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Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych

PIERWSZE CZYTANIE Hi 19, 1. 23-27a
Hiob powiedział:
«Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić?
Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?
Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni.
Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział
Boga. To właśnie ja Go zobaczę».
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 15, 20-24a. 25-28
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez
człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy
będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus
jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego
przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie
Bogu i Ojcu.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana
śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy.
Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który
Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
EWANGELIA Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do
godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek
Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w
skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A
skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były
bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących
szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do
nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go
tutaj; zmartwychwstał».o słowo Pańskie.

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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WIARA DAJE SIŁĘ
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający
przy Parafii Matki Bożej Różańcowejw Chrzanowie
zorganizował w dniach od 3 październikado 5 października 2014 r. XVII Festyn Parafialny pod hasłem
„Wiara daje siłę !!!”
XVII Festyn Parafialny tradycyjnie zorganizowano początkiem października. Od piątku do niedzieli
był czas na modlitwę, zadumę, wędrówkę, rekreację
oraz wrażenia artystyczne. W piątek 3 października o
godz. 9.00 z naszego kościoła w V Rajdzie Maryjnym
wyruszyła liczna grupa pielgrzymów(160 uczestników, dzieci, młodzież i dorośli). Piękna, zielona
trasą:przez Kościelec do Parafii Świętej Rodziny.Po
przyjściu na miejsce przywitał nas Proboszcz - Ks.
mgr Edward Kwarciak a następnie uczestniczyliśmy
w pierwszopiątkowej Mszy Świętej, którą odprawił Ks. Grzegorz Pieróg. Po Mszy Świętej wszyscy
uczestnicy rajdu zostali zaproszeni na ciepłą herbatę
i pyszną drożdżówkę.
Sportowa sobota 4 października przywitała nas
pięknym słońcem dlatego w X Biegu Ulicznym w
hołdzie św. Papieżowi Janowi Pawłowi II uczestniczyło ok. 200 zawodników.Zwycięzcy otrzymali
puchary,medale i nagrody rzeczowe. W biegu udział
wzięły dzieci przedszkolne, uczniowie ze szkół podstawowych, uczniowie gimnazjalni oraz młodzież i
dorośli w poszczególnych kategoriach: sztafeta szkoły podstawowe, sztafeta szkoły gimnazjalne,przedszkole, dziewczynki i chłopcykl. I – II, dziewczynki i
chłopcy kl. III – IV oraz V – VI,kobiety do 21 lat i
powyżej 21 roku, mężczyźni powyżej 21 lat( reprezentanci instytucji, grup):
– Służba Liturgiczna Parafii MB Różańcowej w Chrzanowie
– Przedszkole Samorządowe w Balinie
– Urząd Miejski w Chrzanowie
–PMOS Chrzanów
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Chrzanowskiej
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział w
tym Jubileuszowym X Biegu a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Głównym sędzią biegu od dziesięciu lat jest Pani Halina Książek – nauczyciel wychowania fizycznego w SP Nr 1 w Chrzanowie
oraz była reprezentantka Polski w biegach długich. Od 31 lat
związana z Chrzanowem, organizator wielu imprez sportowych
na terenie gminy i powiatu. Przyjaciel dzieci i młodzieży.Komentatorem sportowym od wielu lat jest Pan Leszek Wójcik
nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Chrzanowie. Trener I ligowego zespołu piłki ręcznej MTS Chrza-
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nów, wiceprezes UMKS-PMOS Chrzanów. Ogromne sukcesy w
szkoleniu młodych sportowców. Z juniorami starszymi zajął II
miejsce w Polsce.
Niedziela 5 października ostatni i najważniejszy dzień Odpustu Parafialnego – Msza Święta Odpustowa z procesją Eucharystyczną wokół kościoła pod przewodnictwem Ks. prałat Stanisława Krzysika proboszcza parafii Niepokalanego Serca NMP w
Trzebini Sierszy.
Od godz. 14.20 nasz Festyn Parafialny uczciły dzieci i nauczyciele z chrzanowskich szkól oraz przedszkoli. Piękne kolorowe
- różnotematyczne programy artystyczne zaprezentowały dzieci i
młodzież: z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Chrzanowie pod
kierunkiem Aleksandry Nowak, Mirosławy Czerwonki, Magdaleny Babik, z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Chrzanowie
pod kierunkiem Haliny Kopyć i Haliny Dudek, z Przedszkola
Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi pod kierunkiem Joanny Frydel, Bernadetty Kuś, Bożeny Windak i Anety

Stanuch ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi pod kierunkiemKatarzyny Miranowicz, Bożeny Motyl i Anny Zięby. W tym roku
mogliśmy zobaczyć ponadto uczniów z Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie:
Zespół „Świerszcze” przygotowany przez Agnieszkę
Łach i Zespół „Iskierki” przygotowany przez Małgorzatę Księżyk. Tradycyjnie mogliśmy wziąć udział w
spotkaniu ewangelizacyjnym przygotowanym przez
Grupę modlitewną Odnowy w Duchu Świętym. Po
Mszy Św. i różańcu o godz.. 18.15 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Mój ulubiony
Święty” i wręczono nagrody.
Ponadto całą niedzielę prowadzone były Modlitwy Wstawiennicze przez Grupę Modlitewną Odnowy w Duchu Św. w dolnym kościele, można było
uczestniczyć w modlitwie prowadzonej przez Grupę
Neokatechumenatu,czynna była kawiarenka parafialna gdzie tradycyjnie na gości czekały smakołyki
– pyszne ciasta, można było zjeść również gorący i
smaczny bigos przygotowany przez Oazę Rodzin.
Przez całą niedzielę można było kupić dobrą książkę
przy stoisku Św. Mikołaja, zbadać poziom cukru we
krwi w punkcie Stowarzyszenia Diabetyków, zwiedzać piękne wystawy w domu katechetycznym, które profesjonalnie przygotował Pan Kazimierz Jaśko i
Pan Stanisław Jarzęcki. Kustoszem wystawy kolejny
rok była Zofia Jaruzel. XVII Festyn Parafialny tradycyjnie już zakończono wspólnym spotkaniem w
kawiarence parafialnej.
Dziękujemy wszystkim Grupom Parafialnym,
wszystkim parafianom, wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do
organizacji kolejnego bo już XVII Festynu Parafialnego organizowanego w naszej parafii.
Jolanta Kupiec

