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29. Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Iz 45, 1. 4-6
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem
go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć
broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy
nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie
znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga.
Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od
wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja
jestem Pan, i nie ma innego».
DRUGIE CZYTANIE 1 Tes 1, 1-5b
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu
Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o
was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem
i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na
wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy,
bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze
głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo
tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą
przekonania.
EWANGELIA Mt 22, 15-21
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go
w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy,
że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na
nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką.
Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek
Cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!»
Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Odpowiedzieli: «Cezara».
Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy
do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

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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WSPOMNIENIE
O ŚP. LEOPOLDZIE
KRZANOWICZU
zmarłym 03.10.2014 r.

W

imieniu
Akcji Katolickiej Arch id iec e z ji
Krakowskiej pragnę wyrazić
hołd śp. Leopoldowi Krzanowiczowi, wieloletniemu prezesowi
Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w
Krakowie – Mydlnikach. Równocześnie chcę podziękować za
jego serdeczną i oddaną służbę
w Akcji Katolickiej uwieńczoną
trwałą pamiątką na przyszłe
czasy, którą stała się kapliczka
uroczyście poświęcona tydzień
przed jego śmiercią. Kapliczka
ta została zlokalizowana w
miejscu dawnej kaplicy zaadaptowanej po byłej karczmie
w 1914 r. - dokładnie 100 lat
temu, a więc w jubileuszowym
roku parafii. Jednym z ważnych
marzeń prezesa Leopolda było
upamiętnienie tego opuszczonego miejsca kapliczką. I tak
się stało dzięki jej fundatorom i
sponsorowi. Kapliczka zawiera
w sobie postacie pierwszych
Apostołów Słowian św. Cyryla i
św. Metodego. Jest wymownym
znakiem dla nas zaliczających
się do rodu Słowian.
Widzieliśmy z jakim zaangażowaniem Zmarły czynił
starania,
aby
uroczystość
poświecenia tego trwałego i
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pięknego w swej wymowie
obiektu, była jak najbardziej
okazała. Byliśmy i jesteśmy
wdzięczni śp. Prezesowi za
zaproszenie nas i za wielką
gościnę. Również za ucztę
duchową, na którą złożyła się
Msza św., prelekcja ks. prof.
Romana Bogacza i wspomnienia wygłoszone przez
śp. Prezesa. A potem była i
uczta cielesna przy suto zastawionych stołach.
Niespodziewanie
uderzyła nas wiadomość o Jego
śmierci dokładnie tydzień
po tej uroczystości... To
wstrząsające
wydarzenie
uświadamia nam kruchość
naszego życia... I to boleśnie uświadamia nam śp.
Leopold. Tym zdarzeniem
zdaje się dobitnie przywoływać słowo: CZUWAJCIE, bo
nie wiecie dnia i godziny, jak
kiedyś to powiedział Jezus
Chrystus.
Składając hołd Zmarłemu serdecznie życzymy Mu i
o to się modlimy, aby Matka
Boża Nieustającej Pomocy i
święci Apostołowie Słowian
Cyryl i Metody wprowadzili
śp. Leopolda do Królestwa
Bożego, gdzie jest wieczna
radość, pokój i szczęście!
Jan Wilk

Z życia k ościoła
- Portugalia: uroczystości odpustowe w Fatimie
Tysiące osób, mimo obfitych opadów deszczu, przybyło do
sanktuarium w Fatimie na rocznicę słynnych objawień maryjnych z 1917 r. Uroczystości w dniach 12-13 października dodatkowo zbiegły się z obchodzonym po raz pierwszy w Portugalii
Krajowym Dniem Pielgrzyma. Zanotowano w sumie 125 grup
pątników z 24 krajów.
Głównej liturgii przewodniczył hinduski arcybiskup Filipe
Neri do Rosário Ferrăo. Metropolita Goa e Damăo mówił w homilii o doniosłości tematów poruszanych przez Synod Biskupów,
podkreślając rolę rodziny jako „społecznej bazy”, także w przekazie wiary. Zwrócił przy tym uwagę, że współczesne przemiany
kulturowe niejednokrotnie godzą zarówno w integralność rodziny, jak i w życie wiarą.
- Polski misjonarz porwany w Republice Środkowoafrykańskiej
Polski misjonarz porwany w Republice Środkowoafrykańskiej
żyje i ma się dobrze. Ks. Mateusz Dziedzic został uprowadzony w
nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 października). Pracował
w parafii Babua, niedaleko pogranicza z Kamerunem. Uzbrojeni
mężczyźni zamierzali uprowadzić także drugiego pracującego
na tej misji Polaka. Po długich pertraktacjach odstąpili od tego
zamiaru. Ks. Mateusz, będący tam proboszczem, podjął decyzję,
że to właśnie on pójdzie z porywaczami. Oswobodzony ks. Leszek
Zieliński nocą dojechał do siedziby biskupa w Bouar i wszczął
alarm. Kościół i ONZ prowadzą negocjacje mające doprowadzić
do szybkiego uwolnienia porwanego misjonarza.
„Ks. Mateusz stał się zakładnikiem członków zbrojnego
ugrupowania Zgromadzenie Demokratyczne Ludu Środkowej
Afryki (Rassemblement Démocratique du Peuple Centrafricain),
które domaga się uwolnienia swego przywódcy generała Martina Kountamandji alias Abdoulaye Miskiny, przetrzymywanego
w więzieniu w Kamerunie” – informuje ks. Mirosław Gucwa.
Wikariusz generalny diecezji Bouar, który jest w kontakcie z
porywaczami, podkreśla, że uprowadzony misjonarz jest dobrze
traktowany. „Żołnierze niczego nie ukradli ani nie zniszczyli.
Mówili jedynie, że chcą doprowadzić do uwolnienia swego szefa”
– mówi ks. Gucwa.
„Ks. Mateusz jest bezpieczny. Jest przetrzymywany z innymi
zakładnikami, którzy zostali uprowadzeni prawie trzy tygodnie
temu. Jest to 10 mieszkańców Republiki Środkowej Afryki i 10
Kameruńczyków – mówi ks. Gucwa. - Dotychczas żadnemu z
zakładników nic się nie stało. Przed tygodniem rozmawiałem z
żoną jednego z nich i powiedziała, że jej mąż potwierdził, iż są
dobrze traktowani. To samo powiedział ks. Mateusz, kiedy jeden
z porywaczy pożyczył mu telefon i pozwolił zadzwonić do Polski.
Przyznał, że jest dobrze traktowany, że czuje się bezpieczny i nie
zagraża mu jakieś niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o życie. Kompetentne władze są poinformowane, prowadzą negocjacje. Mamy
nadzieję, że będą potrafiły wywrzeć nacisk na odpowiednie władze i że ta sprawa szybko zostanie rozwiązana”.
Ks. Mateusz Dziedzic pochodzi z diecezji tarnowskiej, jest

fideidonistą. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. W Republice
Środkowoafrykańskiej pracuje od 2009 r.
- Polacy ofiarowali na misje ponad 1,2 mln dolarów
Do siedmiu krajów trafiły ofiary zebrane w Polsce przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wartość tej pomocy przekroczyła w tym roku 1,2 mln dolarów. Wsparcie trafiło m.in. do
Nigerii, Sudanu, Tanzanii i Bangladeszu.
Takie informacje przekazał podczas dzisiejszej konferencji
prasowej w Warszawie sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. „Proszę nie myśleć, że nasza pomoc ogranicza
się tyko i wyłącznie do tych miejsc. Tak naprawdę swoją pomocą
ogarniamy niemal 1,1 tys. miejsc. Są to diecezje, parafie, kaplice
czy punkty duszpasterskie, gdzie prowadzi się pracę duszpasterską” – podkreślił ks. Maciej Będziński.
Okazją do wsparcia dzieła misyjnego będzie najbliższa Niedziela Misyjna, która rozpoczyna Tydzień Misyjny. W tym roku
obchodzimy go pod hasłem „Z Ewangelią do narodów”.
- Abp Gądecki o dokumencie podsumowującym pierwszy
tydzień obrad synodu: odejście od nauczania Jana Pawła II
Dokument podsumowujący pierwszy tydzień obrad synodu
jest nie do przyjęcia dla wielu biskupów – uważa abp Stanisław
Gądecki. W rozmowie z Radiem Watykańskim przewodniczący
Episkopatu Polski nie zawahał się powiedzieć, że w dokumencie
tym odchodzi się od nauczania Jana Pawła II, a nawet, że widać
w nim ślady antymałżeńskiej ideologii. Zdaniem abp Gądeckiego
tekst ten świadczy również o braku jasnej wizji celu samego zgromadzenia synodalnego.
„Czy celem tego synodu jest duszpasterskie wsparcie rodziny
w trudnościach, czy też tym celem są kazusy specjalne? Naszym
głównym zadaniem duszpasterskim jest wsparcie rodziny, a nie
uderzanie w nią, eksponowanie tych trudnych sytuacji, które istnieją, ale które nie stanowią jądra samej rodziny i nie przekreślają
konieczności wsparcia, które powinniśmy dać dobrym, normalnym, zwykłym rodzinom, które walczą nie tyle może o przetrwanie, ile o wierność – powiedział abp Gądecki. – Odnosząc się do
spraw małżeństwa i rodziny, zastosowano pewne kryteria, które
budzą wątpliwość. Na przykład kryterium stopniowości. Czy
można rzeczywiście traktować konkubinat jako gradualność,
drogę do świętości? Dziś w dyskusji zwrócono również uwagę, że
doktryna przedstawiona w dokumencie w ogóle pominęła temat
grzechu. Jakby pogląd światowy zwyciężył i wszystko było niedoskonałością, która prowadzi do doskonałości... Zwrócono też
uwagę nie tyle na to, co ten dokument mówi, ale czego nie mówi.
Praktycznie wypowiada się o wyjątkach, natomiast potrzeba też
przedstawienia prawdy. Dalej, punkty które dotyczą powierzenia
dzieci parom jednopłociowym są sformułowane nieco w taki sposób, jakby pochwalały tę sytuację. To też jest minus tego tekstu,
który zamiast być zachętą do wierności, wartości rodziny, wydaje
się akceptować wszystko, tak jak jest. Powstaje też wrażenie, że
dotąd nauczanie Kościoła było niemiłosierne, podczas gdy teraz
zacznie się nauczanie miłosierne”.
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UROK afrykańskich imion
TANZANIA.
Każde
afrykańskie imię oznacza coś
konkretnego. Poznając imię
osoby, dowiadujemy się wiele
o historii jej życia
W Biblii imię często
oznacza powołanie. Dlatego
czasami zmieniane jest przez
samego Boga, aby wskazać,
że bierze On w posiadanie
osobę wybraną i czyni ją
zdolną do wypełnienia powierzonej misji. Abram staje się
Abrahamem. Szymon zmieni
się w Piotra. Ten, który powinien nosić imię Zachariasz,
będzie Janem. A Saul w
pewnym momencie otrzyma
imię Paweł. Szczytem wszystkiego jest imię Jezus — w
Nim zbawienie.
Afrykańskie imiona
W kontekście kultury afrykańskiej imię nadawane dziecku
może wskazywać na okoliczności związane z jego narodzinami
czy też przyszłość zaplanowaną dla niego przez rodziców. Świt
życia niesie zawsze wielkie oczekiwania!
Z zainteresowaniem pytam dzieci o ich imiona. Imiona
tradycyjne, a nie te otrzymane na Chrzcie Świętym - ujawniają
zdarzenia, okoliczności i szczególne uczucia. Pragnę opisać tylko
niektóre z imion w języku suahili używanym w Tanzanii.
Kilka przykładów
Shukrani - wdzięczność. Za tym imieniem może kryć się
wiele powodów. Może to być podziękowanie za przyjście na świat
nowego życia, za szczęśliwe narodziny lub inne okoliczności.
Niezależnie od powodu imię to jest przejrzyste i piękne, jak uczucie wdzięczności względem Boga. Chodzi na pewno o wdzięczność
Bogu, a dziecko jest jej ciągłym przypomnieniem.
Matatizo - trudności. Kiedy słyszę to imię odczuwam smutek.
O jakie trudności chodzi? Czy podczas ciąży, porodu czy może
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innego rodzaju? Tylko
rodzice mogą je ujawnić.
Nigdy ich nie brakuje:
choroba, dzieci, które
nie mogą chodzić do
szkoły, brak żywności,
zranione relacje.
S - . Być może
matka urodziła dziecko
niespodziewanie, z dala
od domu. Na pewno
imię to dobrze opisuje
Tanzańczyka.
Droga
jest często jego domem.
Trzeba bardzo daleko
iść, by zaopatrzyć się w
wodę i jedzenie oraz by
odwiedzić
krewnych.
Odległość nie ma znaczenia. Wszystko to radykalnie zmienia telefon komórkowy.
Każdy zna miejsce, gdzie zasięg jest możliwy. Nie tak dawno
temu w środku buszu pokazano mi taki obszar - nie większy niż
1 metr kwadratowy. Nie wiem, w jaki sposób został on odkryty.
Jak zawsze, potrzeba jest matką wynalazków. Musieli próbować
i próbować. I znaleźli...
M - . Wątpliwo-ści czy poród będzie
dobry, czy dziecko będzie żyło? Ten kogo pytasz o imię jest
po prostu Mashaka i być może nigdy nie powiedziano mu
dlaczego. Nie chodzi tu z pewnością o wątpliwości teoretyczne,
ale o te życiowe.
M - . Oczywiście niektóre imiona ujawniają
konkretną sytuację osobistą lub rodzinną, znaną tylko rodzicom.
U - . Być może w łonie matki dziecko
nadmiernie kopało nóżkami albo ciąża była wyjątkowo trudna.
Trzeba pamiętać, że porody, szczególnie w wioskach, są liczne, a
kobiety nie mają urlopów macierzyńskich tak jak w Polsce. Kobieta pracuje do ostatniej chwili, uprawia pole, chodzi po wodę,
zbiera drewno, pierze i gotuje. Ale zawsze jest matką, która
przyjmuje życie, jest za nie wdzięczna i nim się cieszy.
o. Giuseppe Inverardi IMC Dar es Salaam, Tanzania

Na misje

Hen, gdzieś, na krańcu świata
Czeka na Ciebie brat Murzyn.
Pragniesz pozdrowić brata,
Jedziesz, by Jemu służyć.
Rzucasz ojczyznę, bliskich,
Spieszysz na głos Kościoła.
Na te daleką misję Poprzednik Twój Cię
woła.
On Cię wyprzedził w drodze Rycerz Niepokalanej.
Masz iść śladami Wodza Ojca Maksymiliana.
Choćby nawet i przyszło Życie oddać za
braci.
Ten duszą swoja zyska -Kto ją dla Boga
straci.

1. Kogo pos³a³ faryzeusz
do Jezusa?
2. O co zapytali
wys³annicy Pana?
3. Czyj obraz
by³ na monecie
podatkowej?
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- Krzyż Małopolski dla burmistrz Wadowic. Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak została odznaczona Złotym Krzyżem Małopolski, najwyższym odznaczeniem honorowym Województwa
Małopolskiego.
Władze Małopolski zorganizowały w auli Państwowej Szkoły
Muzycznej w Wadowicach spotkanie podsumowujące IV kadencję Zarządu Województwa Małopolskiego. Na spotkaniu prezentowano i omawiano zakres inwestycji oraz działań podjętych
przez ostatnie cztery lata.
Podczas uroczystości marszałek Jacek Krupa udekorował
burmistrz Ewę Filipiak Złotym Krzyżem Małopolski za wielkie
zasługi na niwie samorządowej oraz wspaniały rozwój gminy
Wadowice.
Spotkał mnie wielki zaszczyt. Dziękuję za to wszystkim
mieszkańcom naszej gminy, wspólnie zapracowaliśmy na Złoty
Krzyż Małopolski – wyznaje burmistrz Ewa Filipiak.
Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż
Małopolski jest wyróżnieniem, które przyznaje się osobom
fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz
społeczności lokalnych przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek
regionu.

- Rozwiązanie problemu transportu publicznego. Od końca
lipca trwały trudne rozmowy dotyczące zbiorowego transportu
publicznego. Zmiana rozkładów jazdy na liniach: WadowiceBachowice-Spytkowice-Miejsce oraz Wadowice-Ryczów-Chrząstowice spowodowała, że mieszkańcy gmin: Tomice, Brzeźnica i
Spytkowice zostali pozbawieni możliwości powrotu z Wadowic
w godzinach wieczornych i nocnych. Wspólne działanie jednak
przyniosło pożądany skutek. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz wsparciu wójtów: Mariusza Krystiana, Bogusława
Antosa i Adama Kręciocha w ostatnim czasie pojawili się nowi
przewoźnicy obsługujący te linie oraz zdecydowanie zwiększyła
się liczba kursów.
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Wiele jednak będzie zależało od ekonomii, tj. rentowności
kursów. Dla przewoźników cała linia musi być opłacalna, tak
więc od wyboru samych pasażerów będzie zależało, czy przewoźnicy, którzy zabezpieczyli kursy przez całą dobę, będą dalej
świadczyć swoje usługi.
- BDI coraz bliżej
– Gdyby udało się realizować inwestycję całościowo, budowa
BDI zajęłaby trzy – cztery lata – powiedział Tomasz Pałasiński,
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie podczas spotkania w sprawie budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej zorganizowanego 14 października 2014
r. z inicjatywy Poseł na Sejm RP Joanny Bobowskiej i Starosty
Wadowickiego Jacka Jończyka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zainteresowanych realizacją tej kluczowej
dla naszego regionu inwestycji, a także reprezentanci GDDKiA
oraz Stanisław Dobranowski – przedstawiciel firmy Sweco Infraprojekt sp. z o.o. w Krakowie, której zlecono wykonanie studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego BDI.
Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z
obecnym stanem DK 52, stanem projektowym BDI, wynikami
konsultacji społecznych, wykupem gruntów, kosztami inwestycji
oraz przebiegiem poszczególnych jej etapów. Dyrektor T. Pałasiński poinformował, że rekomendowany do realizacji będzie
tzw. III wariant drogi – przebiegający na południe od Wadowic
zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przypomniał, że praktycznie od początku prac nad przebiegiem
BDI nie było większych problemów z ustaleniem – wspólnie z
samorządami i mieszkańcami poszczególnych gmin – jej śladu.
Liczne konflikty pojawiały się jedynie w gminie Wadowice, dla
której opracowano aż 11 wariantów. Jak wyjaśnił S. Dobranowski,
wspólnie z dyrekcją GDDKiA zdecydowano się na zaprojektowanie drogi zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Goście z Krakowa potwierdzili, że niemożliwy jest do
realizacji tzw. wariant północny, gdyż przechodzi on przez tereny
objęte programem Natura 2000. Zastępca Dyrektora Oddziału
GDDKiA Kraków ds. Realizacji Inwestycji Andrzej Kollbek
przypomniał, że zgodnie z prawem można realizować tego typu
inwestycję na terenach objętych programem Natura 2000 jedynie
wówczas, gdy nie ma alternatywnego rozwiązania, a takie w gminie Wadowice dla przebiegu BDI istnieje. S. Dobranowski zwrócił
uwagę, że samorząd gminy powinien być bardziej aktywny przy
opiniowaniu przebiegu granic obszaru chronionego, który aktualnie sięga niemal do centrum Wadowic.
Dyrektor Pałasiński poinformował, że 15 września br. GDDKiA złożyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W jego
opinii na wydanie decyzji trzeba będzie poczekać kilka miesięcy,
o ile nie będzie protestów mieszkańców lub organizacji ekologicznych. Już teraz powinno się podjąć starania o zabezpieczenie
środków finansowych na wykonanie projektu BDI. W momencie
uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozpocznie się wykup gruntów.

Nowoczesny Samorząd
Dobiega końca czwarta kadencja działalności powiatowych
i wojewódzkich samorządów. Nie ulega wątpliwości, że reforma
samorządowa, która dała początek tej działalności, jest prawdziwym sukcesem. Nie ma chyba drugiego takiego obszaru zmian
w państwie polskim- poza przywróceniem wolnego rynku- który
przyniósłby tak silny rozwój, jak ustanowienie lokalnej samorządności- powiatu i województwa, wcześniej gminy. O sukcesach samorządu świadczą przeprowadzone niedawno badania
opinii publicznej. 60% Polaków jest dzisiaj zdania, że samorządowcy to ludzie, którym warto ufać, że tylko oni realizują obecnie
etos służby publicznej, stawiają każdego mieszkańca na piedestale
i robią wszystko, by rozwiązać jego problemy oraz zaspokoić jego
potrzeby. Wyniki takie przynosi badanie CBOS przeprowadzone
w maju 2014 roku. Ankietowani dystansując
się od instytucji krajowych (sejm, senat) oraz
partii politycznych, pozytywnie postrzegają
działania samorządu lokalnego.
Najlepszym sprawdzianem wiarygodności tych badań będą najbliższe wybory
samorządowe, ogłoszone na dzień 17 listopada bieżącego roku. W wyborach wybierać
będziemy radnych gminnych, powiatowych i
wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Do rady powiatu w Wadowicach ubiegać się będą kandydaci siedmiu
komitetów. Poza komitetami partyjnymi są
też komitety wyborcze wyborców, wśród nich
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Jończyka
Nowoczesny Samorząd.

Kandydaci tego komitetu to ludzie doświadczeni w działalności społecznej. Są
wśród nich działacze rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich i innych stowarzyszeń pozarządowych, a także doświadczeni radni powiatowi, pracujący efektywnie na rzecz powiatu od
początku jego istnienia. Jak powiedział lider
listy tego komitetu z okręgu 5 (gmina Tomice, Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz) - obecny
przewodniczący Rady Powiatu Józef Łasak
- podstawową cechą nowoczesnego samorządu jest odpowiedzialność za dobro wspólne i
wychodzenie naprzeciw wyzwaniom, które
przynosi rzeczywistość.
Warto wśród wielu przedstawianych
wyborcom propozycji zwrócić uwagę na ten
komitet.
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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)

Coroczny zjazd
oazowiczów – seniorów
W poniedziałek 29 IX w bazylice wadowickiej spotkali się po raz kolejny dawni oazowicze, którzy utworzyli przed 40 laty prężną grupę w parafii na Wzgórzach
Krzesławickich. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą
Mszą św. Ks. proboszcz bazyliki Stanisław Jaśkowiec,
jako gospodarz i członek tej grupy, przywitał wszystkich zebranych uczestników. Zamieszczamy poniżej to
powitanie, jak również kazanie wygłoszone prze ks.
inf. Jakuba Gila. Po Mszy św. wszyscy spotkali się na
agapie na plebanii.
Powitanie ksiądza proboszcza Stanisława:
Boża Opatrzność tak wszystko ułożyła, a ułożyła to w czasie,
że daje nam wiele okazji i możliwości, aby się ze sobą spotkać, aby
ze sobą porozmawiać i powspominać. Dowodem tego jest to dzi-
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siejsze spotkanie, które rozpoczynamy od Eucharystii, będącej
dziękczynieniem za obecność Ojca świętego Jana Pawła II w
naszym życiu, za jego kapłaństwo i kanonizację. Witam bardzo
serdecznie naszych Gości, byłych oazowiczów z Parafii Miłosierdzia Bożego z Krakowa ze Wzgórz Krzesławickich, którzy
przyjechali do nas z różnych miejscowości i różnych parafii. Są
wśród nas czcigodni księża, których serdecznie pozdrawiam, są
małżonkowie, wspaniali rodzice, babcie i dziadkowie.
To już, moi drodzy, 40 lat od spotkania Grupy Oazowej na
Wzgórzach Krzesławickich, gdzie w tym czasie proboszczem był
obecny wśród nas ksiądz infułat Jakub Gil, a opiekunem oazy
ksiądz prałat Franciszek Motyka. Cieszymy się, że ksiądz infułat
przewodniczy naszej modlitwie; jego obecność jeszcze bardziej
pozwala nam powrócić do tamtych dni i tamtych wydarzeń, za
które również pragniemy Panu Bogu podziękować.

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

Cieszę się, że jesteście i dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie.

