał się na zawsze w historię tej
wsi.

Stanisław Dolny - Parafia 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.

Był taki czas
27 września 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Stanisławiu Dolnym odbyły się gminne obchody 75. rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość „My z
niego wszyscy…” odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej, a była odpowiedzią na apel Instytutu
Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.
Przed 75 laty, 27 września 1939 roku rozpoczęto tworzenie
struktur Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu na skalę
światową, a zadaniem jego było podjęcie walki z okupantem.
W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski, przyjaciel szkoły Stanisław
Żmija, radny sołectwa Stanisław Dolny Dolany Janusz Górny,
sołtys Ewa Pacut, przedstawiciele rady sołeckiej, dyrektorzy szkół
gminy Kalwaria Zebrzydowska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w
Kalwarii Zebrzydowskiej, przedstawiciele grona pedagogicznego
szkół z gminy Kalwaria Zebrzydowska, poczty sztandarowe,
harcerze z zaprzyjaźnionej szkoły w Stanisławiu Dolnym Kępki
oraz przewodnicząca Rady Rodziców, członkowie rad klasowych,
rodzice i społeczność uczniowska.
Uroczystość rozpoczęła msza święta, w trakcie której oddano hołd wybitnym strategom polskiego państwa czasu niewoli
i rodakom poległym w czasie wydarzeń II wojny światowej.
Następnie uczniowie ZSP w Stanisławiu Dolnym zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który przybliżył zgormadzonym
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czas wojennej zawieruchy. Dramat II wojny światowej nie może
pozostać tylko doświadczeniem i przeszłością, ale musi być
także przestrogą dla przyszłych pokoleń. Odczytano także Apel
Pamięci, w czasie którego wezwano zmarłych żołnierzy, partyzantów, dowódców, żołnierzy-druhów „Szarych Szeregów”, powstańców warszawskich, wojskowych i cywilnych konspiratorów
oraz ofiary zbrodniczej przemocy.
Na zakończenie dyrektor Dorota Kawaler zwróciła się do
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Burmistrza Miasta, aby oficjalnie dokonał otwarcia świetlicy
środowiskowej, która od bieżącego roku szkolnego zaczęła
funkcjonować. W sobotę w świetlicy zgromadzeni mieli okazję
obejrzeć wystawę militariów z II wojny światowej, którą przygotował i zaprezentował Tobiasz Chodnik, pasjonat wojskowości i
obronności.

Po zakończeniu odbył się wspólny poczęstunek, w trakcie
którego goście dzielili się wrażeniami i dziękowali za podniosłą
atmosferę oraz doznania artystyczne, jakich dostarczyli im występujący uczniowie.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Stanisław Górny - Parafia 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)

Peregrynacja relikwii bł. A. Kolpinga
Miała miejscew niedzielę, 21.IX br. Wierni mogli je
uczcić modląc się przez Jego wstawiennictwo do Boga
w różnych sprawach rodzinnych i parafialnych. Postać
błogosławionego Adolfa przybliżył w kazaniu ks. Janusz Krupa. Zamieszczamy je poniżej.
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia !
Przeżywamy dzisiaj w naszej parafii niecodzienną uroczystość Peregrynacji relikwii bł. Adolfa Kolpinga – niemieckiego