Uroczystości w Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Krakowie
Setki kapłanów i tysiące pielgrzymów przybyło w ostatnich dniach do Sanktuarium św.
Jana Pawła II, by uczestniczyć w uroczystościach
odpustowych. Ich kulminacją była Msza św., którą w dzień Uroczystości św. Jana Pawła II sprawował wraz z biskupami i kapłanami Archidiecezji
Krakowskiej kardynał Stanisław Dziwisz.
Pozdrawiając wszystkich przybyłych do
Sanktuarium, Metropolita Krakowski przypomniał, że data liturgicznego wspomnienia i
uroczystości św. Jana Pawła II nie jest przypadkowa, albowiem trzydzieści sześć lat temu, 22
października, nowy Biskup Rzymu - Jan Paweł
II rozpoczął swój historyczny pontyfikat. To właśnie w tym dniu skierował do wszystkich słowa:
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„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”- mówił na wstępie Metropolita
Krakowski.
W homilii kardynał Dziwisz przypomniał, że należymy do pokolenia, które na
drodze wiary miało i dalej ma za przewodnika świętego Jana Pawła II. „Starsi pamiętają go jeszcze jako biskupa w Krakowie,
gdzie w konfrontacji z ideologią, w której
nie było miejsca dla Boga, dorastał do
podjęcia służby wszystkim chrześcijanom, i
uczył się szerokiego i głębokiego spojrzenia
na sprawy człowieka, lekceważonego także
przez ówczesny system.
Drugim etapem naszego spotkania z
Karolem Wojtyłą była Jego papieska posługa, w której przez prawie 27 lat towarzy-
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szyły nam: Jego osoba i gesty, Jego
nauczanie i Jego decyzje. Teraz
rozpoczął się czas Jego duchowej i
jeszcze głębszej obecności w życiu
Kościoła. W tym czasie uświadomiliśmy sobie, że żył z nami, służył nam i przewodził nam święty
człowiek, święty pasterz. W jego
osobie, w jego służbie i świętości
spełniła się obietnica Boga, przekazana przez proroka Jeremiasza:
„dam wam pasterzy według mego
serca” (Jr 3, 15). Jan Paweł II był
pasterzem według Bożego Serca.
Jego posługa nie zakończyła się
z chwilą odejścia do domu Ojca.
Teraz św. Jan Paweł II oręduje za
nami w niebie”.
Następnie kardynał Dziwisz
nawiązując do niedawno zakończonego synodu biskupów poświęconego rodzinie przypomniał, że
św. Jan Paweł II jako Papież rodzin
wniósł ogromny wkład w refleksję
Kościoła nad małżeństwem i rodziną. Jemu także zawdzięczamy inicjatywę Światowych Dni Młodzieży,
dlatego sobie zasłużył również na
tytuł Papieża młodych i Papieża
Światowych Dni Młodzieży – mówił
kardynał Dziwisz.
We Mszy św. licznie uczestniczyli
kapłani
Archidiecezji
Krakowskiej, którzy przybyli do
Sanktuarium, by dziękować Bogu
za kanonizację św. Jana Pawła II. W
dalszej części homilli Metropolita
zwrócił się do kapłanów mówiąc że
„dzisiejszy dzień jest dniem refleksji
nad kapłańskim życiem i służbą”.
Metropolita Krakowski mówiąc
o różnych problemach życia kapłańskiego, także i o trudnych sprawach,
które leżą mu głęboko na sercu
podkreślił, że Jan Paweł II „może i
powinien nas inspirować do twórczej służby w Kościele, do stawiania
czoła nowym wyzwaniom, przed jakimi stajemy w dzisiejszym świecie,
w dzisiejszej Polsce”.
Przed Mszą św. kapłani w obecności Metropolity Krakowskiego i
biskupów pomocniczych adorowali
Najświętszy Sakrament, który został
umieszczony w ołtarzu pokoju „Donum Caritas et Pax”. Medytację prowadził bp Jan Szkodoń. Następnym
punktem kapłańskiego spotkania
była konferencja – pieśń dziękczynna za kanonizację, którą wygłosił ks.
prof. Edward Staniek.
ks. Paweł Kummer/Kraków

Święci pod lupą
Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, męczennice chińskie, zginęły 9 lipca 1900 r.,
kanonizowane 1 października 2000 r.

D

zieci należące do PDMD wiedzą już, że głoszenie
Dobrej Nowiny jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Tak więc wszyscy powinni działać na
rzecz misji - i rodzice, i dziadkowie, i znajomi,
a także ludzie chorzy, którzy przez swoje cierpienie i modlitwę
mogą pomagać misjonarzom. Oczywiście, bardzo dużo do zrobienia mają również dzieci. I wiele z nich już to robi. Podejmują
się przeróżnych akcji, wychodzą ze wspaniałymi inicjatywami,
aby jak najskuteczniej wesprzeć swoich rówieśników z krajów misyjnych. Ich udział i zaangażowanie w misyjnym dziele Kościoła
jest wielkie.
Pan Jezus ukochał wszystkich ludzi za wszystkich oddał swoje
życiel Wokół siebie gromadził wielkie rzesze, ale wybrał tylko 12
Apostołów, aby Mu wszędzie towarzyszyli. Ich też pierwszych
wysiał w świat, by głosili ludziom Jego Ewangelię. Dzisiaj również Pan Jezus pragnie, aby niektórzy ludzie poświęcili Mu się
całkowicie; by szli tam, gdzie On ich pośle i przekazywali innym
dobrą nowinę o zbawieniu. Tym szczególnym wybrańcom - misjonarzom-wcale nie obiecał łatwego życia, a wręcz przeciwnie.
Wypowiedział do nich bardzo trudne słowa: „Jak Mnie prześladowali, tak i was prześladować będą”. I tak jest rzeczywiście. Na
przestrzeni wieków misjonarze nieraz byli prześladowani. Wielu z
nich oddało za Chrystusa życie.
Dziś chcę Wam opowiedzieć o siedmiu misjonarkach, które
pracowały w Chinach i tam poniosły śmierć męczeńską za wiarę.
Wszystkie były bardzo młode. Pochodziły z różnych krajów Europy: z Francji, Włoch, Belgii i Holandii. Wstąpiły do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, ponieważ bardzo chciały
poświęcić się pracy misyjnej. Z upragnieniem czekały na chwilę,
kiedy zgromadzenie pośle je do ludzi nie znających Pana Jezusa.
Aż wreszcie spełniły się ich marzenia. Zostały posłane do Chin,
gdzie zajęły się osieroconymi dziećmi oraz ludźmi chorymi i starymi. Były tam też młode dziewczęta, które w swym życiu pragnęły
odnaleźć Boga.
Pierwsze chwile w nowym miejscu były dla młodych sióstr
bardzo trudne. Najpierw musiały nauczyć się języka chińskiego
i poznać miejscową kulturę, aby owocnie pracować dla dzieła

ewangelizacji. Nie omijały je też różne choroby. W innym klimacie, pracując ponad siły, często chorowały. W sercu jednak czuły
wielką radość i pokój. Jedna z nich napisała kiedyś do rodziny takie słowa: „Jestem szczęśliwa i zadowolona z pobytu w Chinach.
Każdego dnia dziękuję Bogu za tę wielką łaskę. Jest pewne, że
Bóg-Miłość daje nam również maleńką część swego krzyża”.
Siostry misjonarki dużo czasu poświęcały na modlitwę osobistą i wspólnotową. Wszystkie troski i radości swojej pracy polecały Panu Bogu, szczególnie podczas codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tu, w obliczu Tego, który sam je tu przysłał,
czuły się w sercu swego powołania. Misja w Chinach rozwijała
się pomyślnie. Dziewczynki z sierocińca były zawsze zadbane i
pełne uśmiechu. A gdy któraś z nich chorowała, siostry otaczały
ją troskliwą opieką. Wszyscy razem, opiekunki i podopieczni,
tworzyli jedną wielką rodzinę.
Niestety, po pewnym czasie nadszedł kres tego szczęścia.
Rozpoczęły się krwawe prześladowania chrześcijan. Siostry, choć
domyślały się, co je może spotkać, za nic nie chciały opuścić
swojej misji i wychowanek. Przyjechały tu przecież, aby świadczyć o Chrystusie, a w razie konieczności oddać za Niego życie.
I rzeczywiście, Bóg wystawił je na wielką próbę. 9 lipca 1900 r. wraz z grupą duchownych i wiernych świeckich, razem 33 osoby
- zginęły śmiercią męczeńską. Na śmierć szły bardzo odważnie,
ze śpiewem na ustach „Ciebie Boga wychwalamy”.
Kochani! Opowiedziałam Wam bardzo smutne wydarzenia.
Ale przecież i takie się w życiu zdarzają, szczególnie w pracy misyjnej. Zobaczcie, jak mocni w wierze muszą być misjonarze, by
przejść przez wszystkie życiowe próby i nie zaprzeć się Chrystusa. Niech Wasza modlitwa, modlitwa polskich dzieci, umacnia
ich wszystkich. Pamiętajcie o nich i gorąco proście Pana Jezusa o
nowe i liczne powołania misyjne, by nigdy nie zabrakło głosicieli
Dobrej Nowiny.
P.S. A może kiedyś ktoś spośród Was zostanie misjonarzem i
zechce żyć wyłącznie dla Chrystusa? Któż to wie?
S. Anna Miśkowiec FMM
6/2000
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Na wiejskim cmentarzu
Na starym wiejskim cmentarzu
Wśród szarych mogił i krzyży
Jesień strojna w purpurę
Szepce za zmarłych pacierze.
Zaduma się snuje po grobach,
Liście w kobierzec się ścielą,
Ostatnie barwią się kwiaty,
A wśród nich krzyże się bielą.
Czasem nad grobem ktoś bliski
Klęknie i cicho zapłacze,
I westchnie razem z jesienią
„Requiescat in pace...”
I dalej smętek i cisza,
zaduma jesiennej pory,
I wszystko zda się tu szeptać:
lemento, memento mori...”