Wprowadzenie do Mszy św. i kazanie księdza infułata Jakuba Gila
Podczas tej Mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w intencji pielgrzymów przybyłych podziękować za dar kanonizacji
Ojca świętego Jana Pawła II, o Boże błogosławieństwo, opiekę
Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana Pawła II w ich życiu.
(...) Na samym początku przeprośmy Boga za nasze grzechy,
byśmy godnie sprawowali i uczestniczyli w tych świętych tajemnicach męki, śmierci i zmartwychwstania, które uobecniają się
na tym ołtarzu...
***
Moi drodzy, do Wadowic pielgrzymują dlatego, że tu jest
dom, w którym urodził się święty Jan Paweł ii. Ten dom w tym
roku został przekształcony w piękne, nowoczesne muzeum. Podejrzewam, że już tam byliście. A jeśli nie, to koniecznie musicie
tam być, aby zobaczyć ten dom, w którym Ojciec święty się urodził, żeby go prosić w tym domu, aby swój własny dom kształtować według jego nauczania.
Drugim ważnym miejscem w Wadowicach jest ten kościół;
kościół z którym Ojciec święty był związany od dziecka. Tutaj
był ochrzczony, tutaj przyjmował sakramenty święte - komunię
i bierzmowanie, tutaj miał prymicje kapłańskie i biskupie oraz
papieskie. Wszystko miało miejsce tutaj, w tej bazylice. I teraz
ona przypomina nam o Papieżu. Przypomina przez chrzcielnicę, przy której był ochrzczony, przypomina przez obraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, na która sam Ojciec święty nałożył
korony, ukoronował ten obraz. Wspominał wielokrotnie, jak jako
dziecko, potem młodzieniec przychodził do tego kościoła wraz z
innymi uczniami, by pomodlić się przed tym obrazem. Bardzo

chcieliśmy, by ta bazylika przypominała, że jest poświęcona Ojcu
świętemu.
Z naszym kościele znajdują się malowidła, szczególnie na
sufitach, dające obraz tego, co Ojciec święty czynił, zwłaszcza
pisząc encykliki. Poszczególne pola są symbolami kolejnych
encyklik. Wchodzimy bowiem do tej świątyni z jakąś szczególną
myślą o tym, by Jana Pawła II naśladować we własnym życiu, a
naśladować go najlepiej możemy poprzez przyjęcie i realizowanie
we własnym życiu tego, czego nas uczył. I o tym nam przypomina ta świątynia, między innymi poprzez swój sufit i nawiązanie
do poszczególnych encyklik. Po tej stronie z kolei są adhortacje
Ojca świętego, po drugiej Jego listy... A tutaj, nad ołtarzem, w
prezbiterium są ukazani święci polscy. Święci, którzy chcą pomagać kapłanowi, który tutaj odprawia Mszę świętą (żeby ją święcie
odprawiał), i uczestnikom, którzy są w tym kościele (aby święcie
uczestniczyli w tej liturgii).
W ostatniej kaplicy, kaplicy poświęconej Ojcu świętemu, jest
encyklika mówiąca o Eucharystii; to właśnie jedna z 12 encyklik
papieskich. Umieściliśmy tam ten wielki znak, ponieważ Eucharystia buduje Kościół; Kościół rodzi się z Eucharystii. Wielkość
Jana Pawła II polega w dużej mierze na tym, że przez swoje nauczanie i życie budował Kościół i rozwijał go. I dlatego, będąc
w tamtej kaplicy, prosimy Ojca świętego, by nam też pomagał
rozwijać i budować Kościół.
Trzeba nam przy tym pamiętać, że rodzina jest zawsze domowym Kościołem. Rozwijać i budować Kościół to znaczy troszczyć się o swoje małżeństwo, troszczyć się o rodzin\ę - bo to jest
najpiękniejsze dzieło w Kościele. Niech nam w tej pracy pomaga
nawiedzenie tego kościoła.
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NABOZEŃSTWO FATIMSKIE
POD PRZEWODNICTWEM
100-LETNIEGO JUBILATA
KS. PRAŁATA JÓZEFA STRĄCZKA
Ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie w
parafii św. Piotra w Wadowicach było sprawowane
pod przewodnictwem 100 - letniego kapłana naszej
archidiecezji ks. prałata Józefa Strączka. Z okazji tego
jubileuszu list gratulacyjny przysłał czcigodnemu jubilatowi ks. kard. Stanisław Dziwisz, do odczytania na
tym nabożeństwie.
Drugim ważnym momentem było poświęcenie tablicy pamiątkowej z podziękowaniem ks. Józefowi za
udział w tych nabożeństwach tu w Wadowicach od 20
lat. Tablica będzie umocowana na ścianie świątyni. Poniżej zamieszczamy relację z tego nabożeństwa zaczynając od przywitania wszystkich przez ks. proboszcza
i życzeń złożonych jubilatowi przez przedstawicieli
Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
Witam wszystkich was, czcicieli Maryi, zarówno z naszej
parafii, jak i tych, którzy przybywacie dziś na to nabożeństwo
fatimskie z dalsza. Jest to nabożeństwo, które będzie miało radosny Magnificat, który wyśpiewamy jako dziękczynienie za 100
lat życia głównego celebransa tego nabożeństwa, Księdza Prałata
Józefa Strączka. W najbliższy piątek – 17 października – jak Pan
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mu pozwoli, zakończy 100 lat życia. Dziękujemy dziś wspólnie za
ten wielki dar jego życia i powołania. (...)
Czcigodny Jubilacie, Księże Prałacie Józefie!
Jako przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej pragniemy w imieniu wspólnoty Parafii św. Piotra Apostoła wyrazić ogromną radość z powodu Twojej obecności wśród nas
w przededniu Twoich setnych urodzin. Stwórca obdarzył Cię
długim życiem i dzięki temu już od 20 lat ubogacasz swoja obecnością nasze nabożeństwa fatimskie. Jesteśmy pełni podziwu i
wdzięczności dla Twojej wytrwałej posługi w konfesjonale i przy
ołtarzu.
Psalm 90. mówi, iż miarą naszego życia jest lat 70, 80 gdy
jesteśmy mocni. Pan obdarzył Cię swoją mocą obficie i pozwolił
ci osiągnąć lat 100. Święty Jan Paweł II, zwracając się do braci i
sióstr w podeszłym wieku, mówił do nich:
Jeżeli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie
wierz w to. Różne są w życiu pory roku. Jeśli czujesz akurat, że
zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostania porą twego życia będzie wiosna – wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż
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jego granice ziemskie. Czeka cię niebo.
My na tę drogę do nieba otaczamy Cię modlitwą, życząc kolejnych lat życia wypełnionych Bożą
łaską, czułą opieką Maryi, fatimskiej Matki, abyś w
zdrowiu i radości mógł spełniać swoje kapłańskie
powołanie do świętości. Szczęść Boże!
Ksiądz Prałat Józef Strączek:
Ostatni to już miesiąc nabożeństwa fatimskiego... Niechże ta Matka Najświętsza towarzyszy nam
w dalszym naszym życiu, aby się pod Jej opieką modlić oczekując na spotkanie radosne, uszczęśliwiające w królestwie niebieskim. A teraz, uczestnicząc
w tej Najświętszej Ofierze chciejmy jak najbardziej
naszą pobożność i gorliwość okazać, by to nam
także Matka Najświętsza jako naszą zasługę na
życie wieczne zaliczyła. Przeprośmy teraz Boga za
wszystkie nasze przewinienia, uchybienia, upadki,
aby miłosierny Bóg był dla nas łaskawy.
Kazanie ks. Artura
13 października 1917 roku do doliny Cova da
Iria w małej wiosce Fatima w Portugalii zdążały
nieprzebrane rzesze ludzi. Tłum był bardzo różnorodny. Byli tacy, którzy głęboko wierząc w Boga,
chcieli na własne oczy ujrzeć Matkę Bożą i może
nawet z Nią porozmawiać. Byli i ci, którzy wątpili, nosili w sobie niepewność i pytania, czy trójce
biednych pastuszków prawdziwie mogła się ukazać
Boża Rodzicielka. Byli wreszcie i tacy, którzy nie
wierzyli wcale; przybyli do Fatimy tylko po to, by
umocnić niewiarę, wyśmiać mistyfikację dzieciaków czy wydrwić całe to widowisko.
Masa ludzi szła do doliny. Bo oto miesiąc wcześniej trójka pastuszków usłyszała od Matki Bożej,
iż 13 października wszyscy ujrzą znak z nieba,
wszyscy ujrzą cud, który potwierdzi prawdziwość
objawień. Wieść o tym lotem błyskawicy obiegła
całą Portugalię. Już 12 października, a więc dzień
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wcześniej do wioski zaczęli zjeżdżać ludzie. Matka Łucji de Santos była tak przerażona, że zamknęła córkę w domu. Powiedziała
jej: Łucjo, trzeba, abyś dziś się wyspowiadała, bo jeżeli jutro nie
będzie cudu, to ludzie cię zabiją. A mała Łucja jej odpowiedziała:
Jestem bardzo pewna, że Matka Boża jutro wykona to, co obiecała.
Poranek 13 października był chłodny. Padał deszcz. A przed
godziną 11.00 w dolinie było już około 50 tysięcy osób. Kiedy
przybyli odświętnie przybrani pasterze, Łucja, Franciszek i
Hiacynta, ludzie nabożnie robili im miejsce. Pierwsze, co dzieci
ujrzały to dom, zupełnie odarty z liści i gałązek. Dom objawień,
bo oto każdy z przybyłych pragnął mieć pamiątkę z tego miejsca.
Łucja kazała wszystkim złożyć parasole. Rozpoczęła modlitwę
różańcową... W samo południe ukazała się Maryja. Widziały
Ją tylko dzieci; pozostali widzieli tylko białą chmurę, która otoczyła pastuszków. Maryja powiedziała dzieciom, że jest Królową
różańca świętego i pragnie kaplicy ku swej czci na miejscu objawień. A następnie wezwała ludzkość do nawrócenia. A potem...
potem wskazała na słońce. Ogromne, nienaturalne słońce, które
zaczęło wirować na niebie. Zjawisko trwało 10 minut. A było tak
przerażające, iż ludzie padali na kolana, krzycząc: Cud! Boże,
cud!
Dziewięcioletni wówczas Laurenzo, mieszkał kilkadziesiąt
kilometrów od Fatimy. Jak wspominał po latach, stał na wzgórzu
za swoim domem i także – mimo dużej odległości – widział ten
znak z nieba. Obok niego stał ateista, który otwarcie wyśmiewał
fenomen Fatimy, ale kiedy ujrzał wirujące słońce, zaczął cały
drżeć, uklęknął i wzniósł ręce do nieba, krzycząc: Nasza Pani!
Nasza Pani!
13 października znak z nieba potwierdził cud objawień w
Fatimie. Wkrótce miał usłyszeć o nich cały świat. W 97. rocznicę
tego objawienia stajemy w naszej wadowickiej Fatimie. My nie
czekamy na znak z nieba. My wierzymy w prawdziwość tamtych
zdarzeń. A znakiem z nieba jest dla nas ta piękna fatimska figura z naszego kościoła, w którą się dziś wpatrujemy. Patrzymy w
piękne oczy Fatimskiej Pani i pytamy: Co nam mówisz Matko w
objawieniu z października?
Ty przypominasz nam o modlitwie różańcowej. Chcesz,
byśmy ją odmawiali. Nie tylko w październiku, ale często. Bo różaniec to potężna broń. Bo różaniec to potężna modlitwa. Warto
więc, byśmy różaniec kochali. Warto, byśmy różaniec często odmawiali. By był nam potrzebny już teraz – za życia - a nie dopiero,
gdy nam złożą ręce do trumny.
Patrzymy w Twe kochające oczy, Matko, i słyszymy także Twe
wezwanie do nawrócenia. Nie mówisz nam: Nawróćcie się jutro,
nawróćcie się za miesiąc czy za rok. Ty mówisz: Teraz! Teraz
trzeba się nam nawrócić... A nawracamy się wtedy, gdy klękamy
u kratek konfesjonału... Bracie i siostro, jeśli nie jesteś dzisiaj w
stanie łaski uświęcającej, nie czekaj. Głos z Fatimy: nawróć się
– jest dziś skierowany do ciebie...
Drodzy czciciele Matki Bożej Fatimskiej, kończymy tegoroczne fatimskie spotkania... Może niektórym z nas szklą się dziś
oczy, bo 13. każdego miesiąca było nam tutaj przy Maryi dobrze.
Tak wielu z nas się tu w tych miesiącach gromadziło! Dziękujemy
za ten czas, za to, ze mogliśmy tu być. A wracając dziś do swoich
domów, spójrzmy raz jeszcze w dobre oczy Matki Bożej Fatimskiej, w Jej piękne oczy na tej figurze, i obiecajmy: Maryjo, nasza
Pani Fatimska, zawsze będziemy tu przychodzić 13 dnia miesiąca
od maja do października; zawsze dopóki zdrowie i siły nam pozwolą... Bo tu jest nasza Fatima, a Ty w tej figurze jesteś dla nas
najpiękniejszym znakiem z nieba.
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Ksiądz Tadeusz Kasperek:
Ksiądz Artur przeniósł nas do Fatimy... Kiedy miały tam
miejsce objawienia, nasz dostojny Jubilat miał 3 lata. Pytałem go,
czy potem – kiedy był już starszy – mówiło się o Fatimie. Powiedział mi, że raczej nie, że dominowało Lourdes i objawienie się
Matki Bożej świętej Bernadetcie. I faktycznie, w rozwoju kultu
fatimskiego tak było. Zresztą, nie tylko 13 października 1917
roku wielu nie dowierzało, ale i potem rozpoczął się też bardzo
trudny i odpowiedzialny proces – gdy chodzi o kościół – potwierdzenia, że faktycznie były to objawienia Matki Bożej trójce
dzieci. Dziś mamy w relikwiach błogosławione dzieci z Fatimy:
Franciszka i Hiacyntę.
I doczekaliśmy się, że to nabożeństwo zostało tak bardzo rozpowszechnione w trudnym momencie – 13 maja 1981 roku – kiedy był zamach na życie Jana Pawła II. To on zresztą powiedział, że
Pani Fatimskiej przypisuje cud ocalenia. I tak, zwłaszcza od tamtej daty (chociaż już wcześniej znane były miejsca, jak chociażby
Kopiec), gdzie wielu z nas jeździło na czuwania fatimskie. Teraz
średnio w co trzeciej parafii odprawiane jest to nabożeństwo.
To nabożeństwo fatimskie u nas zakorzeniło się szczególnie
w związku z umiłowaniem Pani Fatimskiej przez księdza śp. Michała Pioska i poprzez koronację tej figury pochodzącej z Fatimy
i słowa Jana Pawła II, który ją koronował: „Ucz nas Chrystusa,
Matko”.
I faktycznie – to nabożeństwo fatimskie od lat (ja w swojej
historii mam 20 lat tych nabożeństw) radośnie się u nas rozwija.
Od bodajże trzech czterech lat, zgodnie z podjętą decyzją, jest
odprawiane przed południem i wieczorem. Dzisiaj o 10.00 w tej
świątyni zebrało się około siedmiuset osób. Połowa z nich (a liczyliśmy dokładnie) – ponad 350 – przyjęło sakrament chorych...
O 17.00 był pełny kościół gimnazjalistów i starszych. Teraz wy jesteście... I to jest dzisiaj jakiś znak z nieba, po tych latach od tego
wirującego słońca, ze Ona jest. A jeżeli Ona jest, to jest i Jezus.
Dlatego umacniamy się w tej wierze i miłości do Boga i Matki
Najświętszej. I dzisiaj przeżywamy ten szczególny jubileusz...
Pozwólcie, że teraz będą takie dwa znaki tego jubileuszu ku
potomnym. Pierwszy znak to słowo, które kieruje Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz do nas, do księży naszego dekanatu.
Poinformowałem go bowiem, że dzisiaj ostatnie nabożeństwo
fatimskie będzie odprawiał Ksiądz Prałat Józef Strączek. Księże
Józefie, napisał takie oto słowo Ksiądz Kardynał do Ciebie:
Czcigodny Księże Prałacie, Jubilacie!
Jako arcybiskup krakowski włączam się w radosne świętowanie jubileuszu stulecia urodzin czcigodnego Księdza Prałata,
które przypada 17 października 2014 roku i razem z nim, a także z
kapłanami Dekanatu Wadowice-południe i wiernymi zgromadzonymi na nabożeństwie fatimskim w Wadowicach gorąco dziękuję
Trójcy Przenajświętszej za wszystkie otrzymane łaski w życiu, a
także na wiernej, kapłańskiej służbie dla ludu i dla Boga miłości.
Łącząc się z kapłanami i wiernymi zgromadzonymi wokół
Chrystusa Eucharystycznego, którzy z wdzięcznością pragną
wypowiedzieć Panu Bogu radosne dziękczynienie i wyśpiewać
Magnificat za dar życia i Chrystusowego kapłaństwa Księdza Prałata Józefa Strączka, pragnę złożyć dostojnemu Jubilatowi szczere
gratulacje i życzenia.
Maryi, Matce Kapłanów, zawierzam czcigodnego Księdza Jubilata, prosząc o Jej macierzyńskie wstawiennictwo oraz nieustanną opiekę i serdecznie błogosławię.
Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski
13 października 2014r., Kraków
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Jeszcze drugi znak, swego rodzaju pamiątka:
Księdzu Józefowi Strączkowi, uczestnikowi nabożeństw fatimskich w naszej parafii w stulecie urodzin z zapewnieniem o modlitewnej pamięci dedykują:
Ksiądz Proboszcz z Parafianami
Wadowice – Porąbka – 17 X 2014r.

To wotum nie będzie umieszczone w gablotce, gdzie są wota,
bo jest to ciężka tablica... Ta tablica zostanie umieszczona w
pobliżu Matki Bożej Fatimskiej na ścianie i będzie ku pamięci
tych, którzy ją będą czytać. Teraz poproszę, by Ksiądz Jubilat ją
pobłogosławił.

Karmelitańska dusza Pawła VI
Zamyślenia z okazji beatyfikacji
W tę niedzielę 19 X na zakończenie synodu biskupów na temat rodziny Papież Paweł VI zostanie
ogłoszony błogosławionym. To on ustanowił synod
biskupów jako formę kolegialności w Kościele. On też
dokończył Sobór Watykański II, zainaugurowany przez
Jana XXIII. Poniżej drukujemy artykuł o. Szczepana
T. Praśkiewicza na temat:
Karmelitańska szkoła duchowości szczyci się bez wątpienia
za naszych dni szczególną aktualnością w Kościele. Intuicja
znanego pisarza ascetycznego ubiegłego wieku, Tomasza Mertona (+1968), który we wstępie do swego traktatu Wspinaczka
ku Prawdzie napisał, że „każdy chrześcijanin zawdzięcza coś
Karmelowi”, znalazła potwierdzenie w znamiennej wypowiedzi
światłego teologa, Hansa Urs von Balthasara, zmarłego w 1988 r.,
w przededniu otrzymania purpury kardynalskiej: „W kontekście
naszej epoki żaden Zakon nie wydaje się być bardziej od Karmelu
obdarzony szczególnymi łaskami o charakterze posłanniczym,
które bezdyskusyjnie stanowią przeciwwagę i ostrzeżenie wobec
prądów pojawiających się w Kościele i w świecie”.
Wskaźnikiem żywotności karmelitańskiej szkoły duchowości
jest także fakt, że czerpali z jej życiodajnych soków i stali się jej
propagatorami wszyscy trzej Papieże XX wieku, który w tym
roku dostąpili w Kościele chwały ołtarzy przez kanonizację i
beatyfikację, tj. św. Jan XXIII, św. Jan Paweł II i bł. Paweł VI. O
związkach św. Jana XXIII i Jana Pawła
II z Karmelem pisaliśmy już wcześniej.
Dzisiaj, w kontekście beatyfikacji Pawła
VI, zobaczmy duchowość karmelitańską formowała duszę tego Namiestnika
Chrystusowego czasów posoborowej
reformy Kościoła.

ujrzymy w chwale błogosławionych, był bowiem mężem modlitwy i apostolskiego zaangażowania, czego przykład widział i
wskazywał w wielkich Świętych Karmelu i sam obficie czerpał
ze skarbów karmelitańskiej szkoły duchowości. W kilka zaledwie miesięcy po śmierci Pawła VI, włoski Międzyprowincjalny
Ośrodek Karmelitów Bosych wydał broszurę pt. „Paolo VI e il
Carmelo. Discorsi e documenti” (Firenze 1979), gromadząc 24
teksty Ojca Świętego skierowane do karmelitów bosych lub dotyczące Zakonu.
Nadto jedna z krewnych Pawła VI, Anna Folonari – Maria
od św. Józefa (1894-1990) była karmelitanką bosą w rzymskim
klasztorze „Tre Madonne”. Przełożony generalny za jej pośrednictwem prosił Ojca Świętego, aby nie pozwalał na angażowanie
mniszek karmelitanek bosych w działalność apostolską, czego
domagali się podczas reformy posoborowej niektórzy pasterze
Kościoła. Paweł VI wziął siostry w obronę i stał się stróżem życia
klauzurowego. Klasztor „Tre Madonne” przechowuje stosowną
dokumentację w tej kwestii, a nadto listy Ojca Świętego do swojej
kuzynki, przepojone umiłowaniem modlitwy i kontemplacji.
Interpretator charyzmatu Karmelu Terezjańskiego
Kiedy po Soborze Watykańskim II wszystkie zakony podejmowały dzieło reformy i odnowienia własnego prawodawstwa,
Paweł VI wskazał karmelitom bosym, że „jako naśladowcy
wielkiego proroka Eliasza, potężnego herolda Jahwe i figury

