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PIERWSZE CZYTANIE   Wj 22, 20-26 
To mówi Pan:
«Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy 
sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich 
skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się 
gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a 
dzieci wasze sierotami.
Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok 
ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie 
każesz mu płacić odsetek.
Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go 
oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne 
okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usły-
szę go, bo jestem litościwy».

DRUGIE CZYTANIE   1 Tes 1, 5c-10 
Bracia:
Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyj-
mując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, 
staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten spo-
sób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i 
Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że na-
wet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają 
o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście 
się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu 
i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, 
Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

EWANGELIA   Mt 22, 34-40 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduce-
uszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał 
wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Pra-
wie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest 
największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: 
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych 
dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».
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Na wniosek Pana Jana Smółki – Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji - Pani Jolanta Kupiec 
została uhonorowana Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku. Nagrody takie uzysku-
ją osoby i instytucje w szczególny sposób zasłużone dla kultury 
narodowej.

Pani Jolanta Kupiec zawodowo związana jest z MOKSiR w 
Chrzanowie, jako animatorka kultury, organizatorka konkursów 
poetyckich i recytatorskich, spotkań poetyckich, literackich, 
współredaktorka wielu tomików poezji wreszcie 20-letni Prezes 
Grupy Twórczej „Cumulus”. Poza pracą zawodową Pani Jola ak-
tywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta i naszej wspólnoty 
parafi alnej – od roku 1999 jest członkiem Zarządu Parafi alnego 
Oddziału Akcji Katolickiej działającego przy Parafi i Matki Bożej 
Różańcowej w Chrzanowie a ostatnio od 2011 roku Prezesem 
Oddziału, jak również członkiem Zarządu Diecezjalnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Akcja Katolicka 
jako stowarzyszenie katolików świeckich stawia sobie za cel tro-
skę o formację, duchowy rozwój człowieka w oparciu o wartości 
chrześcijańskie i naukę społeczną Kościoła Katolickiego. W myśl 
tych zasad Pani Jola Kupiec realizuje się w pracy zawodowej i 
społecznej. Za poświęcenie swojego czasu, zaangażowanie i chęć 
pracy z dziećmi i młodzieżą Jolanta Kupiec otrzymuje dziesiątki 
dyplomów, podziękowań i listów gratulacyjnych. To wszystko 
jest satysfakcją, ale jest jeszcze inny aspekt tej działalności - po 
prostu, tylko i aż  - ludzka przyjaźń i zaufanie, które towarzyszy 
Jolancie Kupiec w jej codziennym życiu, wypełnionym pracą dla 
innych, pracą, którą - jak sama często powtarza - bardzo kocha. A 
największą jej satysfakcją jest zapewne właśnie to wielkie wyróż-
nienie otrzymane od MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO, który w treści dyplomu pisze: „ …Mam 
prawdziwą satysfakcję i przyjemność przyznać Pani – w uznaniu 
Pani nieocenionych zasług dla kultury polskiej – NAGRODĘ 
SPECJALNĄ…”

Serdecznie gratuluję Joli uzyskanego wyróżnienia i serdecznie 
dziękuję w imieniu własnym i naszej wspólnoty za poświęcony 
czas, zaangażowanie i „serce do pracy”. Życzymy Ci, Jolu wszel-
kiej satysfakcji w życiu codziennym wypełnionym pracą dla in-
nych. Życzymy również odrobiny radości ze swoich spełnionych 
dokonań. Niech Pan Bóg błogosławi a Matka Boża zawsze Ci 
sprzyja. A teraz proszę w uzupełnieniu o garść istotnych szczegó-
łów dotyczących Ciebie i Twojej drogi. „W 1985 roku  podjęłam 
pracę zawodową w MOKSiR w Chrzanowie -  był to trafny wybór, 
gdyż znalazłam się na swoim miejscu. Kocham ludzi a praca w 
MOKSiRze to głównie kontakt z ludźmi.  Zakres mojej pracy jest 
bardzo szeroki i różnorodny. Jestem instruktorem kulturalno-
wychowawczym i zajmuję się: organizacją imprez kulturalnych, 
artystycznych, współpracuję z placówkami oświatowymi oraz z 

instytucjami kulturalnymi w mie-
ście i rejonie. W MOKSiRze nauczy-
łam się dobrej organizacji imprez 
i tym dzielę się z innymi. Jak już 
było wspomniane jestem członkiem 
Parafi alnego Oddziału Akcji Kato-
lickiej w naszej parafi i i od XVII lat 
współorganizuję nasz Festyn Para-
fi alny, który trwa trzy dni. W tym 
roku mieliśmy już V Pieszy Rajd 
Maryjny do Parafi i Świętej Rodziny 
w Chrzanowie i X Bieg Uliczny w 
hołdzie św. Janowi Pawłowi II.

Od 2011 roku jestem również 
członkiem Zarządu Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej gdzie 
współpracuję z innymi stowarzyszeniami organizując imprezy 
kulturalno-religijne m.in.: Ogólnopolski konkurs dla dzieci i 
młodzieży szkolnej „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu 
Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Organizatorem 
konkursu jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we 
współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz XII Małopolski Przegląd 
Pieśni Patriotycznej i  V Ogólnopolski Festiwal  Pieśni Patrio-
tycznej.” I jeszcze słowo Księdza Proboszcza:

Z radością przyjąłem wiadomość, iż cicha, spokojna i syste-
matyczna praca Pani Jolanty została dostrzeżona i nagrodzona (i 
to nie dlatego, że jest Prezesem naszego Parafi alnego Oddziału 
Akcji Katolickiej). W dzisiejszych czasach, kiedy to nastawieni 
jesteśmy na konsumpcjonizm, do większości spraw podchodzimy 
na zasadzie: „co ja z tego będę miał”, dostrzec człowieka, który 
troszczy się o rozwój i piękno ducha ludzkiego jest bardzo trudno. 
Pani Jolanta jest taką osobą; troszczy się to, byśmy mogli żyć do-
robkiem artystycznym naszego Miasta i regionu, a także rozwijali 
w sobie samych i młodych patriotyzm, miłość do Ojczyzny, do-
strzegając, że wypływają one z naszych chrześcijańskich korzeni. 
Jestem bardzo wdzięczny za pracę i zaangażowanie Pani Jolanty 
w Parafi i, pracę, której na co dzień może nie widać, a dopiero w 
czasie większych uroczystości „rzuca się w oczy”, bo już koniecz-
nie trzeba „wyjść przed szereg” – jak w czasie „Parafi ady”, gdzie 
pełni rolę Gospodarza Festynu, niby trzy dni, ale przygotowań 
parę miesięcy. I za tę pracę cichą, spokojną, wytrwałą i bezocze-
kiwania na uznanie i oklaski bardzo serdecznie Pani Jolancie 
dziękuję.

Serdecznie dziękuję Pani Jolancie Kupiec za możliwość przy-
bliżenia czytelnikom Jej postaci a Księdzu Proboszczowi za ciepłe 
słowa skierowane do laureatki.

 Szczęść Boże !!! 
Ryszard Wroński

Co słychać w parafii ?
Pani Jolanta Kupiec laureatką Nagrody Specjalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 

2014
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Z życia k ościoła

- Rzym, 21 X: liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II
Jutro po raz pierwszy w całym Kościele liturgia wspomina św. 

Jana Pawła II. Z tej okazji kaplica rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie 
Papież Polak wielokrotnie był hospitalizowany, będzie odtąd 
miała go za patrona. Podczas specjalnej uroczystości w szpitalnej 
kaplicy zostaną również umieszczone relikwie nowego świętego. 

Szczególne obchody przewidziano także w rzymskim Domu 
Polskim Jana Pawła II przy Via Cassia. Działa w nim również 
Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfi katu Jana Pawła II. 
Tamtejszym uroczystościom towarzyszyć będzie hasło „Rodzino, 
stań się tym, czym jesteś!”. W programie przewidziano m.in. 
Mszę dziękczynną za kanonizację Papieża Polaka (godz. 18:00), 
Różaniec w intencji rodzin oraz odtworzenie homilii Jana Pawła 
II wygłoszonej 3 czerwca 1991 r. w Kielcach. 

- Narkomani leczeni najskuteczniej w ośrodkach religijnych
Efektywność procesów rehabilitacji i resocjalizacji narko-

manów w ośrodkach prowadzonych w Rosji przez organizacje 
religijne jest wyższa niż w podobnych instytucjach państwowych. 
Tak uważa kierowniczka Wydziału Współpracy Międzyresorto-
wej Federalnej Służby Federacji Rosyjskiej ds. Kontroli nad Nar-
kotykami Olga Miszina.

Zdaniem rosyjskiej urzędniczki sukcesy i efektywność w 
leczeniu narkomanii przez organizacje religijne wynika z tego, 
że Kościół i inne wspólnoty wyznaniowe zajmują się leczeniem 
narkomanii nie tyle w ścisłym, medycznym sensie tego słowa, 
ale kładą akcent na duchowe odrodzenie osobowości pacjenta. 
Podkreśliła ona, że jej resort współpracuje obecnie z ponad 150 
organizacjami religijnymi. Najwięcej organizacji związanych jest 
z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i Duchownym Kierow-
nictwem Muzułmańskim. Organizacje prawosławne posiadają 
ponad 60 ośrodków rehabilitacyjnych na terenie całego kraju, a 
muzułmanie jeden, w Republice Baszkortostanu.

- Indie: dramatyczne statystyki ataków na mniejszości reli-
gijne

Ze zdecydowanym apelem o powstrzymanie przemocy wobec 
mniejszości religijnych, skierowanym do rządu centralnego, a 
także do administracji kilku stanów w Indiach, zwróciła się je-
zuicka organizacja społeczna JESA (Jesuits in Social Action). Do-
maga się ona „podjęcia pilnych działań mających na celu zakoń-
czenie zaaranżowanej, a motywowanej nienawiścią i przemocą, 
kampanii wobec mniejszości religijnych”. Zakonnicy podkreślają 
także, że takie działania destabilizują harmonię społeczną w wie-
lu miejscach kraju.

W specjalnym oświadczeniu czytamy, że jawne popieranie 
radykalnych grup hinduistycznych ekstremistów przez przywód-
ców politycznych wywołało już prawdziwą falę przemocy. Media 
donoszą, że od maja do września tego roku doszło do ponad 600 
aktów agresji przeciwko mniejszościom. Jezuici podkreślają, 
że panująca bezkarność dodatkowo zachęca do nielegalnych, 
agresywnych działań. „Kampania nienawiści, przemocy i gróźb 
zaszokowała nie tylko mniejszości religijne, ale całe społeczeń-

stwo obywatelskie, prawników i ludzi nauki. Rząd jednak wciąż 
milczy. Dlatego apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, 
które powstrzymają rodzące się napięcia w społeczeństwie” – na-
pisali w oświadczeniu jezuici z organizacji JESA.Podobne apele 
do władz różnego szczebla wystosowało także ponad 30 innych 
organizacji broniących praw człowieka w Indiach. Wszystkie do-
magają się ochrony praw mniejszości, a w szczególności prawa do 
godnego życia dla wszystkich obywateli tego kraju.

- Beatyfi kacja Pawła VI: pokorne i prorocze świadectwo
 Wielki Papież, odważny chrześcijanin, niestrudzony 

apostoł, sternik Soboru – tak o Pawle VI mówił w homilii Ojciec 
Święty, tuż po tym, jak zaliczył go w poczet błogosławionych. 
Uroczystość była skromna, jak skromny był za życia Papież Mon-
tini. Na placu św. Piotra było 70 tys. wiernych, a zatem niewiele 
więcej niż na coniedzielnej modlitwie Anioł Pański. Z rodzimej 
Bresci przybyły 2 tys. wiernych, z Mediolanu, gdzie Giovanni Bat-
tista Montini był arcybiskupem, 3 tys. Ponieważ grób Pawła VI 
nie został otwarty, na liturgii nie było relikwii jego ciała, a jedynie 
podkoszulek splamiony jego krwią w czasie zamachu na w Ma-
nili na Filipinach w 1970 r. Miłym akcentem na beatyfi kacyjnej 
Eucharystii była obecność Papieża Seniora, który przez Pawła VI 
został włączony do kolegium kardynalskiego.

Franciszek chętnie przyznaje, że Paweł VI był papieżem jego 
młodości. Dziś w homilii publicznie podziękował za dar jego 
pontyfi katu. „Dziękujemy nasz drogi i umiłowany papieżu Pawle 
VI! Dziękujemy za Twoje pokorne i prorocze świadectwo miłości 
do Chrystusa i Jego Kościoła!” – powiedział Franciszek.„W swych 
osobistych zapiskach – mówił Papież – wielki sternik Soboru 
stwierdził: «Może Pan mnie powołał i trzyma mnie na tej posłu-
dze, nie dlatego, abym miał jakieś w tej dziedzinie zdolności, czy 
też abym rządził i ocalił Kościół od jego obecnych trudności, ale 
abym nieco dla Kościoła wycierpiał i aby było jasne, że to On, a 
nie kto inny prowadzi go i ocala» (8 grudnia 1965 r.). W tej po-
korze jaśnieje wielkość błogosławionego Pawła VI, który, kiedy 
kształtowało się społeczeństwo zlaicyzowane i wrogie, potrafi ł 
kierować z dalekowzroczną mądrością – a czasem w samotności 
– sterem łodzi Piotrowej, nigdy nie tracąc radości i ufności w 
Panu”.O postaci Pawła VI Franciszek mówił też w rozważaniu 
przed modlitwą Anioł Pański. Pozdrawiając pielgrzymów, którzy 
przybyli na beatyfi kację, zachęcił do naśladowania jego przykła-
du.„Mocno wspierał on misję ad gentes, o czym świadczy przede 
wszystkim adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, którą za-
mierzał rozbudzić na nowo misyjne zaangażowanie Kościoła. Ta 
adhortacja wciąż jest aktualna – podkreślił Franciszek. – Należy 
podkreślić ten aspekt pontyfi katu Pawła VI właśnie dziś, gdy 
obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Chciałbym też podkreślić 
głęboką pobożność maryjną bł. Pawła VI. Lud chrześcijański bę-
dzie zawsze wdzięczny temu papieżowi za adhortację apostolską 
Marialis cultus i za ogłoszenie Maryi Matką Kościoła na zakoń-
czenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II”.
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I wy błogosławieni jesteście. według św. Mateusza

Dlaczego dziś nie ma świętych? Chciałbym zobaczyć prawdzi-
wego świętego.

Panie mój, czy święty to taki sztywny, kamienny, z zimnym 
wzrokiem, z lilią w ręku? Ale dziś śmiesznie by wyglądał. Nie chcę 
być takim świętym.

Dopiero co było święto Wszystkich Świętych. Dzień złoty je-
sienią i świętością świętych, a jednak smutny, bo tylu już odeszło. 
Ludzie kwiaty im przynieśli — jak na imieniny. Światła zapalili 
jak dla szukających drogi. Czy oni gdzieś żyją? Czy ktoś z nich jest 
świętym?

Dziecko moje! O takie trudne rzeczy mnie pytasz. Tak,  oni 
żyją. Przecież Ojciec uczynił ciało człowieka z ziemi i tchnął w nie 
swoje życie. Ciało więc wróci do ziemi, ale życie wróci do Boga.  
Ojciec stworzył  człowieka do  nieśmiertelności. Przez grzech 
przyszła śmierć.

Przyszedłem do was, abyście przez wiarę życie mieli i mieli je 
w obfitości.

Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzącym 
życie nie kończy się, tylko się zmienia.

Przecież przez chrzest zostałeś wszczepiony w moją śmierć 
i zmartwychwstanie. Jeśli ze mną umarłeś dla grzechu, to i ze 
mną zmartwychwstaniesz i ze mną zawsze żyć będziesz. Dziecko 
moje!

Przecież wiesz, jak bardzo pragnę, abyście byli świętymi. Chcę 
wszystkim dać po denarze.

„Przez chrzest uczyniłem cię moim  świętym i umiłowanym. 
Powołałem cię do społeczności świętych. Wyniosłem cię ponad 
aniołów. Ciało twoje stało się świątynią Boga. Dałem ci siebie jako 
Chleb. Przecież w tobie płynie moja Krew. Przecież twoje ciało jest 
cząstką mojego! Dlaczego boisz się świętych?

Prosiłem was: bądźcie doskonali jak Ojciec wasz w niebie. 
Święty to ten, który bardzo chce być do Ojca podobny. Święty nie 
ogląda się wstecz, nie wraca do domu, nie odrywa ręki od pługa, 
ale.spieszy się do Ojca. Święty wszystko czyni dobrze, chce się 
Ojcu podobać. Święty zapomni czasem, że jest.

Mówiłam ci, że świętymi są ubodzy, ci pierwsi wejdą do nieba 
i otrzymają je na własność.

Święci krótko są smutni, a potem zawsze szczęśliwi. Święci 
nie krzyczą, a takich Bóg usłyszy.

Święty szuka sprawiedliwości, ale nie spodziewa się jej od 
ludzi, liczy na Ojca, który jest sprawiedliwy.

Święty ludziom zawsze przebaczy, bo chce, aby Ojciec jemu 
prze-baczyŁ

Święty bardzo kocha Ojca i chce Go szybko zobaczyć. Tam, 
gdzie znajdzie się święty, ludziom jest lepiej. Święty potrafi cier-
pieć, umierać i iść prosto do nieba. I wy jesteście świętymi, ale 
nie wszyscy.

Rozejrzyj się. Tylko się nie pomyl. To nie ci, co mówią: Panie, 
Panie... To nie ci, co głupimi minami straszą ludzi jak upiory. Co 
dają jałmużnę, aby wszyscy widzieli, i co modlą się na rogach, 
aby wszyscy ich chwalili. To nie obłudnicy, groby pobielane, żmi-
jowe plemię, wilki w owczych skórach — ci umrą w grzechach 
swoich. Rozejrzyj się, dziecko, wśród tych, co odeszli. Rozejrzyj 
się wśród tych, którzy żyją.

Na pewno znajdziesz wśród nich wielu świętych, w ich oczach 
zobaczysz niebo.

Panie, więc mama moja jest święta? Czy Janek z Maćkiem są 
w niebie?

Rozumiem, dlaczego dziś mówiłeś mi o rzeszy świętych, 
której nikt nie mógł przeliczyć, o białych męczennikach. To oni 
wszyscy są w niebie? To oni wszyscy są święci i szczęśliwi z Tobą? 
Ja naprawdę muszę się spieszyć, bo życie jest krótkie. Przecież Ty 
chcesz, żebym był zimnym albo gorącym, letnimi się brzydzisz.

Panie, tyle mam jeszcze do zrobienia.
Lekcje w szkole, muzyka, sport, języki, lektura, film, teatr, 

zabawy, chleb trzeba zebrać, podzielić, ludziom pomóc, jeszcze 
tyle nauki.

Panie, dni mam za krótkie, Panie, pomóż mi, bo sił mi brak-
nie.

Ks. Tymoteusz 

ŚWIĘTY
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1. Czego dowiedzieli siê 
faryzeusze? 

2. O co zapyta³ Jezusa 
uczony w Prawie? 

3. Na czym opiera siê 
ca³e Prawo 
i Prorocy? 

Święci z Polski

Polska księżna rodem z Węgier, 
dzięki niej do woli 
każdy Polak swoją zupę
i ziemniaki soli.

Bardziej niż klejnoty 
miłowała cnoty. 
Tak jak królów wielu, 
leży na Wawelu.

Mieszkał w bieszczadzkiej puszczy
i w bernardyńskim klasztorze. 
Czy w lesie, czy wśród ludzi, 
Królestwo głosił Boże.

Święty inżynier i karmelita, 
postać naprawdę znakomita. 
Ratował wszystkie „czarne owce”, 
co zabłądziły na manowce.

Był powstańcem, był malarzem
i ojcem ubogich, 
doszedł wprost do Pana Boga, 
choć bez jednej nogi.

Jako rektor, potem biskup, 
służył ludziom całe życie, 
dzielnie mu w tym pomagały 
siostry z sercem na habicie.

Imię jej - Urszula, 
habit - prosty, szary. 
Misja - służba dzieciom, 
Od Boga - moc wiary.

Od niej Ojciec Święty 
uczył się w pokorze tego, 
jak czcić trzeba miłosierdzie Boże.

Kult Niepokalanej
głosił w całym świecie. 
Zginął w Oświęcimiu. 
Kto taki? Już wiecie?

1 XI 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych

ZGADNIJ, O KIM MOWA? 
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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15 
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30, 
18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. Stanisław Jaśkowiec, R.M., dziekan dekanatu Wadowice Północ* Wikariusze - ks. Piotr Wiktor, ks. Adam 
Garlacz, ks. Janusz Korbel, ks. Stefan Trojan, wyśw. 1995, ks. Piotr Sobala, wyśw. 1994, wizytator katechetyczny rejonu VI *
W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks. Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafi i mieszka: o. Eugeniusz 
Chuchro OCD, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Roków (301), Wadowice – część (9566)

Wadowice, Parafi a Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa� mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–sob. 
8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 
Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wikariusze: ks. Krys� an Piwowarczyk, ks. Dominik Popielarczyk, ks. 
Jacek Szydło, moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej, ks. Artur Czepiel * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Gorzeń Dolny (518), Gorzeń Górny (253), Hobot (200), Wadowice – część (ok. 9400), Zawadka (700)

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00 
(17:00 w okresie zimowym) Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:15; 10:30; 11:45 i 18:00 (17:00 w okresie zimowym)

PAPIESKI FESTIWAL PIOSENKI 
I PIEŚNI RELIGIJNEJ – „BARKA”

Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie 
do udziału w Papieskim Festiwalu Pieśni i Pio-
senki Religijnej „Barka”. Jak informują organi-
zatorzy, artystów chętnych do udziału w tym 
wydarzeniu nie brakowało. Zgłosiło się ponad 
810 osób - w tym soliści, duety, schole, chóry 
oraz zespoły. 

Po wstępnych eliminacjach do festiwalu 
ostatecznie zakwalifi kowały się 454 osoby i to 
one zaprezentowały się w sobotę, 11 paździer-
nika, podczas przesłuchań w Wadowickim Cen-
trum Kultury. Wyłonieni w przesłuchaniach 
zwycięzcy wystąpili w niedzielny wieczór w sali 
teatralnej WCK podczas Koncertu Laureatów. 
Gościem specjalnym tego wieczoru był zespół 
pop-gospelowy TGD.
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I PAPIESKI FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI RELI-
GIJNEJ – WADOWICE 2014 – „BARKA”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

Drodzy Młodzi Przyjaciele!
(…) ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan 

Jezus skierował kiedyś do Piotra: Duc in altum! – Wypłyń 
na głębię! To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora 
Galilejskiego miało sens praktyczny – była to propozycja, 
aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz jeszcze 
zarzucił sieci. Równocześnie jednak miało ono głęboki sens 
duchowy: było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je 
Piotr i zawierzył: „Panie, (…) na Twoje słowo zarzucę sieci” 
(Łk 5, 5). (…)

Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was: 
Wypłyń na głębie! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość 
i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębie! Odkryj głębię 
własnego ducha. (…) Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i 
podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują 
twojego świadectwa. Nie bój się! Wypłyń na głębię! – jest przy 
tobie Chrystus.”

To słowa św. Jana Pawła II – Papieża i naszego Rodaka. 
I trzeba przyznać, że to On znowu tu zamieszał. To tutaj, w 
Wadowicach wszystko się zaczęło… i jego życie, młodość, ka-
płaństwo… I ten Pierwszy Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej 
„Barka” też! Czuliśmy Jego obecność podczas wczorajszych 
przesłuchać, On pewnie natchnął swoją osobą organizatorów, 
wspierał jurorów, a Was wszystkich, Kochani zaprosił wczo-
raj na przesłuchania i dzisiaj, na koncert laureatów.

Pozwólcie, że zanim jury odczyta wyniki przesłuchań 
konkursowych, podzielę się krótką refleksją. Jury wyraża 
uznanie za wysoki poziom i różnorodność prezentowanych 
utworów. To wezwanie: „Wypłyń na głębię” podjęło 
bowiem bardzo wielu wykonawców. Nie tylko pokonali 
zniechęcenie współczesnego świata, ale odkryli głębię 
własnego ducha. Gratulujemy im! Wszyscy wykonawcy 
zasługiwali na wyróżnienie i nagrody! Jesteście praw-
dziwymi świadkami wiary! Cieszy nas olbrzymie zain-
teresowanie tą pierwszą edycją festiwalu: uczestników 
z różnych rejonów i przekrojów wiekowych - od dzieci 
najmniejszych począwszy, poprzez młodzież i dorosłych, 
zarówno solistów, jak i zespoły, schole, chóry i duety. 