1. Gdzie jest wiele
mieszkañ?
2. Co zapowiada
Chrystus po Swoim
odejœciu?
3. Kto jest drog¹,
prawd¹ i ¿yciem?

Bronisław Góralik – Bożanowski

  W
W Z
Kościół modli się za wszystkich swoich
zmarłych. Białe szaty z dnia Wszystkich Świętych ustępują kolorowi fioletowemu, oznaki
żałoby są wyrazem miłości Kościoła do tych
spośród swoich dzieci, które cierpią w czyśćcu.
Święto to jest wyrazem wiary, że wszyscy,
którzy umierają w grzechu powszednim lub nie
odpokutowali do końca za inne grzechy, wędrują
do czyśćca, i że wierni na ziemi mogą im pomóc
i przyspieszyć przyjęcie ich do nieba pokutą,
modlitwą i jałmużną, a zwłaszcza ofiarą Mszy
św. Święto to jest stare jak samo chrześcijaństwo; od wieków dzień drugiego listopada był co
roku poświęcony zmarłym w Kościele obrządku
łacińskiego.
W każdym kraju i w każdej duszy chrześcijańskiej rozbrzmiewa wtedy żałobna modlitwa
za zmarłych: „Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju”.
Od 1915 roku każdy kapłan może odprawić
w tym dniu trzy Msze św.: jedną za wszystkich
wiernych zmarłych, drugą w intencji papieża,
trzecią w intencji odprawiającego.

8
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Blisko ludzi,
daleko od polityki
Rozmowa z p. Józefem Łasakiem - Przewodniczącym Rady Powiatu w Wadowicach i kandydatem do Rady
Powiatu w najbliższych wyborach
- Dobiega końca kolejna kadencja Rady Powiatu w Wadowicach. Jakie są dokonania Rady za minione cztery lata?
- Jak zgodnie twierdzi większość Polaków (badania CBOS,
maj 2014) - lokalna samorządność to jedno z największych naszych osiągnięć po 1989 roku. Myślę, że taka opinia Polaków
wynika z ich zadowolenia z działalności lokalnych władz- gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Uważam, że również działalność Rady Powiatu Wadowickiego zasługuje na dobrą ocenę.
Przez cztery ostatnie lata rada pracowała zgodnie i zdecydowaną
większość uchwał- a było ich prawie 500- podejmowano jednogłośnie. Zarząd powiatu, pod kierunkiem starosty p. Jacka Jończyka, skutecznie i efektywnie te uchwały zrealizował. Wymienię tu tylko kilka najważniejszych: budowa pawilonu E szpitala
powiatowego, utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w
Radoczy, program opieki nad zabytkami i przyznawania dotacji
na ich utrzymanie i konserwację. Na najbliższej- ostatniej w tej
kadencji sesji- planowane jest przyjęcie bardzo ważnej uchwały w sprawie strategii rozwoju powiatu wadowickiego na lata
2015-2020. Radni brali ponadto czynny udział w pracach Rady
Społecznej ZZOZ, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Komisji Bezpieczeństwa funkcjonującej przy staroście wadowickim i wielu
innych. Działalność rady, to również dbałość o drogi powiatowe,
o wysoki poziom i dofinansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, o prawidłowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej i o
codzienne bezpieczeństwo mieszkańców.
- A jakie są Pana sukcesy w trakcie kończącej się kadencji?
- Priorytetem jest dla mnie zawsze poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców- wtedy ludzie mogą spokojnie żyć , uczyć się, pracować. Dlatego w ciągu każdej –również tej
-kadencji byłem członkiem komisji bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo – to między
innymi bezpieczne drogi. Dlatego- wraz
z innymi radnymi- bardzo dużo starań
włożyłem w pozyskiwanie środków na ich
modernizację. Efekty tych działań, to gruntowny remont jednej z najbardziej strategicznych dróg powiatu- drogi TomiceBrzeźnica, cząstkowe remonty wielu innych
dróg, budowa we współpracy z gminami
chodników, co jest nieocenione z punktu
widzenia bezpieczeństwa pieszych, głównie
dzieci. Również skuteczne były działania w
kwestii przebudowy drogi krajowej ZatorWadowice.
Bezpieczeństwo, to również ochrona
zdrowia. Byłem jednym z inicjatorów
uchwały dotyczącej budowy nowego pawilonu szpitalnego- obecnie jest on w stanie
surowym zamkniętym. Byłem również
wiceprzewodniczącym Rady Społecznej

ZZOZ, której działania między innymi w dużej mierze przyczyniły się do tego, że wadowicka służba zdrowia jest nadal w niezłej
kondycji finansowej.

2 listopada 2014

9

Od ponad 30 lat jestem czynnym nauczycielem
i praca ta zawsze przynosi mi wiele radości. Zatem
oświata i jej dobra kondycja, to również jeden z moich
priorytetów w działalności samorządowej. Muszę tu
powiedzieć, że oświata w powiecie wadowickim stoi
na bardzo wysokim poziomie - zdawalność matury
w szkołach naszego powiatu jest od lat najlepsza
w województwie małopolskim. To głównie zasługa
uczniów (komisja oświaty, której jestem członkiem,
doceniając ich osiągnięcia , corocznie przyznaje najlepszym spośród nich nagrody pieniężne), pracujących tam nauczycieli, dyrektorów tych szkół, ale również powiatu jako organu prowadzącego szkolnictwo
ponadgimnazjalne.
Dużą radość sprawia mi również reprezentowanie
rady powiatu na zewnątrz. Spotkania z mieszkańcami
podczas różnych imprez i zebrań sołeckich dają mi
dużo satysfakcji i są źródłem informacji o najważniejszych problemach i sprawach koniecznych do załatwienia.
Pełniąc funkcję przewodniczącego rady powiatu jestem również
członkiem Konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego. Jako założyciel tego konwentu jestem
jego przewodniczącym. Podczas posiedzeń opracowaliśmy wiele
rezolucji, stanowisk i opinii o wymiarze ogólnowojewódzkimnp. w sprawie wniosków na budowę dróg, w sprawie ochrony
miejsc pracy.
- Wiemy, że w najbliższych wyborach samorządowych ponownie będzie ubiegał się Pan o mandat radnego powiatowego.
Jaki jest Pana program wyborczy? Co jeszcze chciałby Pan zrobić dla mieszkańców naszego powiatu?
- O priorytetach mojej działalności już mówiłem. Myślę, że
nadal pozostają one takie same. Najważniejsze z nich, to przede
wszystkim dokończenie przebudowy drogi Tomice – Brzeźnica,
gruntowny remont drogi Wyźrał
– Ryczów i dalsza, mam nadzieję
we współpracy z gminami, budowa
chodników dla pieszych. Budowa
nowego pawilonu szpitalnego w
stanie surowym dobiegła końca, ale
przed następną radą jeszcze dużo
pracy- wykończenie i wyposażenie
w nowoczesny sprzęt. Mieszkańcy
naszego powiatu muszą mieć możliwość leczenia na miarę XXI wieku
oraz nowoczesnych i wymagających
standardów Unii Europejskiej. Jako
radny, będę czynił również starania
o otwarcie przy szpitalu przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej.
Chciałbym podkreślić, że jestem
zwolennikiem publicznej służby zdrowia i będę przeciwstawiał
się jej prywatyzacji. Również w kwestii oświaty mam wiele pomysłów, dotyczą one głównie wprowadzania nowych kierunków
kształcenia adekwatnych do potrzeb lokalnego, i nie tylko, rynku
pracy. Dużym problemem naszych szkół jest brak infrastruktury
sportowej, dlatego i w tej materii widzę dużo do zrobienia. Problem bezrobocia, transport zbiorowy, pozyskiwanie środków na
restaurację zabytków, w tym kościołów w Tłuczani i Nidku, to
również sprawy do załatwienia w następnej kadencji. Spotkania z
wyborcami, które będą dla mnie również priorytetem, problemy
przez nich zgłaszane to kolejne kwestie, którymi chciałbym się
poważnie zająć.
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- Pana hasło wyborcze, to.. ?
- „Blisko ludzi- daleko od polityki”
- Co Pan przez to rozumie? Przecież bycie samorządowcem,
to również uprawianie polityki.
- Bezsprzecznie tak. Ale wybierając takie hasło chciałem
podkreślić, że jestem daleki od tej polityki w złym znaczeniu,
od wszelkiego politykierstwa i walki o władzę, jaką na codzień
obserwujemy w mediach. Jestem i zawsze byłem bezpartyjny i
myślę, że to mój duży atut. Członkowie różnych ugrupowań w
swojej działalności muszą uwzględniać interesy i wytyczne partii, co nie zawsze jest zgodne z interesami i potrzebami społeczności lokalnych. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Jończyka, z
którego listy startuję, to lokalna inicjatywa ludzi, którzy nie chcą
„politykować”, ale zrobić coś dobrego dla swojej Małej Ojczyzny.
To ludzie niejednokrotnie sprawdzeni w pracy na rzecz społeczeństwa, odpowiedzialni za
dobro wspólne, wychodzący
naprzeciw wyzwaniom, które
przynoszą czasy współczesne.
- Startuje Pan po raz kolejny. Czy to Pana atut, czy
wręcz przeciwnie?
- Zawsze bardzo chętnie
włączałem się działalność
społeczną- współredagowanie
czasopism lokalnych, pracę w
stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego,
pracę w radzie parafialnej
i archidiecezjalnej. Jak już
wspomniałem, bycie radnym
przynosi mi dużo satysfakcji i
pracy tej poświęcam się z całym sercem i oddaniem. Nie czuję
się zmęczony, wręcz przeciwnie, mam jeszcze dużo pomysłów i
energii, aby móc je zrealizować. Moje wieloletnie doświadczenie
na pewno jest dużym atutem. Przez lata pracy w samorządzie powiatowym nawiązałem współpracę z wieloma osobami i środowiskami, dla których sprawy naszego powiatu są naprawdę ważne i
wspólnie udało się nam zrobić dużo dobrego. Może zabrzmi to
nieskromnie, ale myślę, że dotychczas nie zawiodłem swoich Wyborców. Jeżeli otrzymam ponowną szansę- w kolejnej kadencji
również nie zawiodę.
- Zatem życzymy Panu powodzenia.