Jego śmierć pozostawiła pustkę w Karmelu Terezjańskim
Gdy wieczorem 6 sierpnia 1978 r.,
w święto Przemienia Pańskiego zmarł
w Castel Gandolfo Paweł VI, ówczesny
przełożony generalny karmelitów bosych o. Finian Monahan zaznaczył, że
jego śmierć pozostawiła wielką pustkę
także w Karmelu Terezjańskim. Papież Montini, którego 19 października
19 października 2014
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poprzednika, który obwieścił światu przyjście Mesjasza”, a
nadto „jako duchowi synowie św. Teresy od Jezusa i św. Jana
od Krzyża”, powinni być mężami modlitwy, ale w otwartości
na potrzeby Kościoła, tj. „misje, prowadzenie parafii czy posługiwanie ogólnoduszpasteskie”. W przemówieniu do uczestników Kapituły Generalnej, 22 czerwca 1967 r., papież mówił:
„Zdarzy się wam, jak zdarzało się św. Teresie, że w taki sposób
czujni będziecie na potrzeby Kościoła (...), że nie staną się one
dla was powodem ucieczki, lecz raczej korzyści duchowej.
(...) Odczujecie, że palące i liczne potrzeby Kościoła świętego
napierają na furty waszych klasztorów, na drzwi waszych cel,
aby was przekonać, że nie można uważać za roztargnienie na
modlitwie i wyrzut sumienia tego, że z mnichów musicie się
stać misjonarzami, z samotnych kontemplatyków mistrzami
duchowymi i kaznodziejami dla braci pozbawionych chleba
Ewangelii, dla braci łaknących waszego pokarmu duchowego, z
doskonałych karmelitów (...) nie mniej doskonałymi proboszczami, a jeżeli zajdzie potrzeba to i bardzo godnymi biskupami,
jak to się już zdarzało na chlubę waszego Zakonu, dla zbudowania Kościoła Bożego i na chwałę Bożą”. Jako były arcybiskup
Mediolanu, gdzie powierzył karmelitom bosym parafię „Corpus
Domini” i nie zwiódł się na ich duszpasterskim zaangażowaniu,
Papież Montini podkreślał: „Miłość do Kościoła i odpowiednia
władza żądają od was tego, żądają ofiary z siebie, ofiary, która w
żadnym wypadku nie zuboży waszej modlitwy, owszem, rozpali
ją doświadczeniem, gorliwością i miłością, jak nic innego nie
zdołałoby go dokonać. Im więcej dacie tej miłości, tym bardziej
ożywi się i zyska na realizmie wasze życie kontemplacyjne”.
Te słowa Namiestnika Chrystusowego, czuwającego nad
wdrożeniem w życie uchwał soborowych, zadecydowały, że
Konstytucjach zakonnych karmelitów bosych znalazł się zapis o
przyjmowaniu i prowadzeniu przez zakonników duszpasterstwa
parafialnego.
Obrońca nabożeństwa szkaplerznego
Paweł VI przeszedł do historii jako obrońca kultu maryjnego
podczas posoborowej reformy liturgicznej w Kościele. Napisał
bowiem adhortację apostolską o tymże kulcie „Marialis cultus”
(1974). Ceniąc osobiście nabożeństwo szkaplerzne już wcześniej,
w swym przesłaniu na Kongres Mariologiczny w Santo Domingo
(1965), Papież stwierdził, że Ojcowie Soborowi, którzy w konstytucji „Lumen Gentium” (nr 67) nakazywali cenienie nabożeństw
maryjnych przekazanych przez minione pokolenia, mieli na
myśli przede wszystkim nabożeństwo różańcowe i szkaplerzne.
I przypominając naukę Piusa XII pisał, że „nabożeństwo szkaplerzne, dzięki swojej prostocie może być zrozumiane przez
wszystkich i dlatego rozpowszechniło się ono bardzo wśród
chrześcijan, niosąc ze sobą obfite i zbawienne owoce”. Również
we wspomnianej adhortacji apostolskiej „Marialis cultus” (nr 8)
Paweł VI bronił nabożeństwa szkaplerznego, stwierdzając, że
święto Matki Bożej Szkaplerznej, podobnie jak i święto Matki
Bożej Różańcowej, mogą być określane dzisiaj jako święta w wymiarze powszechnym i nie wolno kwestionować ich obecności w
odnowionym, posoborowym kalendarzu liturgicznym.
Papież doktoratu św. Teresy od Jezusa
Papież Montini podjął nadto przełomową decyzję i przyozdobił tytułem doktorów Kościoła dwie pierwsze kobiety w historii:
najpierw, 27 września 1970 r. św. Teresę od Jezusa, Reformatorkę Karmelu, a po tygodniu św. Katarzynę Sieneńską, tercjarkę
dominikańską. Decyzję tę – jak czytamy w liście apostolskim
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Multiformis Sapientia Dei – umotywował on nie tylko faktem
„swego osobistego przestawania z nauką Świętej”, ale także tym,
że „niezwykle cenili ją jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej”, a
także „święci mężowie, którzy (…) ze św. Teresą się spotykali i
nigdy nie odłączając czci dla jej świętości od nauki, którą uważali
za skutek specjalnego działania Bożego (…), cenili ją jako mistrzynię kontemplacji, tak iż Teresa stała się mistrzynią samych
mistrzów”.
W światłej i odważnej decyzji papieskiej nie zabrakło też
odniesienia do współczesności: „Ta Reformatorka Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (…) wyróżniła się mową
i pismami, że można do niej zastosować słowa Pisma św.: w pośrodku zgromadzenia Bóg otworzył jej usta (Syr 15,5). (…) Dlatego nie wahamy się ogłosić ją jako pierwszą niewiastę Doktorem
Kościoła, aby podkreślić szczególne jej poznanie i nauczanie
rzeczy Bożych. Żywimy bowiem mocną nadzieję, że Teresa uroczystym dekretem ogłoszona mistrzynią życia chrześcijańskiego,
nowoczesnych także ludzi skutecznie zachęci i pociągnie, aby za
tymi rzeczywistościami się ubiegali, które sprzyjają pobożności,
kontemplacji i zdobyciu wartości nadprzyrodzonych”.
Ochrzczony w dniu śmierci św. Teresy od Dzieciątka
Jezus
Giovanni Battista Montini, późniejszy Paweł VI, urodzony 26
września 1897 r., w Concesio k. Bresci, cztery dni później, tj. 30
września został ochrzczony w tamtejszej parafii p.w. św. Antonina. Był to właśnie dzień śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezu
w infirmerii klasztoru w Lisieux. Papież miał świadomość tej
opatrznościowej zbieżności. Podczas wizyty ad limina, jaką składał Papieżowi bp. Henryk Derouet, ordynariusz diecezji Sées,
na terenie której leży Alençon, rodzinne miasto Świętej, Paweł
VI powiedział do niego: „Urodziłem się dla Kościoła w dniu, w
którym św. Teresa od dzieciątka Jezus narodziła się dla nieba. To
tłumaczy moje szczególne związki, które mnie z nią łączą. Moja
matka wszczepiła mi nabożeństwo do Świętej, bo bardzo ją kochała. Dzieje duszy przeczytałem już kilka razy – po raz pierwszy
w młodości”. W swym nauczaniu papieskim Paweł VI wielokrotnie cytował niektóre wypowiedzi Świętej, stawiając ją za wzór
nabożeństwa do Boskiego Dzieciątka, przykład chrześcijańskiej
radości, modlitwy i ofiary w intencji misji. Zaś z okazji jubileuszu
setnej rocznicy jej urodzin napisał o niej list apostolski i wskazał
w Świętej „opatrznościowe światło dla ludzi naszych czasów”.
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*** BIERTOWICE ***

Nabożeństwo Fatimskie
z wprowadzeniem relikwii
W ubiegły poniedziałek
w czasie ostatniego nabożeństwa fatimskiego w kościele
parafialnym w Biertowicach
zostały wprowadzone relikwie św. Józefa Oblubieńca
NMP, świętej Joanny de
Chantal św. Katarzny ze
Sieny. Będą one wielkim
ubogaceniem pobożności tej
wspólnoty wiary.
Relację z tego ważnego
wydarzenia rozpoczynamy od
wprowadzenia w ten temat
na początku nabożeństwa
przez ks. proboszcza Jacka
Budzonia, następnie zamieszczamy okolicznościowe kazanie wygłoszone przez ks.
Rafała Wierzbiaka.
Wprowadzenie ks. proboszcza.
Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na tej naszej, ostatniej już w tym roku, Fatimie. W szczególny sposób przeżywać
pragniemy to nasze nabożeństwo przez ten wspaniały dar, który
możemy dzisiaj w naszej świątyni złożyć, na tej symbolicznej
Golgocie, która podtrzymuje nasz ołtarz, a właściwie staje się
podstawa ołtarza.
Kochani, teraz odczytam tekst, który został przetłumaczony
z oryginalnego tekstu niniejszych relikwii, które za chwilę wniesiemy i którymi zostaniemy pobłogosławieni na początku tej
Mszy świętej. Relikwie zostaną osadzone na tej Golgocie pod ołtarzem. Tekst ten został napisany w sobotę, 24 lutego 1864 roku,
za czasów Papieża Leona XII. Brzmi on tak:
Brat Franciszek Marilelii
należący do zakonu Eremitów św. Augustyna
z Łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej biskup
prefekt instytucji zajmującej się opieką relikwiami
prałat domowy papieża oraz asystent papieskiego orszaku
Niniejszym pismem zaświadczamy, iż ku większej chwale
Wszechmogącego Boga i kultu świętych przekazujemy w darze

cząsteczki z kości św. Józefa Oblubieńca, św. Katarzyny ze Sieny
i św. Joanny de Chantal, wdowy.
Wyjęte One zostały z autentycznych zachowanych szczątków
- pozostałości po tych wielkich
świadkach naszej wiary.
Relikwie te zostały włożone
do stosownego, okrągłego, szczelnie zamkniętego naczyńka zabezpieczonego szkiełkiem z jednej
strony i naszą pieczęcią, wybitą
na wosku o kolorze bordowym, z
drugiej strony naczyńka.
Naczynie to umieściliśmy na
tle czerwonego płótna w środku
dokumentu przez nas wydanego,
potwierdzającego autentyczność
niniejszej świętości potwierdzone
naszym podpisem.
Pragniemy, aby każdy posiadacz niniejszych relikwii wraz z tym dokumentem w sposób godny
czcił Je, zachowując u siebie, ale również miał prawo przekazać je
do publicznej czci w jakiejkolwiek świątyni lub kaplicy.
Dlatego też świadectwo to podpisane nasza ręką i oznaczone
naszym znakiem proszącemu przekazujemy.
Rzym, 24.02.1864r.
W tym roku zatem przyda 150. rocznica przekazania niniejszych relikwii osobie, o której na razie nie wiemy nic. Dopiero będziemy próbowali się dowiedzieć, jaka była droga tych relikwii,
zanim dotarły one do nas. Te relikwie to, moi drodzy, szczególne
wyróżnienie dla naszej wspólnoty, bo takich relikwii nigdzie nie
ma. Dlaczego kości tych świętych razem połączono w jednym
relikwiarzu, na dzień dzisiejszy nie wiemy... Komu je przekazano
i w jaki sposób dotarły do Polski, także nie wiemy... Stają się one
naszym udziałem i ci wielcy święci: święty Józef, oblubieniec
Najświętszej Maryi Panny, święta Katarzyna ze Sieny, żyjąca w
XIV wieku (ta, która miała otrzymać według jednego z obrazów
różaniec święty od Matki Bożej) oraz święta Joanna de Chantal,
wdowa - stają się naszymi wielkimi pośrednikami, orędownikami naszymi u Boga. Starajmy się wzywać ich pośrednictwa i w
szczególny sposób uprawiać ich kult, skoro ich relikwie znalazły
19 października 2014
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się w tej naszej świątyni i – da Bóg – pozostaną tu na zawsze...
Nas początku otrzymamy błogosławieństwo relikwiami, następnie odbędzie się nabożeństwo fatimskie.
Kazanie ks. Rafała Wierzbiaka
Relikwie (łac. reliquiae - szczątki, resztki) to materialne
pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim
kości, ale także przedmioty osobiste. Niezaprzeczalne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku. Kult ten jednak swymi
korzeniami sięga wcześniejszego okresu, gdy czczono groby męczenników.
Wtedy to zaczęto umieszczać zmarłych jak najbliżej grobu
męczennika, a gdy zabrakło wokół niego miejsca, groby opróżniano, a kości składano do wspólnej mogiły. Tak powstały ossaria
i później wielu sądziło, że są to szczątki męczenników. To z nich
następnie pozyskiwano wiele relikwii. W tym też czasie zaczęto
pielgrzymować do grobów męczenników w celu ożywienia swej
wiary. Męczennicy i święci nie byli jednak obiektem religijnego
kultu, gdyż ten przysługiwał tylko Bogu.
To właśnie na grobach męczenników wzniesiono wspaniałe
bazyliki (Piotra, Pawła, Wawrzyńca, Agnieszki, Kosmy i Damiana), które przyciągały pielgrzymów. Skromne kiedyś martyria
nad grobami męczenników zaczęto zdobić, ich nagrobne płyty
polewano pachnącym olejkiem, dekorowano kwiatami i palono
przy nich lampy.
Relikwie umieszczano pod ołtarzem. Według Augustyna
wyrażało to prawdę, że ciało świętego stało się ołtarzem dla
Boga. Chrystus to pierwszy z męczenników, a inni poszli w Jego
ślady, oddając życie. Na koniec warto przywołać pytanie mistrza
Eckharta: Ludzie, czego szukacie w martwej kości? Czemu nie
poszukujecie żywej świętości, która dać może życie wieczne?
Joanna Franciszka de Chantal urodziła się w Dijon23
stycznia 1572 r. Mając niecałe 2,5 roku Joanna straciła matkę,
która zmarła przy porodzie jej młodszego brata, Andrzeja. Odtąd
wychowywała się pod okiem opiekunki. Otrzymała staranne
wykształcenie.
W 1592 r. 20-letnia Joanna poślubiła Krzysztofa II, barona
de Chantal, z którym miała sześcioro dzieci. Święta matka przyświecała swoim dzieciom przykładem życia chrześcijańskiego,
a przede wszystkim wyczuleniem na potrzeby biednych. Toteż
ci licznie nawiedzali codziennie jej dwór. Pan Bóg wynagrodził
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jej złote serce, bowiem gdy pewnego dnia zabrakło ziarna, a był
głód, cudownie je rozmnożył. W 1601 r. w czasie polowania przyjaciel - przez lekkomyślną nieostrożność - zabił jej męża. Owdowiawszy w 29. roku życia, poświęciła się wychowaniu dzieci i
podjęła głębokie życie wewnętrzne. Cios przeżyła tak boleśnie,
że omal nie przypłaciła go utratą zdrowia. Wspaniałomyślnie
jednak darowała nieumyślnemu zabójcy wyrządzoną jej i jej
dzieciom krzywdę.
Przeniosła się teraz do ojca, do Dijon, a potem do teścia w
Monthelon. Ten jednak okazał się dla niej bardzo przykry i na
każdym kroku dawał jej odczuć, że jest dla niego ciężarem. Jeszcze więcej Joanna cierpiała ze strony wszechwładnej na zamku
służącej-metresy. Zachęcana do ponownego zamążpójścia, pomimo obiecujących ofert, Joanna postanowiła oddać się wyłącznie wychowaniu dzieci i służbie Bożej.
W marcu 1604 r. spotkała św. Franciszka Salezego. Od tego
czasu datuje się ich wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju przyjaźń duchowa. Święty zaszczepił w niej własny styl życia: dobroci
i życzliwości dla wszystkich, naturalnego sposobu życia, przepojonego stałą pamięcią o obecności Bożej i czynienia wszystkiego
dla Boga. Joanna zarzuciła więc dotychczasowy surowy styl życia,
a oddawała się w wolnych chwilach posłudze chorym i ubogim.
Joanna, zapewniwszy przyszłość dzieciom, opuściła Dijon. W
Annecy założyła pierwszy klasztor nowego zgromadzenia Sióstr
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - wizytek.
Przez 40 lat Wincenty udzielał rad i wskazań oraz prowadził siostry na wyżyny doskonałości chrześcijańskiej. Przez
następne lata Joanna założyła 87 fundacji. Ostatnie lata życia
spędziła na niezmordowanym wizytowaniu i umacnianiu powstałych klasztorów, jak też na zakładaniu nowych. Ostatnim
domem przez nią założonym był klasztor w Turynie (1638).
Zmarła podczas podróży 13 grudnia 1641 r. Wincenty a Paulo
miał widzieć jej duszę idącą do nieba.
Jest patronką sióstr wizytek. Do Polski zakon ten sprowadziła
już w 1650 r. królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona Jana Kazimierza.
Święta Katarzyna ze Sieny. 25 marca 1347 roku Mona Lapa,
energiczna żona farbiarza, urodziła swoje 23 i 24 dziecko, bliźniaczki: Katarzynę i Joannę.
Bóg bardzo wcześnie dał znać o swoim zamyśle wobec tego
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dziecka. Ukazał się jej i zachwycił
sobą na całe życie, gdy Katarzyna nie
skończyła nawet siedmiu lat. Wracając
z bratem Stefanem od starszej siostry,
nad kościołem Ojców Dominikanów
ujrzała Jezusa Chrystusa zasiadającego
na tronie. Obok niego zaś apostołów
Piotra i Pawła, a także Jana Ewangelistę. Katarzyna straciła poczucie rzeczywistości i z zachwytem wpatrywała
się w wizję, i wówczas Jezus spojrzał na
nią z ogromną miłością, uśmiechnął
się i pobłogosławił. Zniecierpliwiony
Stefan potrząsnął dziwnie zachowującą się siostrą i wyrwał ją ze skupienia.
W jej sercu rodzi się powołanie
zakonne. Zaczyna – wbrew woli rodziców – marzyć o klasztorze. Rodzina
tymczasem nakłaniała ją, by dbała o
siebie, o swój wygląd, bo oto nadarzała
się dla niej świetna partia. Katarzyna jednak z uporem obstawała przy
swoim postanowieniu. Wstąpiła do
nowicjatu.
Po miesiącach odosobnienia, walki duchowej, spotkań z
Bogiem i świętymi, Katarzyna stanęła wobec nowego wezwania
swojego Oblubieńca. Oto zażądał, by zerwała z samotnością, wyszła do rodziny i do tych, którzy potrzebują jej obecności i pomocy. Ta gorliwa dziewczyna początkowo nie chciała o tym słyszeć,
ale Chrystus nie zamierzał ustąpić i w pełnych miłości perswazjach przekonywał ją do nowej drogi ku świętości. Katarzyna nie
mogła Mu odmówić i podjęła to niespodziewane wezwanie.
Rozpoczęła całkiem nowy okres w swoim życiu. Wyszła ku
ludziom pokrzywdzonym przez los, ku chorym, cierpiącym,
ku ubogim i zagubionym. Z poświęceniem udzielała się w hospicjum „La Scala”. Szła tam, gdzie już nikt nie miał ochoty ani
odwagi pójść. Podejmowała się pielęgnacji trędowatych, chorych
na raka w ostatnim stadium, zgorzkniałych, złośliwych i wulgarnych, którzy swoim zachowaniem zniechęcili nawet najbardziej
cierpliwych.

Katarzyna szybko zyskała sławę jako miłosierna tercjarka,
wspomożycielka najuboższych, wstawienniczka największych
grzeszników. Skuteczność jej modlitw, liczne ekstazy, wizje, egzorcyzmy, uzdrowienia sprawiły, że stała się osobą znaną i wieść
o tej niezwykłej, młodej sienence szybko rozeszła się po świecie.
Z tego powodu w 1374 roku kapituła generalna dominikanów
zebrała się we Florencji, dokąd została też wezwana i Katarzyna.
Przesłuchano ją z uwagą i nie dopatrzono się niczego niepokojącego. Generał zakonu przekonał się o wyjątkowości powołania tej tercjarki. Wyznaczył nawet na jej duchowego opiekuna i
przewodnika doświadczonego mnicha, ojca Rajmunda z Kapui.
W tym samym roku we Włoszech rozszalała się epidemia dżumy.
Zaraza zataczała szerokie kręgi i zbierała swoje tragiczne żniwo.
Ludzie umierali w strasznych mękach. Zdarzało się, że z lęku
przed chorobą ojciec opuszczał dzieci, rodzeństwo uciekało od
braci i sióstr, żony odchodziły od swoich mężów. Ginęli także
najbliżsi samej Katarzyny, która, co było do przewidzenia,
rzuciła się w wir pracy, by przynieść choćby nikłą ulgę
umierającym.
Ciag dalszy w dodatku parafialnym
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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
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Święta Urszula, dziewica i męczennica
Według podań Urszula była córką króla Brytów (ludu celtyckiego zamieszkującego dzisiejszą Wielką Brytanię). Jako chrześcijanka postanowiła służyć Panu Bogu w dozgonnym dziewictwie. Kiedy starał się o jej rękę syn pogańskiego króla Eteriusza,
Urszula ze względów politycznych nie mogła odrzucić oferty, ale
wymogła na swoim ojcu, że zaczeka z zamążpójściem 3 lata, a w
tym czasie odbędzie pielgrzymkę do Rzymu. Wsiadła na statki
z jedenastoma tysiącami swoich towarzyszek, również dziewic, i
wypłynęła z Brytanii.
Inna z legend opowiada, że w drodze Urszula ewangelizowała
swoje towarzyszki, a w Rzymie odbył się ich chrzest. W drodze
powrotnej, gdy silny wiatr zepchnął okręty z dziewicami aż do
ujścia Renu, napotkały Hunów. Za to, że Urszula odmówiła swej
ręki także Atylli, wodzowi Hunów, wszystkie zostały zamordowane. Po dokonaniu zbrodni Hunowie mieli mieć widzenie
zastępów dziewic wstępujących do nieba. To sprawiło, że odstąpili od oblężenia Kolonii i opuścili tamte strony. Ciała świętych
dziewic pochowano w miejscu czczonym do dziś.
Legenda ta została osnuta na tle historii męczeństwa św. Urszuli, jakie poniosła ze swoimi towarzyszkami na początku wieku
IV, za panowania cesarza Maksencjusza (306-312). Wśród towarzyszek Urszuli była m.in. św. Kordula, która początkowo zdołała
uciec i skryć się, ale później ujawniła się, by ponieść męczeństwo
w imię Chrystusa. Nie jest historycznie potwierdzone, że w tym
czasie nastąpił najazd Hunów. Na miejscu męczeństwa powstał
cmentarz Ager Ursulanus, a ku czci zamordowanych dziewic

wystawiono jeszcze w tym samym wieku kościół, który na przełomie wieku IV i V powiększył rzymski senator Klemacjusz.
O popularności św. Urszuli i Towarzyszek może świadczyć
znaczna liczba kościołów pod ich wezwaniem (w Polsce ten tytuł
nosi romański kościół z XII/XIII w. w Strońsku, a od XIV wieku
aż do 1946 r. istniała parafia pod ich wezwaniem we Wrocławiu
W 1493 r. Krzysztof Kolumb nazwał odkryte przez siebie
na Morzu Karaibskim wyspy Archipelagiem Świętej Urszuli i
Jedenastu Tysięcy Dziewic. Dziś znane są one pod nazwą Wysp
Dziewiczych.
Ku czci św. Urszuli w 1535 r. św. Aniela Merici założyła w
Brescii zgromadzenie zakonne urszulanek. W Niemczech istniało Bractwo św. Urszuli, do którego należeli cesarze, magnaci
i biskupi. Także w Polsce jej właśnie poświęcone było najstarsze
założone w Krakowie w XIV w. bractwo dewocyjne. Obecnie
istnieje ok. 24 żeńskich rodzin zakonnych pod patronatem św.
Urszuli o łącznej liczbie ponad 8000 sióstr w ponad 800 placówkach. W Kolonii co roku obchodzono uroczystość św. Urszuli w
malowniczej procesji, z obnoszeniem jej relikwii, które po latach
przypadkowo odkryto.
Św. Urszula odbiera cześć jako patronka szkół, młodzieży
żeńskiej i dobrej śmierci. Pomaga duszom w potrzebie, w biedach wojennych. Orędowniczka szczęśliwych małżeństw i dzieci,
dawniej patronka handlarzy płótnem i suknem.

Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl,
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, E.c.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750),
Barwałd Średni (1200)
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Bł. Jerzy Popiełuszko,
prezbiter i męczennik
Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu
we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i
Marianny z domu Gniedziejko. W dwa dni po urodzeniu, 16
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września, został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i otrzymał
imię swojego stryja, Alfonsa (zmienił je na Jerzy Aleksander do-
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piero w okresie nauki w seminarium, w 1971 r.). W tym samym
kościele 17 czerwca 1956 r. przyjął bierzmowanie z rąk biskupa
Władysława Suszyńskiego. Wybrał sobie wówczas imię patrona
archidiecezji wileńskiej - Kazimierza.
Uzyskawszy świadectwo maturalne, zgłosił się 24 czerwca
1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się intelektualnie i duchowo do przyjęcia święceń kapłańskich. Podczas tych studiów musiał odbyć dwuletnią służbę
wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z
tego okresu znany jest fakt mężnej postawy alumna Popiełuszki,
który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca, za co był
szykanowany przez tamtejsze władze wojskowe.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego dnia 28 maja 1972 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela w Warszawie. Jako neoprezbiter został skierowany do
pracy duszpasterskiej i katechetycznej najpierw w parafii Świętej
Trójcy w Ząbkach koło Warszawy,a następnie do parafii Matki
Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Po kolejnych trzech
latach, 20 maja 1978 r., został przeniesiony na wikariat do parafii
Dzieciątka Jezus w Warszawie na Żoliborzu, skąd 25 maja 1979 r.
władza archidiecezjalna skierowała go do pracy duszpasterskiej
przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie.
Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks. Jerzego Popiełuszki od 20 maja 1980 r. była parafia św. Stanisława Kostki w
Warszawie na Żoliborzu, gdzie jako rezydent pomagał w pracy
parafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym.
Oddzielną kartę życia ks. Jerzego, która doprowadziła go do
palmy męczeństwa, było jego bezkompromisowe zaangażowanie
się w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia
się „Solidarności”, jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce
oraz po jego zniesieniu. Pomimo szykan ze strony czynników
państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był rzecznikiem i obrońcą godności
człowieka, praw ludzkich do wolności, sprawiedliwości, miłości i
prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że
zło należy zwyciężać dobrem
Serdeczne więzy ks. Popiełuszki ze światem pracy, zwłaszcza
z pracownikami Huty Warszawa, zadzierzgnięte zostały w sposób niemal przypadkowy, ale opatrznościowy i nieodwracalny.
Gdy w sierpniu 1980 r. doszło do strajku w Hucie Warszawa, pięciu przedstawicieli tej Huty przybyło do rezydencji arcybiskupów
warszawskich, prosząc kardynała Stefana Wyszyńskiego, ażeby
przyjechał do nich lub wyznaczył im jakiegoś kapłana do odprawienia Mszy świętej.
Prymas Polski, nie mogąc ze względu na inne zaplanowane

zajęcia osobiście odprawić tej Mszy świętej, zlecił swojemu kapelanowi - ks. prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu: „Poszukaj
księdza”. Ks. kapelan udał się niezwłocznie na pobliski Żoliborz,
do kościoła św. Stanisława Kostki, i propozycję pójścia do Huty
przedstawił pierwszemu napotkanemu kapłanowi - ks. Jerzemu
Popiełuszce. Ks. Jerzy chętnie przyjął propozycję i, po porozumieniu się z proboszczem, wyruszył do Huty. Był to początek
kolejnej formy jego duszpasterstwa - duszpasterstwa, które zakończyło się jego męczeńską śmiercią.
Kiedy w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami
Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej,
.
Władze komunistyczne nasiliły szykanowanie kapłana. Był
wielokrotnie przesłuchiwany w prokuraturze, zatrzymywany i
aresztowany.
Ksiądz Jerzy nie zaprzestał swojej działalności. Oprócz Mszy
św. za Ojczyznę, zainicjował w 1982 r. pielgrzymkę robotników
Huty Warszawa na Jasna Górę, która przerodziła się wkrótce w
Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984 r. milicja
usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym ks. Jerzy miał zginąć; akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto
kilka dni później.
Kiedy późnym wieczorem dnia 19 października 1984 r. ks. Jerzy wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy,
został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony. Stało się to na szosie w Górsku niedaleko Torunia.
Niemal cudem ocalał kierowca - pan Waldemar Chrostowski,
jedyny świadek bandyckiego porwania, który, chociaż skuty kajdankami, wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym przez
przedstawicieli władz komunistycznych bezprawiu.
W dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało
ks. Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została
przeprowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984
r. Ks. Jerzy Popiełuszko został pochowany w grobie przy kościele
św. Stanisława Kostki.
W dniu 6 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się beatyfi kacja
ks. Jerzego Popiełuszki. Jego liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 19 października - w dniu jego narodzin dla nieba.

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

19 października

Św. Paweł od Krzyża, prezbiter
Paweł Franciszek Danei urodził się 3 stycznia 1694 r. w Ovada
(Piemont). Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Ciężkie

warunki materialne skłoniły go jako najstarszego z rodzeństwa,
by wziąć na siebie pomoc w utrzymaniu rodziny. Paweł uczęsz19 października 2014
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czał do jednej ze szkół w Genui i pomagał ojcu w handlu. W roku
1715 zdecydował się udać do Wenecji, by wziąć tam udział w
zbrojnej wyprawie przeciwko Turkom jako wrogom krzyża. Kiedy jednak znalazł się w Crema, na modlitwie usłyszał w kościele
głos: „Twoim przeznaczeniem jest inna walka - z samym sobą, i
głoszenie ukrzyżowanego Chrystusa”. Powrócił więc do rodziny,
zrzekł się swojej części dziedzictwa i udał się do Sestri Ponente.
Przed obrazem Matki Bożej postanowił oddać się Bożej sprawie.
23 kwietnia 1719 r. z rąk biskupa Aleksandrii, Arboriusza z Gattinara, otrzymał sakrament bierzmowania. Tenże biskup, kiedy
Paweł otworzył przed nim swoje sumienie, 22 listopada 1720 r.
wręczył mu czarny habit z napisem: Jesu Christi Passio (Męka
Jezusa Chrystusa).
Paweł udał się do Castellazzo, gdzie przy kościółku św. Karola
i św. Anny założył sobie pustelnię w ciasnej celi. Tu w 1721 r. napisał Diariusz (Dziennik duchowy) i reguły dla nowego zakonu. Za
zezwoleniem biskupa głosił też kazania w okolicy. Wraz ze swoim
młodszym bratem, Janem Baptystą, udał się do Rzymu, by prosić
o zatwierdzenie nowego zakonu. Nie przyjęto go jednak. Było
ich bowiem tylko dwóch. Z Rzymu Paweł udał się do Gaety, do
sanktuarium Matki Bożej, a potem przez
trzy lata przemierzał Włochy: od Piemontu i Ligurię po Neapol i Foggia, nawołując
do pokuty i umiłowania ukrzyżowanego
Zbawiciela. W roku 1725 udał się ponownie do Rzymu. Od Benedykta XIII otrzymał ustne zezwolenie na gromadzenie
uczniów. W tym samym czasie oddawał się
posłudze chorym w szpitalach rzymskich
i prywatnie pogłębiał studia teologiczne. 7
czerwca 1727 r. sam Benedykt XIII udzielił
mu święceń kapłańskich.
Kiedy jednak ponownie zaczął obchodzić wioski i miasta Włoch, z jeszcze
większą żarliwością głosząc Chrystusa
ukrzyżowanego i nawołując do pokuty, natrafił na gwałtowny sprzeciw miejscowego

duchowieństwa. Uważano go za intruza, który bez jurysdykcji
władz kościelnych głosił kazania. W tej sytuacji Paweł wystarał
się u papieża Klemensa XII o zezwolenie na głoszenie słowa
Bożego wszędzie, gdzie się znajdzie (1731). W roku 1737 założył
pierwszy klasztor w Orbatello. Potem założył ich jeszcze dziewięć. 11 czerwca 1741 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Przybrał
sobie wówczas imię Pawła od Krzyża. Aż do śmierci był wybierany na kapitułach generalnych przełożonym generalnym zakonu
(obecnie znanego jako pasjoniści, czyli Zgromadzenie Męki Pana
Naszego Jezusa Chrystusa, wcześniej jako Zgromadzenie Kleryków Bosych Najświętszego Krzyża i Męki Pana Naszego Jezusa
Chrystusa). Pierwsze lata spędził jako generał zakonu w klasztorze pod Vetrallą (1744-1769). Potem przeniósł się do Rzymu,
gdzie Klemens XIV podarował pasjonistom klasztor i bazylikę
świętych Jana i Pawła.
Początkowo Rzym nie chciał przyjąć reguł, gdyż wydawały
się za surowe. Zatwierdził je dopiero papież Benedykt XIV w
roku 1741. Klemens XIII (1760), Klemens XIV (1769) i Pius VI
(1775) obdarzyli nową rodzinę zakonną wieloma przywilejami.

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)

VIII Rajd Integracyjno – Profilaktyczny
Dnia 1 października 2014 r. odbył się VIII Rajd Integracyjno
– Profi laktyczny dla klas I Gimnazjum w Brzeźnicy. Uczniowie
przybyli do szkoły, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami i
otrzymali zadania.
Następnie gimbusami wyruszyli w drogę. Kiedy dotarli na
miejsce, czekała ich piesza wędrówka ścieżką polsko – słowacką
przez pasmo Draboż aż do Domu polsko – słowackiego w Marcyporębie. Po drodze musieli wykonywać wyznaczone im zadania
z zakresu profi laktyki uzależnień. Jedno z zadań było „tajne”.
Klasa musiała zrobić bukiet dla swojego wychowawcy tak żeby
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się nie zorientował. Droga była wyczerpująca, ale wszyscy dali
radę. Po przybyciu do celu na gimnazjalistów czekały drożdżówki i napoje. Po krótkim odpoczynku nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów. Każda klasa wręczyła swoim wychowawcom
bukiety oraz zaprezentowała wiersz lub piosenkę. Komisja w
składzie: pan Tomasz Kindykiewicz, pani Joanna Gawęda, pani
Anna Świtała, pani Katarzyna Pietrykowska oceniła wszystkie
prezentacje oraz zadania, które klasy rozwiązywały w trakcie
wycieczki. Po podsumowaniu wyników okazało się, że poziom
był bardzo wyrównany. Pierwsze miejsce Ex aequo zdobyły klasy
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Ia i Ic. W nagrodę te dwie klasy mogą wybrać sobie jeden
dzień „bez pytania”. Gratulujemy!
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Brzeźnicy, która sfinansowała
poczęstunek dla uczniów oraz pamiątkowe plakietki
Opracowanie:
Karolina Kapusta
Julia Haja
www.brzeznica.pl

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)

XIV Pielgrzymka Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II na Jasną Górę,
tradycyjne z naszym udziałem!
9 października, po raz dziewiąty, stanęliśmy pod
Jasnogórskimi Wałami, aby wziąć udział w uroczystościach poświęconych naszemu Patronowi i dziękować za
dar Jego kanonizacji.
Wraz z dwudziestoma pięcioma tysiącami pielgrzymów ze szkół z całej Polski, nasza sześćdziesięcioosobowa grupa uczestniczyła we mszy świętej pod przewodnictwem J. E. Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore,
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Duszpasterza
Rodziny Biskupa Henryka Tomasika. W atmosferze
wzajemnej życzliwości i radosnych nastrojach włączaliśmy się w śpiew i okrzyki na cześć Jana Pawła II. Na
próżno wypatrywaliśmy naszego sztandaru, który
19 października 2014
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wśród setek innych upiększał miejsce tego niezwykłego spotkania. Słońce i dobry humor towarzyszyły nam podczas całej wyprawy. Dziękujemy za pokrycie kosztów przejazdu autokarem z
puli Gminnej Komisji ds. PiRPA.
www.gimnazjumbudzow.ro-dan.com

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)

„ZNICZ OAZOWY”
Zbliża się listopad. Jak dobrze
wszyscy wiemy jest to miesiąc, na
początku którego licznie przybywamy
na cmentarze aby uczcić pamięć zmarłych. Tęsknimy za nimi, za ich uśmiechami, za ich słowami, za wspólnie
spędzonymi chwilami.
Wiemy, że teraz tylko na cmentarzu możemy się z nimi spotykać.
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Wspominamy wtedy zazwyczaj sytuacje
i miejsca, w których wspólnie z nimi byliśmy stawiając ich w dobrym świetle.
Właśnie. W dobrym świetle. Przynosimy wtedy ze sobą dobre światło w
postaci zniczy. Zapalamy je i stawiamy
na grobach wspólnie rozpoczynając modlitwę za tych, którzy odeszli. Są to trzy
rzeczy które możemy dla nich zrobić.
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Wspominać ich opowiadając o nich dzieciom, ofiarować za nich
modlitwę oraz zapalić mały kolorowy lub przezroczysty znicz.
Ile to już razy sparzyliśmy się zapałką próbując zapalić knot
wkładu podczas gdy wiatr niemiłosiernie nam to utrudniał? Dlaczego to robimy? Otóż odpowiedź jest prosta. Chcemy nie tylko
wnieść trochę ciepła w ten chłodny okres zadumy łącząc się w ten
sposób z tymi których wtedy wspominamy, ale również chcemy
pamiętać o tym, że to Chrystus jest światłem świata i on rozprasza mroki śmierci.
Przychodzimy do naszych bliskich zmarłych, aby z nimi porozmawiać, może przyjeżdżamy z daleka dzieląc się wtedy z nimi
tym, co ostatnio się wydarzyło. Jest to czas, w którym w sposób
szczególny odczuwamy ich duchową obecność przy nas bardziej
niż przez inne dni roku.
Dlatego to małe światełko jest tak bardzo ważne. Jest to „zamiennik telefonu” przez który łączymy się z ich duszami spotykając się z nimi jeszcze przez moment. Wierzymy, że nie mówimy
do powietrza a do kogoś kto nas słyszy i rozumie, ale kogo my nie
widzimy, wierzymy i wyznajemy przecież świętych obcowanie!
Oaza i Służba Liturgiczna naszej parafii to wie, dlatego zaprasza wszystkich, którzy chcą w ten sposób przeżyć zbliżające

się święto Wszystkich Świętych do odwiedzenia po każdej Mszy
Świętej niedzielnej w weekendy ich stoiska ze zniczami. Będą
oni rozprowadzać znicze aż do dnia Wszystkich Świętych i nie
sposób będzie ich przeoczyć wychodząc z kościoła, bo przecież
uśmiechnięci młodzi ludzie sprzedający znicze nie są zjawiskiem,
które spotyka się na co dzień.
Dochód z tej sprzedaży chcą przeznaczyć na wyjazdy rekolekcyjnę, w czasie których jeszcze bardziej zbliżają się jeszcze bardziej do samego Boga. Jeżeli jest ktoś kto uważa, że taka forma
spędzania czasu przez młodzież nie jest doskonałym pomysłem
niech rzuci kamień pierwszy.’ - w taki sposób wypowiedziała się
jedna z osób zapytanych o to, czy kupiłby znicze od Oazowiczów.
Tak więc idąc na cmentarze pomyślmy nie tylko o tych,
którzy odeszli, a o tych którzy wciąż są wśród nas i chcą w jakiś
sposób poznać bliżej to, w co wierzą.
Kupmy znicze, aby oświetlić cmentarze kolorowymi płomieniami, bo gdy zapada zmrok ta kolorowa łuna, wprowadza w nas
ten wyjątkowy nastrój.
Magdalena Pasternak

Na Spiszu jesienią!
Celem piątej wyprawy uczniów
Zespołu Szkół nr 2 w Choczni z
cyklu „Małopolskimi szlakami Jana
Pawła II”, był Spisz. Pewnym jest, że
naturalne piękno tego niewielkiego
kawałka polskiej ziemi, w pełni doceniał kard. Karol Wojtyła, który
wizytował prawie wszystkie spiskie
parafie, a także kilkakrotnie odwiedzał wypoczywającą tu młodzież

oazową.
Pogoda nam sprzyjała – czwartek 9 października był wyjątkowo słoneczny jak na tę porę roku! – więc nie tylko zwiedziliśmy
ciekawe miejsca i poznaliśmy ich historię, ale też wypoczęliśmy.
Z rana zahaczyliśmy o Łopuszną, odwiedzając na tamtejszym
cmentarzu grób ks. prof. Józefa Tischnera, wybitnego teologa i
filozofa, przyjaciela Jana Pawła II, który bardzo cenił Jego naukę
i pisarstwo. Zwiedziliśmy też skansen, zapoznając się z budownictwem i kulturą górali nowotarskich. Kolejnym przystankiem
na trasie była wieś Krempachy – w bocznym ołtarzu parafialnego
kościoła umieszczony jest wizerunek Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, pochodzący z kaplicy pałacu arcybiskupów krakowskich (Jan Paweł II polecił przekazać obraz ówczesnemu proboszczowi parafii, ks. Józefowi Koziełowi, którego znał jeszcze z
dawnych czasów; warto też dodać, że miejscowe gimnazjum nosi
imię Świętego Jana Pawła II, podobnie jak nasze Gimnazjum).
W Dursztynie, wsi sąsiadującej z Krempachami, znajduje
się dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny, przez miejscowych zwany „Skałką”, które to
miejsce kard. Karol Wojtyła odwiedził w 1976r., a z Fundatorką
„Skałki”, Mieczysławą Faryniakówną, pochodzącą z Kęt, utrzymywał kontakt listowny aż do Jej śmierci w 1990 roku. Tam nasz

ks. katecheta odprawił Mszę św., a oprowadzająca nas Siostra
Niepokalanka opowiedziała, jak to Ojciec Święty Jan Paweł II
wspominał w Watykanie: „Dursztyn, Dursztyn, tak, byłem tam
u Was, tam jest bardzo pięknie”. Oj tak, takiej panoramy Tatr
znikąd nie ujrzysz!
Dalsza droga poprowadziła nas do Trybsza, gdzie nawiedziliśmy zabytkowy kościółek pod wezw. św. Elżbiety Węgierskiej.
Drewniana, jednonawowa budowla powstała w poł. XVIw. Na
szczególną uwagę zasługuje barokowa polichromia z 1647, wyobrażająca najstarszą z zachowanych panoram Tatr Bielskich
(dziś Słowacja), stanowiącą tło dla przedstawienia Sądu Ostatecznego. Z okien autokaru przyglądaliśmy się rzece Białce – „Hardej
Góralce”, która ma w sobie tyleż piękna, co i niszczycielskiej siły
w czasie powodzi! W Łapszach Niżnych, przez które przejeżdżaliśmy, urodził się ks. Józef Stanek, który początkowo uczył się w
pallotyńskim Collegium Marianum w Wadowicach na „Kopcu
(był m.in. uczniem Mieczysława Kotlarczyka, przyjaciela Karola
Wojtyły z młodości). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1941 i
wkrótce wstąpił do Armii Krajowej. W czasie powstania warszawskiego był kapelanem na Czerniakowie. Został przez Niemców pojmany i stracony w dniu 23 września 1944. W czerwcu
1999 Jan Paweł II w Warszawie beatyfikował ks. Stanka wśród 108
Męczenników Polskich
II wojny światowej (w
Muzeum
Powstania
Warszawskiego znajduje się kaplica pod Jego
wezwaniem).
Wierni zasadzie, że
ździebko wypoczynku
nie zaszkodzi, postanowiliśmy skorzystać z
19 października 2014
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hojności jesieni i napaść oczy widokami! „Biała Dama” zabrała
nas z przystani w Niedzicy na godzinny rejs po jez. Czorsztyńskim. Z pokładu podziwialiśmy ruiny zamku w Czorsztynie (to
tam panowie koronni witali przybywającą na wawelski tron młodziutką królewnę węgierską, Jadwigę, która wkrótce miała objąć
Polskę w panowanie, a dzisiaj, jako Święta Królowa Jadwiga,
patronuje naszej Szkole Podstawowej). Obejrzeliśmy też zamek w
Niedzicy, niegdyś nadgraniczny (po węgierskiej stronie). Na ko-

ronie tamy „weszliśmy w głąb” trójwymiarowego obrazu „Moc
żywiołów” po części ukazującego wnętrze elektrowni wodnej.
Pełni wrażeń wróciliśmy do domów późnym wieczorem.
Gdzie w przyszłym roku? Miejsc, do których można wędrować
wspominając Świętego Jana Pawła II, jest w Małopolsce wiele.
Starczy na parę ładnych lat!
Agnieszka Pająk

„PPPR” w Choczni czyli o tym,
że każdy znalazł coś dla siebie!
W niedzielę 12 października obył się
Pierwszy Parafialny Piknik Rodzinny
zorganizowany przez parafię p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciela, a szczególnie
duszpasterzy i rodziny naszej parafii.
Rozpoczął się Mszą Święta o godzinie 14, którą swoim śpiewem uświetniły
rodziny naszej parafii. W kościele gitara
zawsze kojarzy się z radością, jakąś odmiennością i swoją delikatnością
oraz kameralnością wprowadza naprawdę nadzwyczajny nastrój.
Po Eucharystii ludzie zaczęli zanosić ławki na miejsce, gdzie kiedyś
stała stara stodoła, a teraz jest tam
idealne miejsce na tego rodzaju im-
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prezy. Przy muzyce, w
przyjemnej atmosferze można było skosztować kawy, herbaty i
popróbować różnego
rodzaju ciast, przygotowanych przez rodziców. Później pojawiła
się także możliwość
zjedzenia kiełbasy z
grilla, której również
było pod dostatkiem.
Wielu
przecierało
oczy ze zdumienia
słysząc, że to wszystko jest za darmo.
Gdy tydzień wcześniej w kościele podczas ogłoszeń parafialnych była mowa o tym pikniku został
on zareklamowany słowami: „każdy znajdzie coś
dla siebie”. I faktycznie dorośli mogli przyjemnie
spędzić czas w miłym towarzystwie rodziny i znajomych a dla dzieci były przygotowane specjalne
atrakcje w formie dmuchanej zjeżdżalni i zamku
do skakania oraz ścianki wspinaczkowej - ku uciesze najmłodszych, ale chyba bardziej ich rodziców
również za darmo.
Te młodsze dzieci
miały okazję do oddania swojej głowy
w ręce Pani, która
namalowała na ich
buziach różne wzory,
tak że w niedługim
czasie wśród dzieci
można było zobaczyć
te z kotkiem czy motylkiem na twarzy a w
przypadku chłopców z
ciężarówkami i samochodami.
Dla tych, które
odczekały swoje w kolejce i skorzystały już
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zarówno ze zjeżdżali jak i z zamku i ze ścianki
mogły zająć się graniem w piłkę, zabawą chustą
animacyjną lub przeciąganiem liny. Niektórzy
zawodnicy tak bardzo poddawali się duchowi
sportowemu i poświęcali dla wygranej, że ciągnęli sznur ze wszystkich sił nie zważając na
to czy stoją na stopach czy szorują kolanami o
trawę, co oczywiście spotykało się z niezadowoleniem mam.
Kiedy już wszyscy byli posileni nadszedł
czas na konkurencje. Wśród nich znalazło
się m. in wspomniane wcześniej przeciąganie
liny, bieg dzieci na nartach oraz skakanie w
workach. Zwycięzcy dostawali słodkie upominki ufundowane przez firmę „SKAWA” z
Wadowic.
Odbyły się także tańce i wspólne śpiewanie.
Pogoda tego dnia jak najbardziej sprzyjała
wspaniałej zabawie, bo od rana świeciło piękne słońce, aż nieprawdopodobne że mamy
październik. Nie zabrakło w czasie pikniku
również czasu na modlitwę różańcową.
Ok. godziny 17:30 ludzie zaczęli zbierać się
do domów. Wszyscy w świetnych nastrojach po
pięknym niedzielnym popołudniu z aspiracjami na równie piękny niedzielny wieczór.
To była na pewno świetna okazja do integracji rodzin podczas wspólnie spędzanych
chwil i późniejszej rozmowie w domu o wydarzeniach minionego dnia. Wszyscy mają nadzieję, że podobny piknik odbędzie się również
w przyszłym roku i ponownie zaskoczy czymś
nowym.Dla każdego jest to ciekawa forma
spędzania wolnego czasu i ci którzy zostali w
domu w to niedzielne popołudnie przed telewizorami na pewno mają czego żałować.
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)

FILIPINY KRAJ SIEDMIU TYSIĘCY WYSP
cz. II
Ks. Józef Gwiazdoń

Filipiny to dziwny kraj. Złożony z 7 tysięcy wysp. Ludzie w
zależności od wysp posługują się różnorodnymi językami. Często porozumienie się między nimi jest niemożliwe. Na Filipinach
oficjalnie obowiązuje język angielski. Zdecydowana większość
napisów i reklam jest w języku angielskim. Filipiny liczą ok. 100
mln ludzi.
Jest wrażenie, że ten kraj jest bardzo zatłoczony. Korki na
drogach Manili - stolicy i w innych miastach, a także na drogach
dojazdowych są nieporównywalnie większe niż w Polsce. Wciskanie się w kolumny samochodów, jazda na trzeciego czy chwilami pod prąd jest na porządku dziennym. Znaków drogowych
jest stosunkowo mało. Kierowcy bardzo często trąbią. W tamtych warunkach to jest bardzo wskazane. Przy tak wielkim ruchu
drogowym tylko raz widzieliśmy stłuczkę. Głównym środkiem
lokomocji w Manili, która liczy przeszło 10 mln mieszkańców i
w innych miastach, są małe busy, które nie posiadają drzwi. Po
obu stronach ławki a z tyłu schodki. Pasażerów jedzie tylu, ilu
się zmieści. Drugim środkiem lokomocji, oprócz oczywiście samochodów osobowych, są niewielkie motocykle z przyczepami.
Przyczepy chronione przed słońcem czy deszczem są zadaszone
według własnych, różnorodnych sposobów i z różnego materiału. W takim pojeździe przemieszcza się czasem wraz z dziećmi
nawet 9 osób. Te motocykle służą biednym pasażerom jako taxi.
Duże autobusy jeżdżą tylko po długich trasach.
Klimat bardzo gorący i wilgotny. Nawet w nocy temperatura
przekracza 30 stopni C. Bez klimatyzacji trudno byłoby zasnąć.
Doba przez cały rok po równo jest podzielona na dzień i noc.
Widno jest od 6 rano do 6 wieczorem. Filipiny to kraj zielony.
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Deszczu tam nie brakuje. Przyjechaliśmy tam
po silnym tajfunie. Bardzo dużo drzew było
połamanych, wyrwanych z korzeniami. Tylko wysokie drzewa palmowe są odporne na
wiatr i mało było wśród nich szkód. Głównym
pokarmem dla ludzi jest ryż. Całe połacie ziemi to pola ryżowe pod cienką warstwą wody.
Ziemniaków tam nie uprawiają w ogóle. Zboża
mało. Z mięsa, kurczaki. Często widzi się koguty przywiązane na sznurkach do palików. Być
może są przygotowywane do walki kogutów. Z
tą niehumanitarną tradycją walczy Kościół, ale
bezskutecznie. Jest bydło. Prosiaki. Pieką prosiaki w całości i wykrawają z nich plasterki mięsa. Do podstawowego menu należą ryby. Także owoce morza jak krewetki. Przy
odpływie oceanu dużo ludzi zbiera na brzegach te smakołyki.
Filipiny są krajem biednym. Chociaż ludzi bardzo bogatych
nie brakuje. Są luksusowe sklepy, wysokie wieżowce, drogie samochody. Dzielnice czy wille chronione przez strażników, gdzie
nikt niepożądany nie wejdzie. W większości jednak ubogie domy
i slamsy. Z blachy gdzieś znalezionej, z desek, tektury, ściśnięte ze
sobą takie domki wywołują litość. Siostra zakonna, służebniczka - która nam towarzyszyła za tłumaczkę opowiadała o życiu
tych ludzi. Niedożywienie, brud, choroby, częste owrzodzenia to
codzienność. Siostry Polki prowadzą tam przedszkole dla tych
biednych dzieci i opiekują się nimi. To przedszkole finansowane
jest przez polską prowincję. Oprócz materialnej biedy szerzy się
pijaństwo, narkomania i inne przestępstwa.
Jeśli chodzi o religijność to Filipiny, podobnie jak Polska, są
krajem katolickim. Osiemdziesiąt parę procent ludności to katolicy. Są jak wszędzie sekty. Muzułmanów mało, lecz są bardzo
prężni i ekspansywni. Kościół na Filipinach ma 100 biskupów i
około 5 tysięcy księży. Są siostry zakonne. Na przeszło 80 mln
katolików te liczby nie są wielkie. Katolicyzm na Filipiny przynieśli misjonarze z Hiszpanii. W 1521 r. Ferdynand Magellan
odkrył ten kraj. Przybył na wyspę Cebu znajdującą się na południu kraju. Przywiózł ze sobą krzyż, który obecnie znajduje się
w wyeksponowanym miejscu obok Bazyliki Dzieciątka Bożego.
Krzyż ten jest w oprawie metalowej. W przeciwnym wypadku
byłby już dawno rozebrany na relikwie. Przy tym krzyżu jest
sporo starszych kobiet, które w strojach ludowych rozprowadzają
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świeczki różnego koloru w zależności o co pielgrzym prosi Boga.
Wykonują rytualny taniec, którym przed chrześcijaństwem oddawali cześć bóstwu rzeki i oceanu. Misjonarze zostawili ten ry-

tualny taniec, którym wielbią obecnie prawdziwego Boga. Polega
on na kołyszących się krokach do przodu i w tył na wzór fal rzeki
i oceanu. | CDN.