rzemieślnika i kapłana. Adolf urodził się w Kerpen, w roku 1813
w ubogiej rodzinie pasterzy.
Po ukończeniu szkoły podstawowej jego rodziców nie stać
było, by mógł kontynuować dalszą naukę. Z tego powodu zaczął
terminować w zakładzie szewskim. Był bardzo zdolny i praktyczny, dlatego praca szła mu bardzo dobrze i wkrótce uzyskał
dyplom czeladnika. W tym czasie zetknął się z wielką biedą materialną i moralną tego ubogiego środowiska.
Był uważnym obserwatorem rodzącego się na początku XIX
5 października 2014
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wieku kapitalizmu i jego problemów.
Zawód szewca wykonywał przez 10 lat
z wielka sumiennością.
Jednak głęboko w swoim sercu nosił
pragnienie, by zostać księdzem.
Z pomocą życzliwych ludzi udało mu się zdobyć odpowiednią
ilość pieniędzy, by móc rozpocząć naukę w szkole średniej. Po jej
ukończeniu wstąpił do seminarium i po odbyciu studiów filozoficzno- teologicznych został wyświęcony na kapłana 10 kwietnia
1845r.
Swoją pracę duszpasterską rozpoczął na terenie parafii w
mieście Elbertfeld, w rozwijającym się wówczas Zagłębiu Ruhry.
Wcześniejsze doświadczenie biedy głęboko naznaczyło dwadzieścia lat jego pełnej oddania kapłańskiej posługi pośród bezrobotnej, opuszczonej i zaniedbanej moralnie młodzieży.
Dostrzegając jej wielorakie potrzeby, zakładał bursy, kasy chorych, kasy oszczędnościowe, szkoły wieczorowe i świetlice. Już
jako młody kapłan włączył się w działalność katolickiego stowarzyszenia młodzieży czeladniczej, założonego przez nauczyciela
Johanna Breuera. Dostrzegł w zakładanych przez siebie stowarzyszeniach szansę na przyczynienie się do likwidacji ubóstwa
młodych robotników. Ten niezmordowany kapłan- społecznik
pragnął chronić młodych przed bezdomnością. W związkach,
które organizował, panowała rodzinna atmosfera chroniąca
młodych przed zejściem na złą drogę.
W 1849 roku ksiądz Adolf Kolping został wikarym w katedrze
w Kolonii, gdzie jeszcze intensywniej propagował tworzenie
związków młodzieży. W maju 1849 roku założył Koloński Związek Katolickich Czeladników, który stał się zalążkiem dzisiejszego Dzieła Kolpinga, działającego od 24 lat również w Polsce. Jego
dzieło rozrastało się bardzo szybko jeszcze za jego życia.
Założył związki młodzieży rzemieślniczej na terenie Austrii,
Belgii, Szwajcarii i na Węgrzech. Uważał, że tego typu związki są
wielką szansą dla młodych, zwłaszcza dla tych, którzy w poszukiwaniu pracy opuścili swoje rodziny i byli zdani tylko na siebie
w nieznanym środowisku wielkiego miasta.
W swoich kazaniach i publikacjach tworzył zręby nauki społecznej Kościoła. W swoim duszpasterstwie potrafił łączyć tradycyjne formy miłosierdzia, których nigdy nie brakowało w całej
historii Kościoła, z nowocześnie zorganizowaną samopomocą
społeczną. Pasją jego życia był Pan Jezus, którego codziennie
spotykał w Eucharystii i odkrywał Jego umęczone Oblicze na
twarzach biednej i zaniedbanej młodzieży, która spontanicznie
nazwała go swoim Ojcem.
Ksiądz Kolping zmarł 4 grudnia w 1865 roku w Kolonii. Ksiądz
Adolf Kolping został nazwany przez Papieża św. Jana Pawła II
jednym z głównych prekursorów nauki społecznej Kościoła w
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XIX wieku. Polski Papież beatyfikował go 27 października 1991
roku w Rzymie. Powiedział wtedy, że ksiądz Kolping doskonale
rozumiał młodego człowieka i realizował społeczny wymiar
chrześcijańskiej wiary w praktyce.
Dlatego, zdaniem Ojca Świętego, mogą być inspiracją dla pojmowania zadań Kościoła także dzisiaj, zwłaszcza w kontekście
zjawiska rosnącego bezrobocia.
Miłość do Boga i bliźniego:
Kolping był zdania, że chrześcijanin powinien być odpowiedzialny nie tylko za samego siebie, ale i za bliźnich i za świat,
w którym żyje. Wiara dla niego oznacza po prostu dawanie
świadectwa tej wiary poprzez urzeczywistnianie głównego przykazania Chrystusa: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt.
22 37 – 39).
Miłość bliźniego jest dla Kolpinga nieodłącznym następstwem
miłości Boga.
W miłości bliźniego widział on społeczny obowiązek, ponieważ chodziło mu nie tylko o wieczne zbawienie człowieka, ale
również o jego pomyślność i dobrobyt
w życiu doczesnym. Według tej naczelnej zasady miłości Boga
i bliźniego Adolf Kolping ukształtował swoje życie i działalność.
Najpiękniejszy i najbardziej wymowny przykład miłości bliźniego dał on podczas epidemii cholery, która wybuchła w roku 1849
w Kolonii. Od lipca do listopada czuwał on przy chorych, by ich
pocieszać a umierającym udzielał Sakramentów. Nie zawahał się
narażać na niebezpieczeństwo swoje własne życie i losy dopiero
co rozpoczętego dzieła.
Miłość do Kościoła:
Tak jak i miłość Boga i Bliźniego, również istotne miejsce w
jego życiu zajmowała miłość do Kościoła. „W Reńskiej Gazecie
Ludowej” Adolf Kolping napisał przed śmiercią: „Kto nie wierzy w rychłe nadejście Kościoła Bożego na ziemi, nie pojmuje,
jak można modlić się całym sercem: „Ojcze nasz, który jesteś w
niebie”.
Być chrześcijaninem znaczy również być Kościołem, należeć
do Kościoła. Wymaga to od nas wszystkich jasnego i otwartego
wyznania wiary w Kościół Jezusa Chrystusa – jak wyraża się Kolping. Musimy kochać Kościół. Kto kocha Kościół, nigdy nie będzie na niego narzekać, lecz będzie starał się pomóc mu pokonać
słabości i poprawić błędy. Kto kocha Kościół wraz z Papieżem,
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Biskupami i Księżmi będzie starał się przejąć za niego odpowiedzialność. Kto kocha Kościół będzie też razem z nim cierpiał, ponieważ wie, że nie jest on jeszcze u celu i stąd pochodzą jego błędy
i słabości i dlatego jest wystawiony na ataki z zewnątrz.
Adolf Kolping uważał, że szczególnym zadaniem jest wypełnianie Misji Kościoła nie tylko w jego świętych pomieszczeniach,
ale też na zewnątrz, w świecie. Dlatego przypominał: „Kościół nie
może i nie powinien usuwać się z życia społecznego, nie powinien
zostawić ludzi w kręgu oddziaływań środowisk wrogich, ale musi
wkraczać w życie i nie obawiać się walki z przeciwnikiem”.
Zaangażowanie społeczne:
Wiara była dla Kolpinga warunkiem wstępnym, by móc dalej
rozwiązywać problemy społeczne. Wyraża to w następujących
słowach: „Na wierze opiera się życie, życie społeczne jest żywym
wyrazem wiary, jakiekolwiek by ono nie było”.
Z takiego stanowiska rozumienia wiary chciał Kolping uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów społecznych i odnowie Kościoła i społeczeństwa.
Tak wypowiadał się na ten temat: „Chodzi o to,by zarówno
duchowa jak i praktyczna strona chrześcijaństwa była obecna
w życiu społecznym”. Słowa te skierowane są nie tylko do tych,
którzy ponoszą polityczną odpowiedzialność, ale także do nas
wszystkich. Ponieważ każdy chrześcijanin jest zobowiązany
współuczestniczyć w odnawianiu społeczeństwa na fundamencie
przesłania Jezusa Chrystusa i katolickiej nauki Kościoła. Adolf
Kolping wskazał nam drogę w tym kierunku. Dlatego możemy
go słusznie nazwać jednym z najbardziej znaczących duszpasterzy i społeczników wieku XIX.
Drogie Siostry i Bracia, W słowach „Takich wzorów jak Adolf
Kolping potrzebujemy w dzisiejszym świecie”. Papież Jan Paweł
II bardzo dobitnie wyraził, na jakiej podstawie i z jakiego powodu Adolf Kolping został beatyfikowany. Dlatego też możemy
teraz modlić się: „Błogosławiony Adolfie Kolpingu, wstaw się za
nami”.
Działalność Rodziny Kolpinga w Stanisławiu została zapoczątkowana w kwietniu 1990 roku, kiedy to ks. prof. Kazimierz Hoła
głosił kazania na wszystkich Mszach Świętych. W dniu 27 mają
1990 roku odbyło się pierwsze w Polsce zebranie założycielskie
naszej Rodziny z zatwierdzeniem statutu i wybraniem zarządu.
Pierwszym prezesem został nieżyjący już ks. Proboszcz Zygmunt Kuźma, a przewodniczącym Andrzej Górecki. Od lipca