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

Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

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

Wadowice, Parafia Świętego Piotra

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

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi

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

W PIERWSZE LITURGICZNE
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
W środę 22 X obchodziliśmy po raz pierwszy, bardzo
uroczyście liturgiczne (szczególnie w Łagiewnikach i w
Wadowicach) wspomnienie św. Jana Pawła II. Na Mszy
św. o godz. 12 zebrała się młodzież ze sztandarami.
Serdecznie wszystkich przywitał ks. Adam Garlacz.
Przewodniczył koncelebrze i wygłosił okolicznościowe
kazanie ks. Adam Parszywka z komitetu organizacyjnego Światowych dni Młodzieży w Krakowie. Zamieszczamy je poniżej.
Powitanie
W takim dniu - Patrona naszego miasta - nie mogło braknąć
na Mszy świętej, na wspólnej modlitwie młodzieży. I jestem w stu
procentach przekonany, że Jan Paweł II cieszy się z obecności was

w tym miejscu, które było początkiem jego świętości. Jesteśmy
na Eucharystii i on - Jan Paweł II - do Chrystusa nas prowadzi.
Cieszymy się z obecności wśród nas księdza Adama Parszywki, który pracuje w komitecie organizacyjnym Światowych
dni Młodzieży w Krakowie. Dziękujemy za to, że przyjechałeś
do nas. Prosimy o modlitwę w intencji młodzieży. Prosimy o
słowo; takie, by nas pociągnęło, porwało w tym duchowym
przygotowaniu do tego niezwykłego spotkania za dwa lata w
Krakowie, ale przecież i tu, w Wadowicach z młodzieżą z całego
świata i z Ojcem świętym. Witam także wśród nas Pielgrzymów,
którzy przybyli wraz ze swymi duszpasterzami, pielgrzymów z
Chorwacji, ale także i z Parafii Najświętszej Maryi Panny w
Orzeszu, z Księdzem Henrykiem, który modli się w intencji
całej wspólnoty parafialnej.
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Ks. Parszywka
Bardzo dziękuję za to powitanie tutaj i
za to, że mogę dostąpić łaski modlenia się w
tym miejscu, w tym dniu z Wami.
Oczywiście, nie przychodzimy jedni
dla drugich, ale przychodzimy spotkać
się z Chrystusem. Święty Jan Paweł II całe
życie ukierunkował na Chrystusa. Był Jego
namaszczonym pasterzem i chcemy, idąc w
jego ślady, kierować się do naszego Pana,
Jezusa Chrystusa. Dlatego też na początku
tej Eucharystii, tego spotkania miłości stajemy przed Bogiem w prawdzie, prosząc o
przebaczenie grzechów. Prosząc o przebaczenie grzechów względem miłości Boga,
bliźniego i nas samych...
Kazanie:
Droga Młodzieży!
Wszyscy jesteśmy młodzi, niezależnie
od tego, ile mamy lat, ale zwracam się przede wszystkim do tych,
którzy chodzą jeszcze do szkoły i zgromadzili się tutaj ze względu
na to święto. Święto Patrona. Mam do was pytanie, żeby potem
nie było, że wam lekcja przepadła. W związku z tym, wyobraźcie
sobie (nauczyciele niech dobrze patrzą, jak kto odpowiada) taką
oto sytuację: Na pole idą pracować dwaj mężczyźni, Nie ma nikogo innego. Jeden jest z jednej strony, drugi z drugiej. Nie ma
nikogo. Jeden z nich to sługa, niewolnik, a drugi to dziedzic, syn
właściciela. I koło jednego, i koło drugiego nie ma nikogo, kto by
widział, jak pracują. Jeden jest niewolnikiem, drugi dziedzicem.
Czy potrafilibyście poznać, który jest który i po czym byście ich
poznali?
Jak myślicie, który z nich będzie ciężej pracował, gdy nikt na
nich nie patrzy? Pan czy niewolnik? Oczywiście, że dziedzic będzie pracował, podczas gdy niewolnik do pracy się nie przyłoży.
dlaczego dziedzic? Bo on wie, że wszystko odziedziczy, że wszystko, co zostanie wypracowane, należeć będzie do niego. Tymczasem niewolnik myśli: czy będę pracować, czy odpoczywać, nie
ma dla mnie różnicy, bo i tak nic z tego nie będę mieć; ile odpocznę, tyle moja. Dziedzic wie, że pracuje na swoją przyszłość.
Ale dlaczego o tym mówię? Droga młodzieży, nie jesteśmy
niewolnikami, jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy spadkobiercami
królestwa Bożego. To królestwo Bóg przygotował dla nas i nie
chce, żebyśmy się postrzegali jako niewolników, bo nie jesteśmy
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niewolnikami. Po czym to rozpoznajemy? Ano rozpoznajemy to
po miłości. Po miłości rozpoznajemy, jak zostaliśmy ukochani.
I dzisiaj odnoszę się do drugiego czytania na początek. Tymoteusz - umiłowany uczeń świętego Pawła. Tym Tymoteuszem
jesteś ty. Paweł to taki człowiek, apostoł narodów, który nie był
niewolnikiem. Był człowiekiem wolnym, dziedzicem; dlatego
pracował jako apostoł, ewangelizator narodów przez całe swoje
życie. Przepięknie pracował. ale kiedy jego życie dobiegało kresu,
pisze do swojego przyjaciela - do ciebie, siostro, do ciebie bracie,
do mnie - te piękne słowa: A teraz ty, Tymoteuszu, nastawaj w
porę, nie w porę, wykaż błąd, podnieś na duchu. odziedziczyłeś
to wszystko, aby mieć cząstkę uczestnictwa w głoszeniu królestwa Bożego. Dzisiaj ty! Mógłbym przekazać ci inne rzeczy, ale
daję ci to, co jest najpiękniejsze. Swojemu ukochanemu przyjacielowi daję to, co jest najpiękniejsze. Ja za chwilę zostanę ścięty, ale
przekazuję ci to, co jest najpiękniejsze...
A co myśmy przekazali w naszym testamencie osobie, którą
kochamy? To, co najpiękniejsze, co uznajemy za najważniejsze. I
Paweł nie przekazuje nic innego, jak właśnie apostolstwo. Mówi:
I ty, drogi Tymoteuszu, czyń to, czego się nauczyłeś, co odziedziczyłeś. Nic piękniejszego w życiu cię nie spotka. ale odziedziczył
to po kim?
Teraz przejdźmy do Ewangelii. Czytamy tu, że Pan Jezus po
zmartwychwstaniu nad Jeziorem Genezaret, gdzie zaczęło się powołanie, wraca do miejsca, w którym
powołał Szymona Piotra. I nie mówi
do niego: Piotrze! A jak się zwraca?
Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie bardziej? Wraca do niego, wraca
do korzeni, do miejsca, gdzie się po raz
pierwszy spotkali... Dlaczego to dziś
jest tak istotne? Bo jesteśmy w miejscu, gdzie Patron tego miasta - wielki
apostoł narodów, święty Jan Paweł II
- się narodził. Wracamy do jego korzeni, do tego miasta. I my jesteśmy jego
dziedzicami.
Niezmiernie się ucieszyłem, że
mogę tu być dzisiaj z wami, że mogę w
tym pięknym i jakże ważnym miejscu
uczestniczyć dzisiaj w tej Eucharystii.
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W ten sposób mogę niejako troszeczkę się przytulić do tego dziedzictwa. W Ewangelii Jezus nad Jeziorem Genezaret wraca do
pierwszego papieża, do pierwszego odpowiedzialnego za Kościół
pielgrzymujący. Nadając mu prymat, zadaje tylko jedno pytanie:
Czy miłujesz mnie bardziej? Odnosi się do miłości.
Widzimy, jak to wszystko powstaje na bazie miłość. Bo fundamentem naszej religii jest miłości. Droga młodzieży, Jezus
pyta Piotra, czy miłuje go bardziej. I co? Po odpowiedzi Piotra:
Ty wiesz, Panie, że Cię kocham - co się dzieje dalej. Czy Chrystus mówi: A więc sobie teraz leż i odpoczywaj? Nie. - Jak Mnie
kochasz bardziej, to paś owce moje, paś baranki moje. Czyli: Idź
na pole i czyń, bo jesteś powołany, jesteś apostołem, jesteś ewangelizatorem.
Droga młodzieży, zbliżamy się do sedna sprawy. Skoro jesteśmy spadkobiercami, skoro odziedziczyliśmy tę miłość, skoro zostaliśmy obdarowani, a w sposób szczególny to miasto, w sposób
szczególny to miejsce (ale nie chodzi tutaj o bazylikę, o budynek,
mimo że w nim się spotykamy). Dzisiaj Jezus staje przed nami
i pyta: Czy jako dziedzic miłujesz Mnie bardziej? Nie jako niewolnik, ale jako dziedzic. Czy miłujesz Mnie bardziej? Jeśli Mnie
miłujesz bardziej, paś owce moje, paś baranki moje.
Drodzy młodzi, Chrystus zaprasza każdego z nas, abyśmy
jako dziedzice troszczyli się o Kościół, troszczyli się o innych.
Abyśmy czasami naszego zadania nie potraktowali jak niewolnicy, ale jak ludzie wolni, którzy są powołani do tego, by się troszczyć o winnicę Pana.
Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, będąc dumnymi, że jesteśmy dziedzicami tak wielkiego świętego, tak wielkiej postaci,
Jana Pawła II Wielkiego, uświadommy sobie, że jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy też byli wielcy; aby nasze życie czasami nie
rozbiło się o małe sprawy. Bóg zachęca nas, zaprasza i uświadamia nam dzisiaj, że ma do nas dzisiaj tylko jedno pytanie: Czy
miłujesz Mnie bardziej? A poznam to po tym, że będziesz pasł,
czyli że będziesz apostołem, będziesz ewangelizatorem w swoim
życiu - w szkole, w urzędzie, w miejscu pracy...
Patrząc dzisiaj na to całe dziedzictwo myśli, wiary świętego
Jana Pawła II, wracamy do miejsca, gdzie Jezus powiedziałby:
Karolu, czy kochasz Mnie bardziej? Wiemy, że kochał, ponieważ
całe swoje życie oddał, poświęcił. Ale jak Paweł Tymoteuszowi
w swoim Liście, tak nam zostawił to
dziedzictwo, abyśmy byli apostołami
dla innych. Nastawaj w porę, nie w
porę, wykaż błąd, podnieś na duchu i
nauczaj z całą gorliwością... Wszystko,
czego się nauczyłeś, przekaż innym.
To twój spadek, bo jesteś dziedzicem,
należy to do ciebie i przekaż to innym.
Dziel się tym z innymi...
I dzisiaj, kochani, stajemy przed
wielkim zadaniem... W 1984 roku Jan
Paweł II na zakończenie Roku Wiary
powiedział do młodych:
Drodzy młodzi, nie mam wam
nic cenniejszego do dania. Daję wam
krzyż. Jest on świadkiem Bożej miłości do człowieka. Weźcie go i nieście
na cały świat.
Dał go młodym ludziom, każdemu
z nas, a dzisiaj w sposób szczególny
kieruje do was te słowa: Weź ten krzyż
i nieś go na cały świat. To krzyż Świa-