Dało się odczuć 
atmosferę rado-
ści z wykony-
wanych pieśni, 
zaangażowania 
w ich przygoto-
wanie, ciekawe 
aranżacje i 
i n t e r p r e t a c j e 
utworów, bo-

gactwo treści artystycznej, a przede 
wszystkim chęć muzykowania na 
chwałę Pana Boga. Już patrzymy z na-
dzieją na kolejne edycje festiwalu, tym 
bardziej, że przed nami Światowe Dni 
Młodzieży i ta zachęta ciągle aktualna 
naszego papieża Jana Pawła II dla każ-
dego i każdej z Was: wypłyń, zawierz 
Chrystusowi i podejmij swą życiową 
misję.

Niewątpliwie tę misję podjęli wszy-
scy opiekunowie zespołów i wykonaw-
ców: nauczyciele, rodzice, księża i 
siostry zakonne, którzy przygotowali 
i nieustannie towarzyszą oraz pracują 
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ze swoimi podopiecznymi, co wyraźnie dało się zauważyć pod-
czas przesłuchań. Gratulujemy Wam również i powtarzamy za 
świętym papieżem: młodzi Was potrzebują, potrzebują wciąż 
przewodników.

Wyrazy uznania kierujemy w stronę organizatorów Festiwa-
lu. Dziękujemy za otwartość Urzędu Miasta Wadowice z panią 
burmistrz na czele, ale również zaangażowanie p. Anny Makuch 
i p. Agnieszki Ogiegło. Dziękujemy za techniczną i logistyczną 
organizację Wadowickiemu Centrum Kultury z p. dyr. Piotrem 
Wyrobcem, p. Tamarą Wiecheć i p. Pawłem Jaroszem. Podziwia-
liśmy wczoraj ciepło i sposób prowadzenia przesłuchań na scenie 
p. Elżbiety Piątek, konferansjera. Podziękowania kierujemy rów-
nież dla Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach z ks. probosz-
czem ale przede wszystkim z ks. Adamem Garlaczem, dobrym 
duchem tego festiwalu.

Jakby to dopowiedział papież: „Sercem obejmuję każdego i 
każdą z was. Stale proszę Boga, aby prowadził was przez życie 
w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech łaska Chrystusa zawsze 
wam towarzyszy.”

A teraz jury w składzie: p. dr hab. Beata Borowska, p. mgr 
Piotr Piecha oraz przewodniczący ks. Tomasz Pilarczyk ogłasza 
wyniki Papieskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej „Bar-
ka”:

Wyróżnienie dla żeńskiego chóru kameralnego „New Can-
tica”

Wyróżnienie dla grupy przedszkolaków „Wiewiórki”

W kategorii zespołów dziecięco-młodzieżowych”
III miejsce- „Ogniki Radości”
II miejsce- schola „Gaudenti”
I miejsce- schola „Podaruj radość im. bł Karola Gnocchi

W kategorii solistów:
III miejsce- Julia Jarząbek
II miejsce- Kinga Mrowca-Kuscorz
I miejsce- Sabina Polak

Nagrodę brązowej statuetki „Barka” przyznano solistce Do-
minice Pater

Nagrodę srebrnej statuetki „Barka” przyznano zespołowi wo-
kalno-instrumentalnemu „Matula”

Nagrodę złotej statuetki „Barka” przyznano zespołowi wo-
kalno-instrumentalnemu „Attacca”

Ks. Tomasz Pilarczyk

Jest Absolwentką Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Lublinie w 
klasie skrzypiec i Zawodowego Stu-
dium Piosenkarskiego w Poznaniu. 
Była Laureatką Festiwali Piosenki 
Francuskiej w Lubinie. W 1993 
roku wystąpiła na Jubileuszowym 
Festiwalu w Opolu. W roku 1989 
rozpoczęła zawodową działalność 
artystyczną w zespole „Mazowsze” 
oraz w Państwowym Teatrze Roz-
rywki w Chorzowie.

Występowała u boku Jana Pie-
trzaka w kabarecie „Pod Egidą”. 
Brała udział w programach

artystycznych: Andrzeja Ro-
siewicza, Krystyny Giżowskiej i 
Krzysztofa Krawczyka.

Samodzielną działalność ar-
tystyczną rozpoczęła w 1996 r. 
Nawiązała współpracę z produ-
centami muzycznymi: Pawłem 
Serafińskim, Dariuszem Fanusem, 
Aleksandrem Musiałowskim i od 
tego czasu regularnie ukazują się 
jej solowe płyty. Była Przewodni-
czącą ds. Artystycznych i Kultural-
nych Międzynarodowej Parafiady 

Monika Grajewska

Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Monika Grajewska występuje w 

Polsce i poza jej granicami, m.in.: 
w Niemczech, Szwecji, Kanadzie. 
W roku 2003 rozpoczęła cykl 
Koncertów Papieskich z udziałem 
Rafała Królikowskiego. Znana jest 
z interpretacji poezji ks. bp. Józe-
fa Zawitkowskiego z muzyką ks. 
prof. Wiesława Kądzieli.

W ubiegłą niedzielę w bazylice 
wadowickiej podczas liturgii Mszy 
św. oraz po niej śpiewała Monika 
Grajewska. Udzieliła też dla naszej 
gazety krótkiego wywiadu który 
zamieszczamy poniżej: 

 Pozdrawiam wszystkich bardzo 
serdecznie. Do Wadowic przybyłam z 
okazji zbliżającego się dnia 22 paździer-
nika - wspomnienia św. Jana Pawła II. 
Z tej okazji przez cały dzisiejszy dzień 
śpiewam tu pieśni, przede wszystkim 
papieskie, w większości księdza biskupa 
Zawitkowskiego, jak np. „Janie Pawle 
teraz przyjdź”. 

- Czy spotkała się Pani osobi-
ście z Janem Pawłem II?



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

26 października 201410 

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

 1126 października 2014

Będąc nastolatką bardzo często spo-
tykałam się z Ojcem świętym, uczestni-
cząc we wszystkich spotkaniach, które 
odbywały się w Polsce. spotkałam się 
z Ojcem świętym w Lublinie, kiedy 
odwiedzał moje rodzinne miasto, spo-
tkałam się z nim dwa razy w Krakowie. 
Niestety, były to spotkania z daleka; nie 
miałam tego szczęścia, aby dotknąć go 
osobiście, czy chociażby z nim poroz-
mawiać. Wiem jednak, że teraz w niebie 
też słyszy i błogosławi...

- Co Pani zdaniem jest najbar-
dziej charakterystyczne dla osoby 
Ojca świętego, co najbardziej 
przemawia do ludzi?

- Jestem wychowanką ojców kar-
melitów. Ojcowie od „nastu” lat pro-
wadzili mnie i byli moimi przewodni-
kami duchowymi. Dzięki nim właśnie 
poznałam ukochanego papieża. Jeździłam z nimi na spotkania z 
Ojcem świętym (wówczas byłam jeszcze w scholi). Bardzo moc-
no utkwiły mi słowa Ojca świętego (tego też uczyli mnie ojcowie 
karmelici) odnośnie tego, by od siebie wymagać, nawet jeśli inni 
by nie wymagali. I tę naukę wcielam w swoje życie. To mi pomaga 
trwać, żyć, działać.

- Czy była Pani wcześniej w Wadowicach?
- Byłam raz w przeszłości. wówczas znajdowało się tu jeszcze 

stare muzeum. Mam nadzieję, że jutro obejrzę nowe. 
- Jak Pani postrzega to miasto; czy coś się zmieni-

ło?
- Z pewnością Wadowice wypiękniały; mam nadzieję że i 

dusze Wadowiczan są równie piękne. Macie ogromne szczęście, 
ponieważ ocieracie się na co dzień o świętość. 

- Kiedy zaczęła Pani śpiewać i co do tego Panią 
pociagnęło? 

- Od najmłodszych lat grałam na skrzypcach (chodziłam do 

szkoły muzycznej w Lublinie). Gdzieś w 7 klasie ojcowie karme-
lici wręcz nakazali mi, abym uczestniczyła w zajęciach chórku i 
bym zasiliła scholę młodzieżową. Było to naturalne, skoro cho-
dziłam do szkoły muzycznej. Ojcowie wręcz egzekwowali to ode 
mnie. A potem tak bardzo mi się spodobały pieśni religijne, że 
stały się dla mnie czymś powszednim i naturalnym. Piosenka re-
ligijna towarzyszy mi od najmłodszych lat, pomaga mi nadrobić 
zaległości w modlitwie. Mam nadzieję, że śpiewając, modlę się 
podwójnie. Tym bardziej jest mi miło, jeżeli te pieśni są dobrze 
przez ludzi przyjmowane, jeżeli ten śpiew im pomaga się modlić, 
jeżeli jest na chwałę Bożą. Serce mi się wówczas raduje i z tym 
większą radością nagrywam kolejną płytę. 

- Co chciałaby Pani przekazać Wadowiczanom?
- Kochani, Bogu dziękujcie, że Ojciec święty urodził się wła-

śnie tutaj, w Wadowicach. Cieszę się, że mogłam tu przejechać i 
serdecznie za to dziękuję księdzu Kustoszowi.

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. 

Czcigodny Księże Proboszczu Tadeuszu! 
W dniu Twoich imienin składamy Ci naj-
serdeczniejsze wyrazy wdzięczności za Two-
ją posługę kapłańską wraz z życzeniami 
wszelkiego dobra, radości i pomyślności 
oraz obfitości darów Bożych na kapłańskiej 
drodze życia, jak również opieki Matki Bo-
żej Fatimskiej. Szczęść Boże! 
Parafianie oraz czytelnicy i redakcja 
„Carolusa” 
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W miesiąc po 36. rocznicy wyboru wyjątkowego wa-
dowiczanina na Stolicę Piotrową – odbędzie się 16 listo-
pada głosowanie na nowe władze samorządowe. Każdy 
może startować do objęcia tych stanowisk. Przez oddany 
nasz głos oceniamy przydatność kandydatów. Będzie to 
nasze rozważne i odpowiedzialne wybieranie. Na pewno 
nie jest to randka w ciemno. Wiemy bardzo dużo o kan-
dydatach i ich rodzinach. Nie są oni nam narzuceni, ani 
– tak jak dawniej – przywiezieni w teczkach. Oni żyją i 
pracują wśród nas. Znając ich rodziny wiemy, że niedale-
ko pada jabłko od jabłoni. Są to wolne wybory.

Wadowice bardzo zyskały poprzez to, że z niezba-
danych wyroków Opatrzności Bożej stały się miejscem 
urodzenia, dzieciństwa i młodości Świętego Jana Pawła 
II. Przez te fakty miasto jest znane nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Dzięki temu, że Ojciec Święty był aż trzy razy 
w swym rodzinnym mieście, jeszcze bardziej je rozsławił. 
Na co dzień widzimy, jak wielu pielgrzymów do nas przy-
bywa. To miasto jest coraz bardziej zauważalne. Bardzo 
wielu wadowiczan dzięki licznym pielgrzymkom ma 
pracę, ma chleb. Sklepy, restauracje, stacje benzynowe, 
hotele, itp. bardzo się ożywiły. Różnorodne służby piel-
grzymom stały się ciekawą ofertą dla chętnych do pracy.

Podtrzymywanie natężenia duchowości papieskiej, a 
nawet jej rozwój poprzez różne imprezy religijne i świec-
kie jest ciągłym zadaniem gospodarzy, tak duchownych 
jak i świeckich tego miasta.

Do tworzenia papieskiej atmosfery naszego miasta 
bardzo przyczyniła się obecna Burmistrz, Pani Ewa 
Filipiak. Po wielu latach kierowania naszym miastem 
trzeba przypomnieć choć niektóre inicjatywy tyczące 
tego tematu. Nie można zapomnieć, że do przybycia po 
raz trzeci Ojca Świętego do swego miasta bardzo przyczy-
nił się Jego Przyjaciel, a nasz Proboszcz, niezapomniany 
ks. Infułat Kazimierz Suder wraz z Panią Burmistrz Ewą 
Filipiak. To ten duet z odwagą i wielką pokorą przedstawił 
Ojcu Świętemu prośbę do kolejnego nawiedzenia swego 
miasta. Trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do naszego 
grodu, podczas której ukoronował obraz Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy, była największym wydarzeniem we współczesnej 
historii naszego miasta. Świetne przygotowanie Wadowic do 
tej pielgrzymki było w dużej części zasługą ekipy Pracowników 
Urzędu Miasta, którą kierowała jej Szefowa. Zjazdy szkół noszą-
cych imię Jana Pawła II, które od 2000 roku odbywają się 18 maja, 
a także wspaniałe granie na naszym rynku orkiestr strażackich 
to także czytelny akcent Gospodarza miasta. Ileż przez ten czas, 
gdy na Stolicy Św. Piotra zasiadał Święty Wadowiczanin, a póź-
niej z okazji Jego choroby, śmierci, pogrzebu było przejmujących 
spotkań i uroczystości, w których bazylika i rynek bardzo ze sobą 
współpracowały. Uroczystości beatyfikacyjne i kanonizacyjne są 
nie do zapomnienia. To też był wielki wkład Włodarzy miasta. 
Jakże nie dziękować za tę ogromną pracę. Dzięki niej Wadowice 
stały się sławne. Do Wadowic wróć! – śpiewano… i powracano.

Jest też inny, piękny rozdział służby Wadowicom Pani Bur-
mistrz poprzez tzw. zbratanie miast papieskich. Stały się one 
okazją do różnorakiej wymiany religijno-kulturalnej. Wymagały 
one dużej pomysłowości, a także pochłaniały wiele trudu Włoda-
rzy naszego miasta. Dzięki tej pracy otwierały się Wadowice na 
różne europejskie miasta, z których pochodzili papieże.

Nie do przecenienia jest dbanie o rozwój umysłowy i fizyczny 
dzieci i młodzieży poprzez troskę o przedszkola i szkoły. Dom 
Kultury i bibliotekę. Wybudowanie basenu oraz różnorakich 
miejsc rekreacyjnych.

Wprowadzenie Wadowic na szerokie, europejskie wody to 
piękna karta współczesnych rządów naszym miastem.

ks. infułat Jakub Gil

Uznanie
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Burmistrz Wadowic Ewa 
Filipiak została odznaczona 
Złotym Krzyżem Małopolski, 
najwyższym odznaczeniem 
honorowym Województwa Ma-
łopolskiego. Krzyż nadał Zarząd 
Województwa Małopolskiego, a 
wręczono go podczas spotkania 
podsumowującego IV kadencję 
samorządu wojewódzkiego.

Władze Małopolski zorgani-
zowały w auli Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Wadowicach 
spotkanie podsumowujące IV 
kadencję Zarządu Województwa 

Wspólnie z parafią św. Piotra Apostoła wadowic-
ka „Solidarność” zorganizowała obchody 30. roczni-
cy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki. Dokładnie 19 października obchodzi-
liśmy liturgiczne wspomnienie błogosławionego, to 
tego dnia 1984 roku ksiądz Popiełuszko został bru-
talnie zamordowany przez funkcjonariuszy służby 
bezpieczeństwa PRL.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem „Solidar-
ności” dlatego też w Wadowicach nie mogło zabrak-
nąć upamiętnienia 30. rocznicy jego męczeńskiej 
śmierci. W minioną niedzielę (19.10) w kościele św. 
Piotra Apostoła została odprawiona Msza święta 
– wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Udział w niej wzięli m.in. przedsta-
wiciele komisji zakładowych „Solidarności” oraz 
przedstawiciele samorządu wadowickiego na czele z 
burmistrz Wadowic Ewą Filipiak. Mszy świętej prze-
wodniczył ks. dziekan Tadeusz Kasperek, homilię 
wygłosił ks. Artur Czepiel i ks. Robert Piwowarczyk.

Po Mszy św. wierni przeszli w procesji do pomnika błogo-
sławionego, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W 
imieniu samorządu wadowickiego kwiaty złożyła burmistrz Ewa 

Krzyż Małopolski dla 
burmistrz Wadowic

Małopolskiego. Na spotkaniu prezentowano i omawiano zakres 
inwestycji oraz działań podjętych przez ostatnie cztery lata. Pod-
czas 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 miesz-
kańcom 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 nie po-
siadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz 
społeczności lokalnych przyczyniające się do rozwijania społe-
czeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek 
regionu.

Wadowice pamiętały 
o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

Filipiak, a w imieniu wadowickiej „Solidarności” jej przewodni-
czący Zdzisław Szczur. Organizatorzy składają podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości.
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Odprawiane przez księdza Popiełuszkę Msze święte w inten-
cji Polski gromadziły tysiące wiernych. Był charyzmatycznym 
kapłanem, kapelanem „Solidarności” dawał przykład i nadzieję 
w szarej rzeczywistości stanu wojennego. Jego porwanie i mę-

czeńska śmierć wstrząsnęły naszym krajem. 6 czerwca 2010 r. ks. 
Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym, a 20 wrze-
śnia 2014 r. nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego.

W sobotę 27 IX w wadowickiej 
bazylice zgromadzili się na Euchary-
stii rozpoczynającej jesienny Dzień 
Skupienia, katecheci Rejonu VI. 
Mszy świętej przewodniczył ks. 
wizytator Piotr Sobala. Poniżej 
zamieszczamy słowo wstępne i ka-
zanie ks. wizytatora.

Gromadzimy się tu, aby Bogu oddać 
cześć i uwielbienie. Stajemy tutaj, aby za-
nosić nasze gorące prośby, nasze dziękczy-
nienia. W sposób szczególny tutaj dzisiaj 
witam pielgrzymów z parafii Łabowa, św. 
Stanisława, biskupa i męczennika, z księ-
dzem Andrzejem, który modli się i obej-
muje swoimi modlitwami pielgrzymów. Ja 
witam również katechetów z rejonu. 

Dzisiaj spotykamy się przy ołtarzu, 
aby Panu Bogu polecić nasze troski. aby 
na moment zamyślić się, zdobyć się tutaj 
na chwilę refleksji przy Mistrzu i Nauczycielu. Sami jesteśmy na-
uczycielami i mamy być mistrzami dla tych, którzy zostali nam 
powierzeni w szkole, w salach lekcyjnych. Ale aby być nauczy-
cielem, aby być mistrzem, trzeba od najwyższego Nauczyciela i 
Mistrza uczyć się świętości. 

Zanosimy nasze modlitwy, nasze dziękczynienia za wsta-
wiennictwem patrona dnia dzisiejszego - świętego Wincentego 
a Paulo, ale również za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, 
który tutaj uczył się świętości i tej świętości nauczył się w sposób 
doskonały. Abyśmy mogli z czystym sercem w tej Mszy  świętej 
uczestniczyć, wpierw przepraszajmy dobrego Boga za wszystkie 
nasze grzechy, nasze zaniedbania i nasze niewierności. 

Kazanie:
Wszyscy byli pełni podziwu dla wszystkich czynów Jezusa... 

Jakże często jesteśmy pełni podziwu, kiedy słuchamy Ewangelii, 
kiedy wczytujemy się w Chrystusowe słowa. Pełni podziwu je-
steśmy dla tego wszystkiego, co Jezus zdziałał w swoich cudach 
i w swoich znakach. Pod jakże wielkim wrażeniem jesteśmy, gdy 
Jezus przepowiada do nas w przypowieściach. Jakże ogromne 
wrażenie robią na nas te niezwykle malownicze obrazy, które 
Jezus rysuje w naszej wyobraźni. Jakże pełni podziwu jesteśmy 
dla prostoty tych porównań, które tłumaczą nam Bożą rzeczy-
wistość, rzeczywistość królestwa Bożego. Jakże pełni podziwu 
jesteśmy dla tych obrazów, które Jezus przed nami maluje w 

Bazylika - 27 IX 

Dzień skupienia katechetów

tak prosty i trafny sposób po-
równując rzeczywistość ludzką 
z rzeczywistością królestwa 
Bożego. Jakże pełni podziwu 
jesteśmy dla tych przypowieści 
Jezusowych, barwnych i ma-
lowniczych, które niemal na za-
wsze wpisują się w nasze serca. 
I tak długo jesteśmy w stanie o 
nich pamiętać. 

Pełni podziwu byli także 
współcześni Jezusowi. Pełni 
podziwu musieli być ucznio-
wie, apostołowie Jezusa, którzy 
za swoim Mistrzem i Nauczy-
cielem podążali wsłuchując się 
w Jego słowo, wpatrując się w 
znaki czynione przez Jezusa. 
Pełni podziwu byli dla swojego 
Mistrza i Nauczyciela. Pełni 
podziwu, ale pewni szczęścia i 

zachwytu. Ich serca przepełniały radość i duma, że zostali do-
puszczeni tak blisko do udziału w dziełach, które dokonywały 
się za przyczyną Jezusa Chrystusa. Ich serca przepełniały duma 
i radość...

I oto dzisiaj staje w tym krótkim ewangelicznym fragmencie 
Jezus przed swoimi apostołami i mówi: Weźcie wy sobie dobrze 
do serca te słowa. Weźcie wy sobie do serca słowa... Jezus wy-
powiada te słowa jakby nieco zaniepokojony postawą swoich 
apostołów, jakby może troszkę zniecierpliwiony tym wszystkim, 
co dostrzega w swoich uczniach i apostołach. Weźcie wy sobie do 
serca te słowa... Zapamiętajcie dobrze, że ja nie przyszedłem po 
to, aby czynić znaki i cuda, ale przyszedłem po to, aby być wy-
danym w ręce ludzi, aby wziąć krzyż, dźwigać krzyż i na krzyżu 
ofiarować swoje życie za zbawienie świata. Weźcie wy sobie do 
serca, że nie moje słowo, że nie mój cud, moje znaki, są celem 
samym w sobie. Celem jest krzyż, bo celem jest zbawienie czło-
wieka. Weźcie wy sobie to dobrze do serca.

 I te słowa, które dzisiaj słyszymy, jak Jezus wypowiada do 
swoich apostołów, i my musimy sobie wziąć mocno do serca. Jako 
człowiek wierzący, jako człowiek, który ufa, wierzy, kocha Pana 
Boga, który idzie za Bogiem, muszę sobie wziąć mocno do serca 
te słowa, że Jezus przyszedł na świat po to, aby mnie zbawić. Ja 
mogę być zachwycony Jezusowymi słowami. Mnie może rozpie-
rać duma i powinna rozpierać duma, ale ja muszę wiedzieć, że 
Jezus przyszedł, aby mnie zbawić. A ja idę za Jezusem nie po to, 
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aby w Jego świetle układać sobie wygodne, łatwe życie, gdzie lu-
dzie będą mnie podziwiać, gdzie będą mi może zazdrościć tego, 
że zostałem dopuszczony tak blisko do udziału w dziele Jezusa 
Chrystusa. Ja idę za Jezusem, aby dojść do zbawienia, aby być 
zbawionym i aby innym pomóc w tej drodze do zbawienia.   

Kiedy stajemy tutaj dzisiaj przy ołtarzu Jezusa Chrystusa 
również w tym gronie katechetów - a więc tych, którzy innych 
prowadzą do Boga i innym mają pokazywać Pana Boga - ja mu-
szę sobie wziąć mocno do serca Jezusowe słowa. Jezus przyszedł, 
aby mnie zbawić. I ja w tym dziele zbawienia mam udział; jestem 
dopuszczony - jak apostołowie, jak uczniowie Jezusa Chrystusa 
- do współudziału w dziele Jezusa Chrystusa. Ale to Jezus jest na 
pierwszym miejscu. To Jezus jest celem mojego życia. To Jezus 
jest celem mojej pracy. To Jezus jest celem mojej ewangelizacji. 
To Jezusa pokazuję innym ludziom. Weźcie wy sobie dobrze do 
serca... - te słowa Jezusa Chrystusa 
pokazują, jak Jezusowi bardzo zależy 
na tym, abyśmy dobrze wiedzieli, że 
to dzieło zbawienia jest na pierwszym 
miejscu. 

To nie ja jako katecheta, nauczyciel 
mam mieć łatwo, mam być podziwia-
ny, może mają inni mi zazdrościć, 
że tak blisko dopuszczony jestem do 
udziału w dziele zbawienia, że prze-
powiadam Jezusa Chrystusa, że głoszę 
Jego naukę, że jestem Jego świadkiem. 
Ja jestem świadkiem dzieła zbawienia, 
ja jestem świadkiem krzyża Jezusa 
Chrystusa. weźcie wy sobie dobrze do 
serca... 