1990 roku zapoczątkowaliśmy regularne comiesięczne zebrania
w każdą I-szą niedzielę miesiąca na których były omawiane i analizowane urywki z Pisma Świętego oraz aktualne tematy z życia
Kościoła i parafii. Na naszych spotkaniach w czasie wspólnych
dyskusji zastanawialiśmy się jak w naszych warunkach wprowadzać w życie podstawowe idee, które głosił Kolping i które teraz
realizuje Jego dzieło, a mianowicie co zrobić, aby każdy członek
w należyty sposób mógł wypełniać trzy cele tj.
-być dobrym chrześcijaninem,
-być dobrym obywatelem,
-być dobrym fachowcem.
Na 10- lecie Rodziny Kolpinga została udostępniona sala wraz
z wyposażeniem (komputer, drukarka). Zaczęto wydawać gazetkę parafialną „Radość Wiary”. Od roku 1996 Rodzina Kolpinga
w Stanisławiu ma swój sztandar, obecnie liczy 25 członków.
Cel bycia dobrym chrześcijaninem i obywatelem próbowaliśmy realizować poprzez poznawanie kraju i świata na wspólnych
pielgrzymkach m.in.: Zakopane i okolice, Włochy (beatyfikacja
Adolfa Kolpinga), Pieniny, Bieszczady, Babia Góra, Ziemia Święta, Saldsburg, Mariorell.
W ramach działalności charytatywnej dwa razy w roku organizowano zbiórkę odzieży i obuwia, a później po ich przesortowaniu przekazywano to do „Caritasu” lub innych ośrodków opieki
społecznej, objęliśmy patronatem Dom Dziecka w Jaszczurowej
utrzymując kontakty z dziećmi poprzez pomoc w dostarczeniu
odzieży, wspólna wycieczka, a także zabierania tych dzieci na
ferie do naszych domów.
Powstańmy i zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie piękną modlitwą: „Błogosławiony Adolfie Kolpingu, pomagaj nam
dostrzegać opuszczoną i zaniedbaną młodzież, byśmy na miarę
swoich możliwości umieli okazywać jej pomoc duchową i materialną, tak by ludzie młodzi nie zagubili się i nie zniechęcili w odważnym podejmowaniu odpowiedzialnych zadań w przyszłości
w duchu Ewangelii i miłości do każdego człowieka”.
Błogosławiony Adolfie Kolpingu, Święty Józefie, Święty Janie
Pawle II – módlcie się za nami ! Amen.
Po Mszy Świętej popołudniowej parafialna „Rodzina Kolpinga” poprowadziła krótkie, lecz piękne czuwanie przy relikwiach
połączone z rozważaniami o bł. Adolfie Kolpingu, a zakończone
Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Tekst: lektor Patryk.

Stryszów - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafia.stryszow@neostrada.pl,
parafia@parafiastryszow.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)

Czego od nas oczekuje Matka
Boża Pocieszenia
Takie pytanie postawił wiernym w kazaniu odpustowym ks. Włodzimierz Kurek. I z pewnością możemy
tu odpowiedzieć słowami Maryi, wypowiedzianymi do