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

20 października

Św. Jan Kanty, prezbiter
Jan urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach (ok. 30 km od
Oświęcimia). Do naszych czasów przetrwało ok. 60 dokumentów
z jego autografem, stąd wiemy, że podpisywał się najczęściej po
łacinie jako Jan z Kęt (Johannes de Kanti, Johannes de Kanty,
Johannes Kanti i Joannes Canthy). Po ukończeniu szkoły w Kętach, która musiała stać na wysokim poziomie, zapisał się w 1413
r. na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Studia
przebiegały pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni
naukowych
W 1421 r. na prośbę bożogrobców z Miechowa Akademia
Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do
tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429).
W roku 1429 zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów
Akademii Krakowskiej. Przyjaciele natychmiast zawiadomili o
tym Jana i sprowadzili go do Krakowa. Kolegium dawało pewną stabilizację - zapewniało bowiem utrzymanie i mieszkanie.
Profesorowie w kolegiach mieszkali razem i wiedli życie na wzór
zakonny. W początkach Uniwersytetu tych kolegiów było niewiele i były bardzo małe. Dlatego niełatwo było w nich o miejsce.
Gdy tylko Jan wrócił do Krakowa, objął wykłady na wydziale
fi lozoficznym. Równocześnie jednak zaczął studiować teologię
(miał wówczas już ok. 40 lat). Jednocześnie jako profesor wykładał traktaty, które przypadły mu - ówczesnym zwyczajem - przez losowanie
W roku 1439 został kanonikiem i
kantorem kapituły św. Floriana w Krakowie oraz proboszczem w Olkuszu.
Nie był jednak w stanie pogodzić obowiązków duszpasterskich i uniwersyteckich. Po kilku miesiącach zrzekł się
probostwa w Olkuszu. Hagiografowie
zgodnie podkreślają, że beż żalu zrezygnował ze sporych dochodów
Po uzyskaniu stopnia magistra
(mistrza) teologii w roku 1443 Jan
Kanty poświęcił się do końca życia
wykładom z tej dziedziny. Pośród tych
rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze
czas na przepisywanie manuskryptów.
Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18
000 stron. Biblioteka Jagiellońska
przechowuje je w 15 grubych tomach.

Część z nich znajduje się w Bibliotece Watykańskiej. Jest rzeczą
pewną, że w roku 1450 udał się do Rzymu, aby uczestniczyć w
roku świętym i uzyskać odpust jubileuszowy. Prawdopodobnie
do Rzymu pielgrzymował więcej razy, aby w ten sposób okazać
swoje przywiązanie do Kościoła i uzyskać odpusty. .
Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął
z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się
nawet własnego odzienia i obuwia. Wielokrotne dzielił się posiłkiem z biednymi
Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan
prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r.
Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu
pochowano go w kościele św. Anny pod amboną.
Beatyfi kacja nastąpiła 27 września 1680 r. Dokonał jej
papież bł. Innocenty XI. Kanonizacji - łącznie ze św. Józefem Kalasantym - dokonał Klemens XIII 16 lipca 1767 r.
Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on
bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Poświęcił jej przecież prawie całe swoje życie,
aż 55 lat profesury. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i Krakowa; profesorów, szkół katolickich i „Caritasu”.
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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)

Co żyje w morzach i oceanach?
30 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w prelekcji
przyrodniczej
połączonej z pokazem i wystawą eksponatów. Tematem było
ŻYCIE W MORZACH I OCEANACH.
Podzieleni na grupy wiekowe uczniowie, wysłuchali niezwykle ciekawych opowieści przyrodników i sami mogli wykazać się
wiedzą podczas stawianych im pytań.( uczeń klasy III gimnazjum otrzymał nawet drobny upominek w dowód swojej wiedzy
przyrodniczej).
Na koniec z bliska mogli podziwiać okazy flory i fauny,
przygotowane przez podróżników- prelegentów - z rekinem
włącznie!
Można było również zakupić pamiątki, drobne muszle i rozgwiazdy lub biżuterię z nich wykonane.
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

23 października

Święty Józef Bilczewski, biskup
Na zakończenie XI Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów,
obradującego w Watykanie z woli św. Jana Pawła II w dniach 2-23
października 2005 r., kończąc Rok Eucharystii, papież Benedykt
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XVI dokonał pierwszej kanonizacji w czasie swego pontyfi katu.
W poczet świętych zaliczonych zostało pięciu błogosławionych,
w tym dwóch Polaków: abp Józef Bilczewski, ordynariusz lwow-

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

ski, i ks. Zygmunt Gorazdowski, założyciel józefitek. Oprócz nich
świętymi ogłoszeni zostali: chilijski jezuita ksiądz Albert Hurtado, żyjący w I poł. XX w., oraz dwóch Włochów: żyjący w XVIII
w. kapucyn, brat Feliks z Nikozji, i ksiądz Kajetan Catanoso,
zmarły w roku 1963.
Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach koło Kęt. Po ukończeniu szkoły podstawowej w
Wilamowicach, a potem w Kętach, uczęszczał do gimnazjum
w Wadowicach, gdzie zdał maturę w czerwcu 1880 r., i wstąpił
do seminarium duchownego w Krakowie. 6
lipca 1884 r. przyjął tu święcenia kapłańskie.
W latach 1886-1888 odbył studia teologiczne
w Wiedniu (gdzie uzyskał doktorat z teologii),
w Rzymie i Paryżu. Po powrocie do kraju był
wikariuszem w Kętach i w Krakowie. W 1890
r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W rok później został profesorem
teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie, na którym przez pewien okres pełnił funkcję dziekana wydziału
teologicznego i rektora. Jako profesor uniwersytetu był bardzo ceniony przez studentów,
cieszył się szacunkiem i przyjaźnią innych
pracowników naukowych. Opublikował wiele
artykułów z dziedziny teologii i archeologii
chrześcijańskiej, a także na temat Eucharystii.
17 grudnia 1900 r. Leon XIII mianował
40-letniego ks. prał. Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego.
Konsekracja biskupia odbyła się 20 stycznia 1901 r. w katedrze
we Lwowie. Nowy biskup wyróżniał się ogromną dobrocią serca,
wyrozumiałością, pokorą, pobożnością, pracowitością i gorliwością duszpasterską, które płynęły z wielkiej miłości do Boga
i bliźniego. Był mężem modlitwy, która inspirowała wszelką

jego działalność. Fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił oświatę. Wspierał duchowo i materialnie wszystkie
ważniejsze dzieła powstające w archidiecezji lwowskiej. Uważał,
że jego obowiązkiem jest bronienie i ratowanie obrządku łacińskiego, za który odpowiadał przed Bogiem i Kościołem, własnym
sumieniem i narodem. Życie abp. Józefa Bilczewskiego wypełnione modlitwą, pracą i dziełami miłosierdzia, sprawiło, że cieszył
się wielkim szacunkiem ludzi wszystkich wyznań, obrządków i
narodowości.
Umarł z przepracowania 20 marca
1923 r. Jego zabalsamowane serce umieszczono w kaplicy bł. Jakuba w bazylice
katedralnej we Lwowie, a ciało zostało złożone w grobie na cmentarzu janowskim,
gdzie grzebano ubogich, dla których był
zawsze ojcem i opiekunem.
Staraniem archidiecezji lwowskiej
przeprowadzono proces beatyfi kacyjny
Józefa Bilczewskiego, którego pierwsza
faza została zakończona 18 grudnia 1997
r. ogłoszeniem przez św. Jana Pawła II dekretu o heroiczności jego cnót. W czerwcu
2001 r. za cudowny został uznany przez
Kongregację Spraw Kanonizacyjnych fakt
nagłego, trwałego i niewytłumaczalnego
co do sposobu uzdrowienia dziewięcioletniego chłopca Marcina Gawlika z
bardzo ciężkich poparzeń, dokonanego
przez Boga za wstawiennictwem Józefa
Bilczewskiego - co otworzyło drogę do beatyfi kacji arcybiskupa
lwowskiego. Dokonał jej św. Jan Paweł II 26 czerwca 2001 r. we
Lwowie podczas swej podróży apostolskiej na Ukrainę. W 2005 r.
świętym ogłosił go papież Benedykt XVI.

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

Zdjęcie z Wojtyłą
GPS (Giovanni Paolo Secondo) organizuje konkurs dla
wszystkich, którzy w swoich albumach skrywają stare zdjęcia z
Karolem Wojtyłą.
GPS Kalwaria chce przypomnieć wszystkim o tym, że to
właśnie w naszym rejonie wychowywał się św. Jan Paweł II. Z
zebranych fotografii chcą utworzyć wystawę.
Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny posiadacie takie zdjęcie, to
wyślijcie je do nas. Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone.
Zdjęcia można składać u proboszczów w parafiach lub w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej do
dnia 16 października 2014.
Zdjęcia zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydow-

skiej, a następnie zwrócone właścicielom. Można także przesyłać
skany zdjęć na adres poczta@gpskalwaria.pl
Zachęcamy do udziału w konkursie – warto pochwalić się
dziedzictwem historycznym, które chowamy w rodzinnych albumach.
Zdjęcia będą również publikowane na stronie GPS Kalwaria, znajdą się też na specjalnym fi lmie promującym Kalwarię
Zebrzydowską, warto również dodać że fi lm ten będzie również
przygotowany przez grupę młodych z GPS
Konkurs organizuje GPS Kalwaria, o tej grupie nie tak dawno
pisaliśmy - GPS jest skrótem od Giovanni Paolo Secondo (z wł.
Jan Paweł II). Grupy GPS mają jednak charakter ponadreligijny,
opierają się na autorytecie Jana Pawła II, który nawoływał, by
19 października 2014
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młodzież przejmowała inicjatywę w działaniu, nie czekając na
innych.
GPS realizuje oddolne inicjatywy szczególnie te które wypływają ze strony młodzieży, a że jest to dobra droga jest pokazał
przykład „Festa Italiana”, wcześniej młodzi z GPS Kalwaria zorganizowali inne ciekawe spotkania.

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.

Zacząć od nowa
Przypominamy fragment kazania odpustowego ku
czci św. Wawrzyńca, w którym ks. rekolekcjonista
podejmuje jakże aktualne tematy naszego życia duchowego, udziału we Mszy św., przystępowania do
sakramentu pokuty, przyjmowania Eucharystii czy
nawrócenia. Warto je przemyśleć.
Trzeba zwrócić uwagę na to, co ksiądz mówi. Bo może kazanie będzie trwało długo, będzie wiele myśli, ale może tylko jedna
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z nich będzie tylko dla ciebie. Może Bóg chce ci powiedzieć tylko
jedno zdanie... Tak jak w czasie pewnej Mszy świętej odpustowej,
gdzie kaznodzieja wygłosił fantastyczne kazanie. Trwało 35 minut. Wszystko było super. Po 30 minutach powiedział: „A teraz
wszystko trzeba zacząć od nowa”. I zaczął mówić przez następne
35 minut. Ludzie już po prostu „chodzili” w tych ławkach. Ale
jak skończył kazanie, zadowolony z siebie usiadł w konfesjonale i
myśli: „Teraz to na pewno ktoś się nawróci”. Dużo się nie pomylił; po chwili przy konfesjonale uklęknął mężczyzna. – Ostatni
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raz do spowiedzi byłem 45 lat temu... – Ooo... Co się stało, że się
nawróciłeś? – zapytał ucieszony ksiądz. – To dzięki księdza kazaniu - padła odpowiedź. – A co takiego w tym kazaniu się panu
szczególnie spodobało? – Jedno zdanie: „Teraz trzeba zacząć od
nowa”. Bo moje życie przez te wszystkie lata to był zmarnowany
czas. I wreszcie trzeba zacząć od nowa porządnie żyć.
I to jedno zdanie – nie te dwa razy po 35 minut – było wysłuchane. Tylko to jedno zdanie Bóg mu chciał powiedzieć. „Zacznij
wreszcie swoje życie od nowa, bo zmarnowałeś już za dużo czasu”. Słuchajmy zatem tego, co mówi ksiądz, bo Bóg chce przez
jego usta powiedzieć tylko jedno zdanie – żebyś się nawrócił,
opamiętał, żebyś podjął dobrą decyzję. Tylko jedno zdanie... I po
to cię tu zaprasza w niedzielę – bo ma ci coś do powiedzenia.
Po drugie... Przychodzimy tu po to, aby przyjąć Komunię
świętą. W kościele św. Piotra jest naprawdę mnóstwo miejsca
(jak ktoś był w Wadowicach, to wie), a mimo to ludzie stoją na
zewnątrz i mówią: „Bo w kościele nie ma miejsca”. Albo: „Bo w
kościele jest gorąco”. I stoją na zewnątrz, dookoła kościoła. Tak
się zastanawiam, czy jak idziecie do kogoś na urodziny, to też stoicie na zewnątrz? Czy jak ktoś was zaprasza na wesele, to też nie
wchodzicie do środka? Tu jest Chrystus; tu jest Komunia święta.
Trzeba wejść. Raz w tygodniu to nie jest taki wielki wysiłek. Tu
też jest dzisiaj mnóstwo miejsca wolnego, a mimo to ludzie stoją

na zewnątrz. Z rozmaitych powodów.... pewnie jest im ciężko,
duszno i tak dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie....
Ale, moi drodzy, czasami jest też „przegięcie” w drugą stronę.
Zwłaszcza dotyczy to mężczyzn, którzy tylko raz w roku idą do
spowiedzi i tylko raz w roku idą do Komunii świętej. „Wystarczy. Pojadłem sobie i wystarczy na cały rok”. Nie, nie wystarczy.
Eucharystia, Krew Pańska, to jest pokarm człowieka wierzącego.
Po to, żeby każdego dnia móc Bogiem żyć; po to, żeby móc być
mocnym. Uczy tego zarówno Jan Paweł II w swojej encyklice, jak
i Wawrzyniec swoim życiem.
Myślicie, że on tak poszedłby na męczeństwo gdyby nie Eucharystia? Czy myślicie, że poradziłby sobie w życiu, gdyby nie
Eucharystia. Miał fantastyczną cechą, na którą dzisiaj chcę wam
zwrócić uwagę. Odwaga. Potrafił przyznać się do tego, że jest
chrześcijaninem. W tamtych czasach... A nasze czasy od tamtych
specjalnie się nie różnią – też się ludzie zabijają, tez okradają,
też jest mnóstwo nienawiści... Specjalnie niewiele się zmieniło.
I wtedy ludzie ukrywali swoją przynależność do Chrystusa, bo
byłyby masowe aresztowania i poszliby na śmierć. A kiedy już ich
łapano, stawiano przed sądem, by wybrali: Czy Bóg czy pieniądze? Czy Bóg czy władza? I wiecie co? Zawsze wybierali Boga. Bo
potrafili być odważni. A dzisiaj jesteśmy tchórzami.
Cdn.

Fotorelacja z procesji różańcowej
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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)

Czas rozeznania
Tak nazywa ks. Dariusz Głuszko okres pobytu w
seminarium. Na pytanie o to, co jest najtrudniejsze w
tym czasie dla kleryka – odpowiada, że w tym miejscu
trzeba się zmierzyć z ciszą. Kontynuujemy tę rozmowę,
a w dalszej części dowiemy się także na czym polega
duszpasterstwo akademickie zwłaszcza wśród studentów medycyny.
- Jak sobie z tym poradzić?
- Nade wszystko należy otworzyć się na działanie Pana Boga
z przekonaniem, że to jest czas rozeznawania tego, gdzie Pan Bóg
mnie chce. Nastawienie typu: idę do seminarium, bo chcę być
księdzem - jest chybionym rozwiązaniem. To ma być czas rozeznawania czyli zostawienia Panu Bogu możliwości działania.
Jeżeli w sercu będzie taka wolność, to przejdzie się czas seminarium w sposób łagodny i spokojny.
- W których parafiach Ksiądz pracował?
- Pierwszą parafią była właśnie ta - krzeszowska (lata 19992002). W latach 2002-2009 byłem wikariuszem w parafii Trójcy
Przenajświętszej w Jordanowie, w Sanktuarium Matki Bożej
Trudnego Zawierzania. Od 2009 roku do dziś jestem na parafii w
Krakowie Nowym Prokocimiu.
- Jest Ksiądz także duszpasterzem akademickim?
- Tak. Wygląda to w ten sposób, że jest centralne duszpasterstwo w Kolegiacie św. Anny, ale zasadniczo każda uczelnia,
każdy ośrodek związany ze studentami ma swoje odrębne duszpasterstwo.
Na terenie naszej parafii znajdują się trzy ogromne akademiki
Akademii Medycznej UJ, łącznie gdzieś około 900 studentów. To
jest jakby taka moja parafia.
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- Czy studenci medycyny mają jakąś szczególną
specyfikę?
- Coś w tym jest. Te studia
traktują jako swoje powołanie
i to widać w ich studiach, w ich
przygotowaniu; ci, którzy chcą
to robić z sercem, naprawdę się
uczą.
- Na czym polega to
duszpasterstwo młodych
medyków?
- Nade wszystko na towarzyszeniu młodzieży na ich
drodze przez studia. To jest taka
przestrzeń, gdzie w tygodniu
mogą przyjść na chwilę adoracji
Najświętszego Sakramentu w
kaplicy akademickiej (mieści się pod ziemią na terenie jednego z
akademików). Jest także czas na spotkanie wokół Pisma świętego
z dyskusją, z dzieleniem się własnymi refleksjami. Mam także
dyżur w konfesjonale, kiedy jestem do dyspozycji; gdyby ktoś
chciał przyjść, by porozmawiać, wyspowiadać się, wie, że może
mnie tam spotkać.
- Czy wielu studentów korzysta z tej posługi?
- Różnie; to zależy od okresu roku akademickiego. Ale zasadniczo pobożność rośnie wraz ze zbliżaniem się sesji i egzaminów.
Są spotkania, kiedy przychodzi zaledwie kilka osób i są spotkania modlitewne kiedy przychodzi 50 i więcej osób. To też zależy
od konkretnego tygodnia; od tego ile mają nauki, ile egzaminów,
ile stażów i praktyk. Bardzo wiele czynników
ma na to wpływ. Na pewno spotkaniem, w
którym bardzo często młodzież uczestniczy,
jest adoracja Najświętszego Sakramentu,
kiedy rzeczywiście tej młodzieży co tydzień
jest sporo.
Student to człowiek w ciągłej drodze dzisiaj mieszka w akademiku, a już za tydzień
czy za miesiąc może mieszkać gdzie indziej,
może mieć staż czy praktykę. Co za tym
idzie, trudno zbudować stabilną wspólnotę.
To raczej jest taka przestrzeń, o której studenci wiedzą, że można tu przyjść, zakosztować spotkania z Panem Bogiem i wrócić
umocnionym.
Cdn.
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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)

DZIEŃ ZIEMNIAKA

W niedzielne słoneczne popołudnie 12 października panie
z KGW w Jastrzębi zorganizowały „Święto pieczonego ziemniaka”. W tym dniu królowały
potrawy z ziemniakiem w roli
głównej: placki ziemniaczane,
żurek i ziemniak faszerowa-

ny. Można też było zjeść
kiełbaskę i kiszkę z grilla,
czy też napić się kawy lub
herbaty i skosztować domowego ciasta.
Zadbano również o to,
aby „Święto ziemniaka”
kojarzyło się z dobrą zabawą, także najmłodszym
uczestnikom. Rodzice rozłożyli trampolinę, na której
można było skakać do woli.
Przygotowano
ciekawe
konkursy: na ziemniaka
-dziwaka,
największego
ziemniaka, pacynkę z ziemniaków i materiału przyrodniczego, jedzenie placków ziemniaczanych na
czas, rzut ziemniakiem do koszyka i na odległość oraz
na najdłuższą obierkę. Kto chciał, mógł wykazać się
pomysłowością plastyczną stemplując ziemniaczanymi pieczątkami. Z wykonanych pacynek powstała
ciekawa wystawa, a jury w składzie: Maria i Wacław
Idziakowie, Małgorzata Chyczyńska, Wanda Kozik i
Wojciech Ćwiękała wybierali najciekawsze eksponaty. Wszyscy uczestnicy poszczególnych konkurencji
otrzymali symboliczne nagrody, między innymi
opaski odblaskowe z logo KGW, które przydadzą się
19 października 2014
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w jesienne wieczory. Piotr i Dagmara Idziakowie spontanicznie
zaprezentowali pokaz ziemniaczanej żonglerki, co zachęciło niektórych do wspólnej zabawy. Pozostali uczestnicy bawili się przy

muzyce, aż do wieczora. Myślę, że każdy odszedł z poczuciem, iż
nie był to stracony czas.
M.D.