My bardzo często myślimy po 
ludzku. My bardzo często czujemy po 
ludzku. My bardzo często kochamy 
po ludzku. Jesteśmy ludźmi i bardzo 
często nasze oczy wciąż są jeszcze na 
uwięzi. Pomimo tego, co dokonało 
się w życiu apostołów, uczniów Jezusa 

Chrystusa, ich oczy tak długo pozostawały na uwięzi. Nawet w 
dniu zmartwychwstania ich oczy były na uwięzi - tak, że Go nie 
poznali... Nasze serca musimy otwierać przed naszym Mistrzem 
i Nauczycielem. Nasze serca musimy karmić naszym Mistrzem 
i Nauczycielem - Jego słowem i Jego Ciałem - byśmy byli praw-
dziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, zwłaszcza, że powierzeni 
są nam, naszej trosce ci najmłodsi - dzieci i młodzież, których 
mamy doprowadzić do zbawienia, którym mamy pomóc w tej 
drodze do zbawienia. To nie jest proste i nie jest łatwe. Nie jest 
proste, nie jest łatwe i nie było wcale również dla apostołów, skoro 
Jezus wypowiada w tak kategoryczny sposób słowa: Weźcie wy 
sobie do serca.  

A teraz do naszego Boga, który jest naszym Ojcem, za wsta-
wiennictwem świętego Jana Pawła II, zanieśmy nasze prośby i 
nasze dziękczynienia...
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Podobnie, jak w ubiegłych 
latach Koła Gospodyń Wiej-
skich z Bachowic, Miejsca i 
Ryczowa zorganizowały dla 
Seniorów spotkania integra-
cyjne.

„Dzień Seniora” zgroma-
dził w każdej z miejscowości 
dużą ilość uczestników. 
W części ofi cjalnej goście 
usłyszeli serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdro-
wia i stu lat życia. Po ciepłych 
słowach był czas na występy. 
Oprawę artystyczną przygo-
towały szkoły.

Na każdym ze spotkań 
panowała doskonała atmosfera, seniorzy tryskali dobrym hu-
morem. Nie brakowało również smacznego poczęstunku przy-
gotowanego właśnie przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. 
Spotkanie przy fi liżance kawy i dobrym cieście było okazją 

„Dzień Seniora”

do rozmów, wspomnień 
wśród grona znajomych. 
Część spośród naszych 
Seniorów aktywnie spędza 
czas, którego mają dużo. 
Nie jest dla nich trudno-
ścią korzystanie z telefonu 
komórkowego czy kompu-
tera, można ich również 
spotkać spacerujących z 
kijkami. Ale są też ludzie 
schorowani i samotni, po-
zostawieni samym sobie. 
Dlatego też, takie spotka-
nia to dla nich doskonała 
okazja do wyjścia, dla tych 
osób czasami wystarczy, 

aby po prostu z nimi być.
Wydarzenia takie są wyjątkowe i niezapomniane, wszystkim 

Seniorom życzymy zdrowia, radości, pogody ducha na dalsze lata 
jesieni życia.

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

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

W dniu 3 października wyru-
szyliśmy na pielgrzymkę do Kal-
warii Zebrzydowskiej pod prze-
wodnictwem naszego duszpasterza 
ks. Wiesława Widucha. W wyjeź-
dzie do pobliskiego Sanktuarium 
uczestniczyli  uczniowie z klas II 
– VI Szkoły Podstawowej oraz I 
– III Gimnazjum wraz z Panią Dy-
rektor oraz wychowawcami.

 
 Grupa uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej po przybyciu na miejsce udała 
się do kaplicy, by oddać pokłon Matce 
Bożej Kalwaryjskiej. W oczekiwaniu na 
przybycie drugiej grupy, uczniowie mie-
li chwilkę czasu na zakup pamiątek.

O godzinie 10.00 wszyscy w kom-
plecie rozpoczęliśmy zwiedzanie Sanktuarium. Mogliśmy usły-
szeć o historii klasztoru oraz uroczystościach, które gromadzą 
ogromne rzesze pielgrzymów, zwiedzić klasztor, a także zobaczyć 
pokój, gdzie odpoczywał nasz Rodak – Święty Jan Paweł II w cza-
sie ostatniej wizyty w Sanktuarium.

O godzinie 11:00 w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej uczest-
niczyliśmy w Mszy Świętej, której oprawa została uświetniona 
obecnością scholki prowadzonej przez p. Mariana Zielińskiego.

Pielgrzymka do Kalwarii 

Po umocnieniu się słowami Pana i nakarmieniu się Jego Cia-
łem skorzystaliśmy z chwili przerwy, a następnie wyruszyliśmy 
na Górę Ukrzyżowania, gdzie odmówiliśmy tajemnicę Różańca 
oraz zaśpiewaliśmy „Stary Krzyż” i „Barkę”. Piękno jesiennej 
aury sprzyjało refl eksji nad potęgą i wszechmocą Boga.

Po zejściu na parking, zajęliśmy miejsca w autokarze i wróci-
liśmy do Barwałdu Dolnego, skąd rozeszliśmy się do domów.

www.barwalddolny.szkolnastrona.pl

W piątek, 10 października oprócz ślubowania pierwszaków w naszej szkole odby-
ło się jeszcze jedno ważne wydarzenie. Pan burmistrz  Zbigniew Stradomski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wilk oraz Pani sołtys Jolanta Oleksy przecinając 
biało czerwoną wstegę uroczyście otwarli przyszkolny  plac fi tness.

www.zsbarwaldg.iap.pl

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

Na Chrzcie świętym nadano jej imię Aleksandra. Ojciec 
Antoni Śliwa bardzo lubił czytać trylogię Henryka Sienkiewicza, 
dlatego kiedy przyszła na świat córka wiedział, że najpiękniejsze 
dla niej imię to Oleńka. Było ich pięcioro rodzeństwa: Eugeniusz 
i Maria (z pierwszego małżeństwa ojca), Aleksandra, Stanisława, 
Leon. Dzieci widziały swojego tatę pochylonego nad książką przy 
lampie na owej. Dużo czytał w tym także na głos. Wieczorami 
wszyscy siadali na około stołu i słuchali. Aleksandra Gonciar-
czyk z domu Śliwa urodziła się 21 listopada 1937 r.  Dzisiaj jako 
seniorka mieszka  z  synem Andrzejem i jego rodziną w Bachoro-
wicach, tam podzieliła się  z nami wspomnieniami. 

Opowiadając losy rodziny, przywołała obraz swojego dziadka 
- Jana Śliwy. Był żołnierzem wcielonym na front I wojny świato-
wej. Trafi ł do niewoli rosyjskiej i spędził na Syberii 7 lat. W Polsce 
czekała na niego żona  z czwórką dzieci. Babcia nie traciła na-
dziei, modliła się codziennie i mówiła: „Jonek wróci”. Kiedy Jan 
Śliwa wszedł do rodzinnej wsi po tak długim okresie, ludzie go 
nie poznali. On sam też nie mówił kim jest. Gdy dotarł do domu 
rozpytywał: „czy Jagnysia wyszła za mąż?” Postanowił, że jeżeli 
ułożyła sobie życie na nowo, to zawróci. Kiedy stanął na progu 
domu tylko żona domyśliła kto wrócił, radość w sercach dzieci 
zagościła dopiero później.

Karta do historii we wspomnie-
niach Aleksandry Gonciarczyk

Obraz życia. Losy dziadka Sybiraka. Dzieciństwo w czasach II wojny światowej. 
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele 
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Antoni Pitek * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław 
Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu krakowskiego : WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

Wśród kart z przeszło-
ści życia pani Aleksandry 
wyróżnia się dzieciństwo 
spędzone w Stanisławiu 
Górnym – przysiółek Gó-
rzany - wówczas  należącym 
do parafi i do Marcyporębie. 
Była mglista, jesienna nie-
dziela 1944 r. Ojciec, jako 
dróżnik udał się do pracy do 
Brodów. Po drodze spotkał 
Niemców. Widział, że wieźli 
wiązki siana i słomy. Domy-
ślił się, a może zrozumiał z 
ich rozmów, że będzie pacy-
fi kacja wsi. Niemcy jechali 
spalić domy na Drabożu. 
Była to zemsta za pomoc 
udzielaną partyzantom. 
Spalono kilkanaście zagród, 
ludziom pozwolono uciekać, 
ile zdołali w pośpiechu zabrać tyle uratowali. Zostali pod „gołym 
niebem”. W pamięci na całe życie wyrył się traumatyczny obraz: 
ogień, ryk zwierząt, płacz ludzi. Dom Śliwów ocalał, bo był od-
osobniony, a mgła utrudniła dotarcie do niego.

Inne wojenne wspomnienie pochodzi z przełomu 1944 i 1945 
r., kiedy to mała Oleńka była świadkiem, jak w jej domu Niemcy 
urządzili na krótko kwaterę. Widziała, jak rozmawiali i pochylali 
się nad mapami. Był to czas ścierania się frontów i krwawej walki 
Rosjan z Niemcami. Pamięta, że jeden  z Niemców umiał mówić 
po polsku, pogłaskał ją po głowie i powiedział, że zostawił w 
domu też małą córeczkę. 

Jak wyglądało życie 
codzienne w czasie woj-
ny? Każdy dzień podszy-
ty był strachem. Dużo 
ludzi cierpiało głód. 
Niemcy zaplombowali 
młynki do mielenia zbo-
ża, bo ziarno miało być 
oddawane. Pola rodziły 
słabo, bo na nawozy nie 
było pieniędzy. Party-
zanci przychodzili pod 
okna i wołali jedzenia. 
Podstawowe pożywienie 
stanowiły: ziemniaki, 
kapusta i groch, bywało 
też mleko i jajka. Sąsiedzi 
wspierali się nawzajem. 

Pani Aleksandra od 
dzieciństwa pomagała 
rodzicom - Zofi i i Anto-

niemu - na roli. Jako nastolatka uczęszczała na kurs rolniczy do 
Radoczy. W 1961 r. wyszła za mąż za Edwarda Gonciarczyka z 
Bęczyna. Razem z teściami Julią i Andrzejem prowadziła gospo-
darstwo. Mąż dodatkowo pracował w mieście. Wychowali dwóch 
synów: Andrzeja i Krzysztofa. Mąż zmarł 6 sierpnia 2002 r.   

W tym krótkim wspomnieniu Aleksandry Gonciarczyk 
- mieszkanki gminy Brzeźnica - zawarte są ludzkie losy, które 
oddają wydarzenia z historii Polski. Dziękujemy i zachęcamy 
innych seniorów. 

Wiesława Jarguz, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brzeźnicy, 33 87 92 472

16  października  2014 roku w  Restauracji Magnolia w 
Budzowie  na zaproszenie Wójta Gminy Budzów Jana Naj-
dka, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Szczepaniak, 
Sekretarz Gminy Janiny Pieronkiewicz oraz Kierownika USC 
Katarzyny Mosór, gościły pary małżeńskie, które pięćdziesiąt 
lat temu stanęły na ślubnym kobiercu. 

Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczono: 
Irenę i Edwarda Bukowskich z Budzowa
Janinę i Władysława Kopaczów z Budzowa
Janinę i Józefa Pawliców z Budzowa|
Janinę i Władysława Sikorów z Budzowa
Krystynę i Henryka Siwków z Budzowa
Annę i Bolesława Jurków z Bieńkówki 

ZŁOTE GODY W GMINIE BUDZÓW
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Józefę i Władysława Kachniców z Bieńkówki 
Emilię i Władysława Pęcków z Bieńkówki
Annę i Władysława Babina z Jachówki
Władysławę i Adama Chromych z Palczy
Wójt w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udeko-

rował jubilatów medalami, wręczając jednocześnie listy gratula-
cyjne i upominki od władz samorządowych. 

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

To już trzeci raz, gdy grupa pielgrzymów z Choczni udaje 
się w październiku do Kalwarii, aby zawierzyć Matce wszystkie 
sprawy, którymi na co dzień żyjemy. W piękny niedzielny pora-
nek, grupa prawie 50 osób wyjechała, aby o godz. 9.00 uczestni-
czyć we Mszy św. w Kalwaryjskim sanktuarium. Tam dołączyły 
do nas osoby, które przyjechały własnymi samochodami. Po 
zakończonej Eucharystii rozpoczęliśmy modlitwę na Dróżkach 
Matki Bożej, którą prowadził brat Bonawentura, kleryk z piątego 
roku pochodzący z Ukrainy. 

„Kroczymy u boku Matki”

O tej porze roku dróżki są miejscem wyjątkowym, gdzie 
można się zachwycić pięknem przyrody, a jednocześnie zadumać 
i wyciszyć. Nie przeszkadzało nam pojawiające się czasami błoto 
czy rosa. Wszyscy dzielnie pielgrzymowali od tych najstarszych 
po najmłodsze dzieci. Wspólna modlitwa przede wszystkim za 
rodziny naszej parafi i zjednoczyła nas wszystkich. 

Dziękujemy Jezusowi i Jego Matce za te chwile wyciszenia, 
modlitwy i zachwytu.

Ks. Robert 
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W dniu 14.10.2014r. uczniowie klas 1 – 6 szkoły podsta-
wowej i I – III gimnazjum z Zespołu Szkół nr 1 w Choczni 
wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się z wizytą 
do Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła w Wadowi-
cach. 

Organizatorem i pomysłodawcą wizyty był ks. Mateusz 
Wójcik. Natomiast motywem przewodnim było wprowa-
dzenie dzieci i młodzieży do obchodów 36 rocznicy wybo-
ru na Stolicę Piotrową naszego Rodaka oraz przygotowanie 
do Triduum przed przyjęciem relikwii krwi św. Jana Pawła 
II w Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chocz-
ni.

Wystawa w Domu Rodzinnym Jana Pawła II, którą 
obejrzeli uczniowie wraz z wychowawcami obejmuje po-
wierzchnię ponad 1000 m2 i zajmuje cztery kondygnacje 
od piwnic aż po poddasze. Jej autorami są Państwo Barbara 
i Jarosław Kłaput. 

Celem istnienia odnowionego Muzeum jest przede 
wszystkim upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na 
temat życia i nauczania Świętego Jana Pawła II, którego 
pontyfikat zajmuje szczególne miejsce w życiu każdego 
Polaka oraz w dziejach narodu polskiego. Muzeum w pięk-
ny i prawdziwie interesujący sposób stara się prezentować 
osobę Jana Pawła II, jako wzór człowieka godnego naślado-
wania wśród kolejnych pokoleń. 

Wizyta w odnowionym i rozbudowanym Muzeum 
przy wadowickim rynku, w którym urodził się i mieszkał 
do 1938 roku Karol Wojtyła oczarowała całą społeczność 
szkolną ZS nr 1 w Choczni. Wspaniałe eksponaty, jak rów-
nież interaktywna ekspozycja tworzona przez różne środki 
wyrazu tj. tekst, scenografię, film, dźwięk oraz grafikę 
pomagają nawiązać kontakt z odwiedzającym Muzeum 
oraz pomagają zgłębić sens wystawy. W jednej chwili w 
fenomenalny sposób tworzą tło opowieści o Ojcu Świętym 
oraz budują u odbiorcy napięcie, aby z kolei innym razem 
je rozładować.

Multimedialna ekspozycja, dzięki której stworzona 
jest wystawa pozwoliła uczniom wędrować u boku Ojca 
Świętego przez różne etapy jego życia. Kolejne rozdziały 
wystawy przybliżyły dzieciom i młodzieży osobę Świętego 
Jana Pawła II, jako ucznia, studenta w Krakowie, kapłana, 
biskupa a następnie wybranego na Stolicę Piotrową naj-
większego w dziejach Kościoła papieża.

Uczniowie byli zachwyceni przygotowanymi tematycz-
nie wystawami, jak również przedmiotami czy rękopisami 
należącymi do Jana Pawła II znajdującymi się w muzeal-
nych gablotach. Na każdym kroku podczas zwiedzania 
podkreślały, iż tak naprawdę dopiero teraz po raz pierwszy 
mogły prawdziwie zetknąć się z realiami życia w XX wieku. 
Dzięki temu uczniowie mogli uświadomić sobie, jak wielką 
epokę mają za sobą i z jak zwykłego wydawać by się mogło 
miejsca wyrósł człowiek o tak wielkim sercu, który upodo-

Uczniowie ZS nr 1 w Choczni 
z wizytą w Muzeum Domu Rodzinnego Jana 
Pawła II w Wadowicach
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bał sobie dzieci i młodzież. 
W czasie wizyty największe wrażenie na uczniach i 

nauczycielach niewątpliwie wywarła ostatnia sala, w której 
umieszczono tysiące kartek z modlitwami pozostawianymi 
na grobie Świętego Jana Pawła II. 

Kolejnym szczególnym miejscem, które zapadło w 
pamięć zwiedzających była wystawa, do której prowadzą 
2 zegary: wizerunek zegara znajdujący się na bazylice, na 
którym widnieje napis „Czas ucieka wieczność czeka” oraz 
zegar z apartamentów papieskich, który został zatrzymany 
przez kard. Stanisława Dziwisza w chwili odejścia papieża 
do domu Ojca. Natomiast na środku sali znajduje się tylko 
jedna gablota, w której można zobaczyć Pismo Święte czy-
tane Ojcu Świętemu tuż przed śmiercią i odręcznie napisa-
ne przy ostatnim wersecie słowo „Amen”. 

Pojawiające się na prezentacji multimedialnej obrazy 
ilustrujące życie Karola Wojtyły od narodzin do chwili 
śmierci oraz fragmenty testamentu Ojca Świętego pojawia-
jące w rytm bicia serca w jednej chwili przenoszą widza w 
minione wydarzenia i dostarczają kolejnych wzruszeń. Nie-
zwykłe połączenie dźwięku, obrazu i tekstu, które udało się 
stworzyć autorom wystawy sprawiły, że w tej przejmującej 
sali nikt ze zwiedzających uczniów i nauczycieli nie starał 
się kryć łez wzruszenia. 

Po wyjściu z Muzeum uczniowie wraz z wychowawca-
mi udali się do Bazyliki pw. Ofiarowania Najświętszej Ma-
ryi Panny, aby w ciszy i skupieniu pomodlić się w kaplicy 
Świętego Jana Pawła II, w intencjach, które przynieśli w 
swoim sercu do papieskiego miasta. Następnie uczniowie 
udali się na spacer po wadowickim rynku.

Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II stanowi 
jeden z najważniejszych elementów w budowaniu charak-
teru młodych ludzi, gdyż jak nikt inny tylko Papież potrafił 
dotrzeć do najmłodszego pokolenia przekazując cenne 
wskazówki, jak żyć. Wizyta w muzeum pozwoliła uczniom 
na zrozumienie fundamentalnych słów wypowiedzianych 
przez papieża Jana Pawła II: „W każdym razie, tutaj, w 
tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie 
się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się 
zaczął. I kapłaństwo się zaczęło”.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Choczni składa po-
dziękowania na ręce ks. Mateusza Wójcika za sprawne i 
pomyślne zrealizowanie całego przedsięwzięcia. 

 Dyrektor Zespołu Szkół 
 nr 1 w Choczni  

  mgr inż. Daniel Mastek
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafi afrydrychowice@gmail.com 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

FILIPINY -
 KRAJ SIEDMIU TYSIĘCY WYSP

Ks. Józef Gwiazdoń

cz. III
Obok, w Bazylice, która po 

trzęsieniu ziemi dwa lata temu 
nie ma wieży, znajduje się fi gur-
ka Dzieciątka Jezus, którą także 
przywiózł z Hiszpanii Magel-
lan. To miejsce jest drugim co 
do ważności sanktuarium na 
Filipinach. W odpust przybywa 
tu corocznie ok. 1 min wier-
nych z całych Filipin. Figurki 
Dzieciątka Jezus, podobne do 
oryginału, z koroną na głowie, 
okryte czerwonym płaszczy-
kiem ze złotymi przybraniami 
są rozpowszechnione w całym 
kraju. Oczywiście są masowo 
wykupywane przez wiernych 
i turystów. Niedaleko Sanktu-
arium Dzieciątka Bożego upamiętniono miejsce, gdzie zginął 
Magellan. Kiedy już wielu ludzi, z królem i królową tej wyspy, 
przyjęło chrześcijaństwo powstał bunt przeciw Hiszpanom. Wo-
jownik imieniem Lapu Lapu wywołał bitwę, w której z jego rąk 
zginął Magellan przeszyty mieczem. Pomnik owego wojownika 
jest bardzo okazały. Jest on bowiem symbolem niepodległości 
Filipin. Magellan zginął lecz Hiszpanie przez kilkaset lat okupo-
wali Filipiny. Dzięki temu kraj ten jest katolicki.

Największym sanktuarium na Filipinach jest „Czarny Naza-
rejczyk” w stolicy - Manili. To postać Chrystusa niosącego krzyż. 
Twarz Chrystusa jest ciemnego koloru, stąd ta nazwa. W każdy 
piątek odprawia się tam dziesięć Mszy św., a w uroczystość odpu-
stową piętnaście. Kiedy przychodzą główne uroczystości, groma-
dzą się tam nieprzeliczone tłumy. Ksiądz przewodnik mówił o 10 
mln wiernych. Wówczas w Manili zamiera ruch drogowy. Wszę-
dzie masy ludzi szczelnie wypełniające wszystkie place i drogi.

Odbywa się procesja Czarnego Nazarejczyka. Na odpowied-
nim podwyższeniu fi gura ta przewożona jest po wyznaczonej 
trasie. Każdy pragnie znaleźć się jak najbliżej fi gury Jezusa. Jest 
tak tłoczno, że niestety zdarzają się zadeptywania ludzi. Stłoczeni 
ludzie z pobliża rzucają strzegącym fi gury chusteczki, którymi 
ci dotykają postać Jezusa i odrzucają właścicielom. To tak, jakby 
sami dotknęli fi gury Jezusa. Religijność Filipińczyków jest bar-
dzo spontaniczna i wylewna. Wiemy z mediów, że w Wielki Pią-

tek niektórzy przybijają się do krzyża, 
czego Kościół nie akceptuje.

Chociaż na Filipinach nie ma zna-
czącego sanktuarium maryjnego to 
kult Matki Bożej jest bardzo silny. Po 
przylocie, w drodze z lotniska do sióstr 
zakonnych w Manili, widzieliśmy 
pięknie oświetlone w dwóch miej-
scach fi gury Matki Bożej. Najbardziej 
znana jest wykonana z brązu wielka 
fi gura Matki Bożej w centrum Manili. 
Tam w 1982 r. przeciw komunistom, 
którzy chcieli objąć władzę w kraju, 
protestowało setki tysięcy ludzi. Wielu 
modliło się na różańcu. Komuniści, 
by rozpędzić protestujących, wydali 
rozkaz strzelania do tłumu. Żołnierze 
i policjanci nie wykonali tego rozkazu 

ponieważ nad tym tłumem ludzi zobaczyli wielką postać Matki 
Najświętszej. Obyło się bez rozlewu krwi i przejęcia władzy przez 
wrogów Kościoła. Piękna fi gura Matki Najświętszej z gołąbkami 
pokoju jest dowodem matczynej opieki Maryi nad całym kra-
jem.

Filipiny, ponieważ chrześcijaństwo nie ma tam jeszcze 500 
lat, mają tylko jednego świętego kanonizowanego. Jest nim 12-
letni chłopiec, którego wyniósł na ołtarze Jan Paweł II. To świę-
ty Pedro Calungsod. Chłopiec ten zginął śmiercią męczeńską 
zasłaniając swoim ciałem misjonarza, którego i tak najeźdźcy 
- Japończycy zamordowali. Odwiedziliśmy sanktuarium tego 
świętego. To nowo wybudowane nowoczesne sanktuarium znaj-
duje się na wyspie Cebu. Postacie świętego obecne są chyba w 
każdym kościele na Filipinach. Na wyspie Cebu tamtejszy biskup 
zaprosił nas do swojej siedziby. Bardzo ciepło wspominał nasze-
go wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II, który tam nocował 
podczas pielgrzymki. W biskupim ogrodzie jest wielki pomnik 
świętego Jana Pawła II przy którym wraz z biskupem zrobiliśmy 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Na Filipinach w Manili, w czasie Świa-
towych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II było, jak się szacuje, 
największe zgromadzenie wiernych z Ojcem Świętym w dziejach 
Kościoła. Obecny papież Franciszek obiecał przyjechać na Filipi-
ny z okazji 500-lecia Kościoła. Filipińczycy przygotowują się już 
na przyjęcie Ojca Świętego.

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

Wolfgang urodził się ok. roku 924 w Wittembergii. Kiedy miał 
7 lat, rodzice oddali go do słynnej wówczas szkoły w Reichenau, 
nad Jeziorem Konstancjeńskim. Później Wolfgang studiował tak-
że w Würzburgu, gdzie wykładał wtedy sławny gramatyk, Stefan 
z Novary. W roku 956 biskupem Trewiru został Henryk z Bam-
bergu. Ten zaprosił do siebie Wolfganga, by poprowadził szkołę 
katedralną. Powierzył mu równocześnie opiekę nad klerykami. 
W czasie podróży z cesarzem Ottonem I zmarł arcybiskup Hen-
ryk (964). Zdołał jednak przed śmiercią polecić cesarzowi jako 
swojego następcę właśnie Wolfganga. Cesarz najpierw uczynił go 
swoim kanclerzem po św. Brunonie I Wielkim. Z tym urzędem 
była związana metropolia.