sług na weselu w Kanie: „Zróbcie wszystko cokolwiek
wam powie”. Ale czy naprawdę słuchamy poleceń Jezusa? Czy wypełniamy Jego wolę? Temat rozwija szerzej kaznodzieja w poniższym urywku kazania.
5 października 2014
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Od dzieci – kochajcie Pana
Jezusa, poznawajcie Go, dawajcie
świadectwo, jak dzieci z Fatimy,
szczęśliwe przyjaźnią z Chrystusem Panem.
Trzeba współpracy ze szkołą,
aby nie wypłukiwano polskości
w nauczaniu historii i literatury.
Przyznać właściwe miejsce pisarzom i poetom polskim. Przychodzimy do Ciebie, Królowo Polski,
w sierpniu, w rocznicę Cudu nad
Wisłą – 1920 r., powstania warszawskiego – 1944 r., utworzenia
„Solidarności” – 1980 r. W sierpniu, by uczestniczyć w koronacji,
by podziękować za opiekę, za
bohaterów, którzy z miłości do
Ojczyzny składali ofiarę życia,
za opiekę nad nami, zwłaszcza w
czasach zaborów, w czasach I i II
wojny światowej i za bohaterów
Armii Krajowej, działających w tym regionie jasielskim.
W wychowaniu chodzi o to – mawiał Jan Paweł II – aby człowiek stawał się bardziej człowiekiem. Pouczał nas Sługa Boży
kard. Wyszyński: „Rodzina jest niejako pierwszą świątynią,
gdzie dzieci dowiadują się o Bogu, jest pierwszą szkołą wychowania chrześcijańskiego. To, co ojciec i matka przekażą dziecku z
prawd wiary, tak zapada w duszę, jest taką siłą i potęgą, że pozostaje niezatarte w sercu człowieka nieraz do końca życia. Choćby
przeszedł on całe okresy błędnych dróg, zdarza się, że po latach
odejścia od Boga, a może i wojowania z Nim, człowiek umęczony
życiem wraca do prawd, które wpoiła mu matka”. Niech rodzina,
Kościół i szkoła mówią jednym głosem.
Trzeba bronić nierozerwalności małżeństwa, bronić godności
matki, godności kobiety. Mamy dobrą opinię w świecie, mówi się

o Polakach, że z szacunkiem odnosimy się do kobiety – ale jak to
jest faktycznie w naszych domach?
Światu potrzeba Matki. Oto Matka twoja – jest to wielka tajemnica. Potrzeba gorącej miłości i pokory, aby patrzeć oczyma
Bożymi, a nie tylko po ludzku.
Matko Pocieszenia, niby żywe łany,
Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany,
Złącz miłością domy, chaty, wsie i miasta, i warsztaty
Usuń waśnie, rozdwojenia,
Święta Matko Pocieszenia,
Na każdy czas pociechą darz!
Najświętsza Pani, ratuj nas.

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)

Usłysz Bożej Matki głos
Ten tytuł znanej pieśni ku czci Matki Bożej bardzo
odpowiada drugiej części kazania odpustowego, które w święto MB Pocieszenia wygłosił ks. Krzysztof
Strzelichowski. A zachęcał w nim właśnie do słuchania Jezusa, na którego wskazuje i do którego prowadzi
Maryja. Poniżej wspomniany fragment.
Kiedy do świętego miejsca przybywają tłumy pielgrzymów
- takie utrudzone i obciążone - wydaje się, że najlepiej by ich
było przywitać słowami: - Jesteście wspaniali. Dziękujemy za
wasz trud! Oczywiście, takie słowa były. Ale nuncjusz apostolski
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powiedział też o czymś takim, co powinno nas budzić, żebyśmy z
takiej wiary - czysto wewnętrznej - wychodzili i ją pogłębiali. Bo
nie wszyscy pielgrzymi pielgrzymkę przeżywają w duchu obdarowania i zyskania wiary, którą się dzieli. Często, kochani, traktuje się przybycie do Matki Bożej, do sanktuarium w Polsce, jako
do „supermarketu pocieszenia”. To nie jest złe, że przychodzę
do Matki Bożej na Jasną Górę czy do Mucharza, czy do Świnnej
Poręby i ja się modlę o to, aby osoba, którą kocham, wyzdrowiała, czy żebym sam wyzdrowiał albo znalazł pracę. To są rzeczy
które mają miejsce, w których - jak widać - jest interesowność. I
wrzucamy - jak to określił nuncjusz apostolski - do tego koszyka
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w supermarkecie pocieszenia różne modlitwy, wyrzeczenia, zobowiązania... a w zamian się spodziewamy, że Matka Boża nas
wysłucha.
Mam taką znajomą, która dzieli miejsca, sanktuaria na miejsca, gdzie Matka Boża wysłuchuje próśb, a gdzie mniej wysłuchuje. Według niej na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej wysłuchuje. Kochani... A czy w Mucharzu nie słucha? W Częstochowie
nie słucha? W innych miejscach nie słucha? Wszędzie słucha. Ale
najważniejsze w naszej wierze jest to, żebyśmy my usłyszeli to,
co Matka Boża do nas powie. Bo w innym wypadku nie zyskamy
prawdziwej pociechy. Np. prosiliśmy o wyzdrowienie, a dalej
chorujemy. Prosiliśmy, żeby poprawił się współmałżonek, a sytuacja bez zmian. I co wtedy? Czy uzyskujemy pocieszenie?