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

21 października

Bł. Jakub Strzemię, biskup
Jakub Strepa herbu Strzemię urodził się w 1340 r. Pochodził
z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. Wstąpił do zakonu franciszkanów był członkiem
Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. W latach 1385-1388 Jakub był gwardianem franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie.
27 czerwca 1391 r. papież Bonifacy IX mianował Jakuba drugim (po Bernardzie) arcybiskupem Halicza. Sakrę biskupią Jakub
przyjął w Tarnowie w 1392 r. Nowemu arcybiskupowi przyszło
organizować metropolię właściwie od podstaw. Za punkt wyjścia
pracy obrał sobie wizytację swojej rozległej diecezji. Zamieszkał
w drewnianym domku przy klasztorze lwowskim. Stamtąd udawał się do miast i osiedli. Wszędzie, gdzie byli panowie polscy,
zachęcał ich do fundowania nowych kościołów, które czynił
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ośrodkami parafialnymi. Popierał gorliwie zakony franciszkanów i dominikanów w ich pracy misyjnej. Bardzo szybko zaczęła
topnieć liczba prawosławnych, a powiększała się liczba katolików.
W 1406 r. zorganizował we Lwowie pierwszy synod prowincjonalny dla rozstrzygnięcia pewnych spornych spraw. Tak bardzo
zasłużył się dla katolickiej Rusi, że nazwano go „ojcem i stróżem
ojczyzny, senatorem mądrym”. Jadwiga i Władysław Jagiełło
darzyli go szczególnym zaufaniem. Jakub darzył ich wzajemną
czcią i miłością. Należał do zaufanych doradców Jagiełły. Wielką
miłością darzyli go też wierni. Na wiadomość, że zamierza przenieść stolicę metropolii do Lwowa, mieszkańcy miasta bardzo
ofiarnie i szczodrze zabrali się do budowy katedry. Jej poświęcenia Jakub dokonał w 1404 r.
Zmarł we Lwowie 20 października 1409 r. Zgodnie z testa-
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mentem został pochowany w chórze franciszkańskiego kościoła
we Lwowie. Przez całe życie był tak ubogi, że w testamencie poza
szatami liturgicznymi nie miał dosłownie nic do rozdania. W swej
pobożności miał szczególną cześć dla Najświętszego Sakramentu. Zarządził, aby wieczna lampka paliła się przed tabernakulum,
co nie było jeszcze wówczas w Kościele stałym zwyczajem. Dominikańskiemu kościołowi Bożego Ciała we Lwowie nadał odpusty,
aby zachęcić lud do licznego udziału w adoracji i wystawieniu w
monstrancji, jakie wtedy zaczęło wchodzić w zwyczaj.
Zaraz po śmierci zaczęto oddawać mu cześć ale w latach

późniejszych jednak cześć jego zupełnie zanikła - tak dalece, że
nie wiedziano nawet, gdzie znajduje się jego grób. Znaleziono go
dopiero przypadkowo 29 listopada 1619 r. Pod wpływem wciąż
rosnącego nabożeństwa i wielu łask, jakie działy się za jego przyczyną, w roku 1777 rozpoczęto kanoniczny proces. 11 września
1790 r. papież Pius VI zatwierdził jego kult i pozwolił obchodzić
jego święto. Na prośbę metropolity papież św. Pius X ogłosił bł.
Jakuba wraz z Matką Bożą Królową Polski współpatronem archidiecezji lwowskiej.

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

Chleb to dobro
To wszelkie dobro, jakie wykonujemy we współpracy z Bogiem – powiedział w kazaniu dożynkowym o.
Tomasz Tomski, zachęcając wszystkich do solidnej pracy przynoszącej dobre owoce, z których mogą korzystać inni ludzie. Ostatni fragment słowa zamieszczamy
poniżej.
Dzisiaj chleb przybiera różne
kształty. Bo chleb to dobro, które
wykonujemy na co dzień dla siebie
i dla innych. A oto dwa przykłady
dobrej, zwyczajnej pracy człowieka dla człowieka, przynoszącej
owoce:
Pan Adam piecze chleb od
prawie 40 lat. Najpierw wieczorem
przygląda się mące, potem pilnuje
termometrów przy wielkich piecach. Nocne życie to dla niego piekarnia. Wie, że rankiem jego bochenki trafią na stoły wielu ludzi i
nie może być fuszerki. Chleb musi
być chlebem, bo ludzie są głodni i
czekają na dobry chleb. Pan Adam
z załogą robi dobry chleb i dzięki
temu nasza modlitwa: „Chleba
naszego powszedniego daj nam
dzisiaj” jest pomyślnie wysłuchana.
Z kolei pan Bogdan nawet nie wie, że owocnie współpracuje ze
świętym Krzysztofem; naprawia samochody. Najpierw odsłuchuje dźwięki silników. Ich terkot podpowiada mu, co należy leczyć.
Trochę bawi, jak z powagą mówi o swojej pracy, że to „leczenie,
a nie jakaś tam mechanika samochodowa”. Póki co, nie ogłasza
się, że leczy samochody, ale faktycznie pan Bogdan samochody

kocha, rozumie i skutecznie je uzdrawia. A my modlimy się do świętego
Krzysztofa o szczęśliwe podróże. I
jest to efekt współpracy pana Bogdana ze świętym Krzysztofem.
Drodzy wierni, wszystko, co
robimy dobrze – pieczenie chleba,
naprawianie samochodów, pisanie
wierszy i artykułów, malowanie ścian
i doprawianie bigosu – w gruncie
rzeczy jest współpracą z wielkim
Bożym planem. Jest uprawianiem
ziemi. I jak rolnik na polu, tak my nie
możemy niczego popsuć, bo ludzie
czekają od Pana Boga na smaczny
chleb, sprawny samochód, piękny
wiersz, mądry artykuł, równą, białą
ścianę i pikantny bigos. Wykonując
dobrze codzienne zajęcia, włączamy
się w ustawiczne dzieło zbawienia; przez nas Bóg stwarza dobro
dla ludzi.
I za to dobro inni - podczas takich dożynek jak dziś – będą
dziękować Bogu za Jego dary i za ludzi, przez których Jego dobra
do nas trafiły. Tego uczą nas dożynki, dzisiejsze dożynki. Pracujmy tak, abyśmy tym czynili świat lepszy i by inni mogli czerpać z
owoców naszej pracy i dziękowali Bogu za nas i Jego dary.
19 października 2014
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Łękawica - Parafia św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150),
Zagórze (50)

Na Dzień Nauczyciela
Nauczycielu,
Gdy kiedyś zejdą się nasze drogi,
Niech Ci będzie dzień tak błogi,
Jak dziś, przy Twoim święcie,
Byś z uśmiechem mógł powiedzieć nam,
Żeś dobrych uczniów miał
I żeś kochał nas zawzięcie.
Naszej Pani dziś składamy
słoneczne życzenia:
zdrowia, szczęścia i radości
i marzeń spełnienia.
Aby zawsze było słońce
i uśmiech na twarzy,
aby wszystko się spełniło
o czym Pani marzy.
Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni,
które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę.
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas,
staliście się naszymi przyjaciółmi,
na których zawsze można polegać,
którzy zawsze służą wsparciem.
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Marcyporęba - Parafia św. Marcina
ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob.
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11 * PROBOSZCZ: ks.
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220)

Z życia szkoły podstawowej w Marcyporębie

Wybraliśmy Samorząd!!!
Kampania wyborcza dobiegła końca i uczniowie naszej szkoły wybrali Samorząd. 30 września na świetlicy
szkolnej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas IV-VI na każdej z przerw mogli
oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata. Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja
w składzie: Weronika Wójcik, Marcelina Ryś oraz
Sylwia Mika. Z niecierpliwością czekaliśmy na koniec
głosowania aby podliczyć głosy. I udało się! Mamy
przewodniczącą! Została nią Sylwia Mika. Zaraz za
Sylwią, a więc zastępcą przewodniczącej został Jakub
Korzeniowski. Gratulujemy!

19 października 2014
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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)

Czyli przedszkole w Mucharzu, nazywane tak dawniej – zostało w kazaniu przypomniane przez ks.
proboszcza jako dzieło tutejszego rodaka, któremu
poświęcono tablicę pamiątkową – ks. dr. Czesława
Wądolnego. Ile treści niesie to słowo „ochronka”
– wyjaśnia ks. K. Strzelichowski w drugiej, poniższej
części kazania.
Dawna nazwa przedszkola jest nazwą szczególną - ochronka.
Dzisiaj to może niektórych trochę śmieszyć czy nawet razić, jakkolwiek w tym słowie jest dużo takiej czułości. Święty Brat Albert
na przykład nigdy nie mówił o schronisku dla bezdomnych, ale
o „ogrzewalni” albo o „przytulisku”. Tak więc
to nie są tylko miejsca, to są też placówki naznaczone jakąś ogromną troską ludzkich serc wychowawców, opiekunów. Ochronka to takie
miejsce, gdzie małe miejsca są chronione nie
tylko od wpływu złego, ale od tego, żeby żaden
wiatr, żeby żadne przykrości czy też wątłości
nie zaszkodziły we wzroście człowieka. Dzieciństwo jest tak wspaniałe, ale także wrażliwe
na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, że
trzeba rzeczywiście z ogromnym sercem to
dziecko przytulić, ochronić i uczyć takiego
patrzenia bardzo, bardzo daleko wstecz.
Niedawno uczestniczyłem w pogrzebie
mamy mojego przyjaciela, księdza, który pracuje na Ukrainie. I na tym pogrzebie był też biskup z Charkowa, przyjaciel zmarłej i jej syna.
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Ochronka
Charków jest w tej części Ukrainy, gdzie obecnie pozornie panuje
pokój, ale w rzeczywistości toczy się wojna. Biskup opowiedział
pewną historię, która porwała moje serce. Otóż, mówił, że na tych
terenach panuje ogromna bieda, a on sam często odwiedza tam
różnego rodzaju placówki, między innymi sierocińce. Pewnego
rodzaju odwiedził w Charkowie taki sierociniec. Prowadzony był
on przez siostry zakonne. Jak opowiadał, najbardziej zaskoczyło
go, gdy w pewnym momencie przyszedł do niego ośmioletni
chłopiec z kopertą w ręce i poprosił o odprawienie Mszy świętej
w intencji jego zmarłej mamy. - Moja mama
zmarła. Bardzo ją kochałem, a teraz pragnę,
aby znalazła się w niebie - poprosił. - Oczywiście, że odprawię tę Mszę świętą, ale tej ofiary
od ciebie nie przyjmę. - Nie, nie, proszę księdza biskupa, ja oszczędzałem i bardzo chcę,
aby ksiądz biskup przyjął ofiarę i odprawił
Mszę, aby moja mama była w niebie.
Po tym spotkaniu ksiądz biskup dopytywał
zakonnic, jaka jest historia matki tego dziecka. Usłyszał, że mama więcej czasu spędzała
na ulicy, niż w tym lichym mieszkaniu, w
którym żyła z dzieckiem. Na dodatek była
jeszcze narkomanką... I niestety to złe życie
zaprowadziło ją do przedwczesnej śmierci.
Kiedy ten chłopiec został zaproszony do
sierocińca, bardzo przeżywał śmierć swojej
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mamy. Intuicyjnie czuł też, że jego mama nie szła dobrą drogą.
Usłyszał jednak w tym miejscu, że jeżeli jest się blisko Chrystusa,
to nadzieja dla człowieka jest nawet po śmierci i nawet, jeśli jego
życie nie było takie, jakie powinno być.
Nasze przedszkole,
jak nieraz powtarzam, jest wspaniałą wizytówką miejscowości, a
może nawet gminy mucharskiej. To jest przedszkole, które kiedyś

miało swój znakomity początek w tym wcielaniu Ewangelii, a
teraz to dzieło jest kontynuowane przez siostry pasjonistki, które nie dość, że pięknie chronią te dzieci, ale także pozwalają im
zobaczyć - mamy także nadzieję, że również i w życiu dorosłym
- piękną perspektywę życia, rozwoju i szczęścia, jaką może dawać
tylko Jezus Chrystus.

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

Dedykowany RÓŻANIEC

Z

wykle niedojrzałymi opuszkami palców dotykamy wielkich
tajemnic i w dłoniach drżących
trzymamy bukieciki chabrów, co paciorkami się stały w wędrówce ku Tobie. Bądź
pochwalona przez pozdrowienie Gabriela,
przez szept modlitwy zapalonej świecy
- bądź pochwalona przez usta człowieka,
którego serce z Bogiem rozmawia. Tak o
Różańcu pisała jedna z sióstr zakonnych. W
październiku odmawiamy Różaniec z wiarą, nadzieją i miłością, bo jak powiedziała
Siostra Łucja z Fatimy „Nie ma w życiu
problemu, którego by nie można rozwiązać z pomocą różańca.” Zaś Św. Ojciec Pio
mówił: „Przylgnijcie do różańca. Okazujcie
wdzięczność Maryi, bo to ona dała nam Jezusa” i „Modlitwa Różańcowa jest syntezą
naszej wiary, podporą naszej nadziei, żarem
naszej miłości.” ŚwiĘty Jan Paweł II powie-

dział, że Różaniec był zawsze Jego
ulubioną modlitwą. W Ludźmierzu
w 1997 roku mówił: „Od wieków z
różańcem w ręku przychodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe
parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten
sposób szkołę najlepszą. Rozważając,
bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci
i zmartwychwstania Pana Jej oczyma,
przeżywamy je tak, jak Ona w swym
sercu matczynym je przeżywała.
Odmawiając różaniec rozmawiamy z
Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i
nadzieje.” Do rozmowy z Maryją – do
Różańca zaprasza, w czasie ogłoszeń
parafialnych nasz Ksiądz Proboszcz.
Szczególne zaproszenie skierował do
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dzieci, nauczycieli i pracowników szkoły po uroczystej Akademii
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w miniony wtorek. Pomimo
wielu przygotowań i bogatych przeżyć szkolnych, zarówno dzieci
jak i nauczyciele przyszli, a zamiejscowi przyjechali na godzinę
17-tą do kościoła. Różaniec prowadziły dzieci a swoją modlitwę
ofiarowały w intencji nauczycieli i pracowników szkoły. Jest to
warte szczególnego podkreślenia, gdyż mobilizacja dzieci i dorosłych, w tym dniu była wzorowa. Już od godziny ósmej trwały,
zaplanowane wcześniej, przygotowania w klasach do Jesiennego
Festiwalu Owoców i Warzyw, który poprzedziła wspomniana wcześniej akademia. Przygotowali ją uczniowie klasy IV i
uczniowie należący do kółka muzycznego. Następnie dwie grupy
przedszkolaków przekazały nauczycielom życzenia i zaśpiewały
piosenkę. Samorząd Uczniowski także przygotował słodkie życzenia i kartki okolicznościowe. Jeszcze były serdeczne życzenia
od Rady Rodziców. Panie z Rady Rodziców
pełniły w tym dniu także rolę jury w konkursie festiwalowym. Miały twardy orzech
do zgryzienia, aby wyłonić zwycięzcę, bo
klasy przygotowały pięknie, swój owocowowarzywny repertuar. Zwycięzcami zostały
ex aequo klasy III i VI. Na początku tego
tekstu jest określenie „niedojrzałych opuszków palców”. Niech i na końcu posłuży nam
do zobrazowania tego, co potrafią dziecięce
małe ręce, dziecięce małe palce. Pod czujnym
okiem i przy pomocy wychowawczyń potrafią oczarować estetycznie i smakowo.
Wydawać się może, że piszemy tu o dwóch
skrajnie różnych wydarzeniach. Czy skrajnie
różnych? Widzieliśmy nie jeden raz wykonane przez dzieci różańce z owoców, warzyw
lub innych artykułów żywnościowych. W
czasie pontyfikatu Leona XIII, świecki charyzmatyk, budowniczy bazyliki w Nowej

Pompei, propagował ideę, że modlitwa różańcowa powinna owocować czynami życia chrześcijańskiego, zwłaszcza miłosierdziem
wobec ubogich. Skoro piszemy o uczniach naszej szkoły, przypomnijmy jeszcze słowa Świętego Jana Pawła II: „Różaniec jest modlitwą prostą i skutecznie służącą temu, by stawać się z Maryją
uczniem Jezusa Chrystusa.”„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi
bracia i siostry, różaniec, aby wyrazić naszą cześć dla Maryi, aby
nauczyć się od Niej, jak być pilnym uczniem Boskiego Mistrza,
aby wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych codziennych potrzebach, jak i przy wielkich problemach, które nękają Kościół i
całą ludzkość.” „Odmawianie różańca oznacza wejście do szkoły
Maryi i uczenie się od Niej, Matki i Uczennicy Chrystusa, w jaki
sposób dogłębnie i w całej pełni przeżywać wymagania wiary
chrześcijańskiej.”
BŻ-BŁ

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)

Ormianie są ludźmi
bardzo życzliwymi
Tak ich określa, studiujący w Armenii ks. Mirosław
Cichoń, który w poniższej części rozmowy opowiada
nam o wzajemnej relacji duchownych, wśród których
są kapłani żyjący w celibacie oraz tacy, którzy założyli
rodzinę.
- Ten kraj przeżył również wiele tragedii w ubiegłym
wieku...
- Tak jest. W przyszłym roku będzie setna rocznica ludobój-
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stwa Ormian. Oficjalnie potwierdzone jest, że z tej okazji przyjedzie do Armenii Papież Franciszek...
- Czy to duży kraj?
- Mieszka w nim ponad 3 miliony ludzi, z czego 1/3 w stolicy
- w Erewaniu. Kraj jest niewielki. Rozpiętości ma niecałe 300 kilometrów. Kraj górzysty, spalony słońcem. Kiedy przyjechałem
tam pod koniec sierpnia temperatura przez 3 tygodnie osiągała
około 40 stopni.
- Jak Ormianie odnoszą się do Polaków? Czy nas
znają?
- Nie mogę tego jednoznacznie stwierdzić, ponieważ generalnie ja obracam się w kręgu duchownych, głównie diakonów. Dia-
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koni w tym kraju na kapłaństwo - w przeciwieństwie do naszych
diakonów - czekają niekiedy i 5-6 lat. Są tam dwa typy kapłanów
- księża żyjący w celibacie, którzy tworzą tzw. Bractwo Świętego
Eczmiadzynu i księża, który zakładają rodziny. Jest jeszcze trzecia opcja - żonaci mężczyźni (nawet w wieku 40-50 lat) przychodzą do seminarium. Proporcje generalnie są takie, że około 20%
księży żyje w celibacie, reszta jest żonata.
- Zauważył Ksiądz w Armenii coś niezwykłego, charakterystycznego dla tego kraju?
- Ciekawostką jest na przykład, że inaczej się pozdrawiają
księża żyjący w celibacie z innymi księżmi żyjącymi w celibacie,
inaczej z księżmi żonatymi, a jeszcze inaczej z ludźmi świeckimi.
Ogólnie duchownych się szanuje, z góry zakłada, że są ludźmi
uczciwymi, że nie oszukują, że nie sprawiają problemów. Można
to zauważyć nawet na lotnisku podczas odprawy. W Armenii duchowny praktycznie nie przechodzi odprawy celnej.
- Czy prawdziwy jest stereotyp, że Ormianie są ludźmi sprytnymi i cwanymi?
- Na pewno mają smykałkę do interesów, ale nie robią nic
na siłę, za wszelką cenę. Ponadto są ludźmi bardzo życzliwymi.
Handel nie jest dla nich formą oszustwa, ale po prostu wykonują
rzetelnie i uczciwie pracę.
- Czy w Eczmiadzyniu są jakieś kościoły katolickie?
- Nie, najbliżej w stolicy.

- Jak zatem wygląda odprawianie przez Księdza
Mszy świętych?
- Aktualnie zmuszony jestem odprawiać w swoim pokoju. To
jest Kościół apostolski i nie dopuszczą mnie, abym odprawiał na
ich miejscu świętym, na ich ołtarzu. Gdy teraz wrócę, w każdą
niedzielę będę jeździł do Erewania i odprawiał dla Sióstr Matki
Teresy z Kalkuty. Tak umówiłem się z tamtejszym biskupem.
- Jak księża z Kościoła apostolskiego odnoszą się do
katolików?
- Bardzo życzliwie. Ja osobiście mogę brać udział we wszystkich ich nabożeństwach i zasiadam wraz z księżmi w prezbiterium.
- Jakie są fundamentalne różnice w obu Kościołach
oprócz tego, że oni nie uznają zwierzchnictwa Papieża?
- Generalnie nie ma innych. Nawet papież Jan Paweł II z ówczesnym Katolikosem (ormiańskim duchowym zwierzchnikiem)
podpisali wspólną deklarację chrystologiczną, że jeśli chodzi o
wiarę, to nic nas nie różni. Kościoły rozeszły się po soborze Chalcedonie. Żaden z biskupów armeńskich nie był na tym soborze,
bo w tym czasie Ormianie w kraju walczyli z Persami. Biskupi
uznali, że zostaną w kraju wraz z wiernymi zamiast jechać na sobór. O postanowieniach dowiedzieli się od osób trzecich i uznali,
że lepiej zostać przy starym porządku.
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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.

Procesja Różańcowa
FOTORELACJA
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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

Pielgrzymka
do Niepokalanowa
i Warszawy (cz. II)
Ze Skarżyska-Kamiennej pojechaliśmy w kierunku Warszawy,
by w Grójcu skręcić na zachód, w stronę Sochaczewa. Po drodze
mijaliśmy sławne grójeckie sady – ciągnące się po horyzont plantacje drzew owocowych. Droga biegła szybko, po godzinie 14 dojechaliśmy do Teresina. Jeszcze tylko trzeba było trochę odstać na
przejeździe kolejowym na ruchliwej trasie kolejowej WarszawaPoznań, i już wjechaliśmy do klasztoru ojców franciszkanów.
Niepokalanów to położony na terenie Teresina klasztor-sanktuarium franciszkanów z bazyliką Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask. Założycielem tego miejsca był św. Maksymilian
Kolbe. Otrzymał on od księcia Jana Druckiego-Lubeckiego teren,
aby założyć klasztor (1927 r.) Klasztor niepokalanowski rozwinął
się on bardzo dynamicznie – przed II wojną światową było tam
ok. 800 zakonników. Jednocześnie był to prężny ośrodek wydawniczy, w którym drukowano – w wielkim nakładzie – pismo
„Rycerz Niepokalanej”.
Po rozlokowaniu w Domu Pielgrzyma poszliśmy do budynku

Bazylika w Niepokalanowie

Pielgrzymi na stopniach bazyliki
Pomnik św. Maksymiliana
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dawnej stolarni, w którym mieści się muzeum św. Maksymiliana.
Zaprezentowana w nim jest droga życia świętego – od urodzin
w Zduńskiej Woli po męczeńską śmierć w obozie Auschwitz,
gdzie oddał życie za współwięźnia. Jednocześnie jest to historia
powstania i rozwoju Niepokalanowa, a także jego odpowiednika
w Nagasaki w Japonii, gdzie także pracował św. Maksymilian.
Potem poszliśmy do pomieszczenia pod bazyliką, aby obejrzeć
Panoramę Tysiąclecia. Jest to pokaz, w czasie którego którego
przed figurą Matki Bożej z Dziecięciem przechodzą postaci polskiej historii od początków do czasów obecnych. Po Panoramie
obejrzeliśmy Misterium Męki Pańskiej – prezentację przedstawiającą proces, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Chętni odwiedzili także muzeum niepokalanowskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Powstała ona w latach trzydziestych – utworzyli ją
bracia zakonni, i działa do dzisiaj.