Wolfgang opuścił jednak nagle zamek i wstąpił do bene-
dyktynów w Einsiedeln. Bezpośrednią przyczyną rezygnacji z 
honorów, jakie go czekały, był oburzający widok, którego był 
codziennie świadkiem, obserwując, jak karierowicze czynili, co 
tylko było w ich mocy, by swoich przeciwników zepchnąć na bok 
i zająć ich miejsce. Nie przebierali przy tym w środkach: pochleb-
stwo i przekupstwo było na porządku dziennym.

W Einsiedeln Wolfgang zawarł przyjaźń ze św. Ulrykiem, 
biskupem Augsburga, który często bywał w klasztorze. On też 
udzielił Wolfgangowi święceń kapłańskich. Zapewne za poradą 
tego biskupa Wolfgang udał się w charakterze misjonarza na Wę-
gry. Jego żywot głosi, że chociaż Wolfgang opuścił mury opactwa, 
to jednak nie porzucił ducha św. Bene-
dykta. Oddał się do dyspozycji biskupa 
Passau, Pellegryna. Ten zaproponował 
go niebawem cesarzowi na wakującą 
stolicę biskupią w Regensburgu (973).

Zaraz na początku swoich rządów 
Wolfgang postawił sobie dwa cele: re-
formę klasztorów, które znajdowały się 
w jego diecezji, oraz ustanowienie bi-
skupstwa w Pradze. W roku 975 połą-
czył unią personalną z urzędem bisku-
pa także godność opata miejscowego 
klasztoru. Kiedy jednak zauważył, że 
tych obowiązków nie da się pogodzić, 
gdyż zbyt go absorbują obowiązki bi-
skupa i opieka nad diecezją, wyznaczył 
następcę, który kontynuował w opac-
twie zaprowadzoną przez niego refor-
mę. Tak więc dał początek opactwom 
w Niemczech o nowym duchu i gorli-
wości. Opactwu benedyktyńskiemu w 

Regensburgu zostawił także cenną bibliotekę.
Wolfgangowi udało się spełnić także i drugi cel życia. Mimo 

wielu trudności przekonał cesarza Ottona I, aby zgodził się na 
ustanowienie biskupstwa w Pradze. Poparł go w tym książę cze-
ski, Bolesław II (973). Kiedy czyniono mu wymówki, że przez to 
okroił znacznie własną diecezję i pozbawił się płynących z tego 
powodu dochodów, zawołał: „Wolę poświęcić siebie samego i to, 
co jest moje, byle tylko Kościołowi zapewnić rozwój!” Sam zreda-
gował dokument erygujący nową diecezję.

Gdy pogańscy Węgrzy najechali na Niemcy poczynili wielkie 
spustoszenie także w diecezji regensburskiej. Kiedy zaś w 987 
roku wybuchła zaraza, Wolfgang ponownie okazał się ojcem dla 
swoich owieczek: nakazał otworzyć wszystkie spichlerze i rozdać 
zapasy, by nakarmić głodnych.

Zmarł w drodze do Salzburga, w Pupping, w pobliżu Linzu, w 
wieku 70 lat, kiedy odprawiał Mszę świętą, 31 października 994 
roku. Pochowano go w kościele św. Emmerama. Papież św. Leon 
IX zezwolił na jego kult, kiedy wyraził zgodę na przeniesienie 
relikwii Świętego do kościoła opackiego w Pupping (1052). Grób 
jego stał się miejscem pielgrzymek. Około 1200 r. powstało w 
Niemczech bractwo św. Wolfganga. Na skutek legendy, jakoby 
Święty miał zakończyć życie jako prosty zakonnik w Mondsee, 
powstało tam jego drugie sanktuarium.

31 października 

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

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

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w dniu 15 paź-
dziernika 2014 uczniowie 
wraz z gronem pedagogicz-
nym uczestniczyli we Mszy 
św. odprawianej przez nasze-
go ks. proboszcza, Andrzeja 
Gawendę, w  kościele para-
fi alnym.  Oprawę muzyczną 
do liturgii przygotowała 
parafi alna schola. Po uroczy-
stościach w kościele, w sali 
gimnastycznej odbył się uroczysty apel.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VI 
wraz z wychowawcą, p. Wojciechem Ćwiękałą. Był to 
montaż poetycki z humorem opisujący szkołę uczniów, 
nauczycieli . Poprzedzony był on przemówieniem pani 
dyrektor Agnieszki Pachoń, w którym odniosła się do 
historii święta  Edukacji Narodowej, ale także podzię-
kowała nauczycielom i pracownikom szkoły za ich 
codzienny wysiłek. Do życzeń dołączyła się także Rada 
Rodziców oraz organizacja związkowa ZNP .

Na końcu zabrała głos przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego – Klaudia Jakubiec - składając życzenia 
w imieniu uczniów. Nauczyciele zostali obdarowani 
kwiatami.

www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Od ubiegłej niedzieli w Jaroszowickim kościele 
księża pallotyni głoszą nauki misyjne. Te misje kończą 
się w dzisiejszą niedzielę. Jest dwóch misjonarzy któ-
rzy uzupełnia się nawzajem, wspierając nauki odpo-

Misje Święte
wiednim przedstawieniem. Tak było podczas pierwszej 
nauki w ubiegłą niedzielę. Gdy wyszedł na ambonę 
wtedy głównymi drzwiam, z za pleców wszystkich 
wszedł Jan Chrzciciel (przebrany charakterystycznie 
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misjonarz) i zaczął tubalnym 
głosem wołać tak że aż się 
dzieci przestraszyły:

- Ludzie! Ludzie! Nawróćcie 
się! Już siekiera do korzeni 
drzew przyłożona. Każde drze-
wo, które nie wyda dobrego 
owocu, będzie ucięte i w ogień 
wrzucone! Ludzie, nawróćcie 
się! Bliskie już jest królestwo 
Boże... Dopiero po tym wstę-
pie, jak już wszyscy odetchnęli 
z ulgą i się rozradowali z przy-
bycia Jana Chrzciela odezwał 
się ten drugi w słowach :Niech 
będzie pochwalony Jezus Chry-
stus!I tak rozpoczęły się jaro-
szowickie misje

Drodzy bracia i drogie siostry, rozpoczynamy dzisiaj w Ja-
roszowicach misje święte. Misje święte powinny wydać owoc 
nawrócenia wśród wszystkich chrześcijan, wśród wszystkich pa-
rafian. Co to jest nawrócenie? Po co to nawrócenie jest potrzebne 
każdemu chrześcijaninowi, każdemu człowiekowi wierzącemu?

Wiele jest definicji nawrócenia. Nawrócenie to odwrócenie 
się od zła, to zawrócenie ze złej drogi. To tak łatwo powiedzieć... 
A jak ma to wyglądać w rzeczywistości? Dla mnie osobiście taka 
najpiękniejsza, modelowa wręcz definicja nawrócenia brzmi: Na-
wrócić się, to przerazić się swoim złym postępowaniem; przera-
zić się swoimi grzechami, złem, które świadczę wokół siebie.

Święty Jan Chrzciciel, który pojawił się na ziemi tuż przed 
Jezusem Chrystusem, wzywał do nawrócenia. I ludzie, którym 
uświadamiał, że przyjdzie Mesjasz i obwieści nam królestwo 
Boże, wymaga nawrócenia człowieka, żeby człowiek to króle-
stwo Boże mógł przyjąć, żeby odwrócił się od zła. Stąd to moje 
przebranie i próba wywołania takiego przerażenia. I to przera-
żenie moim złym postępowaniem powinno dać taki efekt, że ja 
uciekam do bezpiecznego miejsca, do Boga, który czeka na mnie  
z otwartymi ramionami. To jest tak, jak ktoś idzie po ciemku i 
nagle wystraszy się, bo ptak przeleci nad nami, kot przebiegnie 
drogę, a może księżyc rzuci cień i coś nam się wyda przerażają-
ce... I chcemy z tego miejsca ciemnego, strasznego, uciec w  jakieś 
miejsce bezpieczne, gdzie będziemy czuć się bezpieczni. I to są, 

moi, drodzy, dwa najważniejsze elementy na-
wrócenia - przerażenie się złem, które jest moim 
udziałem i ucieczka od tego zła w bezpieczne 
miejsce, gdzie czuję się kochany, gdzie wiem, że 
nic mi nie grozi.

W tej parafii, w której pracuję, działa Grupa 
Anonimowych Alkoholików. I oni często mają 
swoje mityngi, na których dają świadectwo. 
Któregoś razu świadectwo złożyła pewna pani, 
która powiedziała o sobie, że jest alkoholiczką 
(tak się przedstawiają) od 30 lat, a od 5 lat już 
nie pije.  Alkohol praktycznie zrujnował całe jej 
życie. Zrujnował życie jej najbliższej rodziny. 
Nie mógł z nią wytrzymać mąż; nie mogła z 

nią wytrzymać córka... No bo jak? Matka cały czas pijana, żona 
cały czas pijana. Doprowadziła się do takiego stanu, że musiała 
sprzedawać rzeczy z domu, żeby mieć na alkohol. I praktycznie 
nie widziała dla siebie szansy, bo prawie przez cały czas była 
w stanie upojenia alkoholowego. Nie widziała szansy naprawy 
tego. I proszę sobie wyobrazić, co spowodowało to nawrócenie. 
Otóż, pewnego razu po jakiejś libacji alkoholowej ocknęła się 
na jeziorem. Pobrudzone ubranie, porwane pończochy... Leżała 
w brudzie, we własnych rzygowinach. Ocknęła się z zimna, bo 
nogi trzymała praktycznie w jeziorze. Pomyślała: Boże! Do ja-
kiego stanu ja siebie doprowadziłam? Stoczyła się praktycznie na 
samo dno. Ale dała jeszcze radę się odbić. Jak wyznała, udało się 
to dzięki mężowi i córce, którzy jej w tym momencie pomogli, 
a nie odepchnęli jej. Bo to też jest ważne... Udało się jej wyrwać  
z tego alkoholowego cugu. Nie piła od 5 lat i stała się jedną z 
najszczęśliwszych kobiet. Zobaczyła, co to znaczy mieć dom, co 
to znaczy mieć kochającego męża, co to znaczy mieć kochającą 
córkę. To dla niej była odskocznia; zadziałały te dwa elementy, o 
których mówiłem wcześniej. Przeraziła się tym, do jakiego stanu 
człowiek może doprowadzić swoje człowieczeństwo. I uciekła do 
swojego męża, do swojej córki...

A zatem, żono, przeraź się tym, że zdradzasz swojego męża, 
który musiał wyjechać za granicę pracować! Przeraź się tym! 
Przeraź się, mężu, tym, że nie dbasz o swój dom, o swoją żonę, 
a dzieci muszą uciekać, kiedy wracasz pijany do domu! Przeraź 
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafi a św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw, 
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław 
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

się tym! Przeraź się tym, córko, synu, że zapomnieliście o swojej 
schorowanej matce, o swoim niedołężnym ojcu. Przeraź się tym 
i zmień swoje dotychczasowe postępowanie. Po to, abyś ty mógł 
byś szczęśliwy, abyś się nawrócił do Boga, a przez to staną się 
szczęśliwi ci, którzy są  w twoim otoczeniu. Przeraź się sąsiedzie, 
sąsiadko, ze nie rozmawiacie ze sobą tyle lat! Że pokłóciliście się 
o piędź ziemi i to powoduje waszą niezgodę... Przeraź się tym! I 
nawróć się... Zawróć z tej drogi po to, abyś ty był szczęśliwy i ci, 

którzy są wokół ciebie. 
Takiego przerażenia na początku tych misji świętych życzę 

wam, drodzy państwo, a my jako księża misjonarze i pewnie też 
ksiądz proboszcz będziemy się modlić, żeby te misje wydały jak 
najlepsze owoce. 

Następnie zabrał głos Jan Chrzciciel, ale o tym w następnym 
numerze

 

Oddano do użytku halę sportową, na którą 
mieszkańcy czekali bardzo długo. Uroczystość 
otwarcia i poświęcenia hali sportowej połączo-
no z jubileuszem 50-lecia Szkoły Podstawowej 
Nr 1

Te ważne dla miasta wydarzenia rozpoczęła 
Msza Święta sprawowana w Kościele parafi al-
nym pw. Św. Józefa, której przewodniczył Bi-
skup Damian Muskus.

Biskup Damian Muskus wygłosił kazanie 
w którym mówił o obłudzie i zakłamaniu, o 
zakładaniu maski. Kazanie wygłoszone przez 

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR I

W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 
I POŚWIĘCENIE GMINNEJ HALI SPORTOWEWEJ

Ojca Biskupa może być 
praktycznym drogo-
wskazem dla wszystkich.

Faryzeusze lubili zaj-
mować pierwsze miejsca 
w Synagogach, żeby ich 
wszyscy widzieli, dbali o 
to co zewnętrzne, a ich 
serce było nudne i pełne 
nieprawości w środku 
pozostawali cyniczni i 
zimni.  Wymagania sta-
wiali innym, nie sobie 
mówił Biskup Damian 
Muskus i kontynuował 
– Każda obłuda jest zła, 
pierwszym rodzajem 
obłudy  jest oszukiwanie 
innych, jest  udawanie 
kogoś kim się nie jest, 
jest udawaniem że się jest 
lepszym, że jest się bar-
dziej pobożniejszym, ze 
się jest wspanialszym.

Padło bardzo dużo 
mądrych słów, z których 
powinniśmy teraz sami 
czerpać:

Każda wspólnota aby 
przetrwać potrzebuje 
ludzi autentycznych, 
potrzebuje ludzi praw-
dziwych, którym fałsz i 



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

26 października 201428 

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

 2926 października 2014

obłuda są obce. Każda wspólnota po-
trzebuje ludzi dobrych, ludzi szczerych 
jednym słowem ludzi wychowanych 
- mówił biskup Damian Muskus

Przy dźwiękach Kalwaryjskiej Or-
kiestry Dętej uroczysty pochód prze-
szedł ulicami miasta by dotrzeć pod 
Halę Sportową, która została oficjalnie 
otwarta, było tradycyjne przecięcie 
wstęgi i umieszczenie aktu erekcyjne-
go w murach hali sportowej, a biskup 
Damian Muskus dokonał poświęcenia 
obiektu, po tym burmistrz Zbigniew 
Stradomski oprowadził po obiekcie.

W hali sportowej znajduje się peł-
nowymiarowe  boisko o wymiarach 
pola gry min. 40x20 m, trybuny na 300 
miejsc,  cała halę będzie można podzie-
lić kotarami na 3 boiska umożliwiając 
prowadzenie zajęć dla 3 klas, jest też 
ściana wspinaczkowa i pomieszczenie, 
które można przeznaczyć na siłownie.

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 
zaprezentowali  inscenizację „Rzecz 
o marzeniach”, wystąpiła też grupa 
taneczna „Fasolki” a chór szkolny za-
śpiewał specjalnie na tę okazję przygo-
towaną piosenkę „50 lat minęło”.

Otwarcie Hali było też dobrą okazją 
do wręczenia wyróżnień działaczom 
sportowym i sportowcom z terenu gmi-
ny Kalwaria Zebrzydowska. Warte od-
notowania jest fakt że na terenie gminy 
działa 17 klubów sportowych, na ich 
ręce burmistrz Stradomski przekazał 
podziękowania, dyplomy i statuetki.

Burmistrz Stradomski przekazał 
też stypendia sportowe, a otrzymali 
je: Sonia Jurka, Karolina Biela, Woj-
ciech Czermak, Adrian Gugała, Karol 
Paluch, dwoje otrzymało nagrody rze-
czowe: Gloria Zacharska i Jakub Jarosz 
i Młodzieżowa Drużyna dziewcząt i 
chłopców z Przytkowic.
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

W dniu 10 października 
br. odeszła od nas śp. Aurelia 
Barycz, emerytowany nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Kleczy 
Dolnej. Pani Ala ( bo tak zawsze 
chciała by do niej się zwracać ) 
swoja pracę rozpoczęła w 1969r 
w Szkole Podstawowej w Sta-
nisławiu Górnym, by w 1975r 
związać się już aż do emerytury 
ze Szkołą Podstawową w Kleczy 
Dolnej. W czasie 33 letniej pracy 

„Nauczyciel z pasją”
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zawodowej uczyła dzieci w klasach I – III, 
ale w pamięci wielu Kleczan pozostanie 
jako wspaniały nauczyciel muzyki. Prze rok 
czasu Pani Ala pełniła funcję vice dyrektora 
szkoły.

Odejście Pani Aureli Barycz napełniło 
smutkiem Kleczę, całą społeczność szkolną, 
a przede wszystkim wychowanków Pani 
Ali. Odszedł wspaniały pedagog. Dla mło-
dego pokolenia prawdziwy wzór nauczycie-
la, nauczyciela wykonującego swoją pracę 
rzetelnie i z poświęceniem; nauczyciela 
wymagającego ale bardzo sprawiedliwego; 
nauczyciela z pasją.

Paweł Jarosz
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

To już ostatni fragment rozmowy z ks. Dariuszem 
Głuszko o jego pracy duszpasterskiej, zwłaszcza ze 
studentami medycyny. Opowiada nam również ks. 
Dariusz o odpuście, przesłaniu kazania odpustowego, 
wyrażając przy tym uczucia serdecznej przyjaźni wobec 
tutejszych parafi an. 

- Zawód lekarza wiąże się z zachowaniem etyki le-
karskiej, a w przypadku katolików także z przestrzega-
niem dogmatów i prawd naszej wiary. Czy przyszli le-
karze poruszają te tematy podczas Waszych spotkań?

- To oczywiście łączy się z ich wiarą, ich osobistą pobożno-
ścią. Dla ludzi obojętnych czy chłodnych religijnie te tematy nie 
stanowią jakiegoś wielkiego problemu, natomiast dla tych, którzy 
wiarę przeżywają głębiej, na pewno kwestie medyczne stanowią 
często powód do refl eksji, do zadumy, a czasem także do zmaga-
nia się z tym, gdzie określić granice tego, co jest moralne, a gdzie 
już czasami należy powiedzieć nie.

- Całkiem niedawno cała Polska komentowała spra-
wę doktora Chazana. Jak do tego problemu odnosili 
się adepci medycyny, z którymi ma Ksiądz kontakt?

- O tych studentach, z którymi mam głębszy kontakt, mogę 
powiedzieć, że każda sytuacja tego typu jest dla nich powodem 
zadumy i refl eksji w sercu. Każdy z nich z pewnością zastanawiał 
się, jakby sam postąpił w podobnej sytuacji.

- Czy boją się takich sytu-
acji?

- Z każdym kolejnym rokiem 
studiów mają świadomość, że w 
pracy zawodowej będą stąpać po 
cienkiej granicy. 

- Od ilu lat ksiądz pełni 
posługę duszpasterza akade-
mickiego?

- Rozpocząłem właśnie szósty 
rok...

- Co chciał Ksiądz przeka-
zać wiernym z krzeszowskiej 
parafi i podczas tegorocznego 
odpustu?

- Mówiłem o świętych archa-
niołach: świętym Rafale, Gabrielu i 
Michale. Powiedziałem, że nie nale-
ży ich rozdzielać, szczególnie czcząc 
świętego Michała, bo oni wspólnie 
tworzą pewną całość, dzieło Pana 

Szukajcie tego, co buduje
Boga. Mówiąc o świętym Michale zachęcałem do tego, żeby 
wciąż powtarzać w swoim życiu, to co wyraża imię Michał - Któż 
jak Bóg! To Bóg ma być dla nas tą skałą, oparciem naszego ży-
cia. Jeżeli będziemy na nim budować, to wszystko co budujemy 
- życie małżeńskie, rodzinne, parafi alne - będzie miało mocny 
fundament i się nie rozpadnie. 

To zawołanie świętego Michała Archanioła nade wszystko 
ukonkretnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Mówiąc: któż jak 
Bóg- można śmiało powiedzieć: któż jak Jezus Chrystus i Jego 
sakramenty, sakrament pojednania, sakrament Eucharystii. 

- Czy nie ma Ksiądz wrażenia, że w ostatnich cza-
sach, zwłaszcza w kazaniach, zwraca się bardziej uwagę 
na ludzką stronę Jezusa Chrystusa, jakby zapominając 
o tym, że przede wszystkim był Bogiem?

- Nie chciałbym się wypowiadać na temat wszystkich ka-
znodziejów, natomiast istnieje takie niebezpieczeństwo, aby z 
Jezusa Chrystusa dzisiaj - zapewne trochę przez niewłaściwe 
zrozumienie kultu miłosierdzia Bożego - zrobić takiego fajnego 
kumpla, którego można poklepać po plecach, który popatrzy na 
nasze grzechy z przymrużeniem oka, który popatrzy na nasze 
grzechy, na różnego rodzaju świństwa przez palce. Coraz częściej 
człowiek zdaje się myśleć: Ty, Panie Jezu, jesteś miłosierny, więc 
Ty mi wszystko wybaczysz i będzie dobrze...

- Co na koniec chciałby Ksiądz przekazać parafi a-
nom z Krzeszowa?
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafi a@lanckorona.pl, 
parafi a.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ: 
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)

- Dziękuję za moją trzyletnią współpracę z nimi. Myślę, że 
udało im się mnie wychować i bardzo miło ich wspominam, o 
czym świadczyć może, że tu goszczę ponownie. Życzę parafi a-
nom, by szukali nade wszystko tego, co jednoczy, co buduje, a 
unikali tego, co w parafi i dzieli; by wszystkie nieporozumienia, 
spięcia starali się przekuwać w jeszcze większą troskę o zgodę, 

pamiętając o tym, że: Któż jak Bóg! Należy pamiętać, że jeżeli coś 
pochodzi od Pana Boga, będzie trwałe, będzie mocne i oprze się 
wszelkim trudnościom.

- Dziękuję za rozmowę i szczęść Boże w dalszej pra-
cy duszpasterskiej.

 

W czasie Pikniku organizowane-
go przez Kopań Band, OSP w Lanc-
koronie oraz Muzeum Motoryzacji 
w Lanckoronie -Społeczny Komitet 
wspierający Gminną Orkiestrę Dętą w 
Lanckoronie zebrał 10.595,56 zł

Na ten wynik pracowało wielu wo-
lontariuszy - przyszli muzycy zbierali 
datki po  Mszy, na rynku znajdowało 
się stoisko w losami.  Koło Gospodyń 
Wiejskich, w Lanckoronie wspoma-
gało przyszłą orkiestrę zupą  Lancko-
rońską oraz ciastem  sprzedawanym 
na ten cel.

Pani Wójt  Zofi a Oszacka z tej oka-
zji  nawarzyła bigosu, który osobi-
ście nakładała za datki wspierające 
orkiestrę.

Samochody Muzeum Mo-
toryzacji obwoziły chętnych po 
rynku, a wśród przygotowanych 
samochodów znalazł się także 
ŻUK, który właśnie zaliczył,, po-
żegnanie z Afryką” a dokładnie  
Maroka gdzie dotarł  i powrócił na 
własnych kołach.

Muzycy zapewniali, dzięko-
wali  ustami prowadzącej pani 
Anety Kurowskiej-Maj za wspar-
cie, obiecali że najbliższy koncert 
będzie już na tegorocznej Pasterce, 
a potem na pewno na obchodach 
Dnia Trzech Króli w Lanckoronie.

Warto wspomagać młodych ludzi którym tak zależy na 
rozwoju talentu - młodzi muzycy już dziś ćwiczą w Gminnym 
Ośrodku Kultury pod opieką kapelmistrza. Zaprezentowano na 
scenie instrumenty, które już są własnością orkiestry  - w czasie 
samego pikniku został przekazany kolejny instrument, fl et po-

Wspólnie wspierają nową 
lanckorońską Orkiestrę

przeczny  dar właścicielki 
galerii Mody Lnianej  Chi-
mera w Lanckoronie.

Okazało się, że kiedyś,  
w Lanckoronie prężnie  
działała już orkiestra dęta 
z bogatą tradycją i reper-
tuarem - przetrwało po 
niej kilka instrumentów 
w domach prywatnych, 
które właśnie z rąk pry-
watnych powróciły do 

młodych muzyków.
Inicjatorem postania Orkiestry jest pan Mirosław Twardosz 

- znany ze swoich działań w najbardziej aktywnej społecznie i 
muzycznie grupie Kopań Band.

www.naszakalwaria.pl
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

Frumencjusz doznaje czci we wszystkich obrządkach. Do 
Martyrologium Rzymskiego wpisał go kardynał Baroniusz (+ 
1607). Żywot Frumencjusza przekazał potomnym Rufi n. Według 
jego relacji pewien fi lozof z Tyru w towarzystwie dwóch swoich 
uczniów - Frumencjusza i Edezjusza - udawał się do Indii. Jednak 
burza zagnała jego okręt do granic Etiopii. Tam zostali pochwy-
ceni i wzięci do niewoli. Odesłano ich na dwór króla do Axum. 
Byli bowiem bardzo pięknymi i obiecującymi młodzieńcami. Na 
dworze królewskim doszli do najwyższych godności. Frumen-
cjusz miał zostać sekretarzem królewskim. Po śmierci króla w 
tym samym charakterze zatrzymała go na swoim dworze kró-
lowa. Niedługo potem obaj młodzieńcy poprzez kupców chrze-
ścijańskich zapoznali się z Kościołem katolickim. Odtąd stali się 
najżarliwszymi propagatorami wiary w Chrystusa.