Pocieszenie, kochani, uzyskujemy wówczas, kiedy usłyszymy
to, co Matka Boża do nas mówi. A Matka Boża zawsze, ilekroć
przychodzimy do Niej z naszymi troskami, z naszymi obawami, z
naszymi ciężarami, powtarza: Uczyńcie wszystko, co wam powie
Syn. Popatrzcie, co On uczynił...
Niektórzy mówią, że Panu Bogu trzeba dziękować za to, co się
ma, ale również za to, czego się nie ma. Bo najważniejszą sprawą
jest to, abyśmy traktowali jakby istotę naszego pielgrzymowania,
naszej wiary i tej pociechy, jaką daje nam Maryja w taki sposób,
że przyjmiemy do wiadomości Jej radę, to że Ona wskazując
na Jezusa mówi: Uczyń to, co ci powie Syn. A co uczynił Syn?
Ogarnął nas taką miłością, że nawet jeżeli nie doszłoby do zmiany nękających nas sytuacji, to przecież możemy przyjąć miłość
Bożą, która potężniejsza jest od straty,
od choroby, od wszelkiego rodzaju nieszczęścia.
To jest prawdziwa pociecha w Duchu
Świętym - że człowiek tak zewnętrznie
nie znajduje tzw. ludzkich atutów, żeby
być szczęśliwym. A co jest zaskakujące,
gdy jest prawdziwy świadek Chrystusa,
nawet jeśli sam ma wielkie różnego
rodzaju problemy, potrafi pocieszać
innych. A tajemnica tego, że udziela tej
pociechy jest właśnie w Maryi, przyjęcie
też tego wezwania. Usłysz to, co mówi
do ciebie Chrystus. A Chrystus zawsze
ma słowo zbawienia. I prawdziwa radość
polega na tym, że człowiek tą wielką miłością Boża, miłością zbawienia potrafi
się dzielić.
Tak więc wpatrując się w Matkę Bożą
Pocieszenia, tutaj - w Świnnej Porębie
- usłyszmy to, co Ona do nas mówi i na
jaką drogę nas skierowuje.
5 października 2014
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Tarnawa Dolna - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafia_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

Dar Matki
W czasie drugiej wojny światowej w obozie koncentracyjnym
w Flossenbiirgu w Bawarii znalazł się młody Polak z lubelskiego.
Przed aresztowaniem matka zawiesiła mu na szyi medalik Matki
Bożej, przywieziony z Niepokalanowa. Medalik ten towarzyszył
mu w najcięższych chwilach życia - w czasie przesłuchania w gestapo, w więzieniu w Warszawie, przemycił go również do obozu.
Tutaj podczas zbiórki do dezynfekcji zauważył go na jego szyi esesman. Podszedł do chłopca, z wściekłością pociągnął za lnianą
nitkę raz i drugi, zerwał medalik, rzucił go na ziemię i podeptał.
- Po co ci to, krzyczał. Wasza czarna Matka Boska nie uratuje
cię.
- Mam to od mamy, szepnął wystraszony więzień.
Esesman wezwał sztubowego, kazał mu przynieść porcję chleba, następnie pokazując więźniowi chleb i medalik, zapytał: - Co
wolisz? Znając panujący w obozie głód, był pewny, że więzień
wybierze chleb. - Medalik! zawołał bez zastanowienia chłopiec, a
po chwili dodał prawie z płaczem: - Mama... Młody Niemiec nie
był przygotowany na taką odpowiedź. Mienił się na twarzy, coś
przeżywał. On również miał matkę. Wziął chleb i medalik, rzucił
je w polskiego więźnia, następnie odwrócił się na pięcie i odszedł
(S. Podlaski, Piekło na raty, 1979, s. 113-114).
Wielu z nas otrzymało przy różnych okazjach medalik czy
szkaplerz. Cośmy zrobili z tym znakiem Matki? Jeżeli go jeszcze
nosimy na szyi, czy nam przypomina o Jej miłości, o Jej matczynej trosce, byśmy nie utracili szaty łaski Bożej?
W czasie wizyty w Chile Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się:
„Najświętsza Dziewico z Karmelu! [...] Osłoń swoim szkaplerzem
jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór i morze, mężczyzn

i kobiety, młodzież i dzieci, starców i chorych, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce”.
A z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej wspominał swój „pierwszy szkaplerz”, otrzymany w Wadowicach na
Górce, „któremu pozostałem wierny i który jest moją siłą”.
Czesław Gil OCD
„Zatrzymaj się na chwile” Rozważania o wierze

Tłuczań - Parafia 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)

Dzień Ziemniaka w Tłuczani

Koło Gospodyń Wiejskich w Tłuczani, Ochotnicza
Straż Pożarna w Tłuczani i Centrum Kultury i Promocji
w Brzeźnicy byli organizatorami czwartego już Dnia
Ziemniaka, które odbyło się w sobotę 20 września
2014 r. przy Domu Strażaka w Tłuczani. Wszystkich
przybyłych gości przywitał Dyrektor Centrum Kultu-
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ry i Promocji w Brzeźnicy Kazimierz Mostowik wraz z
Przewodniczącą KGW w Tłuczani - Urszulą Augustyniak.
Swoją obecnością na Święcie Ziemniaka zaszczycili Wójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos i Zastępca Przewodniczącego
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Rady Gminy Brzeźnica - Władysław Wysogląd. Jako pierwsze na
scenie zaprezentowały się członkinie KGW w Tłuczani. Przedstawiły krótką inscenizację, w której główne role zagrały: ziemniak
Felek, frytka, pyza i kluska śląska. Dla dorosłych przygotowano
konkursy. Najładniejszą rzeźbę ziemniaczaną w najkrótszym
czasie wykonała Zofia Bolek z Paszkówki, najcelniej trafiała
ziemniakami do koszyka Marta Kozioł z Łączan, a największą
wiedzą o ziemniaku wykazał się Marek Długopolski z Tłuczani.
Również dla dzieci przygotowano konkurs, podczas którego powstały przeróżne postacie ziemniaczane. Za swoją pracę dzieciaki
otrzymały słodki poczęstunek. W czasie trwania imprezy można
było obejrzeć przygotowane wystawy jarzyn i owoców, przepisów