Stara kaplica

O godz. 18 zgromadziliśmy się w tzw. starej kaplicy – pierwszym, drewnianym budynku wzniesionym w Niepokalanowie.
Uczestniczyliśmy we Mszy świętej, po której omówiliśmy różaniec. Potem kolacja, a na godz. 21 poszliśmy do bazyliki na Apel
Jasnogórski. Wielka świątynia wypełniona była wiernymi, wśród
nich pielgrzymami, którzy przybyli do sanktuarium oraz uczestnikami odbywających się tam rekolekcji.
Po Apelu pora spać, a w niedzielę rano – po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku Warszawy. Ale o tym już następnym
razem.
xlf

Zabytkowy wóz strażacki

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

Pasowanie
na ucznia
Dnia 14 października
2014 o godz. 9.00 odbyła
się uroczystość ślubowania klasy pierwszej
Szkoły
Podstawowej
im. Żwirki i Wigury.
Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego.
Pani
wychowawczyni
mgr Maria Hajost zapoznawała i wdrażała
uczniów do pełnienia
różnych
obowiązków
19 października 2014
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wynikających z faktu rozpoczynania nauki w
szkole. Klasa pierwsza przygotowała na uroczystość ślubowania część artystyczną, aby
zaprezentować swoje zdolności i umiejętności
przed społecznością szkolną oraz rodzicami i
dziadkami.
Po odśpiewaniu hymnu szkoły nastąpiła część
oficjalna uroczystości. Po krótkim przemówieniu Dyrektor, uczniowie złożyli przysięgę
na sztandar Szkoły. Następnie p. Dyrektor
pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na
ucznia poprzez dotknięcie ramienia ołówkiem.
„Pasuję Cię na ucznia” – mówiła p. Dyrektor.
Po uroczystości rodzice klasy I przygotowali
dla dzieci poczęstunek, na który zaproszono
dzieci z klasy drugiej.
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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

22 października

Święty Jan Paweł II, papież
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, niewielkim miasteczku nieopodal Krakowa, jako
drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony w
kościele parafialnym 20 czerwca 1920 r. przez ks. Franciszka
Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania
była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. Edmund, brat Karola,
studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie
mieli jeszcze jedno dziecko - Olgę, która zmarła zaraz po urodzeniu. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobnieniem
imienia - Lolek. Uważano go za chłopca utalentowanego i wysportowanego
13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później,
w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund.
Chorobą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku.
Od września 1930 r. Karol rozpoczął naukę w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nie miał żadnych problemów z nauką; już w tym wieku,
według jego katechetów, wyróżniała go także ogromna wiara. 14
maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując
świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie wybrał studia
polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał z ojcem w Krakowie. W lutym 1940 r.
poznał osobę ważną dla swego rozwoju duchownego. Był to Jan
Tyranowski, który prowadził dla młodzieży męskiej koło wiedzy
religijnej. Uczestniczący w nim Wojtyła poznał wówczas i po raz
pierwszy czytał pisma św. Jana od Krzyża.
18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Było
to poważnym ciosem dla młodego chłopaka, który w 21. roku
życia pozostał zupełnie bez rodziny.
Po śmierci ojca Karol Wojtyła pozostał
bez środków do życia. W normalnych
czasach mógłby liczyć na studenckie
stypendium, ale w czasie wojny uczelnie nie działały. Karol wykorzystał ten
czas na intensywne samokształcenie.
Środowisko akademickie utrzymywało
więzi i działało w podziemiu.
W 1942 i 1943 r. jako reprezentant
krakowskiej społeczności akademickiej
udawał się do Częstochowy, by odnowić
śluby jasnogórskie (tradycja akademickich pielgrzymek majowych zapoczątkowana w 1936 r. trwa do dziś).
Za jedną z najważniejszych dla siebie

inicjatyw okresu okupacji Karol uważał pracę aktorską w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym, pod kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka (teatr działał pod auspicjami podziemnej
organizacji narodowo-katolickiej Unia). W tym czasie powstało
wiele utworów poetyckich Wojtyły, publikowanych później pod
pseudonimem Andrzej Jawień (inne pseudonimy literackie to AJ,
Piotr Jasień, a od 1961 r. - Stanisław Andrzej Gruda). Twórczość
literacką kontynuował także w latach późniejszych.
Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku,
a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim (obecnie na
terenie Krakowa). Współpracownicy wspominali później, że
każdą przerwę w pracy spędzał zatopiony w lekturze. W drodze
do pracy wstępował do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
Łagiewnikach, obok cmentarza, na którym w 1938 r. pochowano
przyszłą świętą - s. Faustynę Kowalską.
W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy w Solvayu. W
tym samym czasie rozpoczął w konspiracji studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 29 lutego 1944 roku
potrąciła go niemiecka ciężarówka wojskowa i dwa tygodnie musiał spędzić w szpitalu. Zapytany po latach, czy łączy w jakiś sposób ten wypadek z zamachem na swoje życie w 1981 roku, przyznał: „Tak, w obu przypadkach czuwała nade mną Opatrzność”.
Kiedy w Warszawie wybuchło Powstanie, w Krakowie
hitlerowski terror nasilił się (w tzw. „czarną niedzielę” 6 sierpnia
1944 r. Niemcy aresztowali ponad 7 000 mężczyzn). Wówczas
kardynał Sapieha, chcąc ratować przyszłych kapłanów, zdecydował, że alumni mają zamieszkać w pałacu arcybiskupim. Tam
Karol pozostał do końca wojny, do czasu odbudowania krakowskiego seminarium na Podwalu.
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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)

Wydarzenia w obiektywie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ryczowie

Święto Edukacji
Narodowej
Nauczycielu Drogi
Ty masz doświadczenie
My młodość niewinną.
Ty masz wielką mądrość,
My mowę dziecinną.
Tobie nie wystarcza
Nasza słów swoboda
Chcesz byśmy przeżyli
Życie jak przygodę.
Za twe wszystkie rady
I uparte kroki
Chcemy podziękować
Nauczycielu drogi
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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)

DZIEŃ NAUCZYCIELA W ZS SKAWINKI
PASOWANIE NA UCZNIA
KLASY PIERWSZEJ
Dnia 13.10.2014 r. w naszej szkole odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji
Narodowej. Podczas tej uroczystości do grona uczniów
naszej szkoły dołączyli koledzy z klasy 1a i 1b Szkoły
Podstawowej.

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)

XLIV SESJA RADY GMINY
W dniu 24 września br. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach odbyła się pierwsza, po przerwie
wakacyjnej sesja Rady Gminy. Tuż po otwarciu obrad
uczestnicy sesji uczcili wspomnieniem i minutą ciszy
zmarłego Ś.P. Stefana Szymochę, który nieprzerwanie
od 28 lat pełnił funkcję Sołtysa wsi Spytkowice.

Następnie Radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad, nie wnosząc uwag do przedstawionych przez Wójta
informacji nt. realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej sesji
oraz o działalności w okresie międzysesyjnym. Bez uwag została
przyjęta również informacja Wójta o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Spytkowice za pierwsze półrocze 2014 roku oraz
informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dot. analizy
19 października 2014
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złożonych do Nich oświadczeń majątkowych.
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawie:
zmian w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy. Rada udzieliła również pomocy Powiatowi Wadowickiemu na budowę chodnika i kanalizacji burzowej przy ul. Wiślanej w Spytkowicach, w łącznej kwocie 563.000 zł. W związku
ze śmiercią Sołtysa wsi Spytkowice konieczne było wyznaczenie
nowego inkasenta podatków i opłaty targowej. Rada wyznaczyła
na tę funkcję Panią Helenę Mamoń. W ramach projektu Województwa Małopolskiego „Pierwszy dzwonek” ustanowiono program osłonowy pozwalający na udzielanie wsparcia dla uczniów
z rodzin wielodzietnych 4+ z terenu Gminy na dofinansowanie
zakupu artykułów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, w
szczególności podręczników. Radni podjęli ponadto blok uchwał

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują Mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (przedsiębiorców). Uchwalono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, miesięczną stawkę
opłat za poszczególną pojemność pojemników na odpady oraz
wzór deklaracji o wysokości tej opłaty. Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły nabycia, zbycia oraz sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy.
Kontynuując podejmowane od dawna przez samorząd gminy
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu
na drodze krajowej nr 44 przebiegającej przez teren naszej Gminy Rada przyjęła Apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad o ograniczenie przejazdu samochodów ciężarowych
po tejże drodze.

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.

Ślubowanie Klasy I

w Zespóle Szkolno-Przedszkolnym
w Stanisławiu Dolnym

Ślubowanie pierwszaków

Wśród pierwszaków chodzą słuchy,
narzekają więc maluchy.
Powtarzają niewesoło ...
Ślub będziemy,

52

19 października 2014

ślub będziemy brać ze szkołą.
Chciał uciekać Paweł mały,
ale Konrad człek wspaniały
wytłumaczył mu : kolego !
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ślubowanie, to jest całkiem coś innego
musisz przyrzec, że bez przerwy,
będziesz dbał o Pani nerwy.
Będziesz uczył się starannie,
Zachowywał nienagannie.
Gdy umowa taka stanie,
To jest właśnie ślubowanie!

W szkole dobrze jest i ładnie
Czołem uczniowie pierwszych klas!
Starszy kolega wita Was.
Czego wam życzyć na początek.
Życzę kolegów, zabaw, piątek.
I żeby nikt się szkoły nie bał.
Bo nie ma czego, bo nie trzeba!

Do trzeciej klasy chodzę już
Więc znam tę szkołę wszerz i wzdłuż.
I mówię z całym przekonaniem,
Że złego nic się wam nie stanie.
Że z żadnej głowy włos nie spadnie.
Bo w szkole dobrze jest i ładnie.
19 października 2014
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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)

„Niedziela na sportowo”

- integracyjna impreza dla Rodzin w Publicznej
Szkole Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym
28.09.2014r. odbyła się w naszej katolickiej szkole
kolejna impreza rodzinna, jak co roku we wrześniu o
charakterze sportowym.
W jesienne, niedzielne popołudnie na boisku szkolnym zgromadziły się całe rodziny. Konkurencje sportowe - jak zawsze
- wywoływały sporo emocji i były bardzo urozmaicone. Rodziny
musiały się zmierzyć z przeciąganiem liny, skokach na piłce,

jeździe na rowerze, skokach w workach, rzutach do celu i innych
zręcznościowych zmaganiach. W związku z udziałem szkoły w
konkursie „Odblaskowa szkoła” nie obyło się również bez pytań
z BRD.
Na młodsze dzieci czekał namiot, gdzie można było wymalować twarz „w motyla”, „tygrysa”, „wróżkę” lub „kwiatuszek”. W
przerwach między konkurencjami uczestnicy posilali się w „Ka-
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wiarni u Kasi” lub brali udział w loterii misyjnej, z której dochód
przeznaczono na „adopcję serca”.
Impreza była bardzo udana, zgromadziła wielu mieszkańców.
Zarówno widzowie, jak i bezpośredni uczestnicy konkursów
sportowych - bawili się znakomicie.

19 października 2014
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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)

22 października

Święty Jan Paweł II, papież
1946-1978
13 października 1946 r. alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem. Już 1 listopada 1946
r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 2
listopada jako neoprezbiter Karol Wojtyła odprawił Mszę św.
prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
15 listopada 1946 r. wraz z klerykiem Stanisławem Starowiejskim
poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na
Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie
Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu). Podczas studiów
zamieszkiwał w Kolegium Belgijskim, gdzie poznał wielu duchownych z krajów frankofońskich oraz z USA. W 1948 r. ukończył studia z dyplomem summa cum laude.
W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy ks. Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego
i katechety. W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św.
Floriana w Krakowie. Tam założył chór gregoriański, z którym
wkrótce przygotował i odśpiewał mszę De Angelis („O Aniołach”). Swoich chórzystów zaraził pasją i miłością do gór - razem
przewędrowali Gorce, Bieszczady i Beskid. Organizowali także
spływy kajakowe na Mazurach. W Krakowie otrzymał też w
końcu (1948) tytuł doktora teologii (którego nie dostał w Rzymie
z powodu braku funduszy na wydanie drukiem rozprawy doktorskiej). Uzyskawszy po śmierci kard. Sapiehy urlop na pracę naukową, w latach 1951-1953 rozpoczął pisanie pracy habilitacyjnej,
która, chociaż przyjęta w 1953 roku przez Radę krakowskiego
Wydziału Teologicznego, została odrzucona przez Ministerstwo
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Oświaty i tytułu docenta Karol Wojtyła nie uzyskał (aż do roku
1957). W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii. Przyjął
wówczas, zgodnie z obyczajem, jako hasło przewodnie swej posługi słowa Totus tuus (łac. „Cały Twój”); kierował je do Matki
Chrystusa. Konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły dokonał 28
września 1958 r. w katedrze na Wawelu metropolita krakowski
i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak. Współkonsekratorami
byli biskup Franciszek Jop i biskup Bolesław Kominek. W tym
okresie powstały najgłośniejsze prace biskupa Wojtyły, które
przyniosły mu sławę wśród teologów: „Miłość i odpowiedzialność” (1960) oraz „Osoba i czyn” (1969). W 1962 r. został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na okres
biskupstwa Karola przypadły także obrady Soboru Watykańskiego II, w których aktywnie uczestniczył.
30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26
czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. 29 czerwca
1967 r. otrzymał w kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI
czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św.
Cezarego Męczennika na Palatynie.
Jako pasterz diecezji starał się ogarniać swą posługą wszystkich potrzebujących. Wizytował parafie, odwiedzał klasztory.
W 1965 r. otworzył proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Utrzymywał dobry i ścisły kontakt z inteligencją krakowską, zwłaszcza ze środowiskiem naukowym i artystycznym.
Zyskał dojrzałość jako myśliciel, sięgając nie tylko do rozległej
tradycji filozoficznej, lecz także do Biblii
i do mistyki (zawsze był mu bliski święty
Jan od Krzyża) i budując harmonijnie
koncepcję z pogranicza filozofii oraz
teologii: człowieka jako integralnej
osoby. Stał się znanym poza Polską autorytetem. Był obok Prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyńskiego najważniejszą postacią Episkopatu Polski. Z, nazwanym
tak przez siebie, „Prymasem Tysiąclecia”
ściśle współpracował, okazując szacunek
dla jego doświadczenia i mądrości. W
nielicznych wolnych chwilach nadal z
chęcią jeździł na Podhale i w Tatry, chodził po górach, uprawiał narciarstwo.
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������
ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M���
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K�������
9:30, * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768)

Kapłan z otwartymi oczami
Tak nazywano Sługę Bożego o. Rudolfa Warzechę
pomimo jego spuszczonych oczu i pokornej postawy.
Kapłan ten nigdy nie przeoczył potrzebującego i znany był z troski o cierpiących, chorych, samotnych,
o matki oczekujące potomstwa. Głębszej charakterystyki kandydata na ołtarze dokonuje o. Szczepan
Praśkiewicz w drugiej części kazania wygłoszonego w
tej parafii w niedzielę 21 IX br. Tę część zamieszczamy
poniżej.
Na kolejnej, drugiej fotografii, moi drodzy, widzimy o. Rudolfa jako tego, który dostrzegał cierpiących i im pomagał. Być
może i niektórzy z was, czy z waszych bliskich spotkali go w
wadowickim szpitalu, jako kapelana. Sami lekarze, gdy nie widzieli już dla chorego ratunku, odsyłali go do niego! Dla całych
rzesz ludzi o. Rudolf był bowiem orędownikiem i pocieszycielem
w nieszczęściu i w chorobie. Nigdy nie uciekał przed chorymi,
nieszczęśliwymi, konającymi, ale wręcz ich poszukiwał. Odwiedzał chorych w domach i w szpitalu. Był przez nich oczekiwany
i lubiany. Szczególnie w ostatnich latach życia, właśnie w Wadowicach z wielkim oddaniem, mimo własnej słabości, służył
cierpiącym. Nazywano go „kapłanem z otwartymi oczami”, bo
chociaż zwyczajnie miał je spuszczone, nigdy nie przeoczył człowieka w potrzebie. Szczególną opieką otaczał matki oczekujące
potomstwa. Ufając bardzo pośrednictwu Matki Najświętszej i
świętych, zachęcał do ufnej modlitwy i sam podczas długich
godzin spędzanych na kolanach polecał potrzeby innych miłosiernemu Bogu. Służył tym, którzy spędzali w szpitalu jakiś czas,

i zdrowi wracali do domów, wdzięczni Jezusowi za uzdrowienie
i często za nawrócenie i sakramentalne pojednanie z Panem, do
jakiego o. Rudolf ich doprowadził. Służył swą pogodą ducha chorym dzieciom, dla których miał zawsze nie tylko dobre słowo, ale
obrazeczek, medalik i cukierka. Ale posługiwał jeszcze ofiarniej
tym, którzy w szpitalu kończyli swą wędrówkę życiową. Im Bóg
był szczególnie drogi i potrzebny, by jeszcze raz okazać miłosierdzie i miłość w ostatnich chwilach życia. A o. Rudolf okazywał się
szczególnym narzędziem w Jego rękach, dając im właśnie Boga i
rozsiewając Jego miłosierdzie.
W końcu, najdrożsi, ostania fotografia z życia o. Rudolfa:
Czy to już niebo, czy to jeszcze ziemia? O. Rudolf żył w optyce
Bożego Miłosierdzia, co przypieczętował także własną postawą
wobec śmierci – ostatecznego spotkania z miłosiernym Panem.
I chcę o tym zaświadczyć z autopsji. Otóż na kilka godzin przed
śmiercią tego świątobliwego Współbrata w Karmelu odwiedził
go w wadowickim szpitalu nasz przełożony generalny – o. Kamil
Maccise z Rzymu. Dane mi było być świadkiem tych odwiedzin
jako tłumacz ojca generała. Nie zapomnę nigdy pogody ducha o.
Rudolfa i jego chrześcijańskiej nadziei, a nadto jego spojrzenia
wiary na wydarzenie, którego dane mu było doświadczyć. Wyczerpany chorobą, świadomy zbliżającej się śmierci, gdy zobaczył
przy swoim szpitalnym łóżku najwyższego przełożonego zakonu, podźwignął się i całując jego rękę wypowiedział po łacinie:
„Unde hoc mihi – A skądże mi to? Czy to już niebo, czy to jeszcze
ziemia?”. W najwyższym przełożonym widział on przy swoim
wezgłowiu niejako cały zakon, w którym służył Bogu i bliźnim
pod płaszczem Maryi; widział on nadprzyrodzoną pieczęć nad
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całym swoim życiem modlitwy i ofiarnej służby bliźnim. Ucieszył się błogosławieństwem otrzymanym na drogę „z Karmelu
ziemskiego do Karmelu niebieskiego” – jak się wyraził. I dodał:
„Matka Boża oczekuje już na mnie wraz ze św. Józefem i świętymi Karmelu. Rzucam się w ramiona miłującego Ojca!”.
Najdrożsi: to najlepsze świadectwo wiary o. Rudolfa, niejako
– powtarzam – ostateczna pieczęć nad całym jego wiernym i
ofiarnym życiem. Czyż życie to nie jest niejako echem zawołania
św. Pawła: „dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to
zysk!” (Flp 1,21).
Niech przykład świątobliwego życia o. Rudolfa, siostry bracia, pomoże nam w wiernym życiu chrześcijańskim. „Niechaj
bezbożny – jak to prosił prorok Izajasz w pierwszym czytaniu
– porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech
[każdy] się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do
Boga naszego, który hojny jest w przebaczaniu” (Iz 55,6-7). Tak,
Bóg jest hojny w przebaczaniu, hojny w wynagradzaniu, w myśl
dzisiejszej przypowieści ewangelicznej (por. Mt 20,1-16). Tak jak
właściciel winnicy dał po denarze i tym, którzy pracowali tylko
jedną godzinę, jak i tym, którzy trudzili się przez cały dzień, tak i
Pan Bóg wynagrodzi nam, mimo być może obojętności religijnej
naszych lat minionych, jeśli teraz, jeśli od dziś rozpoczniemy żyć
w świetle Chrystusowej ewangelii, zgodnie z Bożymi przykazaniami, jeśli za przykładem o. Rudolfa programem naszego życia

uczynimy słowa św. Pawła: „dla mnie bowiem żyć – to Chrystus,
a umrzeć – to zysk!” (Flp 1,21).
Najdrożsi, ludzie już za życia o. Rudolfa uważali go za człowieka świątobliwego, dlatego z wielką ufnością prosili go o modlitwę
i o pamięć przed miłosiernym Bogiem. Czynią to również teraz,
pomimo upływu ponad piętnastu lat od jego odejścia z tej ziemi, i
oczekują, że będzie wyniesiony do chwały ołtarzy. Licznie też nawiedzają jego grób na wadowickim cmentarzu i proszą go o wstawiennictwo przed Bogiem. A przesycone wiarą życiowe orędzie
o. Rudolfa syntetyzuje modlitwa o jego wyniesienie na ołtarze,
zatwierdzona przez ks. kard. Stanisława Dziwisza (imprimatur,
3.06.2009, nr 1523). Pozwólcie, że ją odmówię. Uczyńmy ją naszym dziękczynieniem Panu Bogu za to, że dał nam w o. Rudolfie wiernego świadka i Chrystusa i naśladowcę św. Pawła w jego
zawołaniu: „dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to
zysk!” (Flp 1, 21). Uczyńmy tę modlitwę także naszą prośbą o łaski za przyczyną o. Rudolfa i o jego beatyfikację: Boże, najlepszy
Ojcze, który sprawiłeś, że o. Rudolf Warzecha był siewcą Twojego
miłosierdzia i pod opieką Niepokalanej Dziewicy z Góry Karmel
prowadził dusze do ewangelicznej doskonałości, niosąc pociechę
chorym, cierpiącym i strapionym, udziel nam za jego przyczyną
łask, o jakie Cię prosimy i spraw, aby dostąpił on chwały ołtarzy
w Twoim Kościele. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

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

Z wizytą w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej
W dniu 9 października 2014r. uczniowie klas „0”, II
i III szkoły podstawowej w Tarnawie Dolnej uczestniczyli w wycieczce do KP PSP w Suchej Beskdzidziej.
Wrażenia niazapomniane!
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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)

22 października

HABEMUS PAPAM

Święty Jan Paweł II, papież

W nocy z 28 na 29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach
pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło
się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie kardynałów,
mające wyłonić nowego papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski,
kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię
Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża - HABEMUS PAPAM!
Jan Paweł II udzielił pierwszego błogosławieństwa „Urbi et
Orbi” - „Miastu i Światu”. 22 października na Placu Świętego
Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków zgromadzonych
w auli Pawła VI. Msza św. inaugurująca pontyfikat była transmitowana przez radio i telewizję na wszystkie kontynenty. Dla
Polaków, w kraju rządzonym przez komunistów, była to pierwsza
transmisja Mszy św. od czasów przedwojennych. 12 listopada Jan
Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu - Bazylikę św. Jana na
Lateranie, stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również
pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego
wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji
w latach 80-tych i 90-tych XX w.
Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co
do długości w dziejach Kościoła. Najdłużej - 32 lata - sprawował
swój urząd Pius IX (nie licząc pontyfikatu Piotra - pierwszego
następcy Jezusa). Podczas wszystkich pielgrzymek Jan Paweł II
przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości
między Ziemią a Księżycem. Jan Paweł II odbył 102 pielgrzymki
zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów, oraz 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Z 334 istniejących rzymskich parafii odwiedził 301. Jego

celem było dotarcie do wszystkich parafii, zabrakło niewiele.
Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków),
ogłosił 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43
listy apostolskie. Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak
nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu
pierwszego w dziejach Kościoła Papieża-Polaka.
Wprawdzie już począwszy od Jana XXIII papiestwo zaczęło
rezygnować z niektórych elementów ceremoniału, jednakże
dopiero Jan Paweł II zniwelował większość barier, przyjmując
postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża-apostoła. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im
dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie w roku 1985, który ONZ
ogłosiła Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list
apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego
kształtowania drogi życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję
Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach
świata (np. w 1991 r. w Częstochowie, a w 2016 r. - w Krakowie).
Chociaż kardynał Wojtyła rozpoczynając posługę Piotrową był
- jak na papieża - bardzo młody (miał 58 lat), cieszył się dobrym
zdrowiem i był wysportowany, to niemal cały jego pontyfikat naznaczony był cierpieniem. Choroby Jana Pawła II zaczęły się od
pamiętnego zamachu na życie papieża. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17.19
papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie, jak sam wielokrotnie
podkreślał, zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, której rocznicę
objawień tego dnia obchodzono. Powiedział później: „Jedna ręka
strzelała, a inna kierowała kulę”. Cały świat zamarł w oczekiwaniu na wynik sześciogodzinnej operacji w Poliklinice Gemelli.
Papież spędził wtedy na rehabilitacji w szpitalu 22 dni.
19 października 2014
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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