Za pozwoleniem syna królowej, który objął z kolei tron, 
Edezjusz wrócił do Tyru, a Frumencjusz udał się do Egiptu, do 
Aleksandrii, gdzie z rąk św. Atanazego ok. roku 340 przyjął sakrę 
biskupią. W taki to sposób został nie tylko ojcem chrześcijaństwa 
w Etiopii, ale także hierarchii kościelnej, którą tam założył. Było 
to za czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego i jego syna Kon-
stancjusza. Król Ezan nie tylko dał Frumencjuszowi pełną swo-
bodę w tej pięknej akcji, ale nawet sam z jego rąk wraz z bratem 
przyjął chrzest.

27 października 

Święty Frumencjusz, biskup

Ponieważ patriarcha Aleksandrii, św. Atanazy, udzielił sakry 
biskupiej Frumencjuszowi, dlatego przez 1500 lat Kościół w Etio-
pii był uzależniony od patriarchów Aleksandrii. Oni mianowali 
biskupów tegoż kraju. Dopiero w roku 1959 prawosławny Kościół 
w Etiopii uzyskał status autokefalicznego (niezależnego), z wła-
snym patriarchą. Niestety, w V wieku patriarchowie aleksandryj-
scy przeszli na monofi zytyzm. Wprowadzili więc monofi zytyzm 
jako obowiązujący w Etiopii. Monofi zytów egipskich i etiopskich 
zwykło się nazywać koptami. Na Soborze Florenckim (1431-1445) 
Abisynia przystąpiła wprawdzie do unii z Kościołem katolickim, 
ale tylko na krótko. W roku 1555 dzięki wspaniałej akcji jezuitów 
Etiopia była bliska pełnego i trwałego zjednoczenia z Rzymem. 
O. Perez pozyskał dla wiary króla-cesarza Zara Dagaba, a po-
tem również jego syna i następcę na tronie, Seltana Sagada. W 
roku 1626 król ogłosił nawet katolicyzm jako religię państwową. 
Wywołało to jednak tak gwałtowną reakcję ze strony prawosław-
nych, monofi zyckich koptów, że cesarz cofnął dekret. Rozpoczęło 
się długoletnie, krwawe prześladowanie, trwające ponad 150 lat 
(1633-1797), które zniszczyło tak piękne owoce.

Od roku 1839 misjonarze katoliccy mogli powrócić na te te-
reny. W roku 1847 Stolica Apostolska erygowała w Etiopiii dwa 
wikariaty apostolskie w obrządku etiopskim: jeden zarządzany 
przez lazarystów, drugi przez kapucynów.
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

W oparciu o słowo „Matka” – ks. Artur Węgiel, 
notariusz Sądu Metropolitalnego, podał w kazaniu od-
pustowym sposoby na uleczenie „schorowanej” ludz-
kiej duszy, nękanej w obecnych czasach różnymi poku-
sami. Warto sięgnąć po te skuteczne sposoby. Fragent 
kazania z odpustu ku czci MB Anielskiej – poniżej. 

M – oznacza miłość
Nie mamy, kochani wielkiego wpływu na władzę. Nie zmie-

nimy dziś ustaw, paragrafów i kar. Nie mamy wpływu na to, czy 
powstaną nowe odcinki autostrad, czy po torach pojedzie Pen-
dolino. Nie mamy wpływu na to, czy za oknem będzie świeciło 
słońce, czy będzie padał deszcz.  Ale jedno możemy niewątpliwie. 
Możemy po prostu kochać.

Bóg jest miłością – głosi każda karta Pisma świętego.
Bóg jest miłością – powtarzał Papież, a za nim biskupi i ka-

płani.
Bóg jest miłością - zdaje się wołać całe stworzenie.
Bądź miłością i ty.
Kiedy żona zupę przypali, nie musimy od razu iść na noże.
Kiedy mąż przyniesie małą wypłatę, nie trzeba od razu nazy-

wać go nieudacznikiem. 
Kiedy babcia już wiekowa, nieporadna i czasami coś zapo-

mni, nie trzeba jej od razu krytykować.  
Kiedy rozbita szklanka przez niezręczne dziecko, nie od razu 

musimy prawić mu kazanie i karać...
Nie chodzi, przyjaciele, o jakieś wielkie cuda. Wystarczy cza-

sami zwykły uśmiech, cierpliwość, 
zamknięcie ust, kiedy przekleństwo 
się na nie ciśnie... Człowiek może na-
opowiadać baśni – co to nie uczyniłby 
dla osoby kochanej, ale bardzo często 
są to tylko słowa. Każdy człowiek 
zawodzi nawet wtedy, kiedy nie chce 
zawieść. Nie zawodzi tylko wówczas, 
gdy kocha innych w Bogu. Tylko Bóg 
nie zawodzi. Wiara i nadzieja prze-
miną, ale miłość nie przeminie.   

Słowo Matka podaje nam lekar-
stwo nr 2.

A - oznacza adorację. 
A cóż to jest jeśli nie uwielbienie 

Boga? 
A cóż to jest jeśli nie prawdziwa 

modlitwa?
Nie ma żadnych szans na wyzdro-

Miłość i adoracja 
wienie bez tego lekarstwa. Jeżeli Bóg jest pokojem i jeżeli usłyszy-
my na Mszy świętej słowa Jezusa: pokój Mój daję wam, to tylko 
wtedy będziemy mieć pokój w sercu. jak podejdziemy do Jezusa 
i weźmiemy od niego łaskę pokoju. A nie podchodzi się do Boga 
inaczej jak tylko przez modlitwę.

Czy człowiek jest mocniejszy od szatana? Skądże! Nie czło-
wiek, ale Bóg. Bo Bóg jest wszechmogący. I zawsze przegram z 
pokusą, kiedy nie trzymam się Boga na modlitwie. Bo jeśli nie 
idę po siły do Wszechmogącego, dlaczego się dziwię, żem taki 
słaby? 

Modlitwa jest zawsze spotkaniem z moim Bogiem, Zbawcą, a 
dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg to rzeczywistość. To 
nie obłok, mgła, którą wiatr rozwiewa, ale skała, o którą można 
się oprzeć. Jeśli Bóg nie jest opoką, nie jestem punktem oparcia  w 
moim życiu, nie jest moim Zbawicielem, to człowiek idzie przez 
życie jak po lodzie w śliskich butach – nigdzie nie zajdzie, co po-
stawi krok, to bęc – leży.. I całe życie będzie się przewracał...  

Czy może jeździć samochód bez benzyny? Może, ale tylko z 
góry i to do czasu. Tak jest z człowiekiem, który się nie modli. Nie 
patrz na tych, co się śmieją z kościoła. Nie patrz na tych, którym 
droga zarosła na niedzielną Mszę świętą. Są bogatsi? Do czasu. 
Nie ma zjazdu bez końca.

Ty natomiast zajedź na stację Bożych paliw. Weź Bożą ener-
gię, bo kiedy przyjdzie jechać w życiu pod górę tylko Bóg może 
sprawić, że nie cofniesz się i nie spadniesz w przepaść.

Cdn.
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów 
Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewan-
gelie wspominają o nim tylko trzy razy. Łukasz daje Szymonowi 
przydomek Zelotes, czyli gorliwy. Specjalne podkreślenie w 
gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że 
faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w 
zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.

Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach 
Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Ta-
deusza, „braci” (stryjecznych albo ciotecznych) Chrystusa, czyli 
Jego kuzynów. Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii 
św. Mateusza wydaje się to być pewnym. W tradycji chrześci-
jańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie, miał być bratem 
Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym 
Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej 
po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym jako trzeci biskup i tam 
ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat.

Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie 
był krewnym Jezusa i jest osobą zupełnie inną od Szymona, bi-
skupa Jerozolimy, który poniósł śmierć męczeńską za panowania 
cesarza Trajana. Powołują się oni na to, że tradycja łączy go ze św. 
Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewan-
gelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie 
- i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej 
tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia. Również iko-
nografi a chrześcijańska dość często przed-
stawia razem obu Apostołów.

Święty Juda Tadeusz, Apostoł O ży-
ciu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał 
przydomek Tadeusz, czyli „Odważny”. 
Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go 
nazywają. Był bratem św. Jakuba Młod-
szego, Apostoła, dlatego bywa nazywany 
również Judą Jakubowym. Nie wiemy, 
dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze 
kościelni nazywają Judę Tadeusza także 
przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć 
jakiś związek z sercem (hebrajski wyraz 
leb znaczy tyle, co serce) albo wywodzić 
się od pewnego wzgórza w Galilei, które 
miało nazwę Lebba. Był jednym z krew-
nych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką 
była Maria Kleofasowa, o której wspomi-
nają Ewangelie.

Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu 
Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. 
To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: „Panie, cóż się 
stało, że nam się masz objawić, a nie światu?” Zasadne jest zatem 
przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona Apostołów, 
kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie 
kariery.

Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam 
w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Z listu wynika, że prawdo-
podobnie był człowiekiem wykształconym. List ten napisał przed 
rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa na-
wet św. Piotr. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię 
w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek 
misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, 
że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że Szymon 
został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w 
Libanie lub w Persji.

Kult św. Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII w. w 
Austrii i w Polsce. Bardzo popularne jest w tych krajach nabo-
żeństwo do św. Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z 
tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeń-
stwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. 
Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej 
i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycz-
nego.

28 października  
Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

W Triduum przed uroczystością św. Jana Pawła II 
wzięły udział parafie z naszego dekanatu. Były więc 
obecne w bazylice wadowickiej parafie – Tłuczań i 

Tu rozpoczęła się droga do świętości
Marcyporęba – reprezentowane przez księży probosz-
czów oraz ich parafian. Poniżej zamieszczamy powita-
nie księży i parafian oraz fragment kazania ks. Jana 
Giądły.

Powitanie:
W kolejny dzień naszego triduum przed uroczystością święte-

go Jana Pawła II zapraszamy do modlitwy kolejne parafie. Dzisiaj 
witamy księży proboszczów z Marcyporęby i Tłuczani. Bardzo 
serdecznie was, drodzy kapłani, witamy i prosimy was w tych 
modlitwach, które tutaj zanosimy, szczególnie w intencji tych 
wszystkich spraw, które są tak bardzo ważne i drogie świętemu 
Janowi Pawłowi II, który ciągle do nas przychodzi, a przez nasze 
modlitwy jest ciągle pośród nas obecny przez łaskę Bożą. Dlatego 
serdecznie prosimy o tę gorącą modlitwę i dziękujemy za wasze 
przybycie. 

Kazanie (proboszcz z Marcyporęby):
Ojciec święty Jan Paweł II w czasie swojego ostatniego poby-

tu, tutaj w Wadowicach – w 1999 roku – wspominając tę swoją 
wadowicką młodość, powiedział: „w Wadowicach wszystko się 
zaczęło; życie się zaczęło, szkoła się zaczęła, teatr się zaczął, ka-
płaństwo się zaczęło...”.Ale do tych słów możemy dodać, ze tu, w 
Wadowicach rozpoczęła się świętość, rozpoczęła się ta droga do 
świętości. 
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Majowy dzień, wieczór, kiedy tutaj, w Wadowicach śpiewano 
litanię do Matki Bożej, obok przez otwarte okna dochodził ten 
głos wezwań litanii loretańskiej. Wtedy przychodził na świat w 
rodzinie Wojtyłów nowy członek rodziny. Ojciec święty wspomi-
nał, że właśnie tutaj rozpoczęła się szczególna droga jego życia, 
mianowicie, przy tej, znajdującej się w tej świątyni chrzcielnicy 
rozpoczęło się jego nowe życie – życie Boże. Tu został włączony 
do społeczności Kościoła, społeczności Chrystusowej. Tutaj kar-
mił się Ciałem Chrystusa, tu od I Komunii Świętej korzystał z 
sakramentów świętych. Ale też – zgodnie z tym, co wspominał 
– nawiedzał obraz Matki Bożej Nieustającej, aby tam modlić 
się. Nawet koledzy w swoich wspomnieniach, mówiąc o małym 
Lolku, Karolu, mówili, że często można było go dostrzec właśnie 
przed wizerunkiem Matki Bożej. 

Kiedy zmarła mu matka, ojciec zabrał go do Kalwarii i tam, 
wskazując na Matkę Bożą Kalwaryjską, mówi mu: To jest teraz 
twoja matka. Te parę słów wskazuje na to, że przyszedł na świat 
ten wielki święty w rodzinie bardzo religijnej. Tam była wspólna 
modlitwa. Jak wspominają koledzy, kiedy wspólnie odrabiali 
u niego w domu zadania, bez słowa opuszczał ich i po chwili 
wracał. Z ciekawości przez uchylone drzwi podglądnęli, co robi. 
Okazało się, że modli się... A kiedy będąc już opiekunem mło-
dych ministrantów jeździł z nimi na wycieczki zawsze o godzinie 

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi

z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych 

życzeń. Niech Pan Jezus umacnia Księdza Swoją łaską 

w realizacji powołania kapłańskiego, darzy zdrowiem 

i potrzebnymi do służby Bożej siłami, daje pokój serca 

i wewnętrzną radość. Niech św. Jan Kanty wyprasza 

obfite błogosławieństwo i otacza opieką. Szczęść Boże.

Parafianie oraz redakcja i czytelnicy „Carolusa” 

12 w południe dawał komendę: „Do Anioł Pański”! 
To wszystko wyniósł z domu, bo często widział modlącego 

się ojca i sam z nim nieraz klękał do modlitwy. Jak wspominają 
koledzy, przy drzwiach wejściowych była kropielniczka z woda 
święconą. Wychodząc, zawsze zanurzał w niej palce i czynił znak 
krzyża. Te parę przykładów wskazuje, że ta jego wielka świętość 
rodziła się właśnie w domu rodzinnym. On tutaj wzrastał, w 
cieniu wadowickiej bazyliki. On wzrastał w cieniu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Dlatego tak mocno swoje życie związał z 
Kalwarią. Będąc w Kalwarii powiedział, że kiedy jako biskup 
krakowski miał różne problemy do rozwiązania, bardzo trudne, 
to udawał się na Dróżki i tam rozwiązanie przychodziło niejako 
samo. 

Jan Paweł II, podróżując po świecie jako misjonarz nawiedzał 
sanktuaria maryjne. Wiedział, że Ta, która została mu wskazana 
przez ojca w Kalwarii rzeczywiście opiekuje się nim jak najlepsza 
z matek. Dlatego często mówił: totus Tuus – cały Twój. I całe jego 
życie, posługa, jako kapłana, opiekuna studentów, duszpasterza 
akademickiego czy później biskupa krakowskiego, a wreszcie 
papieża były nacechowana tą wspaniałą, postawą pokornej i po-
bożnej modlitwy. 

Cdn.
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafi amucharz@onet.pl, 
www.parafi amucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(X-IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ: 
ks. Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Leszek Węgrzyn * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56)

W dniu 3 października 1934 r. rozpoczęły się ofi-
cjalne zapisy dzieci do ochronki w Mucharzu, a już 
4 października 1934 r. placówka rozpoczęła swoją 
działalność. W rocznicę 80 lat istnienia ochronki w 
Mucharzu odbyło się sympozjum historyczno-naukowe 
poświęcone osobie ks. dra Czesława Wądolnego.

W rocznicę 80 lat istnienia ochronki, w jubileuszowym roku 
760-lecia lokacji Mucharza, 3 października 2014 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Czytel-
nictwa w Mucharzu odbyło 
się sympozjum historyczno-
naukowe poświęcone osobie 
ks. dra Czesława Wądolnego, 
fundatora ochronki (dzisiejsze 
przedszkole SS. Pasjonistek). 
Sympozjum poprzedziła 
uroczysta msza święta odpra-
wiona w kościele parafialnym 
pw. św. Wojciecha BM w 
Mucharzu przez proboszcza 
ks. Krzysztofa Strzelichow-
skiego. Po mszy św. nastąpiło 

Sympozjum poświęcone
ks. Czesławowi Wądolnemu

odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświeconej ks. Czesławowi 
Wądolnemu, upamiętniającej jego dar. Tablicę, wmurowaną na 
frontowej ścianie przedszkola, odsłonili: wójt Gminy Mucharz 
pan Wacław Wądolny, dyrektor przedszkola s. Miriam Jabłońska 
i pan Kazimierz Rabsztyn, krewny ks. Wądolnego i główny ini-
cjator i pomysłodawca całego przedsięwzięcia

Tematyka sympozjum poświęcona była w całości osobie ks. 
Czesława Wądolnego, jego życiu rodzinnemu, kapłańskiemu, 
działalności katechetycznej i naukowej. Jako prelegenci wy-

stąpili: ks. Krzysztof Strzelichowski, 
proboszcz parafii św. Wojciecha w 
Mucharzu (temat wykładu: „O księ-
dzu Czesławie Wądolnym w parafial-
nych kronikach”), mgr inż. Kazimierz 
Rabsztyn („Ksiądz Czesław Wądolny 
– życie i dzieło”), mgr Ewa Czaicka 
(„Czesław Wądolny jako uczeń Gim-
nazjum w Wadowicach”), dr Kata-
rzyna Wądolny-Tatar („Od katechezy 
do wykładu. Pedagogiczno-naukowa 
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działalność księdza Czesława Wądolnego”), mgr Agata Wolska, 
kierownik archiwum kościoła Mariackiego w Krakowie („Ks. 
Czesław Wądolny jako archiprezbiter”) i s. Miriam Jabłońska, 
dyrektor przedszkola („Ksiądz Czesław Wądolny – fundator 
Ochronki”). Wśród zaproszonych gości na sympozjum obecni 
byli także: ks. prałat Jan Marcisz, ks. wikary Leszek Węgrzyn, 
przedstawicielki SS. Pasjonistek (m.in. s. Sekretarka Generalna 
i s. Ekonomka Generalna z Domu Generalnego SS. Pasjonistek 
w Warszawie), pani Maria Talaga, Prezes Stowarzyszenia Absol-
wentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w 
Wadowicach, krewni ks. Czesława Wądolnego, przedstawiciele 
władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 
uczniowie gimnazjum.

Miłym akcentem w czasie sympozjum był występ artystyczny 
dzieci – wychowanków przedszkola. Koło Gospodyń z Kozińca 
zaprezentowało stoisko z rękodziełem artystycznym promują-
cym tutejszy re-
gion. Nie zabrakło 
także tradycyjnej 
kuchni regional-
nej, której wyroby 
mogli posmakować 
goście sympozjum. 
Wszyscy uczestnicy 
otrzymali także 
upominki w postaci 
okolicznościowego 

biuletynu „Ks. Dr Czesław Wądlolny – fundator „Ochronki” w 
Mucharzu” i karty pamiątkowej oraz mapę „Gmina Mucharz. 
Szlakiem historii i tradycji.”

www.mucharz.pl (foto R.Kadela)

Ksiądz Czesław Wądolny

Czesław Wądolny, ksiądz, doktor teologii, urodził się 
25 stycznia 1859 r. w rodzinie Antoniego Wądolne-
go i Magdaleny z Gancarczyków Wądolnej. Został 

ochrzczony 28 stycznia 1859 r. przez ówczesnego proboszcza, 
księdza Józefa Górkiewicza. Mieszkał w domu nr 28. Na miejscu 
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1982 

rodzinnej posesji Wądolnych stoi dziś figura 
św. Antoniego. Na cokole wmurowana jest 
tablica z napisem: „Na cześć św. Antoniego 
a ku pamięci ś.p. Antoniego i Magdaleny 
Wądolnych na miejscu, gdzie stał ich dom, 
ten pomnik postawił w r. 1904 wdzięczny 
syn x. Czesław kan. Kat. Krak.” Piastował 
wysokie godności, takie jak prałat, kanonik 
krakowskiej kapituły katedralnej proboszcz, 
archiprezbiter i infułat parafii mariackiej w 
Krakowie. Był wykładowcą na wydziale teo-
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1906 
roku został mianowany przez ks. Kard. Jana 
Puzynę kustoszem tworzącego się przy Ka-
tedrze Wawelskiej Muzeum Diecezjalnego. 
Ks. Czesław Wądolny jest fundatorem mu-
charskiej ochronki prowadzonej przez Siostry 

Pasjonistki. Jeszcze przed śmiercią zakupił w 
Mucharzu starą karczmę z miejscem budowla-
nym i przeznaczył całą posesję na zbudowanie 
ochronki dla małych dzieci. W testamencie 
wyraził życzenie, by odziedziczony przez niego 
po rodzicach majątek również przeznaczyć na 
rozwój ochronki. Wykonawczynią testamentu 
była siostra ks. Czesława Wądolnego, pani 
Anna Łabędź.

Ksiądz Czesław Wądolny zmarł 23 czerwca 
1925 r. w Krakowie w wieku 66 lat. Przyczy-
ną jego przedwczesnej śmierci była choroba 
nowotworowa. Został pochowany w grobow-
cu archiprezbiterów Bazyliki Mariackiej na 
Cmentarzu Rakowickim.

W kazaniu w minioną niedzielę usłyszeliśmy 
między innymi o tym, że Święty Jan Paweł 
II wielokrotnie mówił o powtórnej ewangeli-
zacji, szczególnie narodów Europy i o tym, że 

różne były reakcje na te słowa. Zwrócenie uwagi na laicyzację, 
czyli na zamknięcie się serca i sumienia, z różnych powodów, na 
działanie Ducha Świętego, w dniu beatyfikacji Pawła VI, w dniu 
wspomnienia błogosławionego Jerzego Popiełuszki, nie było 
przypadkowe. Zwrócenie uwagi na ludzkie postawy, na dane 
statystyczne świadczące o naszej religijności, na rodzinę jako 
pierwszą placówkę misyjną, na rodziców jako pierwszych misjo-
narzy, to podkreślenie faktu, że jesteśmy powołani do dawania 
świadectwa w sprawach wielkich i rzeczach małych Temu, który 
jest drogą prawdą i życiem. Zaproszenie do modlitwy różańcowej 

Wielkie sprawy i małe rzeczy
pozwala na przypomnienie w tym miejscu, że pierwszym wiel-
kim papieżem różańcowym był Święty Pius V. W wydanej w 1569 
roku Konstytucji Apostolskiej zalecał różaniec jako szczególnie 
skuteczną modlitwę błagalną w czasie zagrożeń i utrapień. Pew-
nie miał na myśli ówczesne rozdarcie chrześcijaństwa za sprawą 
Marcina Lutra i groźbę zdobycia Rzymu przez Turków.

 Pisząc o dawaniu świadectwa w sprawach wielkich i rzeczach 
małych, dziś wróćmy jeszcze raz do opisywanych wcześniej wy-
darzeń z 14 października. Wiemy ile radości sprawia dzieciom, 
szczególnie tym najmłodszym, odmawianie przed ołtarzem mo-
dlitwy różańcowej. Przychodzenie dzieci wraz ze starszym ro-
dzeństwem, rodzicami lub babciami czy dziadkami jest właśnie 
świadectwem wiary i działalności misyjnej. W tym dniu także w 
szkole było uroczyście i radośnie. Pragniemy zwrócić uwagę na to 
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jak radosne są dzieci, które realizują się w swoich uzdolnieniach, 
bo to radość rozwija kreatywność i dodaje energii. Radość jest 
wynikiem i oznaką wypracowanego w szkole stylu pracy, stylu 
życia szkolnego. Jest oznaką dni przeżytych z pasją i zaangażo-
waniem, po odkryciu drzemiących w dzieciach wielu zdolności 
danych od Boga. Istnieje przecież wiele radości, które odczuwają 
codziennie. Nauka w szkole daje wiedzę potrzebną w życiu. Nikt 
jednak na samym zdobywaniu wiedzy nie chciałby poprzestać. 
Organizowane w szkole obchody różnych uroczystości uczą 
i sprawiają wiele radości uczestnikom. Psychologia mówi, że 

radość nie przyjdzie na rozkaz, ale pojawi się wtedy, kiedy czło-
wiek da się pochłonąć jakiejś czynności lub działalności. Kiedy 
dzieci opuszczają mury szkoły zabierają ze sobą wspomnienia i 
na pewno będą się nimi cieszyć, po latach. Tak jak każdy pamięta 
swoją I Komunię Świętą, odbiór świadectwa końcowego, ciekawe 
wycieczki szkolne, wyjazdy wakacyjne, odmawiany przed ołta-
rzem różaniec, tak może zapamięta również Szkolny Festiwal 
Owoców i Warzyw. W tych wydarzeniach jest wiara, dobroć, 
radość i piękno.