kulinarnych z ziemniakiem w roli głównej oraz poczytać ciekawostki o leczniczych właściwościach ziemniaka. Zorganizowano
również fantomanię, w której czekały atrakcyjne nagrody. Gospodynie z Tłuczani przygotowały moc potraw ziemniaczanych.
Każdy mógł skosztować ziemniaków pieczonych z boczkiem,
papryką, ziołami, z sosem tatziki i koperkowo-ziołowym, frytki,
pączki ziemniaczane, placki ziemniaczane, kluski śląskie z sosem
pieczarkowym, kopytka z sosem mięsnym oraz tradycyjne prażone. Z krótkim recitalem wokalnym zaprezentowała się również
mieszkanka Tłuczani Mariola Augustyniak. Wspaniałe humory,
dobra pogoda i muzyka pozwoliły na dalszą zabawę i tańce do
późnych godzin wieczornych. W tym miejscu należą się szczególne podziękowania osobom, bez pomocy których tegoroczne
Święto Ziemniaka nie mogło by się odbyć. Sponsorami Święta
Ziemniaka byli: Paweł i Ludmiła Milowscy - ogrodnictwo w
Brzeźnicy, Marta Milowska - Kwiaciarnia „Bajka” w Brzeźnicy,
Gospodarstwo sadowniczo-ogrodnicze w Kopytówce, Firma
Obuwnicza „Skorpion” Kazimiera Kozik Nowe Dwory, Lucyna
Przystał Sklep Spożywczo-Przemysłowy Wyźrał, Monika Rutkowska Brzeźnica, Beata Brania Fryzjerstwo Ryczów, Bogusia
Markuś Fryzjerstwo Tłuczań, Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Antonina Lamot Tłuczań, Sklep Spożywczy Anna Struzik
Tłuczań, Firma Multiserw Jan Morek Marcyporęba, Grzegorz
Młynek Brzeźnica, Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani, Urząd
Gminy Brzeźnica. Serdecznie wszystkim dziękujemy - Koło Gospodyń Wiejskich w Tłuczani.
www.ckbrzeznica.pl
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Tomice - Parafia 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

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY GMINY
BĘDĄ WIDOCZNI NA DRODZE
Blisko 300 odblasków rozdanych we wszystkich szkołach
podstawowych to efekt dziewiątej już edycji akcji „Widoczny
przedszkolak” organizowanej przez Urząd Gminy Tomice we
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach. W
jej ramach, w dniu dzisiejszym (30.09),
asp. sztab. Paweł Migdałek oraz insp.
ds. organizacyjnych i promocji Grzegorz Łopatecki odwiedzili gminne placówki oświatowe. Po krótkiej prelekcji
dotyczącej bezpiecznego poruszania się
m.in. w drodze do szkoły przedszkolaki
otrzymały odblaski, które ufundował
Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch
oraz sponsorzy m.in. firma „Elektrospec” z Wadowic. Ich używanie z pew-
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nością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych
uczestników ruchu drogowego.
Urząd Gminy w Tomicach wraz z Komendą Powiatową Policji
w Wadowicach kieruje apel do rodziców i opiekunów o dopilnowanie faktycznego stosowania odblasków przez dzieci, a nie traktowania ich
jako wyłącznie kolorowego gadżetu,
gdyż tylko prawidłowa widoczność
na drodze zapewni bezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami każda osoba poruszając się
po drodze poza obszarem zabudowanym powinna nosić elementy odblaskowe.

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

Woźniki - Parafia 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)

UDANE GMINNE ĆWICZENIA STRAŻACKIE
- ZYGODOWICE 2014
W ciągu kilkunastu minut od uruchomienia syren
alarmowych, w niedzielę (28.09) plac przed remizą
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zygodowicach zapełnił się druhami strażakami ze wszystkich jednostek
gminnych. Tam bowiem zaplanowano zbiórkę wszystkich zastępów przed gminnymi ćwiczeniami gotowości
bojowej, które zorganizował Zarząd Gminny Związku
OSP RP w Tomicach.
„W lesie nieopodal ul. Gościniec w Zygodowicach podczas
wyrębu drzewo przygniotło pilarza, który odniósł poważne obrażenia oraz stracił przytomność. Jednocześnie w pobliżu doszło
do zapalenia się poszycia leśnego. Utrudnieniem podczas akcji
były silne podmuchy wiatru, których wynikiem miała być szybka ewakuacja poszkodowanego” - te wytyczne otrzymała każda
z uczestniczących w ćwiczeniach jednostek od Komendanta
Gminnego OSP st. asp. w st. spocz. dh Piotra Bilińskiego. Podczas akcji polegającej na udzieleniu rannemu pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz rozwinięcia linii gaśniczych umiejętności
druhów oceniali rozjemcy z PSP Wadowice kpt. Łukasz Walczak
i kpt. Marek Szydło. Ćwiczenia te obserwowali mieszkańcy naszej
Gminy oraz zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Tomice Adam
Kręcioch, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach mł. bryg. Paweł
Kwarciak, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Krakowie dh Antoni Kwarciak oraz Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisław Zając.
Podczas podsumowania ćwiczeń druhowie strażacy z naszej
Gminy usłyszeli wiele pochwał. Jak podkreślił Prezes Zarządu
Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisław Zając
tegoroczne ćwiczenia pokazały jak ważnym staje się przygotowa-

nie i szkolenie druhów strażaków do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, która w wielu przypadkach ratuje poszkodowanym życie. Słowa te potwierdził Komendant Gminny OSP st.
asp. w st. spocz. dh Piotr Biliński, który zasugerował możliwość
organizowania takich praktycznych ćwiczeń w każdej jednostce
kilka razy do roku.
www.tomice.pl
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Wysoka - Parafia 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)