towych Dni Młodzieży. I dzisiaj przed nami stoi zadanie. Jakie
zadanie? Zanieść ten krzyż do każdego młodego serca drugiego
człowieka. Ale żeby tak się stało, musimy się najpierw my sami
przygotować. Musimy przygotować nasze serca. A następnie zaprosić innych i otwierając nasze serca zarazem otworzyć podwoje
naszych podwórek, drzwi, domów. Bo to będzie tylko następstwo. Ale najpierw musimy zrozumieć, że jesteśmy dziedzicami i
Jan Paweł II dzisiaj szczególnie nas do tego zachęca.
20 lat później, w 2004 roku na spotkaniu z młodymi, w homilii na Placu Świętego Piotra powtarza te same słowa: Drodzy
młodzi, nie mam wam nic cenniejszego do przekazania. Daję
wam ten sam krzyż, abyście go nieśli. Krzyż, który jest symbolem
i świadkiem miłości Boga do człowieka.
Odnosi się do nas cały czas to samo wezwanie, które skierował nad Jeziorem Genezaret Jezus do Szymona Piotra: Czy
miłujesz Mnie? Jest to wezwanie do miłości. I dzisiaj spotykamy
się tu wokół miłości - miłości Boga - i wokół świadka tej miłości,
świadka tej ziemi, świętego Jana Pawła II. I on dzisiaj, droga młodzieży, daje wam ten krzyż, wiem, że gdyby dzisiaj fizycznie tu
stanął, powiedziałby: Droga młodzieży, nie mam nic cenniejszego, co bym mógł wam dać. Daję wam - ale jako zadanie - abyście
nieśli ten krzyż.
I my dzisiaj nie powędrujemy za tym krzyżem do Buenos
Aires, do Rio, do Madrytu, do Paryża, gdzie były Światowe Dni
Młodzieży. Dzisiaj przygotowujemy się do tego, aby młodzież
przyjechała do nas. Chcemy im przekazać ten krzyż, ale ze świadomością, że możemy to uczynić tylko, mając ten krzyż we własnym sercu, a tym samym wypełnić nasze zadanie apostolskie, by
przekazać, być świadkami, być apostołami Bożej miłości. I tego
staliśmy się spadkobiercami. Nie niewolnikami, ale spadkobiercami.
Chciałbym, abyśmy na tej Mszy świętej, modląc się o zaangażowanie przede wszystkim uświadomili sobie, że nic piękniejszego nas w życiu nie spotka. Drugich Światowych Dni Młodzieży,
podczas waszej młodości jako organizatorzy przeżywać tu nie
będziecie. Na pewno. Będą gdzie indziej, ale nie u nas. Dlatego,
mimo że jesteście młodzi, Bóg daje wam wielkie zadanie. Przygotujcie się dobrze do wykonania tego zadania jako dziedzice.
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Dwa Rajdy rodzinne zorganizował
PUKS KAROL Wadowice
Do tradycji klubu należą już jesienne rodzinne górskie
rajdy w Beskidy. Nie inaczej było i tym razem. W niedzielę 12
października wybraliśmy się w Beskid Żywiecki, a dokładnie
na Halę Krupową. Grupą liczącą prawie 50 osób wystartowaliśmy z Sidziny. Po nieco męczącym 2-godzinnym podejściu
dotarliśmy na Okrąglicę. Tam nasz opiekun duchowy Ksiądz
Janusz Korbel odprawił Mszę św. w Kaplicy MB Opiekunki
Turystów.
Po nabożeństwie, nieco już głodni udaliśmy się do schroniska na Hali Krupowej, by odpocząć i się posilić. Pogoda dopisywała, a w blasku jesiennego słońca złote, czerwone i żółte
liście wyglądały przepięknie. Po przerwie „wdrapaliśmy” się
jeszcze na Jasną Górę, skąd roztaczała się panorama na Pasmo
Jałowieckie i Beskid Mały.
Tam najmłodsi uczestnicy rajdu gonili się w berka. Szybko, atmosferą zabawy zarazili rodziców i już po chwili niemal
cała grupa biegała po polanie. Po zabawie rozpoczęło się
bardzo wygodne, prowadzące leśną drogą zejście w dół do
Wielkiej Polany – przysiółka Sidziny.
Ostatnim punktem rajdu był konkurs krajoznawczy ze
słodkimi nagrodami przeprowadzony w autokarze. Warto
pamiętać, że na Hali Krupowej odpoczywał kardynał Karol
Wojtyła podczas swojej ostatniej wycieczki po Beskidach we
wrześniu 1978 roku.
Drugi Rajd odbył się tydzień później - 19 października.
Tym razem zsady były inne. Ruszamy w róznych grupach i
spotykamy się na wspólnej Mszy o godzinie 12:00 na Groniu Jana Pawła II. Dużo ludzi wychodziło z Ponikwi, Rzyk,
Mucharza. Na najdłuższą trasę z Rynku w Wadowicach na
nogach ruszyła grupa 6 osób. Ale na szczycie spotkało się
nas ponad 500. Pogoda była wspaniała, świeciło słońce i wiał
ciepły wiatr. Po uczcie duchowej każdy z młodszych
i starszych uczestników otrzymał Zozola. Potem był
czas na wspólną integrację.
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Św. Jan Paweł II – Patron Wadowic