BŻ-BŁ
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Dnia 14 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Sosnowicach odbyło się uroczyste przy-
jęcie pierwszaków do społeczności szkolnej. Jest to ważne wy-
darzenie nie tylko dla uczniów , ale również dla ich rodziców. 
Ta uroczystość wraz z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 
już na stale wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. 
Na uroczystość przybyli rodzice uczniów kl. I, Wójt Gminy 
Brzeźnica oraz nauczyciele- emeryci. Przybył też gość z kra-
iny bajki nadworny kronikarz króla Błystka Koszałek Opałek. 
Pierwszoklasiści prezentowali na ludowo, tańcząc i śpiewając, re-
gion, w którym mieszkają - prastary Kraków. Następnie ubrani w 
galowe togi popisywali się umiejętnościami szkolnymi. Koszałek 
Opałek, potwierdził, że zasłużyli na to, aby stać się uczniami i 
wtedy nastąpił najbardziej oczekiwany moment tej uroczystości, 
czyli ślubowanie. Uczniowie z przejęciem ślubowali sumiennie 

PASOWANIE NA UCZNIA 
DZIEŃ NAUCZYCIELA

wypełniać swoje obowiązki, pilnie się uczyć, szanować rodzi-
ców i nauczycieli, dbać o dobre imię swojej szkoły i być dobrymi 
Polakami. Po ślubowaniu pani dyrektor kolorowym ołówkiem 
pasowała pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach. Uczniowie klasy szóstej 
dla upamiętnienia tej uroczystości wręczyli pierwszoklasistom 
pamiątkowe albumy i słodycze, zaś wszystkim nauczycielom 
złożyli życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia 
dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły z okazji 
święta przekazali również wójt gminy Bogusław Antos i dyrek-
tor szkoły Elżbieta Kosek. Cała uroczystość przebiegała w miłej 
atmosferze. Pierwszaki na długie lata pozostawią w pamięci to 
ważne wydarzenie w ich życiu, które zostało również uwiecz-
nione na licznie zrobionych zdjęciach i nakręconych filmach.

www.spsosnowice.hostit.pl
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

W niedzielę 14 września po godz. 8 rano wyruszy-
liśmy z Niepokalanowa przez Błonie w kierunku 
Warszawy. Dzień zapowiadał się ładny, ciepły, 

słoneczny – i taki faktycznie był. Po drodze mijaliśmy liczne, 
niedawno zbudowane bazy różnych firm. Po niecałej godzinie 
dojechaliśmy do granic Warszawy. Pustymi jeszcze ulicami 
dojechaliśmy na Żoliborz, do kościoła św. Stanisława Kostki. W 
kościele akurat trwała Msza święta. Po zrobieniu przed kościo-
łem pamiątkowego zdjęcia skierowaliśmy się do grobu bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Jest on położony na placu kościelnym, po 
prawej stronie od wejścia. Pomodliliśmy się przy grobie kapła-
na-męcznnika, a gdy skończyła się Msza weszliśmy do kościoła i 
obejrzeliśmy jego wnętrze. Są tam liczne tablice i plansze związa-
ne z tragiczną historią Warszawy i z osobą ks. Jerzego. 

O godz. 10 uczestniczyliśmy we Mszy świętej. W tym dniu 
obchodzone było święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół 
jest sanktuarium, ale jest też zwykłą parafialną świątynią, do 
której parafianie przychodzą w niedzielę na Mszę świętą. Akurat 
w czasie tej Mszy miało miejsce podjęcie duchowej adopcji dzieci 
nienarodzonych.

Po Mszy przeszliśmy do muzeum bł. ks. Jerzego. Jest ono 
urządzone w podziemiach świątyni. Oprowadzała nas przewod-
niczka, która sama dobrze pamiętała błogosławionego. Pierwsza 
sala muzeum przypominała rzeczywistość PRL-u. Kolejne uka-
zywały historię życia ks. Popiełuszki, a następnie jego posługę w 

Pielgrzymka do Niepokalanowa
i Warszawy (cz. III)

parafii na Żoliborzu i pamiętne „Msze święte za Ojczyznę” z cza-
sów stanu wojennego. Ciemny tunel mówił o tragicznej śmierci 
ks. Jerzego 19 października 1984 r. W ekspozycji są autentyczne 
przedmioty związane z męczeństwem, wyłowione z Wisły, do 
której wrzucono ciało kapłana. Ekspozycja ostatnich sal opowia-

Kościół św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu

Otocznie grobu i grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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dała o pogrzebie, kulcie i beatyfikacji ks. Jerzego. Warto zauwa-
żyć, że przy sanktuarium ciągle działa grupa wiernych ze Służby 
Kościelnej, która rozpoczęła swoją działalność w czasie „Mszy za 
Ojczyznę”. To oni troszczą się o grób i oprowadzają po muzeum.

Z Żoliborza przejechaliśmy do centrum, na Stare Miasto. Z pl. 
Zamkowego przeszliśmy do katedry św. Jana. Tam pomodliliśmy 
się przy grobie Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Potem każdy zrobił sobie spacer po Starym Mieście. O godz. 
15 spotkaliśmy się pod kolumną Zygmunta – akurat w pobliżu 
odbywało się zakończenie Rajdu Katyńskiego. Przeszliśmy do 
autobusu i wyruszyliśmy w drogę, by około godz. 21 powrócić 
do Przytkowic.

xlf

Uczestnicy pielgrzymki przed kościołem 

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 

Wspomnień czas…
w Zespole Szkół
w Radoczy

W sobotę 18 października mieliśmy okazję uczestni-
czyć w pamiętnym wydarzeniu. Spojrzeć w przeszłość, 
spotkać drugiego człowieka, delektować się chwilą, 
wzruszyć się, uronić łzę… bo przecież trudno być 
obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się 
dobrą jak nie najlepszą część swojego życia. Tegoż pa-
miętnego dnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II odbył się jubileusz 
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40-lecia powstania technikum połączony z odsłonię-
ciem i poświęceniem tablicy z nową nazwą szkoły, któ-
rej patronuje św. Jan Paweł II. Była to również okazja 
do upamiętnienia rocznicy wyboru Patrona na Stolicę 
Piotrową. 

To spotkanie Dyrektorów, Nauczycieli i Absolwentów rozpo-
częło się uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem księdza 
infułata Jakuba Gila w kościele Przemienienia Pańskiego w 
Radoczy, który niejednokrotnie podkreślał w swojej homilii, że 
najważniejszym wydarzeniem tego roku było wyniesienie Jana 
Pawła II na ołtarze.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Starosta Powiatu Wa-
dowickiego Jacek Jończyk, Wicestarosta Wadowicki Marta Kró-
lik, Przewodniczący Rady Powiatu i nauczyciel Zespołu 
Szkół Józef Łasak, członek Zarządu Powiatu Wadowic-
kiego i nauczyciel Józef Jodłowski, członek Zarządu i ab-
solwent szkoły Bartosz Kaliński, Wizytator Kuratorium 
Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach Joanna 
Karp, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt 
Szymczak, kierownik Wadowickiego Biura Powiatowego 
ARiMR Józef Budka, Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej 
i absolwent szkoły Ryszard Czaicki, Pracownik Naukowy 
Wydziału Rolniczo- Ekonomicznego Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie dr inż. Tomasz Wojewodzic - absol-
went, Pracownik Naukowy Wydziału Inżynierii Produk-
cji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr 
hab. inż. Tomasz Jakubowski - nauczyciel Zespołu Szkół, 
Pracownik Naukowy Wydziału Rolniczo-Ekonomiczne-
go Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr inż. Marek 
Kołodziejczyk, Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena 
Wiktor, emerytowani i obecni pracownicy i nauczyciele 
szkoły oraz jej absolwenci, a wśród nich Stanisław Dębski, 
ks. Kanonik Henryk Młynarczyk.

Oficjalnej części uroczystości towarzyszyła orkiestra 
dęta z Zygodowic, która nie tylko powagę chwili uświet-
niła w trakcie odsłonięcia tablicy z nową nazwą szkoły: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. 
Jana Pawła II, ale także koncertowała na sali gimnastycznej. Aktu odsłonięcia dokonali: 
Dyrektor Stanisław Gliwa, Starosta Powiatu Wadowickiego Jacek Jończyk, Wicestarosta 
Wadowicki Marta Królik, Przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Wiktor, Wizytator 
Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach Joanna Karp oraz uczeń 
Zespołu Szkół z klasy II Technikum Geodezyjnego Dawid Koycu Jastrzębski. Ksiądz 
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infułat Jakub Gil poświęcił tablicę, natomiast Przewodniczący 
Rady Powiatu Józef Łasak oficjalnie przekazał akt nadania no-
wej nazwy szkoły Stanisławowi Gliwie.

Czas się zatrzymał, a każdy z zaproszonych gości mógł się 
wzruszyć, uronić łzę i wrócić wspomnieniami w czasy swojej 
młodości, piękne czasy, bo młodość to piękna rzecz nie dlatego, 
że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je na-
prawić… a nic nie zdarza się przypadkiem i to spotkanie przy-
padkiem nie było. W montażu słowno-muzycznym młodzież 
wprowadziła w arkana twórczości Jana Pawła II, a dźwięki 
skrzypiec, kontrabasu i keyboardu były katalizatorem przeżyć 
i emocji, natomiast śpiew Karoliny Żak i Justyny Janik wpro-
wadził niejednego w zachwyt. Kwintesencją jednak był „Wspo-
mnieniowy album” wykonany przez Krzysztofa Wróbla z klasy 
I Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, który wyzwo-
lił całą gamę uczuć wśród zebranych i rozczulił do łez. Bo jak 
mówił Seneka: Złoto całego świata nie jest w stanie przywrócić 
ani chwili minionego czasu… ale miniony czas mogą przywró-
cić takie oto słowa zapisane w jednej z kronik: Mamy nadzieję, 
że pozostawimy po sobie trwały ślad, że będziecie pamiętać, że 
do tej szkoły chodziły anioły… ale to było przed wielu laty teraz 
okrzepły, nabrały wprawy i straszą dusze rogate, lecz mimo 
wszystko chcą dziś od serca kwiaty uśmiechu złożyć w podzięce 
za trud, cierpliwość, plusy, minusy, za szóstki, piątki oraz za 
pały, które się wszystkim uczciwie należały. Tyle mamy z sobą 
przeżytych lat, tyle smutków i radości, śmiechu i łez.

Dyrektor Stanisław Gliwa podkreślił, że to pamiętna chwila, 
bo przecież trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zo-
stawiło się dobrą, jak nie najlepszą część swojego życia. Zwrócił 
również uwagę, iż wychowujemy w duchu tradycji, wartości, 
które przekazał nam nasz Wielki Patron oraz zgodnie ze 
standardami europejskimi, aby nasi absolwenci byli konkuren-
cyjni na unijnym rynku pracy. Podkreślił to również Starosta 
Wadowicki Jacek Jończyk, a Stanisław Dębski, były dyrektor, 
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

ADRES: Rudnik, ul. Centralna 159, 32-440 Sułkowice, tel. +48 12 273 21 20 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw. 7:30-8:30; pon., śr. 16-17 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 (IX-VI) * PROBOSZCZ: ks. mgr 
Dariusz Zoń * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Aleksander Zemła, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1949 

przypomniał jak powstało technikum w Radoczy. Prezes MIR i 
absolwent szkoły - Ryszard Czaicki ze wzruszeniem wspomniał 
o wychowaniu i apelował, aby wychowywać w miłości do ziemi 
i drugiego człowieka, aby każdy w tych trudnych czasach mógł 
liczyć na pomoc kolegów ze „szkolnej ławy”. Ciepłe słowa do 
zebranych skierowała też Wizytator Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie Delegatura w Wadowicach Joanna Karp. 

Jubileusz był też okazją do wręczenia odznaczeń: Zasłużony 
dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. 
Jana Pawła II, które otrzymali: pośmiertnie Franciszek Gąsiorek 
– pierwszy dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych (statuetkę w jego 
imieniu odebrała córka) oraz dyrektor Stanisław Dębski i ksiądz 

Henryk Młynarczyk. Ksiądz Młynarczyk jeszcze raz mocno za-
znaczył jak ważne jest wychowanie w duchu Jana Pawła II i jaka 
odpowiedzialność spoczywa na wszystkich, którzy tę szkołę two-
rzą, w niej się uczą i z niej wychodzą w świat, dając świadectwo 
pięknu, prawdzie i dobru.

Szkoła wypełniła się wspomnieniami, spojrzeniami, uśmie-
chami, wzruszeniami i klasowymi spotkaniami, które trwały 
do białego rana. Każdy mógł też posmakować licznych „rado-
czańskich smakołyków” przygotowanych przez uczniów klas 
żywieniowych, a czas umilał zespół muzyczny założony przez 
absolwentów naszej szkoły.

Co roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Naro-
dowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W tym dniu ucznio-
wie składają swoim nauczycielom życzenia oraz podziękowania 
za ich trud włożony w nauczanie i wychowanie. Jest to święto 
wszystkich pracowników szkoły, 
nie tylko nauczycieli. Praca woźnej, 
kucharki, sekretarki… jest także 
ważna, a nie zawsze dostrzegana.

W tym roku szkolnym akademia 
z okazji tego święta odbyła się w 
naszej szkole 10 października. Ze-
braliśmy się w sali gimnastycznej, 
która przystrojona była kwiatami i 
różnymi plakatami.

Na początku uroczystości pan 
dyrektor Mirosław Pękala złożył 
życzenia wszystkim pracownikom 

Święto edukacji
w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku

naszej szkoły, a następnie wręczył listy gratulacyjne nagrodzo-
nym nauczycielom. Szczególne słowa uznania i podziękowania 
skierował do pani Zofii Kukuły, naszej niezastąpionej woźnej. Po 
40 latach odeszła od nas na zasłużoną emeryturę.

Następnie uczniowie z klasy 2b 
gimnazjum oraz 3a szkoły podsta-
wowej zaprosili widzów na program 
artystyczny. W pierwszej części 
gimnazjaliści podziękowali nauczy-
cielom i wszystkim pracownikom 
szkoły za ich trud i serce, a pani Zosi, 
która odeszła na emeryturę, zadedy-
kowali część artystyczną. Wierszem, 
tańcem i piosenką podziękowali Jej 
za lata pracy. 

W II części gimnazjaliści zapro-
sili nas do kuluarów pokoju nauczy-
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cielskiego. Humorystyczne 
scenki i piosenki przedsta-
wiały rozmowy, jakie nauczy-
ciele prowadzą podczas dużej 
przerwy. Gorącymi oklaskami 
widzowie nagrodzili występ 
taneczny przygotowany przez 
uczniów kl. 3a i piosenki w 
wykonaniu chóru szkolnego.

Na zakończenie święto-
wania tego uroczystego dnia 
uczniowie wręczyli „Złote 
Róże” najwybitniejszym na-
uczycielom. Trafiły one do 
wszystkich nauczycieli naszej 
szkoły. (D.P.)
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

W październiku oddział przedszkolny wziął udział w ogólno-
polskim konkursie plastycznym dla przedszkoli organizowanym 
we współpracy z Nadleśnictwem Rybnik pt.: „Jesień w mandali 
zamknięta”.

Dzieci na planie koła umieszczały wyłącznie tworzywa na-
turalne, charakterystyczne dla jesiennej aury. Do pracy zostały 
wykorzystane dary Pani Jesieni zebrane uprzednio w kąciku 

JESIEŃ W MANDALI ZAMKNIĘTA - KONKURS 
DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

przyrodniczym. Przed wykonaniem pracy plastycznej dzieci 
dowiedziały się, czym jest mandala, z czego można ją wykonać, 
obejrzały także mandale wykonane przez nauczycielkę. Mandale 
nie tylko pobudziły kreatywność przedszkolaków ale były także 
doskonałym treningiem koordynacji wzrokowo-ruchowej i kon-
centracji.

www.szkola.skawinki.pl

Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica 
Przewóz), 18 * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. 
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

W dniu 8 października 2014 r. na obiektach Wytwórni Pasz 
„De Heus” w Spytkowicach przeprowadzono zorganizowane 
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wa-
dowicach powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek włą-
czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

Celem ćwiczeń, w czasie których gaszono pozorowany pożar 
obiektów produkcyjnych oraz ewakuowano dwóch pracowników 
i udzielano im kwalifikowanej pierwszej pomocy było m.in.: za-

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe
poznanie uczestników ćwiczeń z warunkami ochrony przeciw-
pożarowej oraz sprawdzenie umiejętności i możliwości personelu 
Wytwórni Pasz w zakresie znajomości sposobów postępowania 
na wypadek takiego zdarzenia. 

Najważniejszym elementem ćwiczeń było sprawdzenie możli-
wości bojowych zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz działań z zakresu ratownictwa 
medycznego. Oprócz kilku zastępów Państwowej Straży Pożar-
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

nej w Wadowicach udział wzięło kilkudziesięciu druhów z 9 jed-
nostek OSP z terenu powiatu Wadowickiego tj.: OSP Spytkowice, 
OSP Bachowice, OSP Ryczów, OSP Miejsce, OSP Chocznia, OSP 
Inwałd, OSP Przytkowice, OSP Brzeźnica, a także przedstawicie-
le Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Próba gotowości 
objęła także działania, które dotyczyły pogotowia energetyczne-
go, pogotowia gazowniczego i jednostek Państwowego Ratownic-
twa Medycznego. 

Pozorowane działania ratownicze obserwowane były przez 
komendanta powiatowego PSP w Wadowicach - mł. bryg. Pawła 
Kwarciaka, Kierownika Wytwórni Pasz „De Heus” w Spytkowi-
cach - Pana Zygmunta Kolasę, Naczelnika Wydziału Prewencji 
KP Policji w Wadowicach - podinsp. Marka Żaka, Wójta Gminy 
Spytkowice - Pana Mariusza Krystiana. Ćwiczenia zostały pozy-
tywnie ocenione, zarówno przez wspomnianych obserwatorów, 
jak i przez rozjemców, na których wytypowano strażaków KP 
PSP Wadowice. 

www.spytkowice.net.pl

Wierny modlitwie
Ten rys świętego Papieża Jana Pawła II podkreślił w 

kazaniu ks. proboszcz Józef Piasecki, który przewod-
niczył Mszy św. we środę 22 X br, w liturgiczne wspo-
mnienie św. Jana Pawła II, patrona tutejszej szkoły. 
Ks. proboszcz zwrócił też uwagę na obecność Maryi w 

życiu i drodze do świętości naszego wielkiego Rodaka. 
Pierwsza część tego słowa – poniżej.

Niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności. Pierwsze liturgicz-
ne wspomnienie Jana Pawła II w tytule świętego przypada nam, 
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moi drodzy, obchodzić w środę – w dzień w tradycji Kościoła 
poświęcony Maryi. Co więcej, w tajemnicy Jej nieustannego 
orędownictwa, bo to właśnie w środy w kościołach celebrowane 
są nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Właśnie ta 
tajemnica Maryi, ten Jej wizerunek, czczony był w wadowickim 
kościele, w którym Karol Józef Wojtyła został ochrzczony, gdzie 
przystąpił do pierwszej spowiedzi, Komunii świętej, gdzie prze-
żywał nabożeństwa i Msze święte, do których z czasem posługi-
wał jako ministrant. 

Jego świętość rodziła się więc pod okiem Maryi. Pan Bóg, w 
którego dłoniach jest czas, daje nam wyraźną lekcję duchowości 
świętego z Wadowic. Sam Jan Paweł II przez całe swoje życie 
przyznawał się do maryjnego rysu swojej pobożności, a jego 
śmierć w pierwszą sobotę miesiąca, wieczorem, na progu Nie-
dzieli Miłosierdzia Bożego stała się pieczęcią drogi do świętości, 
która wiodła go pod płaszczem opieki Maryi. 

W tym więc pierwszym liturgicznym wspomnieniu świętego 
Jana Pawła II spójrzmy na ów rys, który sam Pan Bóg nam poka-
zuje tym konkretnym czasem środowego dnia. Nie ma tu miej-
sca na jakieś wielkie analizy; w końcu spotykamy się na Mszy 
świętej, a ta nasza modlitwa to wspólne spotkanie u stóp Pana. 
Maryja nie żałowała czasu na to spotkanie pośród codziennych 
obowiązków swojego życia. I była spotkaniom z Panem wierna - i 
w tym wymiarze modlitwy, i w tym wymiarze bliskości Jezusa, 
którego była Matką aż po ukrzyżowanie i aż po grób. 

Właśnie to zjednoczenie z Bogiem poprzez znajdowanie bli-
skości stało się charakterystyczne w życiu naszego Patrona – Pa-
pieża. Bo był człowiekiem heroicznie wiernym modlitwie. Któż z 
nas nie widział zdjęcia, obrazu z Janem Pawłem II, spacerującym 
po ogrodach watykańskich czy innych miejscach z różańcem w 
ręku? Któż nie pamięta owej przejmującej ciszy z transmisji tele-
wizyjnej z wizyty Ojca świętego w katedrze wawelskiej podczas 

ostatniej pielgrzymki do oj-
czyzny, kiedy to Ojciec święty 
Jan Paweł II karmił swoją 
duszę oddechem świętości po-
przez modlitwę brewiarzową? 
Wiadomo też, że święty Jan 
Paweł II podążał drogą roz-
ważania męki Chrystusa nie 
tylko w rocznice Wielkiego 
Piątku, jak to czynią katolicy, 
ale w każdy piątek roku. 

Starsi, tutaj obecni, pa-
miętają – czy to z osobistej 
obecności w czasie spotkania z 
papieżem w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, czy z transmisji te-
lewizyjnych i radiowych – jak 
mówił o swojej częstej modli-
twie i drodze krzyżowej na 
dróżkach Pana Jezusa w tym 
pięknym, uświęconym trady-
cją naszych przodków miejscu 
– Kalwarii Zebrzydowskiej. Również i ta zażyłość modlitewna 
Jana Pawła II zakorzeniona była w osobistym nabożeństwie do 
Ducha Świętego, którego upraszał o Jego dary słowami modlitwy 
wskazanej mu jeszcze przez ojca w dzieciństwie...

Nie sposób nie wspomnieć o cennym i centralnym miejscu Eu-
charystii w jego życiu – najpierw długo omadlanej dla rozpalenia 
serca, potem celebrowanej bez pośpiechu i w wielkim, świętym 
skupieniu, a w końcu zakończonej zatopieniem w dziękczynnym 
milczeniu, które zdawało się być wręcz namacalne.

Cdn.
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Tradycyjnie – w Święto Edukacji Narodowej 14 X 
2014r. – szkoły katolickie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich ze Stanisławia Górnego i Ponikwi 
spotkały się w Sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. 
Powodem było ślubowanie klas I gimnazjalnych. W 
uroczystości brali udział nauczyciele, Rodzice gimna-
zjalistów, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich 
ze szkół podstawowych i gimnazjów obu placówek.

Punktualnie o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta Euchary-
stia, którą sprawował przeor wadowickiego Karmelu – o. Grze-
gorz Irzyk. Oczekiwany moment – akt ślubowania – nastąpił po 
Ewangelii. Uczniowie klas I-szych wystąpili na środek kościoła, 
gdzie pod przewodnictwem swoich wychowawców (p. Małgo-
rzaty Bruzda, p. Anny Widlarz) złożyli uroczyste ślubowanie. 
Eucharystię ubogacił śpiew z akompaniamentem gitary. Po mszy 

Szkoły katolickie SPSK na Karmelu
- Ślubowanie klas pierwszych
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św. uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświę-
cony bł. Karolinie Kózkównie. Wybór tematu podyktowany był 
bliską rocznicą 100-lecia męczeńskiej śmierci nastoletniej błogo-
sławionej, która przypada 18 listopada 2014r. Jak podkreśliła pani 
dyrektor Dorota Pelczar – występ był jednocześnie „próbą gene-
ralną”. Każda klasa ćwiczyła pod opieką nauczycieli swoje teksty, 
a na Karmelu po raz pierwszy zaprezentowano je wspólnie.

Po strawie duchowej - którą zakończyło zwiedzanie i modli-
twa w celi św. Rafała Kalinowskiego – nastąpił czas świętowania. 
W Centrum Pielgrzymkowym OO. Karmelitów czekały stoły z 
domowymi wypiekami, przygotowane przez Rodziców.

Nie obyło się także bez radosnego śpiewania, wręczenia kwia-
tów nauczycielom i oczywiście – poznania bohaterów dnia. 