Peregrynacja Krzyża
i ikony Matki Bożej
Ikona Matki Bożej i Krzyż Światowych Dni Młodzieży peregrynuje po parafii Wysoka. 21 września w tych uroczystościach
rozesłania brała udział przede wszystkim młodzież. Wybrano z
tej okazji także liderów Światowych Dni Młodzieży w parafii. W
parafii Wysoka są to Iwona Kołodziejczyk (studentka) i Bartosz
Targosz (II klasa liceum). Zespół starszy tworzy 8 osób, zespół
młodszy ponad 20 osób. W peregrynacji przede wszystkim
uczestniczą członkowie zespołów, chorzy (około 20 osób), rodziny, które się zgłoszą, kandydaci do bierzmowania, ministranci,
dzieci pierwszokomunijne. Znakami Światowych Dni Młodzieży, które przekazał Ojciec święty w 1985 roku są krzyż i ikona
Matki Bożej Salus Populi Romani, Patronki Rzymu.

5 października 2014

63

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

Zakrzów - Parafia 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)

Gimnazjaliści weszli
do gry!

W piątek 12 września grupa uczniów z naszego gimnazjum
postanowiła wziąć udział w historycznej grze miejskiej „Kraków
świętych i żołnierzy”. Rozgrywki organizowane przez Muzeum
Historyczne Miasta Kraków stanowiły część obchodów Dni
Pamięci Ofiar Gestapo. W tym roku gra miała upamiętnić działalność Kościoła w obronie niewinnych podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945.
Uczniowie (Emilia Herok, Natalia Piwowarczyk, Michał Makówka, Bartłomiej Bugielski, Karol Talaga, Kamil Kawa i Łukasz
Czuba) wraz z opiekunami (p. M. Tatar i p. K. Fila) uczestniczyli
w uroczystym apelu poległych przed dawną siedzibą tajnej niemieckiej policji na ul. Pomorskiej. Następnie w dwóch grupach
przystąpili do wykonywania zadań. Cel: uratowanie Żydowskiej
rodziny.
Łatwo nie było! Przed uczestnikami piętrzyły się trudności.
Można jednak odczuwać dumę - zarówno grupa „Witold”, jak i
grupa „Pilecki” zrealizowały wszystkie zadania! Miłośnicy historii i zagadek już szykują się na kolejne wyzwania!
www.gimzakrzow.iap.pl
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Zator - Parafia 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)

Żywy Różaniec w Łagiewnikach
27 września 2014 r. wspólnota Żywego Różańca z
parafii Zator uczestniczyła w II diecezjalnej pielgrzymce członków Żywego Różańca. Na spotkanie udaliśmy
się do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się w Krakowie.
W słowie wstępnym w sanktuarium św. Jana Pawła II wszystkich uczestników przywitał ks. profesor Stanisław Szczepaniec –
mianowany przez Księdza Metropolitę Diecezjalnym Duszpasterzem wspólnot Żywego Różańca. W swoim wystąpieniu nakreślił
zadania i cele jakie stawia przed sobą, oraz podziękował wszystkim licznie zebranym za dzieło modlitwy Różańcowej. Następnie
siostra ze zgromadzenia Sióstr
Loretanek – odpowiedzialnych
za formację Zelatorów tej grupy
modlitewnej działającej w Kościele mówiła o posłudze Sióstr,
o celach i zamierzeniach zachęcając do udziału w rekolekcjach
dla członków ŻR.
Następnie wierni zebrani
wraz z kapłanami liczbie ok. 3
tysięcy udali się w „Drogę Miłosierdzia Bożego” z Centrum
„ Nie lękajcie się” do bazyliki
Bożego Miłosierdzia.
Podczas tej procesji modliliśmy się rozważając 5 tajemnic
Miłosierdzia Bożego, oraz
modląc się na różańcu. Po dotarciu do bazyliki Miłosierdzia
Bożego uczestniczyliśmy we
Mszy św. której przewodniczył
Jego Ekscelencja Ks. Bp Jan
Zając. Ksiądz biskup przekazał
pozdrowienia od księdza Kardynała Dziwisza.
Zebrani modlili się w intencjach Kościoła i swoich osobistych. W homilii Ks. biskup
dziękował i zachęcał wszystkich
do trwania we wspólnocie ŻR,
oraz do modlitwy w intencji
Światowych Dni Młodzieży.
Nazwał zebranych „Apostołami
modlitwy różańcowej” pod-

kreślając jej wymiar duchowy i wskazując na Jana Pawła II jako
człowieka „ modlitwy różańcowej”, który jak zebrani w bazylice
nie rozstawał się z Różańcem.
Na zakończenie Mszy św. zebrani oddali cześć Stwórcy przez
Adorację Najświętszego Sakramentu.
Liturgię Mszy św. z księdzem biskupem koncelebrowało 27
kapłanów. W pielgrzymce wzięło udział ponad 70 wspólnot parafialnych – w tym nasza z parafii Św. Wojciecha i Jerzego. Oprawę
Mszy św. przygotowali członkowie ŻR.
Po Eucharystii nawiedziliśmy kaplice w podziemiach bazyliki
i wróciliśmy do Centrum Jana Pawła II, aby tam przeżyć spotkanie z „Całunem”, oraz uczestniczyć o 15.00 w Koronce do Bożego
Miłosierdzia w kaplicy „Kapłańskiej”, gdzie
znajduje się płyta z grobu papieża przywieziona z Watykanu. Uczciliśmy relikwie Św. Jana
Pawła II, oraz zobaczyliśmy wszystkie kaplice
powstałe w sanktuarium. Wróciliśmy do naszej parafii pełni chęci do pracy i modlitwy,
by przez te dzieła czynić nasze życie lepszym
i dawać świadectwo, że Różaniec towarzyszy
nam w radościach, trudach, krzyżach i doświadczeniach dnia codziennego. Bogu dzięki
ks. Robert Jończyk
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Zebrzydowice, Parafia 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