Październik to miesiąc szczególny dla Wadowic i jego mieszkańców.
Nasze myśli i wspomnienia często
kierują się ku wielkiemu rodakowi
Karolowi Wojtyle, którego wyniesienie na Stolicę Piotrową zapoczątkowało również nowy, wspaniały
rozdział w historii miasta. Niewielka miejscowość, położona malowniczo nad rzeką Skawą zaistniała
w świecie jako miejsce narodzin
papieża Jana Pawła II. Dumni z tej
spuścizny staramy się pielęgnować i
kultywować pamięć o Wielkim Wadowiczaninie.
W tym roku po raz pierwszy
obchodzimy Uroczystość Świętego
Papieża Jana Pawła II – naszego Rodaka i Patrona miasta. Wadowicka
Biblioteka Publiczna włączyła się w
obchody tego pięknego dnia przygotowując Konferencję „Jan Paweł
II – Patron Wadowic”, która odbyła
się 21 października 2014 r. Cykl
spotkań i wykładów, skierowany do
mieszkańców Wadowic, był doskonałą okazją do zgłębienia wiedzy o
Wielkim Papieżu i przypomnienia
o bogatej spuściźnie, którą pozostawił.
W godzinach porannych pisarka Ewa Stadtmüller opowiedziała
wierszem historię życia Jana Pawła
II, wykorzystując swoją książeczkę
„Z Wadowic do nieba”. Dodatkową
atrakcją tych spotkań były konkursy
tematyczne, podczas których dzieci
mogły wykazać się wiedzą o Papieżu. Z przyjemnością trzeba stwierdzić, że niewiele było pytań, które
zostały bez odpowiedzi.
Południowe spotkanie zgromadziło młodzież gimnazjalną, która
z zainteresowaniem wzięła udział
w wykładzie ks. Piotra Wieczorka.
Trudny temat „Człowiek w filozofii
Karola Wojtyły” został podany w
przystępnej i atrakcyjnej formie. Prelegent ostrzegał młodych ludzi, że dzisiejszy skomercjalizowany świat próbuje reklamować
płytkie wartości i kształtować egoistyczny model życia, skupiający się raczej na braniu, niż dawaniu. Mimo, że taka droga jest

bardziej kusząca i atrakcyjna, prowadzi ona donikąd i nie jest zgodna
z filozofią Karola Wojtyły.
Na ostatnim tego dnia spotkaniu gościliśmy Pawła Zuchniewicza, dziennikarza, autora książek
poświęconych Janowi Pawłowi II.
Podczas swego wykładu ,,Święty wychowanek – wychowawca
świętych’’ ukazał polskiego papieża
jako wychowanka i wychowawcę.
Zaznaczył, że młody Karol Wojtyła był pod wpływem swojego taty.
Przedstawił przykłady na to, jak
młodzieńcze wzorce były obecne w
nauczaniu Ojca Świętego. Jan Paweł
II był wychowywany w taki sposób,
że stał się człowiekiem odważnym i
te słowa “Nie lękajcie się” przekazał
całemu światu.
Wielkim zaszczytem dla organizatorów była obecność szkolnego
kolegi i wieloletniego przyjaciela
Jana Pawła II – Pana Eugeniusza
Mroza, którego wspomnienia dodały spotkaniu dodatkowej wartości i rangi.
W spotkaniach uczestniczyło
ponad 250 osób.
Konferencja „Jan
Paweł II – Patron
Wadowic”,
została
zorganizowana przez
Wadowicką Bibliotekę
Publiczną w ramach
projektu realizowanego przez Gminę Wadowice „Rok Świętego
– cykl przedsięwzięć
religijno-kulturalnych
w roku kanonizacji
Jana Pawła II” współfinansowana jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach osi
4 LEADER Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Wadoviana”.
Tekst: Małgorzata Stochel
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Bachowice - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Odblaskowa Szkoła
W naszej szkole od wielu
lat prowadzi się działania profi laktyczne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowego.
W tym roku uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Ks. Franciszka
Gołby w Bachowicach przystąpili do Małopolskiego Konkursu
Odblaskowa Szkoła.
Uczniowie i rodzice z zaangażowaniem przystąpili do
tego konkursu. Dzięki wsparciu Rady Rodziców wszyscy
uczniowie SP zostali wyposażeni w znaczki odblaskowe. Ponadto
klasy pierwsze otrzymały kamizelki odblaskowe. We wszystkie
przedsięwzięcia aktywnie włączyli się sami uczniowie, którzy
wykonali gazetki, prace plastyczne, projekty znaczków odblaskowych, transparenty, a nawet makiety dróg publicznych, po
których poruszają się dzieci ubrane w elementy odblaskowe.
Wystawa prac wzbudziła wiele emocji i była uwieńczeniem ich
wysiłku, była także pretekstem do dyskusji na tematy związane z
zagrożeniami w ruchu drogowym. Uczniowie wzięli udział także
w konkursie literackim na utwór poetycki zachęcający do noszenia odblasków i bezpieczeństwa na drodze. Natomiast nauczyciele przeprowadzili na ten temat pogadanki oraz przypomnieli
o konieczności noszenia elementów odblaskowych i ich wpływie
na bezpieczeństwo pieszych.
Dużą popularnością cieszył się Odblaskowy Dzień. To w
tym dniu wszyscy uczniowie mieli wręczone odblaski. Prawie
wszyscy byli ubrani w kamizelki odblaskowe i wykonali sobie
zdjęcie klasowe. Posiadacze kamizelek odblaskowych wraz z

własnoręcznie
wykonanymi
transparentami uwiecznili swoje
działania na grupowym zdjęciu.
Chętni uczniowie wzięli udział
w szkolnym konkursie wiedzy
o ruchu drogowym, gdzie mogli
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym .
Dużą inicjatywą wykazała się
klasa V, która zaprezentowała
scenki rodzajowe, których celem
było zwiększenie świadomości
i wiedzy na temat bezpieczeństwa uczniów, jako uczestników
ruchu drogowego. Ponadto przedstawili prawidłowe sposoby
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Taka wizualizacja zdarzeń na długo pozostanie w ich pamięci.
Zorganizowano także spotkania z policjantami. W ciekawej
pogadance funkcjonariusze przedstawili uczniom zagrożenia
wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego
i zasad bezpieczeństwa. Mundurowi przypomnieli, jak prawidłowo funkcjonować w ruchu drogowym oraz środowisku, w
którym kryje się wiele niebezpieczeństw. W czasie spotkania
uświadamiali uczniom, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z
Internetu.
Celem tego konkursu było uświadomienie uczniom, rodzicom na konieczność noszenia, szczególnie po zmroku elementów
odblaskowych, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo
pieszych. Miejmy nadzieję, że uczniowie oraz rodzice zapamiętają tę akcję i najważniejsze wdrożą w życiu noszenie odblasków.
Koordynator - Beata Nowak
www.zspbachowice.pl