Na pamiątkę ślubowania gimnazjaliści – jak przystało na 
szkołę katolicką – otrzymali własne egzemplarze Pisma Świętego. 
Wszyscy byli w wyśmienitych nastrojach. Radosne śpiewy i roz-
mowy długo jeszcze zakłócały ciszę Karmelitańskiego Domu.

Uroczyste Ślubowanie złożyli:
1. Katolickie Gimnazjum
 w Stanisławiu Górnym:
a. Guńka Robert 
b. Górecka Martyna
c. Jankowicz Patrycja
d. Jucha Zuzanna
e. Juszczak Angela
f. Juszczak Patrycja
g. Kasiarz Jakub
h. Kasiarz Konrad
i. Kocot Dominika
j. Morek Konrad
k. Rychlik Aleksandra
l. Wojas Karolina.

2. Katolickie Gimnazjum w Ponikwi:
a. Byrski Krzysztof
b. Chromy Patryk
c. Kolasa Monika
d. Kraus Bartosz
e. Książek Anna
f. Książek Karolina
g. Lenik Maria Irena
h. Matuszyk Alicja
i. Potoczna Patrycja
j. Statkowski Marcin
k. Szczygieł Patryk
l. Szota Maja
m. Zaczyńska Klaudia
n. Zadora Robert
o. Zamysłowski Dominik
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

ŚwiętośćByła motywem przewodnim kazania odpustowego 
wygłoszonego przez O. Kapucyna podczas Sumy dla 
uczczenia patrona parafii – św. Jana Kantego. Kazno-
dzieja mówił o świętości w odniesieniu do świętości 
tego konkretnego człowieka – kapłana, profesora 
rodem z Kęt. Pierwszą część słowa zamieszczamy po-
niżej.

Bracia i siostry w Chrystusie, dlaczego rozpoczynam właśnie 
tym pozdrowieniem? Niegdyś było ono w codziennym użyciu w 
naszym kraju. I Jan Paweł II, Karol Wojtyła, gdy został wybrany 
na papieża, tak właśnie się zwrócił do ludu z Bazyliki św. Piotra: 
Sia lodato Gesů Cristo! Włosi byli zaskoczeni. Co on powiedział? 
- zastanawiali się. A to jest przecież pochwalenie Boga. Tak, bo 
od Boga trzeba zacząć - a nie, jak niektórzy mają w zwyczaju - 
mówić: dzień dobry! Ja mam zawsze dzień dobry, nie ma sensu 
tak do mnie mówić; wypowiedz lepiej pozdrowienie chrześci-
jańskie. 

Dlaczego tak rozpocząłem? Rozmawiając ostatnio przez tele-
fon z biskupem Adamem Dyczkowskim, powiedziałem: Słuchaj, 

druhu (bo on jest harcerzem - jak ja), będę niebawem mówił o 
świętym Janie z Kęt. Jakiż on był uradowany! Sam też urodził się 
w Kętach.

Święty Jan z Kęt... Dawniej nie używało się nazwisk, tylko 
miejsc pochodzenia. Ważne było skąd jestem, skąd pochodzenie. 
Pochodzenie równało się temu, kim jestem. A święci pochodzą z 
różnych miejsc, bo cała ziemia jest pełna świętych. Co znaczy, że 
ludzie są świętymi? Że są miłosierni, radośni, są dobrzy, wyna-
gradzają, przebaczają. Dzisiaj Pismo święte uczy nas, co mamy 
robić: Świętymi bądźcie! Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz w 
niebie jest doskonałym. 

Na czym polegała świętość świętego Jana z Kęt? Żył w XIV 
wieku. Był profesorem, kapłanem, uczył i przygotowywał mło-
dych ludzi do kapłaństwa, a równocześnie innych żaków (bo 
tak nazywali się uczniowie w Krakowie) pouczał. Ale robił coś 
jeszcze, coś dodatkowo. Wiadomo o tym, że pomagał biednym. 
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Wiadomo, że nie szukał zaszczytów. I wiadomo także, że nie był 
bogaty, bo co sam miał, rozdawał innym. A był przy tym czło-
wiekiem wykształconym; znał filozofię, znał teologię. Na pewno 
wykładał po łacinie, bo w średniowieczu to było naturalne. 

Świętość jest prostą rzeczą. To jest prosta sprawa: bądź dobry, 
kochaj Boga, kochaj bliźniego swego. Ale jeszcze coś - na końcu 
kochaj siebie samego. A siebie samego kochasz wówczas, jeśli 
chcesz być zbawiony, jeżeli pragniesz nieba. Nie chcesz być po-
tępiony, ale pragniesz być szczęśliwy - beatus, a potem, żeby być 
szczęśliwym, trzeba być sanctus - świętym.  

Jest taka piosenka, skierowana głownie do dzieci „Świętymi 
bądźcie”. Pamiętam, że gdy byłem na balach lotników, to zawsze 
na początku była ta pieśń i ja zaczynałem taniec z lotnikami i 

lotniczkami. Jako zakonnik też tańczyłem... Wprawdzie przeło-
żony zauważył, że zakonnik nie jest do tańca, a tylko do różańca. 
Odpowiedziałem: Ojcze Prowincjale - i do tańca i do różańca. 
Bo trzeba być normalnym człowiekiem. Tylko człowiek normal-
ny jest święty. A nienormalny jest zły. Sami widzimy ile jest zła 
na świecie... Ja nie będę opisywał zła, ale przypomnę, że ostatnie 
czasy przyniosły taką tendencję, że o niektórych pamięta się 
bardzo wiele. I ci, którzy odchodzą i są zbawieni, są ogłaszani 
świętymi. I to kto? Przedziwna sprawa - np. ministrant, święty 
Dominik Savio, święta Karolina Kózkówna, dziewczynka, święci 
patronowie naszej ojczyzny, liczeni na tysiące. 

Cdn.

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

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

Błogosławiona Celina Borzęcka,
zakonnica26 października

Celina Rozalia Leonarda urodziła się 29 października 
1833 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej Chludziń-
skich, na kresach dawnej Rzeczypospolitej w Anto-

wilu, blisko Orszy - teraz to Białoruś. Rodzice zadbali o to, by 
otrzymała staranne wykształcenie i wychowanie. Już jako młoda 
dziewczyna zapragnęła wstąpić do klasztoru wizytek w Wilnie, 
ale posłuszna woli rodziców i radzie spowiednika w 1853 r. wyszła 
za mąż za Józefa Borzęckiego, właściciela majątku Obrembszczy-
zna koło Grodna. Było to szczęśliwe małżeństwo, a Celina była 

dobrą żoną i matką. Urodziła czworo dzieci, z których dwoje 
- Marynia i Kazimierz - zmarło jako niemowlęta. Celina zajmo-
wała się pracą charytatywną wśród ludności wiejskiej, a w 1863 r. 
wspierała powstańców, za co znalazła się wraz z kilkutygodniową 
Jadwigą w rosyjskim więzieniu w Grodnie.

W 1869 r. Józef Borzęcki uległ atakowi paraliżu i stracił wła-
dzę w nogach. Celina wraz z córkami Celiną i Jadwigą wyjechała 
z nim na leczenie do Wiednia, które jednak nie przyniosło spo-
dziewanych rezultatów. Przez pięć lat starannie pielęgnowała 
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męża. Na kilka tygodni przed śmiercią Borzęcki podyktował 
starszej córce Celinie testament, w którym zaświadczył o miłości, 
bohaterstwie, odwadze i roztropności swej żony.

Po jego śmierci, w 1875 r. Celina Borzęcka wyjechała z córka-
mi do Rzymu. Tam znowu zapragnęła życia zakonnego. Poznała 
generała zmartwychwstańców, ks. Piotra Semenenkę, który stał 
się jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym. Pod jego 
wpływem postanowiła wraz z córką Jadwigą (obecnie Służebnicą 
Bożą) założyć żeńską gałąź zgromadzenia, do którego należał. Po 
pokonaniu wielu przeciwności i upokorzeń zmartwychwstanki 
zostały zatwierdzone jako zgromadzenie kontemplacyjno-czyn-
ne, którego zadaniem było nauczanie i chrześcijańskie wychowa-
nie dziewcząt. 6 stycznia 1891 r. Celina i Jadwiga złożyły śluby 
wieczyste. Dzień ten jest uważany za początek Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w 
Kościele.

 Założone przez nią nowe zgromadzenie rozwijało się dyna-
micznie. Jesienią 1891 r. Celina otworzyła w Kętach, mieście św. 
Jana Kantego, pierwszy dom na ziemiach polskich. W skromnej 
starej chacie początkowo została założona szkoła dla dziewcząt i 
nowicjat. Było trudno, bo siostrom i ich wychowankom doskwie-
rała bieda, ale już po czterech latach stanął tam klasztor. 

W Kętach zmartwychwstanki wybudowały szkołę i ochronkę 
dla dzieci. Stąd wyruszyły do kolejnych placówek - w Częstocho-
wie i Warszawie. W 1896 r. rozpoczęły też pracę apostolską w 
Bułgarii, a w 1900 r. - w Stanach Zjednoczonych.

W 1906 r. Celina przeżyła cios - nieoczekiwanie zmarła jej cór-
ka Jadwiga, współzałożycielka zgromadzenia i najbliższa współ-
pracownica, która miała poprowadzić dalej rozpoczęte dzieło. 
Mimo podeszłego wieku Matka Celina pełniła nadal obowiązki 
przełożonej generalnej. Zmarła w Krakowie 26 października 
1913 r., pochowana została obok swej córki w Kętach. W 1937 r. 
doczesne szczątki Celiny i Jadwigi zostały przeniesione do kryp-
ty pod kaplicą klasztoru w Kętach, a w 2001 r. - do sarkofagu w 
kościele św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.

Za życia matki Celiny powstało 18 domów, w których praco-
wało 214 sióstr zmartwychwstanek, i 16 związanych z ich ducho-
wością zgromadzeń świeckich apostołek zmartwychwstania. W 
roku jej beatyfikacji w 54 domach w Polsce, Anglii, Argentynie, 
Australii, Kanadzie, Tanzanii, Stanach Zjednoczonych, we Wło-
szech i na Białorusi pracowało 512 sióstr oraz 322 apostołki. 
Siostry wykonują wiele posług, m.in. pracują jako nauczycielki, 
wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, anima-
torki oazowe i pielęgniarki.

Proces beatyfikacyjny Matki Celiny rozpoczęto z inicjatywy 
papieża Piusa XII w Rzymie w 1944 r. Dekret o heroiczności 
cnót podpisał św. Jan Paweł II w 1982 r. W 2002 r. w Krakowie 
przeprowadzono proces dotyczący domniemanego uzdrowie-
nia po ciężkim wypadku Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora, 
prawnuka Matki Celiny w piątym pokoleniu. 16 grudnia 2006 
r. Benedykt XVI podpisał dekret zatwierdzający uzdrowienie 
dokonane za jej przyczyną. 27 października 2007 r. w rzymskiej 
bazylice św. Jana na Lateranie matka Celina Borzęcka została 
ogłoszona błogosławioną.
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

W ubiegłą niedzielę parafia w Tarnawie Dolnej ob-
chodziła uroczystość odpustową ku czci św. Jana Kan-
tego, kapłana i profesora o wybitnych walorach ducha i 
umysłu, człowieka miłosiernego. Kazanie odpustowe, 
którego pierwszą część drukujemy poniżej – wygłosił 
ks. Andrzej Targosz.

Wprowadzenie do Mszy św.:
 
Serdecznie wszystkich witam, 

ciesząc się z ponownego spotkania, 
tym razem w największe dla tutejszej 
społeczności doroczne święto imienin 
Patrona i Waszej parafii. 

Dziękuję Księdzu Dziekanowi za 
zaufanie i zaproszenie na tę podniosłą 
uroczystość. Niesie ona ogrom treści i 
chciałoby się o tym mówić godzinami. 
Nie będę jednak wygłaszał długich 
pouczających kazań, tylko krótko po-
wiem o tym, co w sercu mi gra, po pro-
stu o swoich prywatnych refleksjach 
i spotkaniach z Waszym Świętym 
Patronem…

Kazanie:
- Idę na odpust…
- W naszej parafii jest dzisiaj od-

pust…
- Byliśmy na odpuście…
Moi Drodzy! Jakże często słyszałem 

słowo odpust w wielu odmianach od 
dzieciństwa. Co ono znaczy? Pochodzi 
od słowa odpuszczać i jest pojęciem 
bardzo szerokim. Można go rozpa-
trywać pod wieloma względami. Np. 
wg ,,Słownika języka polskiego” jest to 
lokalna uroczystość kościelna, zwykle 
z okazji święta patrona danego kościo-
ła, ale także (czytamy dalej) kiermasz, 
zabawy wiejskie towarzyszące tej uro-
czystości.

50-tomowy ,,Praktyczny słownik 
współczesnej polszczyzny” precyzu-
je: Doroczna uroczystość kościelna, 
organizowana w dniu patrona danej 
parafii, podczas której można uzyskać 

CZASY ŚW. JANA KANTEGO
całkowite odpuszczenie kary za grzechy, połączona zazwyczaj z 
jarmarkiem, zabawami itd. Naukę o odpustach, czyli odpuszcze-
niu (amnestii) kary za grzechy dobrze znamy, bo przypomina się 
o tym prawie na każdych rekolekcjach. 

Dzisiaj chciałbym porozważać o odpuście jako uroczystości 
imieninowej Waszej Parafii i Waszego Patrona. Zauważyliście 
zapewne, że na odpusty przyjeżdżają księża z innych parafii, po-
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dobnie jak do Was goście na imieniny kogoś z rodziny. Wszędzie 
odprawia się Sumę odpustową. Odpusty parafialne są niewąt-
pliwie obrazem naszej pobożności, naszej religijności i wiary. 
Marzyłoby się, by były coraz uroczystsze i pobożniej świętowane. 
Głównym bohaterem dzisiejszego odpustu jest Solenizant, które-
go nasza pobożność przyozdobiła w różne legendy podkreślające 
jego przymioty i wartości. A miała z czego czerpać, bo był bogaty 
duchem i umysłem. Jest do dziś niedościgłym wzorem zarówno 
dla uczonych jak i prostych ludzi.

Spośród wielu legend o św. Janie Kantym, powszechnie znana 
jest ta, która opowiada, jak to profesor Akademii Krakowskiej 
składał dzbanek, przypadkowo rozbity przez dziewczynę z pod-

krakowskiego Łobzowa. Rzadko spotykane wydarzenie – profe-
sor i prosta dziewczyna wiejska pochyleni nad fragmentami gli-
nianego dzbanka [por. ks. Władysław Gasidło, Ku czci Świętego 
Jana z Kęt, Kraków 1991, s. 81].

Mądrość Waszego Patrona otwiera mu oczy zarówno na 
wielkie sprawy ludzkie, jak i drobne, pozornie nieważne, czasem 
śmieszne. Wszystkie traktował jednakowo poważnie… To wielka 
umiejętność pochylić się nad czyimś rozbitym szczęściem, aby 
ocalić jego resztki, na powrót je scalić, uzupełnić, a przez to na 
nowo wlać w człowieka nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i 
wprowadzić pokój w jego rozbite na kawałki serce.

Cdn.

Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

W tym tygodniu, w sobotę, będziemy obchodzić 
Uroczystość Wszystkich Świętych. Nasze myśli pobie-
gną w stronę wieczności. Będziemy wspominać naszych 
bliskich, którzy już odeszli do wieczności, gromadząc 
się w kościołach i na cmentarzach. W ten refleksyj-
ny nastrój wprowadza nas poniższy artykuł napisany 
przez parafianina z Tłuczani.

Uroczystość Wszystkich Świętych kieruje nasze myśli i serca 
ku niebu. Niebo jest celem, do którego wszyscy zdążamy w piel-
grzymce wiary, a w którym Bóg przygotował miejsce każdemu 
z nas. Obchodząc Uroczystość Wszystkich Świętych, Kościół 
ukazuje nam tę niezliczoną rzeszę ludzi, którzy szli przed nami 
w pielgrzymce wiary, a teraz cieszą się zasłużoną nagrodą nieba 
w chwale zbawionych. Ich przykład ma być dla nas wzorem w 
naszym dążeniu do świętości. Wspominając ich, powinniśmy 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

uświadomić sobie, że każdego z nas Bóg powołuje do świętości, 
a więc życia z Sobą w wieczności. Nasuwa się pytanie: czym jest 
świętość? Świętość jest darem, jakim Bóg-jako źródło świętości 
pragnie obdarzyć każdego człowieka. Świętość rodzi się z miło-
ści. Miłość to główne źródło świętości. Wezwanie do świętości 
odnajdujemy na kartach Pisma Świętego. W Księdze Kapłańskiej 
czytamy: „Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! 
Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty!” ( Kpł. 11, 44 ). 
Świętość to wybór miłości. Powołanie do świętości jest uniwer-
salne — nie jest ono tylko dla wybranych, powołanie do święto-
ści jest zaproszeniem skierowanym do każdego człowieka. Bóg 
pragnie zbawienia, a więc świętości każdego człowieka. Świętość 
to dar, ale też i zadanie. Z tego wynika nakaz i obowiązek życia 
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chrześcijańskiego każdego dnia. Posłuchajmy, co współczesnemu 
człowiekowi chcą powiedzieć także dziś wielcy święci Kościoła, 
którzy przykładem własnego życia ukazywali świętość jako dro-
gę do zjednoczenia z Bogiem:

Św. Augustyn: „Stworzyłeś nas Panie dla siebie. I niespokojne 
jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”.

Św. Teresa z Avila: „Nie trwóż się, nie drzyj wśród życia dróg, 
tu wszystko mija, trwa tylko Bóg . Cierpliwość przetrzyma dni 
ziemskich znój. Kto posiadł Boga ma szczęścia zdrój. Bóg sam 
wystarcza”.

Św. Jan od Krzyża: „Pod wieczór naszego życia będziemy są-
dzeni z miłości”. 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: „Moim powołaniem jest mi-
łość. W sercu Kościoła, mojej Matki będę Miłością. Miłość karmi 
się ofiarą”. 

Św. Rafał Kalinowski: „Tylko to ma wartość, co się wycierpi”.
Św. Teresa Benedykta od Krzyża ( Edyta Stein ): „Mądrość 

Krzyża zdobywa się wtedy, gdy samemu doświadcza się Krzyża”.
Św. s. Faustyna Kowalska: „Nie zapomnę o tobie, biedna zie-

mio, choć czuję, że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako oceanie 
szczęścia; lecz nie będzie mi to przeszkodą wrócić na ziemię i 
dodawać odwagi duszom, i zachęcać je do ufności w miłosierdzie 
Boże. Owszem, to zatopienie w Bogu da mi możność nieograni-
czoną działania” ( Dzienniczek, nr 1582 ).

Św. Jan Paweł II: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i 
pragną świętości. Święci wołają o świętość”.

Świętość jest również dla nas darem i zadaniem, byśmy w 
codziennym życiu starali się dążyć do świętości, a przez to dla 
innych stawali się drogowskazem prowadzącym do Boga.

Mariusz Świątek

Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W piątek (10.10) sala Ośrodka Kultury Gminy To-
mice szczelnie wypełniła się uczestnikami konkursu 
plastycznego „Pocztówka z Wakacji”. Każdy z przy-
byłych z niecierpliwością oczekiwał na wyniki komisji 
konkursowej w składzie: Mirosława Sabotawicz, Ka-
tarzyna Wrona, Andrzej Wrona i Józef Ogiegło, która 
po ocenie 222 prac w 6 kategoriach wiekowych miała 
wybrać te najlepsze. Przed wręczeniem nagród dzieci 
obejrzały spektakl teatralny „Czerwony Kapturek” w 
wykonaniu Teatru Duet z Krakowa. 

Po występie krakowskich aktorów nastąpiła najważniejsza i 
wyczekiwana chwila. Jury ogłosiło wyniki konkursu plastyczne-
go „Pocztówka z Wakacji”.

dzieci w wieku 3 - 4 lata
I miejsce - Alicja Tyrybon (ZSP w Tomicach)

CZERWONY KAPTUREK WRĘCZYŁ 
NAGRODY ZA POCZTÓWKI Z WAKACJI

I miejsce - Wiktoria Krakowska (SP w Woźnikach)
II miejsce - Oliwia Kot (ZSP w Tomicach)
II miejsce - Liliana Janik (SP w Woźnikach)
III miejsce - Julia Foryciarz (SP w Woźnikach)
III miejsce - Stanisław Sieprawski (SP Woźnikach)
wyróżnienie - Klaudia Olesińska (SP w Woźnikach), Jan Woź-
niczka (SP w Woźnikach), Karolina Gaczorek (SP w Woźnikach), 
Aleksandra Słupska (ZSP w Tomicach), Wiktoria Pala (ZSP w 
Tomicach), Dominik Modliński (ZSP w Tomicach)
nagrody za udział: Nikola Burliga, Klaudia Matyjasik, Mikołaj 
Dubel, Olaf Sanok, Antoni Gajda, Igor Stawowy, Zofia Miko-
łajczyk, Nina Grabowska, Jakub Dębski, Wojciech Domagała, 
Tymoteusz Woderski, Maciej Chudy, Helena Grolik, Gabriela 
Wyrobisz, Gabriela Gwiżdż, Weronika Dubel, Lena Chojna 
(wszyscy SP w Woźnikach); Amelia Cimoch, Antonina Sagan, 
Milena Zybek, Tomasz Rychlik, Maja Adamik (ZSP w Tomicach)
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dzieci w wieku 5 - 6 lat
I miejsce - Patrycja Pasieka (SP w Woźnikach)
II miejsce - Tobiasz Hardek (SP w Woźnikach)
III miejsce - Anna Gontko (ZSP w Tomicach)
wyróżnienie - Natalia Putek (SP w Witanowicach), Weronika 
Mydlarz (SP w Woźnikach), Mateusz Skrzypek (ZSP w Tomi-
cach), Jakub Wojtysiak (ZSP w Tomicach), Adrian Kozłowski 
(ZSP w Tomicach), Kacper Faber (SP w Witanowicach), Jagoda 
Porwisz (Pracownia Twórcza w Bęczynie

dzieci w wieku 7 - 9 lat
I miejsce - Emilia Pytlowska (ZSP w Tomicach)
II miejsce - Aleksandra Kłeczek (Pracownia Twórcza w Bęczy-
nie)
III miejsce - Martyna Woźniczka (SP w Woźnikach)
III miejsce - Karolina Żurek (SP w Witanowicach)
wyróżnienie - Tomasz Błażowski (SP w Witanowicach), Jakub 
Momot (SP w Witanowicach), Karolina Putek (SP w Witano-
wicach), Miłosz Jakubek (SP w Radoczy), Dominika Głąb (SP 
w Radoczy), Paweł Szostek (SP w Radoczy), Emilia Nosal (SP w 
Radoczy), Grzegorz Głąb (SP w Radoczy), Justyna Nowak (ZSP 
w Tomicach), Jakub Placek (ZSP w Tomicach), Szymon Balon 
(ZSP w Tomicach), Zofia Placek (SP Woźnikach)

dzieci w wieku 10 -0 13 lat
I miejsce - Maja Iciek (ZSP w Tomicach)
II miejsce - Bartłomiej Homel (SP w Radoczy)
III miejsce - Aleksandra Piątka (Szkoła w Przeciszowie)
III miejsce - Julia Haja (Pracownia Twórcza w Bęczynie)
wyróżnienie - Julia Mostowik (Brzeźnica), Patryk Pomietło 
(Marcyporęba), Nikodem Nycz (SP w Radoczy), Anna Błażow-
ska (SP w Witanowicach)

dzieci w wieku 14 - 16 lat
I miejsce - Edyta Góra (Gimnazjum w Tomicach)
wyróżnienie - Ewa Nowacka (Brzeźnica), Dominik Pomietło 
(Marcyporęba), Magdalena Nicieja (Gimnazjum w Tomicach)
powyżej 17 lat nie złożono żadnej pracy

Komisja konkursowa uznała, iż do XI Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Pocztówka z Wakacji” organizowane-
go przez Klub Kultury Zastów z Warszawy zgłoszone zostaną 
wszystkie prace konkursowe, które są zgodne z wymogami kon-
kursu ogólnopolskiego. Prace te zostały wysłane przez Ośrodek 
Kultury Gminy Tomice.

www.tomice.pl

Witanowice - Parafi a 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)

JUBILEUSZ 10-LECIA NADANIA IMIENIA I POŚWIĘCENIA 
SZTANDARU W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO W BABICY

W Dniu Edukacji w Szkole Podstawowej im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Babicy corocznie obchodzimy 
Dzień Patrona. Jednak w tym roku 13 października 
obchodziliśmy także 10-lecie nadania szkole imienia i 
poświęcenia sztandaru.