ODPUST KU CZCI
MICHAŁA ARCHANIOŁA
W ubiegły poniedziałek Parafia Zebrzydowice uroczyście
obchodziła odpust parafialny
ku św. Michała Archanioła.
Tradycyjnie ten odpust jest tu
obchodzony w sam dzień świętych Archaniołów 29 września.
To dobra tradycja tym bardziej
że przypisane odpusty normalnie można uzyskać tylko w tym
dniu.
Mszy św. koncelebrowanej
przez 8 kapłanów, (z których
większość to byli miejscowi
ojcowie Bonifratrzy) przewodniczył i Kazanie okolicznościowe
wygłosił tutejszy rodak ks. Zbigniew Oczkowski. Z okazji tego
spotkania udzielił nam wywiadu, który właśnie rozpoczynamy
poniżej:
Jestem proboszczem parafii Hucisko dekanat Sucha Beskidzka. Jestem
kapłanem od 32 lat. Pochodzę z Ze-
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brzydowic. Przyjechałem tu dziś z okazji
odpustu parafialnego. Cieszę się z tego
przyjazdu niezwykle, tym bardziej, że z różnych powodów rzadko w tym czasie mogę
przyjechać do tej parafii. Dzisiaj jednak się
udało. Zostałem zaproszony przez nowego
księdza proboszcza zebrzydowickiej parafii i
mogłem odprawić tu uroczystą Mszę świętą
odpustową oraz wygłosić Słowo Boże.
- O czym ksiądz mówił?
- Słowo Boże dotyczyło w dużej mierze
oczywiście Patrona parafii – świętego Michała Archanioła – który dla mnie osobiście
jest z jednej strony wielkim orędownikiem
miłości Pana Boga, a z drugiej strony wielkim wojownikiem walczącym ze złem. Kiedy
byłem małym chłopcem i modliłem się w
kościele św. Michała w Zebrzydowicach, często wpatrywałem się w obraz tego świętego.
Widziałem, jak ten święty jest wyposażony
do walki ze złem – że ma miecz w ręku, że
ma tarczę i potrafi bardzo stanowczo rozprawić się z diabłem. Jako chłopiec byłem tym
wszystkim zachwycony; wydawało mi się,

że to jest nadzwyczajna sprawa, ze tak łatwo
i konkretnie można się ze złym rozprawić, co
mi osobiście nie zawsze tak dobrze się udawało – podchodził mnie bowiem z różnych
stron.
Wiele razy się zastanawiałem, skąd u
tego Michała Archanioła jest taka siła, skąd
u niego taka moc. Jako dziecko nie potrafiłem tego rozgryźć (choć byłem związany z
tutejszą oazą - jeszcze za księdza Franciszka
Gancarczyka). Jako młody chłopak, a później
kleryk jeździłem stąd na różne rekolekcje.
Duchowo byliśmy dość mocni, ale nie mogłem rozeznać, skąd ta moc u świętego Michała. Dopiero później, gdy głębiej wchodziłem w tajemnicę jego działania, odkryłem, że
ta moc pochodzi od Boga. Któż jak Bóg?! Bóg
daje mu siłę, a on się na Pana Boga powołuje i
od Pana Boga ma moc do tego, żeby pokonać
tę bestię.
Postanowiłem się tym podzielić z parafianami w czasie tego odpustu. Podczas
kazania użyłem tego osobistego przykładu i
próbowałem pokazać, że diabeł nie jest taki
straszny; że można i trzeba z nim walczyć.
Powołałem się na Pana Jezusa, który
umiał reagować, kiedy pojawiał się
w Jego otoczeniu diabeł. Pan Jezus
mówił: wiem kim jesteś! Jesteś potępiony! Jesteś przegrany! Jesteś
skazany przez Boga na wygnanie.
Jesteś nikczemnikiem. Idź precz, bo
nie wokół Mnie dla ciebie miejsca.
I w ten sposób Pan Jezus rozprawiał się z diabłem, stając się dla nas
wzorem. Dzięki Niemu wiemy, jak
z diabłem walczyć. Nie wolno się go
bać, nie wolno z nim negocjować,
ale na samym początku powiedzieć:
Idź precz! Ja jestem dzieckiem Boga,
przyjacielem Pana Boga.
Ja jako kapłan mogę jeszcze
powiedzieć mocą moich święceń
kapłańskich: Idź precz! I on ma
mnie słuchać, bo mam nad nim taką
władzę... Szczególnie wówczas, gdy
dotyczy to moich parafian, kiedy
mają oni problemy z szatanem; kiedy
przychodzą i mówią: „Proszę księdza, co mam robić? Jak to rozeznać?
Czuję, że jakiś zły duch jest blisko
mnie...”. Uczę parafian, jak mają
sobie radzić, a jednocześnie sam
mocą moich święceń kapłańskich
mogę nakazać szatanowi, by opuścił
człowieka, by dał mu spokój. Mogę
powiedzieć: On nie należy do ciebie,
on należy do Boga. Takie uświadamianie szatanowi jego miejsca jest
jedną z podstaw naszego działania...
CDN
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