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

21 października 2014 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół
nr 7 w Barwałdzie Średnim obchodziła Dzień Patrona Szkoły
– Świętego Jana Kantego. Tegoroczne obchody połączone były z
symbolicznym otwarciem i poświęceniem sali drugiego oddziału
dla przedszkolaków, świetlicy środowiskowej oraz placu fitness.
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Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością
wielu gości, a wśród
nich Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew
Stradomski,
Ksiądz Proboszcz Wiesław Widuch, Radna
Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Agata
Leja, Sołtys Sołectwa
Barwałd Średni Paweł
Odrobina,
pracownik
Urzędu Miasta Zofia
Warmuz, Koordynator
Świetlic Środowiskowych

Katarzyna Lenik oraz
przedstawiciele Rady
Rodziców i rodzice
uczniów klas pierwszych. Święto Patrona rozpoczęła uroczysta Msza Święta w
Kościele Parafialnym
św. Erazma Biskupa i Męczennika w
Barwałdzie Dolnym,
sprawowana przez
Księdza Proboszcza
Wiesława Widucha.
Ksiądz Proboszcz w
pięknych
słowach
homilii podkreślił
wartości jakie patron
przekazał
swoim
życiem oraz wskazania dla uczniów wzrastających w szkole im.
Świętego Jana Kantego.
Zgodnie z wieloletnią tradycją w Dniu Patrona uczniowie
klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, potwierdzające przyjęcie do
grona społeczności szkolnej ZS nr 7 oraz uświetnili uroczystość
wykonaniem montażu słowno-muzycznego poświęconego osobie patrona. Wręczone zostały także nagrody za udział uczniów
w konkursie wiedzy i konkursie plastycznym o św. Janie Kantym. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w ZS nr 7

w obecności rodziców i gości zostały
uroczyście pasowane na przedszkolaka.
Burmistrz złożył wszystkim
obecnym gratulacje oraz serdeczne
życzenia z okazji obchodzonego
święta. Dyrektor szkoły Bernadeta
Kalęba-Żołnierek życzyła uczniom,
nauczycielom, pracownikom szkoły
i rodzicom, aby mądrość ich patrona
przenikała wszystkich, aby potrafili
dostrzec i wsłuchać się w wartości, które chciał przekazać swoim życiem, dbać o honor szkoły, kształtować w sobie postawę
człowieka otwartego, życzliwego i tolerancyjnego, zdyscyplinowanego i pracowitego, wzorowo wypełniać obowiązki ucznia dla
dobra szkoły, swojej miejscowości i ojczyzny. Złożyła podziękowanie burmistrzowi oraz wszystkim osobom, dzięki którym w
Barwałdzie Średnim powstał drugi oddział przedszkola, świetlica środowiskowa oraz plac fitness - będą one służyć dzieciom,
rodzicom i całemu lokalnemu środowisku.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
2 listopada 2014
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Barwałd Górny - Parafia Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998

6 listopada

Błogosławiona Krystyna
Krystyna urodziła się w 1242 r. w Stommeln, położonym między Kolonią a Neuss (Niemcy). Już jako jedenastolatka doznawała objawień Chrystusa. Przez całe życie przeżywała ekstatyczne
wizje i doświadczała strasznych ataków diabła. Jej życie było tak
niezwykłe, że gdyby jej doświadczenia nie były widziane i notowane przez naocznych świadków, najpewniej przypisano by jej
halucynacje, konfabulację lub chorobę psychiczną.
Chciała zostać beginką, ale przebywała wśród sióstr w Kolonii tylko przez rok. Potem wróciła do swej rodzinnej miejscowości i pozostawała pod opieką o. Jana z Kolonii, księdza z jej
parafii, który zaświadczył o tym, że diabeł trzykrotnie wyciągał
ją z łóżka. Raz znaleziono ją wyrzuconą na dach domu. Kiedy
indziej o. Jan osobiście odwiązywał ją w obecności jej matki i innych osób od drzewa w ogrodzie, przy którym diabeł ją zostawił.
Świadkowie mogli też dotknąć gorących kamieni, które diabeł
przytwierdzał do jej ciała, by ją dręczyć.
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W 1267 r. zaczął towarzyszyć Krystynie dominikanin Piotr
z Gotlandii, który do 1286 r. opisywał jej najrozmaitsze przeżycia. Przekazał informacje m.in. o znalezieniu Krystyny w dole
pełnym błota; sama Krystyna nie wiedziała, jak to się stało.
Zdarzyło się też, że ojciec Piotr i inni dominikanie, duchowni i
osoby świeckie, byli oblewani pomyjami, które nagle, nie wiadomo skąd się pojawiały, prawdopodobnie dlatego, że w tym czasie
gościli u Krystyny. W relacjach o. Piotra można znaleźć opisy
również innych form dręczenia.
W 1269 r. Krystyna otrzymała łaskę stygmatów. Chociaż
była nękana przez szatana przez długi okres, dożyła wieku 70
lat. Zmarła 6 listopada 1312 r. Już wtedy uważana była za świętą.
Pochowano ją na cmentarzu w Stommeln, później jednak jej ciało
przeniesiono do miejscowego kościoła. Od roku 1584 przechowywane jest ono w Nideggen. Jej kult został zaaprobowany w
1908 r. przez Piusa X.
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Różańce dla dzieci
I Komunijnym

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

Wędrowali tropem
Tadeusza Kościuszki
Kiedy urodził się Tadeusz Kościuszko? W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie? Kiedy zmarł polsko-amerykański bohater i gdzie jest pochowany?
Na wszystkie te pytania można odpowiedzieć siedząc wygodnie przed komputerem, ale młodzież , harcerze oraz seniorki z
Brzeźnicy postanowili osobiście odwiedzić miejsca związane z
postacią Tadeusza Kościuszki. Stało się to możliwe dzięki projek-

towi „Wędrujemy tropem Tadeusza Kościuszki”, dofinansowanemu przez Fundację PZU.
Temat wycieczki wybrany został nieprzypadkowo, Tadeusz
Kościuszko bowiem jest patronem 51 Drużyny Harcerskiej „Wędrownicy” z Brzeźnicy.
Pierwszą wycieczką, na którą wyruszyli tropiciele, był Wrocław. Podczas dwudniowego pobytu zobaczyli Halę Stulecia,
2 listopada 2014
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Ogród Japoński, Uniwersytet Wrocławski. Nie
mogło zabraknąć miejsca najbardziej kojarzonego
z postacią Tadeusza Kościuszki, a mianowicie zwiedzania Panoramy Racławickiej.
Druga wycieczka odbyła się do Krakowa. Pierwszym punktem wyprawy była Katedra Wawelska
wraz z grobami królewskimi oraz Dzwonem Zygmunta. Kolejną atrakcję stanowiło przejście szlaku
turystycznego w podziemiach Rynku. Potem zwiedzający udali się do Muzeum Narodowego - Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach. Tutaj również
odnaleziono ślady Tadeusza Kościuszki.
Zwieńczeniem tej całodziennej wycieczki było
wyjście na Kopiec Kościuszki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa obrazująca dzieje
życia Tadeusza Kościuszki, pokazujące najważniejsze wątki z życia naczelnika: wojnę amerykańską
(1777-1785), wojnę polsko-rosyjską, konstytucję 3
Maja (1791), Insurekcję (1794), okres niewoli rosyjskiej (1794-1796), pobyt w Londynie (1797), Francji
(do 1814) oraz w Szwajcarii (1815-1817).
Wycieczki okazały się doskonałą okazją dla
harcerzy do poznania patrona swojej drużyny
oraz do integracji międzypokoleniowej. Ponieważ
dodatkowo zawierały aspekt kulturalny, młodzież
mogła otworzyć się na sztukę, kształtować swoją
wrażliwość artystyczną, kreatywność oraz patriotyczną postawę.
Zakończenie projektu nastąpi w listopadzie,
kiedy to gospodynie wraz z młodzieżą spotkają
się, aby wspólnie porozmawiać i powspominać obie
wycieczki.
Koordynator
Joanna Szymańska