Dar i Tajemnica
Do nauczania św. Jana Pawła II o kapłaństwie nawiązał w kazaniu ks. Tomasz Kalisz, zachęcając współbraci kapłanów do pójścia drogą Jana Pawła II, drogą
świętości życia. Kazanie to wygłosił na Mszy św.
odprawianej w sobotę 11 października br. w intencji
zmarłych kapłanów dekanatu Wadowice-Północ. Poniżej słowo wstępu – ks. dziekana oraz wspomniane
kazanie.
Wprowadzenie (Ks. Stanisław Jaśkowiec, dziekan
Dekanatu Wadowice-Północ):
W sobotę, dzień poświęcony Matce Bożej, księża z Dekanatu
Wadowice-Północ gromadzą się w tej świątyni przy ołtarzu, aby
polecać Panu Bogu intencje. Pierwsza - modlimy się za kapłanów,
za księży, którzy pracowali w wadowickich dekanatach. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu. A druga intencja dotyczy tutejszego
Księdza Proboszcza, solenizanta, któremu poprzez celebrację tej
Mszy świętej pragniemy ofiarować naszą modlitwę, składając mu
najserdeczniejsze życzenia. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w
tej Eucharystii, zróbmy krótki rachunek sumienia, przepraszając
Boga za wszystkie nasze słabości i grzechy...
Kazanie (Ks. Tomasz Kalisz, ojciec duchowny Dekanatu Wadowice-Północ):
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie;
Drogie Siostry, drodzy Bracia w Chrystusie Panu!
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Pan Jezus wyraźnie wywyższa dzisiejszej Ewangelii tych, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. To są właśnie błogosławieni; ci, którzy żyją według słowa Bożego. Wiemy doskonale, że
wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Przypominając główne
myśli adhortacji apostolskiej Verbum Domini, która ukazuje istotę naszego związku ze Słowem Bożym, mamy przed oczami Ojca
Świętego Jana Pawła II jako wzór życia kapłańskiego. Uczył on
nas patrzenia na kapłaństwo w kategoriach daru i tajemnicy. Dar
powołania kapłańskiego nieskończenie przerasta nas wszystkich
i jednocześnie pozostaje tajemnicą, którą odkrywamy ciągle na
nowo stając przy ołtarzu Chrystusa i sprawując święte obrzędy.
Kapłan – według Jana Pawła II – „jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic”, któremu Bóg powierza największe dobra
zbawienia: słowo Boże i sakramenty święte. A dając siebie do
dyspozycji, kapłan uczestniczy w tej tajemniczej wymianie pomiędzy Bogiem i ludźmi. Oddaje Chrystusowi wszystkie swoje
zdolności fizyczne i duchowe, aby działać w Jego imieniu. Wiąże
się to z potrzebą wyrzeczenia się wszystkiego, co mogłoby przysłonić Chrystusa i odwrócić uwagę od Jego Ofiary uobecnianej
na ołtarzu. Sprawowanie Eucharystii jest więc dla nas kapłanów
najważniejszym i najświętszym wydarzeniem dnia, znajdującym
się zarazem w centrum całego naszego życia.
Święty Jan Paweł II podkreśla, że nie ma Eucharystii bez
kapłaństwa, ale też nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii,
ponieważ jest ono zawsze związane z Ofiarą Jezusa Chrystusa.
Sprawowanie Eucharystii jest nie tylko naszym najważniejszym
obowiązkiem, ale i największą radością wynikającą z tego właśnie przywileju.
Szafarz Eucharystii jest jednocześnie szafarzem sakramentu
pojednania i nigdy nie może zwolnić się z obowiązku, jaki Pan
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Jezus powierzył Apostołom w czasie pożegnania w Wieczerniku:
„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Święty Jan Paweł II podkreśla, że także przez posługę konfesjonału kapłan staje się narzędziem Bożego Miłosierdzia
i realizuje ojcostwo duchowe, a sam także jest otwarty na Boże
miłosierdzie przez korzystanie z sakramentu miłosierdzia. Jako
szafarz Bożych tajemnic, kapłan codziennie obcuje ze świętością
Boga, dlatego powinien być zawsze otwarty na swojego Stwórcę
przez regularną modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Wezwanie
do autentycznego świadectwa życia kapłańskiego jest - można

powiedzieć - testamentem, który nam zostawił św. Jan Paweł II.
Jest to wyraźna droga do świętości.
Pamiętając jednak o słowach Jana Pawła II - święci nie żądają
o nas poklasku, ale byśmy o nich pamiętali - wiemy już, o czym
nas uczy świętość tego niezwykłego ucznia Jezusa XX wieku. Na
takich kapłanów czeka dzisiejszy świat. Kapłan z ludu jest wzięty
i dla ludu ustanowiony w sprawach, które są Boże. Dlatego, kochani bracia w kapłaństwie, nie ustawajmy w modlitwach o święte rodziny. Prośmy o to świętego Jana Pawła II - Papieża Rodzin
- bo właśnie ze świętych rodzin będą święci kapłani.

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

22 Października

Święty Jan Paweł II, papież
Cierpienie i błogosławiona śmierć
Niestety, do pełnego zdrowia nie powrócił nigdy. Następstwa
postrzału spowodowały liczne komplikacje zdrowotne, konieczność kolejnych operacji, pobyty w szpitalu. Zaraz po zamachu w
przekazie nadanym przez Radio Watykańskie papież powiedział:
„Modlę się za brata, który zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam”. Później odwiedził zamachowca w więzieniu.
Papież nigdy nie ukrywał swojego stanu zdrowia. Cierpiał na
oczach tłumów, którym w ten sposób dawał niezwykłą katechezę.
Wielokrotnie też podkreślał wartość choroby i zwracał się do ludzi chorych i starszych o modlitewne wspieranie jego pontyfikatu.

W pierwszą rocznicę zamachu na Placu świętego Piotra, 13 maja
1982 r., papież udał się z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy.
Tam, podczas nabożeństwa, niezrównoważony mężczyzna Juan
Fernández y Krohn lekko ugodził papieża nożem. Ochrona szybko obezwładniła napastnika, a papież dokończył nabożeństwo
pomimo krwawienia. Na szczęście ten drugi zamach nie miał
poważnych następstw.
Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Mimo licznych spekulacji i sugestii ustąpienia
z funkcji, które nasilały się w mediach zwłaszcza podczas kolejnych pobytów papieża w szpitalu, pełnił ją aż do śmierci. Nagłe
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pogorszenie stanu zdrowia papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005 r.
Przez ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w
szpitalu i nie pojawiał się publicznie. Przeszedł grypę i zabieg tracheotomii, wykonany z powodu niewydolności oddechowej. W
czwartek, 31 marca, wystąpiły u Ojca Świętego silne dreszcze ze
wzrostem temperatury ciała do 39,6 st. C. Był to początek wstrząsu septycznego połączonego z zapaścią sercowo-naczyniową.
Kiedy medycyna nie mogła już pomóc, uszanowano wolę papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas Mszy św. sprawowanej przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z
przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu
sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 papież

zaczął tracić przytomność. W tym czasie w pokoju umierającego
czuwali najbliżsi, a przed oknami, na Placu św. Piotra modlił się
wielotysięczny tłum. Relacje na cały świat nadawały wszystkie
media. Wieczorem, przy łóżku chorego odprawiono Mszę św.
wigilii Święta Miłosierdzia Bożego. Ok. godz. 19.00 Jan Paweł
II wszedł w stan śpiączki. Monitor wykazał postępujący zanik
funkcji życiowych. O godz. 21.37 osobisty papieski lekarz Renato
Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II. Jan Paweł II odszedł
do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą
sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które sam
ustanowił, w 9666. dniu swojego pontyfikatu.

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)

Duch Święty będzie waszym
Przewodnikiem

Powiedział w kazaniu podczas uroczystości bierzmowania – ks. inf. Jakub Gil, zachęcając młodych do
słuchania, do zdobywania mądrości i umiejętności oddzielania rzeczy wartościowych od plew. Zaakcentował
też znaczenie posłuszeństwa Chrystusowi, które jest
jedynie pewną drogą do szczęścia człowieka. Fragment
słowa – poniżej.
Biskup okrył go swoim płaszczem i Franciszek od tego momentu zaczął na nowo przeżywać swoje życie. Tak wyglądał u
niego okres młodzieńczego buntu. Z tego buntu zrodził się wspaniały odnowiciel Kościoła.
Ale nie tylko Franciszek się buntował. Na kartach Ewangelii
jest opisane również to, jak Pan Jezus był człowiekiem buntu.
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Buntował się przeciwko faryzeuszom - takim ówczesnym partiom - za to że są tacy pyszni. Buntował się przeciwko saduceuszom za to, że są wielkimi materialistami. Zdajecie chyba sobie
sprawę z tego, że Jezus został ukrzyżowany jako buntownik?
Według tych, którzy Go sądzili, czynił się królem. A przecież
wówczas nad Palestyną panowało Cesarstwo Rzymskie. Jezus
Chrystus umarł jako buntownik.
Bunt, który szczególnie cechuje młodych ludzi, często towarzyszy i wam. I często się musicie zmagać z tą postawą. Zmagać
się z tym, żeby nie być nastawionym na „nie”, ale by wysłuchać
spokojnie tego, co mówią
do was rodzice w domu, nauczyciele w szkole, księża w
kościołach, a nade wszystko,
by wysłuchać tego, co mówi
w ciszy twego serca i sumienia Jezus Chrystus. To jest
ogromnie ważne. I ten Duch
Pański, którego dzisiaj przyjmiecie, będzie was skłaniał
do słuchania. Słuchać. Słuchać tego, co do was mówią.
Mówią w domu, mówią w
szkole, mówią w kościele.
Słuchać tego, co mówi świat
przez telewizję, radio, internet. Trzeba słuchać. I wasza
mądrość, która będzie coraz
większa, pozwoli wam wybierać to, co wartościowe. Dawniej używało się przetaków.
Przetak pozwalał oddzielić
dobre ziarno od plew. Wasza
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mądrość pozwoli wam mądrze, po Bożemu rozsądzać. Właśnie
Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty będzie waszym przewodnikiem i pozwoli wam dobrze wybierać. Ale by to uczynić, trzeba
najpierw słuchać...
Często słyszę, że jesteście kuszeni, żeby nie słuchać.... Przed
dwoma laty, na początku roku szkolnego na początku roku szkolnego na ziemi wadowickiej wydarzyła się ogromna tragedia. Była
w Wadowicach zabawa, w której uczestniczyli młodzi ludzie. Po
tej zabawie dziewczęta i chłopcy wracali do domu we Frydrychowicach. Samochód wpadł do rzeki... Dwie młode dziewczyny i jeden chłopak utonęli. Ogromna tragedia... Po tych wydarzeniach
przyszła do mnie w Wadowicach młoda dziewczyna.
Powiedziała: Chciałam księdzu opowiedzieć moją historię.

Może się księdzu przyda, gdy ksiądz będzie mówił kazania. Ja,
kiedy moje koleżanki wybierały się na tę zabawę, powiedziałam
mamie, że chcę iść z nimi. Mama powiedziała do mnie, że nie
pójdę, bo już szkoła się zaczęła i powinnam się teraz uczyć. Zrobiłam w domu wówczas niesamowitą wojnę. Mama płakała nade
mną, a ja myślałam że zaraz ją chyba uderzę. Ale nie poszłam w
końcu, bo cóż miałam robić... Ze złością, ale musiałam jej wysłuchać... I wie ksiądz, ja teraz mamie na kolanach dziękuję...
Posłuszeństwo jest piękną cechą. Jezus Chrystus był posłuszny swemu Ojcu w tym buncie przeciwko złu, posłuszny w
wypełnianiu woli Ojca Niebieskiego. Posłuszeństwo to słuchać
i wypełniać.
Cdn.

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)
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Święty Jan Paweł II, papież
BEATYFIKACJA I KANONIZACJA
Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 r.
Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra i w całym Rzymie ok.
300 tys. wiernych oraz 200 prezydentów i premierów, a także
przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym duchowni
islamscy i żydowscy. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego, w
asyście tylko duchownych z najbliższego otoczenia, papież został
pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana
XXIII, beatyfikowanego w 2000 r.
13 maja 2005 r. papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II,
udzielając dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego
okresu od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo
kanoniczne. Formalny proces rozpoczął się 28 czerwca 2005 r.,
kiedy zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału beatyfikacyjnego. Postulatorem został ksiądz Sławomir Oder. 23 marca 2007

r. trybunał diecezjalny badający tajemnicę uzdrowienia jednej
z francuskich zakonnic - Marie Simon-Pierre - za wstawiennictwem papieża Polaka potwierdził fakt zaistnienia cudu. Po
niespodziewanym uzdrowieniu, o które na modlitwie prosiły
za wstawiennictwem zmarłego papieża członkinie jej zgromadzenia, s. Marie powróciła do pracy w szpitalu dziecięcym. Przy
okazji podania tej wiadomości ks. Oder poinformował, że istnieje
kilkaset świadectw dotyczących innych uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II.
2 kwietnia 2007 r. miało miejsce oficjalne zamknięcie diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego w Bazylice św. Jana na Lateranie w obecności wikariusza generalnego Rzymu, kardynała
Camillo Ruiniego.
16 listopada 2009 r. w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych odbyło się posiedzenie komisji kardynałów w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II. Obrady komisji zakończyło głosowanie, w którym podjęto decyzję o skierowaniu do Benedykta
XVI prośby o wyniesienie polskiego papieża na ołtarze.
19 grudnia 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o
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uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie rozpoczęło się dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia przypisywanego
wstawiennictwu polskiego papieża.
12 stycznia 2011 r. komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II polegający na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. Zgodnie z konstytucją apostolską Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister
z 1983 r. ustalającą nowe zasady postępowania kanonizacyjnego,
orzeczenie Kongregacji zostało przedstawione papieżowi, który
jako jedyny ma prawo decydować o kościelnym kulcie publicznym Sług Bożych.
14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał dekret o
cudzie i wyznaczył na dzień 1 maja 2011 r. beatyfikację papieża
Jana Pawła II. Dokonał jej osobiście podczas uroczystej Mszy

Świętej na placu św. Piotra w Rzymie, którą koncelebrowało
kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego
świata. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwie jest
szacowana na 1,5 mln osób, w tym trzysta tysięcy Polaków.
Warto wspomnieć, że Benedykt XVI uczynił wyjątek, osobiście
przewodnicząc beatyfikacji swojego Poprzednika - jako zwyczajną praktykę Benedykt XVI przyjął, że beatyfikacjom przewodniczy jego delegat, a on sam dokonuje jedynie kanonizacji.
Na datę liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II wybrano
dzień 22 października, przypadający w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.
Papież Franciszek dokonał kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Do
chwały świętych Jan Paweł II został wyniesiony razem z jednym
ze swoich poprzedników, Janem XXIII.

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)

Koncert profilaktyczny
Gabriel Fleszar to muzyk, piosenkarz i aktor młodego pokolenia. Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych. Już w
szkole podstawowej nauczył się grać na fortepianie i gitarze. Występował z kilkoma zespołami i z każdym osiągał sukcesy. Jego
pasją było również aktorstwo – wielokrotnie statystował w profesjonalnych przedstawieniach legnickiego Teatru Dramatycznego
a ponadto grywał w przedstawieniach amatorskich. W 1998 roku
wraz z trzema przyjaciółmi założył własną grupę teatralną – 300
Mil Do Deja Vu. W marcu 1999 roku wziął udział w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Wokalistów i został ich laureatem, w
wyniku czego podpisał kilkuletni kontrakt fonograficzny. Tak
rozpoczęła się jego kariera. W ostatnim czasie koncertuje w
bardziej kameralnych miejscach, dla mniejszej publiczności. Od
kilku lat realizuje również programy profilaktyczne.
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w gimnazjum w Zakrzowie
Muzyka Fleszara to dojrzałe i ciekawe brzmienie, nowoczesna
aranżacja, charyzmatyczny, wyjątkowy głos oraz „niespokojny
duch”, który emanuje z każdego utworu. Na podstawie przykładów z życia znanych i nieznanych postaci muzyk uczy kreowania
właściwych stosunków międzyludzkich i postaw życiowych,
dobrych decyzji i wyborów moralnych, asertywnego mówienia
,,nie”, niezależności w podejmowaniu decyzji, buduje wiarę we
własną godność i wartość. Muzyk dzieli się z młodzieżą swoimi
doświadczeniami i przemyśleniami na temat zagrożeń, przedstawi historie osób ze środowiska artystycznego uzależnionych
od alkoholu, narkotyków. Opowieści te przeplata utworami muzycznymi.
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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)

Ratujemy zatorskie
zabytki

Rada Społeczna ochrony i renowacji zatorskich zabytków
działająca przy TMZZ po analizie zabytkowych nagrobków,
podjęła decyzję, dotyczącą odnowienia w 2014 roku IX wiecznego nagrobka rodzinnego Drzyżdżyków z Podolsza. Decyzję o
wybraniu w/w nagrobka podjęto ze względu na wartość historyczną, architektoniczną, zabytkową, jego zniszczenie poprzez
odległy czas oraz warunki atmosferyczne (deszcze, śnieg, erupcja
kamienna itp.). Nagrobek będzie przeniesiony na stałe miejsce
wyznaczone na lokalizację odnowionych wcześniej nagrobków.
19 października 2014
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Czas wykonania prac to 28.10.2014 r. Środki na
ten cel pochodzą z kwestury na zatorskim cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych.
Jednocześnie informujemy, że 1 listopada na
zatorskim cmentarzu odbędzie się zbiórka do puszek. Cel: renowacja zabytkowych nagrobków na
zatorskim cmentarzu. Prosimy o wsparcie tych
działań. Za każde datki serdecznie dziękujemy.
Przewodniczący Rady Społecznej ochrony
i renowacji zatorskich zabytków
Wiesław Susek

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

W dzieciństwie Pan Bóg pukał
do mojego serca

Tak ks. Zbigniew Oczkowski wspomina rodzące się
w jego sercu powołanie do kapłaństwa. Z uznaniem
wspomina pomoc i wsparcie ks. Franciszka Gancarczyka, z którym udał się jako młody chłopak do krakowskiego seminarium duchownego. Kontynuujemy tę
rozmowę.
- Jak Ksiądz wspomina ten okres rozeznawania w
sobie powołania?
- W okresie dzieciństwa Pan
Bóg stukał do mojego serca i
pokazywał mi, że dobrze by było,
gdybym był przy ołtarzu, gdybym
głosił Słowo Boże. Podobało mi
się, jak księdza głoszą kazania, jak
odprawiają Mszę świętą. Zawsze
lubiłem dużo się modlić i poznawać Pana Boga. To wszystko się
we mnie działo jeszcze w okresie
dzieciństwa. W okresie młodości
poszedłem do szkoły średniej już
z taką myślą, że po maturze pójdę
do seminarium. Potem przyszedł
kryzys, jakiś taki niepokój. Zastanawiałem się, czy sobie poradzę w
seminarium, czy dam radę, czy
spełnię się jako ten kandydat na
kapłana, a potem jako kapłan.
Był to trudny okres, kiedy dużo
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się modliłem, zastanawiałem, prosiłem Pana Boga, aby mi w tym
wszystkim pomógł. I Pan Bóg mi pomógł przez księdza Franciszka Gancarczyka, który mnie obserwował, widział we mnie
powołanie i w pewnym momencie mówi mi tak:
- A czemu ty tak zwlekasz z tą twoją decyzją?
- Bo ja się jeszcze waham... -odpowiedziałem.
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- To się już nie wahaj, tylko przyjdź do mnie, umówimy się na
jakiś termin i pojedziemy do Krakowa...
To była dla mnie wielka pomoc. Wtedy zdecydowałem się
pojechać razem z nim do seminarium i zostałem tam przyjęty
przez rektora ks. Macharskiego. Tak zaczęło się rozwijać moje
powołanie. Początki tego powołania były już w dzieciństwie,
potem w młodości, potem w seminarium. A w tym roku mijają
32 lata kapłaństwa.
- W jakich parafiach Ksiądz pracował?
- W bardzo różnych. Zasadniczo nigdy nie miałem dobrego
zdrowia. I właśnie te moje dolegliwości, moje słabości ograniczały mnie w przestrzeni działania duszpasterskiego. Najpierw
byłem w Podwilku; to były lata 1982-1984. Tam spotkałem się z
księdzem Wojciechem Jakubcem, bardzo dobrym proboszczem,
który stworzył atmosferę braterstwa, życzliwości, miłości. Czułem się tam fantastycznie. Ale w tych czasach kadencja wikarego
trwała przez dwa lata; po dwóch latach zazwyczaj kapłana przenoszono gdzie indziej. Mnie skierowano do Bieńczyc do Arki
Pana, do księdza Gorzelanego, do księdza Skupnia. I tam ta moja
praca rozwijała się. Cieszyłem się ta pracą, mimo że była ona
bardzo trudna, gdyż trzeba było ogarnąć 1200 dzieci i młodzieży.
Tyle miałem ja do obsługi dzieci i młodzieży w swoim rejonie.
Oprócz tego potężny kościół i równie potężne zadania. Wspólną
katechezę prowadziło tam aż siedmiu wikarych. W jednej lekcji
uczestniczyło nawet 3000 dzieci. Było to jednak poukładane i
uporządkowane. wytrwałem tam około 3 lat. Potem rozchorowałem się (choroba gardła). Poprosiłem księdza kardynała o pomoc
i zostałem skierowany do parafii Ryczów. Tam współpracowałem
z księdzem Kocańdą. Było mi tam bardzo dobrze. Katechizowałem i przeprowadzałem z proboszczem wiele różnych akcji dusz-

pasterskich; między innymi udało się nam wprowadzić nabożeństwa fatimskie. Stamtąd ksiądz kardynał powołał do Parafii św.
Szczepana w Krakowie. Spędziłem tam kilka lat. Potem wróciła
choroba i uzyskałem rok urlopu. Ten rok wykorzystałem w Stanisławiu Górnym (u śp. ks. Zygmunta Kuźmy), gdzie mnie skierował mnie ks. kardynał, abym nabrał sił. W tym czasie parafia
Zebrzydowice liczyła ponad pięć tysięcy wiernych. Do tej parafii
należeli mieszkańcy Zebrzydowic, Brodów, Stanisławia Dolnego,
Dolan i Kępek. Stanisław Górny należał bodajże do parafii Wysoka. W latach 80-tych tę parafię podzielono. W tym czasie powstały parafie: Brodach, Stanisław Dolny, Stanisław Górny, trzy
nowe palcówki, które otrzymały swoich proboszczów. Niejako
automatycznie kapłani, którzy wyszli ze środowiska zebrzydowskiego, stali się kapłanami swoich parafii. Wszyscy jednak mieli
korzenie tutaj, w Zebrzydowicach i bardzo chętnie przyjeżdżamy
tu nawet po latach. Czujemy tu głęboką pobożność parafian i
wchodząc tu, czerpiemy stąd moc do naszego życia kapłańskiego.
Ponieważ jestem już dojrzałym mężczyzną i kapłanem pamięcią
ciągle wracam do tych, którzy już od nas odeszli - do moich
dziadków, do moich wujków, do przewodników duchowych,
którzy tutaj byli, których ja tu widziałem. I ja się fascynowałem
ich wiarą. Dlatego też te korzenie dla nas są bardzo cenne; zanurzamy się tu w naszej historii.
Kiedy mi się poprawiło, poszedłem w góry - do Chochołowa,
do ks. Władysława Kosa. Tam pracowałem przez kilka lat. W
końcu nadszedł moment, kiedy mogłem zadecydować, gdzie bym
chciał być. Poprosiłem księdza kardynała, aby skierował mnie do
Stróży. Tam spędziłem kilkanaście lat. 6 lat temu ksiądz kardynał
poprosił, abym przeniósł się do Huciska i od tamtej pory pracuję
tam jako proboszcz.
Cdn.
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