Uroczystość naszą zaszczyciła Pani Burmistrz Ewa Filipiak, 
Pani Dyrektor Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach 
Elżbieta Kowalczyk  i stale obecny w życiu szkoły ks. Proboszcz 
Józef Wróbel. Przybyli także Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 
Zdzisław Szczur, Kierownik ZOPO w Wadowicach Pani Halina 
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Stuglik, przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Roman Woźniak z 
członkami Rady, sołtys wsi Babica Pan Józef Różalski oraz eme-
rytowani pracownicy szkoły i rodzice.

Całość rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Jończyk, która po 
powitaniu wszystkich zebranych przedstawiła historię ostatniego 
dziesięciolecia. Przypomniała te chwile, kiedy zwróciliśmy się do 
żyjącego Księdza Jana   z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie pa-
tronatem naszej szkoły. Ksiądz odpisał bardzo szybko, wyrażając 
radość i wzruszenie z naszej decyzji. Kolejne listy skierował do 
nas z okazji uroczystego nadania szkole imienia oraz po uroczy-
stości 90 urodzin w Warszawie. Ostatni list jaki otrzymaliśmy już 
ze szpitala datowany jest na 10.01.2006 roku. 18 stycznia Ksiądz 
zmarł. Mieliśmy tą radość spotkać się z nim w Warszawie na 
zjeździe szkół im. Ks. Jana Twardowskiego. Od tej pory zawsze  
w rocznicę urodzin Księdza przypadającą 1 czerwca, nasza dele-
gacja wyjeżdża do Warszawy, by z innymi uczestniczyć we Mszy 
św. w intencji księdza, by zapalić znicz na jego grobie w Świątyni 
Opatrzności Bożej. Wtedy też towarzyszy nam sztandar. Sztan-
dar jest z nami na Mszach św., na rozpoczęciu i zakończeniu 
roku, na uroczystościach państwowych w Wadowicach, na ape-
lach okolicznościowych, a przede wszystkim to na niego ślubują 
pierwszaki  i szóstoklasiści opuszczający szkołę. Autorem hymnu 
szkoły jest nieżyjący już Adam Dec.

Pani Dyrektor wręczyła również nagrody uczestnikom szkol-
nego konkursu nt. „Zielnik księdza Jana”, w którym to zadaniem 

klas młodszych było plastyczne przedstawienie wybranej rośliny 
z wiersza ks. Jana i piękne jego przepisanie, a klas starszych wy-
konanie zielnika. Prace te można było podziwiać na okoliczno-
ściowej wystawie.

Na scenę udekorowaną wspaniałą jarzębiną i liśćmi z imiona-
mi dzieci weszły pierwszaki w niebieskich biretach. Mimo, iż jest 
ich mało, wspaniale śpiewały i pięknie recytowały. Pani Dyrektor 
po złożeniu przez nie ślubowania, każdego pierwszaka pasowała 
na ucznia Szkoły Podstawowej w Babicy.

Część artystyczną pod kierunkiem Pani Augustyniak przy-
gotowały dzieci wszystkich klas. Zaprezentowały wspaniale 
zaaranżowane piosenki z repertuaru zespołu Małe Wu Wu, 
oparte na poezji ks. Twardowskiego oraz niektóre fragmenty 
wierszy. Przebojowe wykonanie nagrodzone zostało ogromnymi 
brawami. Całość kończyło zdanie będące zadaniem dla nas Po-
laków i dla Świata „Nie zmarnujmy tego daru”. To tytuł książki 
poświęconej Janowi Pawłowi II,   napisanej przez ks. Jana. My 
obiecujemy nie zmarnować i daru Jana Pawła II   i daru ks. Jana 
Twardowskiego. 

„Aniele Boży Papieżu mój
Ty zawsze przy mnie stój.
Aniele Boży stróżu mój
Ty zawsze przy Nim stój”.
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

Zachęcał w końcowej części kazania, adresowanego 
głównie do młodzieży bierzmowanej – ks. inf. Jakub 
Gil. Zamieszczamy tę część oraz podziękowania mło-
dzieży, kończąc tym samym naszą relację z uroczysto-
ści bierzmowania. 

Z przejęciem wysłuchałem opowiadania, którego akcja toczy-
ła się dawno, sto lat temu... Może niektórzy z was oglądali film 
„Titanic” i znają tragedię, która się z tym okrętem wiąże. Otóż, na 
burcie tego okrętu napisane było, że nawet Bóg nie zatopi - że on 
jest niezniszczalny i silny ponad Boga. Titanic wyruszył w końcu 

Chciejcie słuchać 
w 1912 roku z Anglii do Stanów Zjednoczonych. Opisuje tę histo-
rię człowiek, który przeżył to nieszczęście. a przeżył dzięki nie-
zwykłemu zbiegowi okoliczności. Pewien kleryk jezuicki wszedł 
na ten okręt w Anglii, ze statku miał wysiąść na pierwszym 
przystanku. Tymczasem spotkał tam bogatą amerykańską rodzi-
nę, która mu zaproponowała pokrycie biletu w pierwszej klasie 
- było ich na to po prostu stać. Klerykowi bardzo się ten pomysł 
spodobał. Niesamowita gratka! W tym celu wysłał telegram do 
przełożonych z pytaniem czy zgadzają się na jego podróż. Prze-
łożeni jednak odmówili... Kleryk oburzył się. Nie mógł pojąć, 
dlaczego odmówiono mu skorzystania z takiej okazji. Był jed-

nak na tyle posłuszny, że wysiadł 
ze statku. I kiedy po kilku dniach 
usłyszał o tej strasznej tragedii, o 
tym, że prawie 1000 ludzi utonęło, 
dziękował Bogu za to, że posłuchał 
przełożonych, że posłuchał chociaż 
było mu ciężko. 

Ja dzisiaj przy tym udzielaniu 
wam sakramentu bierzmowania 
pokornie was proszę, dziewczęta i 
chłopcy, chciejcie słuchać. Chciej-
cie słuchać tego, co wam mówią w 
domu i tego wam mówią w szkole, i 
chciejcie słuchać tego, co wam mó-
wią w kościele. Chciejcie słuchać. 
Chciejcie spokojnie wysłuchać, 
a potem - po wysłuchaniu - spo-
kojnie odpowiedzieć. Niech taka 
będzie wasza postawa. 
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800)

Podziękowanie młodzieży:
  
Czcigodny Księże Infułacie!

Cieszymy się z tego powodu, że Ksiądz Infułat przybył 
do naszej Parafii Woźniki, aby udzielić nam sakra-
mentu dojrzałości chrześcijańskiej, na umocnienie 

naszej wiary. Wdzięczni jesteśmy Księdzu Infułatowi za te dary 
Ducha Świętego jakie na nas spłynęły w sakramencie bierzmo-
wania. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż jesteśmy uczniami Chry-

stusa Syna Bożego i potrzeba nam tę wiarę umacniać. Czeka nas 
zadanie - otrzymane dary musimy rozwijać w naszym życiu, aby 
być dojrzałymi i mocnymi w wierze, czego wciąż uczy nas Święty 
Rodak Jan Paweł II. Dziękujemy za Słowo Boże do nas skiero-
wane i za wskazówki na dalszą drogę życia chrześcijańskiego. 
Zapewniając o modlitwie w intencjach ks. Infułata, świadomi 
jesteśmy jednak naszych słabości, dlatego prosimy o modlitwę 
i błogosławieństwo, abyśmy trwali przy Chrystusie, czuwali i 
pamiętali czego oczekuje od nas Chrystus. Bóg zapłać i Szczęść 
Boże.

Tak określił naszego świętego Patrona – Jana Paw-
ła II ks. Adam Stawarz, proboszcz z Wysokiej, który 
wygłosił kazanie poświęcone Jego osobie i Jego tro-
sce o rodzinę – w poniedziałek 20 X br. na Mszy św. 
W ramachTriduum przed świętem Patrona Wadowic. 
Przypomniał także małżeństwa wyniesione na ołta-
rze, które winny być wzorem życia dla współczesnych 
rodzin. Poniżej zamieszczamy tekst 
kazania.

Drodzy bracia i siostry!
Pierwszymi małżonkami, wyniesionymi 

na ołtarze, w historii Kościoła byli Luigi i 
Maria Beltrame Quattrocchi, którzy żyli na 
przełmie XIX i XX wieku i którym przyszło 
przeżyć dwie światowe wojny. Jako małżon-
kowie codziennie uczestniczyli we Mszy 
św. . Kiedy rodziły się im kolejne dzieci z 

Sam stał się darem 
dla Boga wielką wdzięcznością je przyjmowali. Kiedy miało narodzić się 

4 dziecko- córeczka, lekarz stwierdził, że nie przeżyje ani mat-
ka ani dziecko dlatego trzeba dokonać aborcji-zabicia dziecka. 
Obydwoje rodzice odrzucili propozycje; mówiŕc, że w tej sprawie 
całkowicie zaufali Bogu i poddadzą się Jego wyrokowi. Po czym, 
ku zaskoczeniu wszystkich, urodziła się śliczna córeczka. Dwóch 
synów wstąpił do kapłaństwa, a jeden z nich wstąpiło do zako-
nów trapistów.

W 2001 roku papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Marii i 
Luigiego Quatrocchi. Na Palcu św. Piotra byli; 92 letni i 94 letni 

synowie - kapłani i 86 letnia córka; bene-
dyktynka w siędziwym wieku zmarła. Troje 
rodżeństwa było świadkami wyniesienia na 
ołtarze własnych rodziców. Można powie-
dzieć, że spełniło się na nich IV Przykaza-
nie Boże; “Czcij ojca swego i matkę swoją, 
abyś długo żył i dobrze ci się powodziło 
na ziemi”. Drugim małżeństwem, które 
w historii Kościoła zostało beatyfikowane 
byli rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 
Ludwik i Zelia Martin. Małżonkowie ci żyli 
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w XIX wieku. Wydali na świat 9 -cioro dzieci. Czworo z nich 
zmarło, a pozostałe pięć córek wstąpiły do zakonu. A najsław-
niejszą i najświętszą była najmłodsza św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus; ogłoszona doktorem Kościoła i patronką misji. Za życia 
św. Jana Pawła II był już prowadzony proces informacyjny. Pa-
pież Benedykt XVI wyniósł ich na ołtarze w 2008 r. W Krakowie 
pielgrzymuje po wspólnotach Domowego Kościoła wspaniały 
relikwiarza św. małżonków; na dole tegoż relikwiarz znajdują się 
rodzice, a z nich jako owoc ich miłości promieniują jako gałązki 
dzieci. Wokół relikwiarza widnieje napis;” A mołżonka twoja jak 
płodny szczep winny wokół twego stołu”.

Św. Jan Paweł II chciał ukazać rodzinę jako wspólnotę życia 
i miłości, która winna doprowadzić do świętości małżonków i 
dzieci. Już jako kapłan i biskupa napisał wspaniałe dzieła pt;”mi-
łość i oodpowiedzialność oraz Osoba i czyn”. Pełnego blasku 
rozważania te nabrały w dokumencie Soborowym Gaudium et 
spes- Radość i nadzieja, który to dokument nasz święty rodak 
redagował. Pisał, że “Człowiek nie może się odnaleźć inaczej; jak 
tylko stając się bezinteresownym darem z samego siebie”. Słowa 
te pisał człowiek, który sam stał się całkowitym darem dla Boga 
prżez Maryję, mówiąc - Totus Tuus; cały Twój! Piękno życia 
małżeńskiego ukazał św. Jan Paweł II również w adhortacji;” 
Familijaris Consortio” z 1981 r.

Rodzina jest pierwszym seminarium, w którym wsiewa się 
ziarno żywej wiary nadziei i miłości. Ona jest najwspanialszym 
Boskim projektem dla mężczyzny i 

kobiety. To mężczyzna staje się prawdziwy dzięki kobiecie i 
kobieta prawdziwą kobietą dzięki mężczyźnie. Rodzina jest odbi-
ciem Rodziny Bożej; Ojca, Syna i Duch Świętego.  I w tę właśnie 
wspólnotę dziś szatan uderza jak nigdy przez ideologię dżender, 
która niszczy człowieka, gorzej niż komunizm i hitleryzm-bo 
niszczy od korzenia.

Człowiek stworzony został na obraz i podobieństwo Boże. 
Nasz św. Rodak już na pierwszych ,aidiencjach środowych na Pl. 
Św. Piotra ogłaszał kerygmat Dobrej Nowiny o powołaniu męż-
czyzny i kobiety do świętości przez małżeństwo.

Przeżywająca Triduum przed uroczystością św. Jana Pawła II 
wpatrujemy się jak on niegdyś w postać NMP Nieustającej Po-
mocy na której skroniach i Dzieciątka Jezus spoczywają korony 
zrobione ze ślubnych obrączek małżoków tutejszej parafii.  

I chcemy codziennie jako małżonkowie całować własne ob-
rączki ślubne chcąc zachować wierność i uczciwośč małżeńską 
i prosić patrona rodzin; jak go określił i obwołał w dniu kano-
nizacji Ojciec św. Franciszek, aby orędował za nami;” Św. Janie 
Wielki, wstawiaj się za nami u Boga w niebie”.

Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Między niebem a ziemią, u stóp Świętego Onufrego 
– patrona Gminy Stryszów, przy ołtarzu dwóch papie-
ży Jana Pawła II i Benedykta XVI, w kaplicy Podwyż-
szenia Krzyża Świętego Ośrodka Caritas w Zakrzowie, 
odbył się 16 października 2014r. niezwykły spektakl 
poetycko – muzyczny.

W hołdzie Świętemu 
Janowi Pawłowi II  

Bardzo licznie zgromadzeni koneserzy kultury odbyli wraz z 
artystami sentymentalną, refleksyjną podróż z papieżem Janem 
Pawłem II – świętym z Małopolski, od wczesnego dzieciństwa, 
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śmierci mamy, powołania kapłańskiego, watykańskiego kon-
klawe i wyboru na papieża, strzałów na placu Świętego Piotra, 
oddanych przez tureckiego zamachowca Ali Agcę, beatyfikacji 
i kanonizacji, po drodze świętości największego z Polaków. 
Spektakl wyreżyserowany przez ikonę polskiego teatru, filmu 
– aktora Jana Nowickiego z udziałem grupy De Profundis, z ory-
ginalną muzyką legendy polskiego jazzu i kulturowego LABO-
RATORIUM – Marka Stryszowskiego; kompozytora, pianisty 
( syntezatory) Cezarego Chmiela i trębacza Tomasza Kudyka. 
Wydarzenie tworzą wiesze i teksty Jana Pawła II, księdza Jana 
Twardowskiego, Bolesława Leśmiana, Czesława Miłosza i nie-
śmiertelne Mury – hymn Solidarności oraz Barki. Wszystko, to 
dzieje się w czasie duchowej obecności przybywającego z zaświa-
tów Księdza Twardowskiego (Jan Nowicki) na ziemię, pochyla-
jącego się na działaniami i czynami Papieża – Polaka. Spektakl 
– widowisko, to integralnie przenikające się elementy muzyki, 
poezji, literatury faktu.

Przyjechałem z Krakowa i jestem niezwykle wzruszony i 
zaskoczony faktem, że wydarzenia tej rangi odbywają się na 
prowincji. Jest to taki mój hołd dla papieża – Polaka, Świętego z 
Małopolski. Chętnie będę uczestniczył w kolejnych – powiedział 
Marian Pelc.

Wszyscy artyści chętnie przyjeżdżają do malowniczej, kli-
matycznej gminy. Gdzie kontakt z widzami jest duchowy, gdzie 

wiedzą, że zostaną godnie przyjęci przez organizatora koncertu 
Jana Wacławskiego, kierowniczkę GOK Małgorzatę Kowalską i 
dyrektora Ośrodka Caritas.

Liryczny wieczór poświęcony Ojcu Świętemu odbył się w 
dzień szczególny - 16 października 2014 r. - w XXXVI rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

 www.stryszow.pl

Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
www.zator.diecezja.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., śr., czw. 16-18; sob. 8-10 * MSZE ŚWIĘTE * Niedziele 
i święta: 7, 8 (kaplica Laskowa), 9, 10:30, 12, 18 * PROBOSZCZ: ks. Jacek Wieczorek, R.M. * WIKARIUSZE: ks. 
mgr Robert Jończyk, ks. mgr Bartłomiej Bartosik, moderator dekanalny Duszpasterstwa Służby Liturgicznej 
i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. Krzysztof Wieczorek, kapelan Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze; ks. mgr Wojciech Momot * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Laskowa (426), Podolsze (1345), Rudze (438), 
Trzebieńczyce (309), Zator (3727)

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody 
par małżeńskich

W dniu 15 października 2014 roku odbyła się w na-
szej Gminie piękna uroczystość związana z uhonorowa-
niem par małżeńskich, które w tym roku obchodziły 

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą w Kościele 

Prafialnym w Zatorze. Dalsza część uroczystości odbyła się w 
Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im.Jana Matejki 
w Zatorze. 
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

Burmistrz Zatora wręczył „Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” nadane przez Prezydenta RP 13 parom małżeńskim z 
naszej Gminy obchodzących 50-lecie ślubu. Są to:
Aleksandra i Jan Bartlowie z Laskowej, 
Anna i Tadeusz Byrscy z Zatora, 
Krystyna i Edward Kajdasowie z Palczowic, 
Marta i Franciszek Kościelnikowie z Zatora, 
Irena i Jan Piaseccy z Podolsza, 
Anna i Józef Ptaszkowie z Grodziska, 
Weronika i Mieczysław Samelowie z Graboszyc, 
Marianna i Stanisław Sanakowie z Zatora, 
Stanisława i Roman Siwkowie z Podolsza, 
Anna i Józefa Szczerbowie ze Smolic, 
Maria i Józef Wanatowie z Rudz, 
Aleksandra i Bronisław Zimnalowie z Zatora, 
Maria i Wincenty Zontkowie z Podolsza.

Serdeczne gratulacje złożył również Burmistrz dwóm parom 
małżeńskim 
Państwu Monice i Józefowi Osobom z Zatora i Teresie i Włady-
sławowi Żakom z Palczowic obchodzącym 65-lecie ślubu czyli 
Żelazne Gody oraz Państwu Annie i Hnerykowi Iwankom z 
Palczowic, Marii i Henrykowi Sermakom z Zatora, Stanisławie 
i Józefowi Starzykom z Zatora, Stanisławie i Janowi Wilkom z 
Podolsza i Teresie i Kazimierzowi Zarzyckimz Zatora obchodzą-
cym 60-lecie ślubu czyli Diamentowe Gody.

Uroczystość, która przebiegała w bardzo miłej atmosfe-
rze uświetnił występy zespołu muzycznego ROK w Zatorze.

Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem i 
wręczeniem upominków.

www.zator.pl
 

To parafia, w której aktualnie funkcję proboszcza 
pełni ks. Zbigniew Oczkowski. W poniższym, ostatnim 
fragmencie rozmowy ks. Zbigniew opowiada o historii 
tamtejszego kościółka, który zamierza powiększyć, a 
także wspomina byłego już proboszcza Zebrzydowic 
ks. Ryszarda Gołucha. 

Parafia w Hucisku 
- Jak ksiądz wspomina poprzedniego proboszcza?
- Poprzednikiem obecnego proboszcza był ksiądz Rysiu Go-

łuch, który zapisał się w naszej parafii jako kapłan bardzo moc-
no działający nie tylko od strony duszpasterskiej, ale również 
gospodarczej, co nie było takie proste. Pamiętam jak to robił 
ksiądz Gancarczyk. Były wówczas o wiele łatwiejsze czasy i on 
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stwierdził: Nie będę robił wszystkiego; niech coś zostanie dla in-
nych. Ksiądz Rysiu tymczasem zrobił wszystko. Teraz wystarczy 
to pielęgnować, zadbać o to, by całe to dzieło nie niszczało, ale 
służyło następnym pokoleniom. 

 
- Ksiądz Gołuch miał także doświadczenie misyj-

ne...
- Tak, miał takie doświadczenie i wprowadzał nas w to. Był 

bardzo otwarty, bardzo życzliwy. Często się z nim spotykaliśmy 
i żałujemy, że nie mógł być z nami jeszcze tych dwóch lat. Tak się 
wszystko złożyło, że poprosił wcześniej o emeryturę i ją otrzy-
mał, bo jest zasłużonym i cennym dla diecezji kapłanem. Często 
nam mówił o tym, jak tam właśnie, w przestrzeniach diecezji, 
w różnych miejscach się realizuje jako doświadczony kapłan, 
który przeszedł drogę misji i ma takie trochę szersze widzenie. 
Bo ksiądz Rysiu ma szersze widzenie na różne sprawy; on nie 
tylko patrzy przez pryzmat archidiecezji krakowskiej czy nawet 
Kościoła w Polsce, ale ma doświadczenia tego, co działo się w 
Afryce czy w Ameryce. My, rodacy bardzo byliśmy zadowoleni z 
jego pracy, z jego posługi w tej parafii. Myślę, że większość ludzi 
jest mu bardzo wdzięczna za to, że takie dzieło pozostawił po so-
bie. Nie tylko to dzieło materialne, ale przede wszystkim ducho-
we - rozmodlił parafię, szczególnie w przestrzeni różańca. Tego 
wcześniej u nas nie było, a w tej chwili każda Róża wie, kiedy ma 
się modlić i się modli przed Mszą świętą. Zresztą sam podkreślał 
wielokrotnie, że to nabożeństwo różańcowe, ta modlitwa różań-
cowa jest dla niego siłą, jest jakąś drogą do przyszłości dla nas 
wszystkich, dla naszej parafii. 

- Proszę powiedzieć parę słów o swojej aktualnej 
parafii, o Hucisku...

- Hucisko jest parafią powojenną. Kościół został wybudowany 
w 1938 roku w formie takiego małego kościółka. Zbudowany 
został przez ludzi świeckich. Na samym początku ten kościół 
jakby miał pecha, bo przyszła II wojna światowa i ten kościół w 
dużej mierze został zniszczony, ponieważ Niemcy umieścili się 
na wieży tego kościoła, skąd obstrzeliwali Rosjan. W latach 1944-
1945 zginęło tam około 100 żołnierzy (zarówno niemieckich, jak 

i rosyjskich). Przez te działania wojenne kościół został poważnie 
zniszczony. Potem przyszedł czas odbudowy. Duże zasługi na 
tym polu mieli kapłani - proboszczowie: ks. Kuśmierczyk, ks. 
Łuka (obecny rezydent), który dobudował wieżę i ogrodzenie, a 
także wybudował nową plebanię. Ta nowa plebania jednak nie 
była dobrze zagospodarowana, zabezpieczona i w przeciągu 30 
lat uległa zniszczeniu. Gdy przyszedłem do parafię, pracę rozpo-
cząłem od remontu plebanii. Przez 5 lat pracowaliśmy nad tym 
cierpliwie, spokojnie i żmudnie. Wymieniłem podłogi, okna, 
ogrzewanie, kanalizację, instalację elektryczną, wodną, potem 
nowy dach, docieplenie i tak po kolei. Teraz jest to zupełnie inny 
budynek. W tym czasie nieustannie myślałem też o kościele, o 
tym, by coś z nim zrobić. Kościół jest malutki, bo sama parafia li-
czy 996 mieszkańców. Tych ludzi jest niedużo, ale podczas więk-
szych uroczystości jest tam za ciasno. Ludzie otwarcie mi mówili, 
że ich interesuje jedynie zrobienie elewacji, może odwodnienia 
i nic więcej. Ja pytałem, czy nie chcą czegoś więcej, czy nie chcą 
powiększyć. W końcu pojawił się projekt, który został zaaprobo-
wany przez Kurię. Ten projekt okazał się od strony technicznej 
nieco wadliwy, bo choć sama bryła świątyni nas zachwycała, 
rozwiązania wewnętrzne już nie tak bardzo. Projekt został za-
trzymany i stworzyliśmy drugi, bardziej ekonomiczny. Cały czas 
mamy jednak problem z mentalnością ludzi; tylko1/3 z nich jest 
gotowych do działania, a to jest za mało. Do skutecznych działań 
potrzeba przynajmniej połowy. Jesteśmy na takim etapie, że z 
jednej strony zbieramy środki, a z drugiej przekonujemy ludzi. 
Decyzja zostanie podjęta przez Radę Parafialną do końca roku. 
Jeżeli parafianie będą chcieli przebudowy, podejmę się tego. A 
myślę, że ten kościółek zasługuje, by być pięknym, wygodnym i 
praktycznym zarazem. 

Co ciekawe, ten kościół nigdy nie był święcony przez biskupa. 
Myślę, że może dlatego też nie ma szczęścia. Już na samym starcie 
ten kościółek nie miał Bożej łaski... Myślę, że zasługuje na to, aby 
wyprowadzić go na prostą, uzyskać dla niego Boże błogosławień-
stwo, by mógł funkcjonować dla kolejnych pokoleń...  

  
- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realiza-

cji tych planów. Szczęść Boże. 