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

IV TURNIEJ O MISTRZOSTWO PODOKRĘGU WADOWICE „SKRZATÓW”
ROCZNIK 2006 I MŁODSI”
W dniu 05 października 2014 r. na „Orliku” w Baczynie odbył
się „IV Turniej o Mistrzostwo Podokręgu Wadowice „Skrzatów”
rocznik 2006 i młodsi”.
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Tabela końcowa:
1 miejsce – „Strzelec” Budzów - 26 pkt.
2 miejsce – „Lachy” Lachowice – 23 pkt.
3 miejsce – „Babia Góra” Sucha Beskidzka – 14 pkt.
4 miejsce – „Halniak” Maków Podhalański - 5 pkt.
Najlepszy strzelec Turnieju:
Wiktor Kawala z „Strzelca” Budzów – 18 bramek
www.budzow.pl
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Chocznia - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafialnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M.
* WIKARIUSZE: ks. Mateusz Wójcik moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

W sobotę 25 października miało miejsce uroczyste nadanie imienia świętego
Jana Pawła II w Choczni Górnej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy.
Pełną relację z tego ważnego dla życia tej
społeczności wydarzenia zamieścimy w
przyszłym numerze, obecnie zamieszczamy
jedynie relację wybiórczą.

Św. JAN PAWEŁ II
PATRONEM GIMNAZJUM
W CHOCZNI GÓRNEJ
2 listopada 2014
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Ze względu na świętość patrona część artystyczna również
odbyła się w kaplicy. Przygotowali ją następujący nauczyciele:
pani Bogusława Bąk, pani Danuta Czapla oraz pan Zbigniew
Kolber. Część oficjalna miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. Rozpoczęła się poświęceniem przez księdza Infułata tablicy
pamiątkowej, którą odsłoniły pani Burmistrz Ewa Filipiak oraz
dyrektor szkoły pani Małgorzata Bryndza.
Podczas części oficjalnej odczytano akt nadania imienia,
nastąpiły okolicznościowe przemówienia, dyrektor szkoły przekazała sztandar uczniom, zaprezentowano hymn szkoły. Uroczystości towarzyszyli liczni zaproszeni goście, przedstawiciele
Gminy Wadowice -pani Burmistrz Ewa Filipiak, Małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski, pan przewodniczący
Rady Miejskiej Zdzisław Szczur, pan w-ce przewodniczący Józef
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Cholewka, pan radny Stanisław Kotarba, pani skarbnik Bożena
Flasz, pani kierownik ZOPO Halina Stuglik, przewodnicząca
komisji oświaty pani radna Maria Zadora, dyrektorzy gminnych
szkół i przedszkoli, radni wsi Chocznia - pan Andrzej Strzeżoń,
pan Mariusz Ruła. Brali w niej udział wszyscy uczniowie zespołu, ich rodzice oraz nauczyciele. Uroczystość uświetniła orkiestra
dęta OSP w Choczni.
Zespół Szkół Nr 2 w Choczni ma od dnia 25 października
2014 roku dwóch wspaniałych patronów; Szkole Podstawowej
już od wielu lat patronuje Święta Królowa Jadwiga , Gimnazjum -Święty Jan Paweł II.
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44 pielgrzymka Ruchu Apostolstwa
Młodzieży do Centrum Jana Pawła II
W sobotę, 18 października grupa z naszej
parafii udała się do sanktuarium św. Jana Pawła II ‘Nie lękajcie się!’ w Krakowie, w którym
oprócz jego relikwii znajdują się także relikwie
św. Jadwigi – patronki Grup Apostolskich (Ruchu Apostolstwa Młodzieży).
Była to 44 pielgrzymka Grup Apostolskich założonych z inicjatywy naszego papieża
Polaka. Lecz nie tylko z tego powodu było to
ważne miejsce spotkania. Niedawno, 16 października, obchodziliśmy rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na następcę świętego Piotra.
Wspominaliśmy wtedy wszystkie, wspaniałe
lata jego pontyfikatu, a jego zdjęcia ukazywały się w każdych wiadomościach. Nie tak,
jak przeszło trzydzieści pięć lat temu po wyborze nowego papieża w mediach pojawiła
się migawka z jego wyboru lub nie ukazało
się nic. Mszę świętą koncelebrowało kilkudziesięciu prezbiterów, a przewodniczył jej,
zaproszony biskup pomocniczy archidiecezji
krakowskiej Damian Muskus.
Podczas Mszy odbyło się błogosławieństwo
moderatorów świeckich oraz animatorów
Grup Apostolskich, w tym Marcina Chrapkiewicza z Choczni. Animatorem takim może
zostać każdy kto przyjął sakrament bierzmowania, uczestniczył w I i II stopniu rekolekcji
Formacji Grup Apostolskich i pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu kościoła.
Jest to poświęcenie dla drugiego człowieka
oraz bezinteresowna chęć niesienia pomocy
duchowej, bo przecież o tej sferze najczęściej zapominamy. Jedziemy na wakacje, aby odpocząć
i się zrelaksować, jemy żeby się najeść, pijemy
żeby zaspokoić pragnienie… więc dlaczego nie
modlimy się aby zaspokoić głód naszego ducha?
Animatorzy są przykładem dla młodego pokolenia, że można żyć w zgodzie z Chrystusem
czerpiąc z tego satysfakcję i zabawę. Udowadniają, że można
świetnie bawić się bez alkoholu i kochać Boga nie oczekując nic
w zamian. Gdy kandydaci na animatorów podchodzili do biskupa, zgromadzeni śpiewali pieśni przy akompaniamencie gitary.
Wśród nich znalazła się taka, która idealnie wpasowała się w
sytuacje. ‘’Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego’’ – jej słowa
dokładnie opisują to jaką radością, dla wszystkich, a chyba w
szczególności dla animatorów i osób czynnie włączonych w życie
kościoła jest posługa Bogu oddawanie czci Jezusowi oraz przekazywanie tej radości dalej.
Podczas tej Mszy Świętej odbyło się także poświęcenie sztandaru Ruchu Apostolstwa Młodzieży, na którym złotymi literami

wypisani są św. Jan Paweł II i św. Jadwiga i prośba ‘Wstawiajcie
się za nami’, z drugiej zaś strony widnieje krzyż obejmujący całą
ziemię, symbolizujący powszechność naszej wiary oraz to, że
niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy powinniśmy
iść śladami Chrystusa opowiadając o nim równocześnie pamiętając o słowach życzeń skierowanych w 1985r przez Jana Pawła
II do młodych ludzi z okazji roku młodzieży ‘’ Abyście umieli
zdać sprawę z nadziei, która jest w was’’. Po tych uroczystościach
młodzież naszej parafii udała się do parku wodnego lub do kina,
aby przyjemnym akcentem zakończyć wyjazd.
Magdalena Pasternak

2 listopada 2014

23

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

24

2 listopada 2014

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

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

FILIPINY KRAJ SIEDMIU TYSIĘCY WYSP
cz. IV

Turniej tenisowy, który był głównym powodem naszego pobytu na Filipinach trwał 3 dni. Miał bogatą oprawę. Codziennie
zawody rozpoczynały się od Mszy św. pod przewodnictwem co
raz to innego biskupa. Na rozpoczęcie i zakończenie turnieju
młodzież wykonywała bardzo piękną oprawę artystyczną. W
bogato ozdobionych strojach wykonywali piękne pieśni i tańce
połączone z popisami akrobatycznymi.
W zawodach oprócz księży z Polski, byli też księża z innych
krajów i kilkudziesięciu Filipińczyków. Podzieleni zostaliśmy na
3 kategorie wiekowe. Były też rozgrywki deblowe. Ja znalazłem
się w grupie „plus 60 lat”. Poszło mi nieźle. Dopiero w półfinale

przegrałem w dogrywce (taj-brek) ze swoim kolegą
prałatem z Krakowa Józefem Caputą. Wraz z ks.
proboszczem z Ponikwi Henrykiem Pyką zająłem
III miejsce. W tej najstarszej kategorii wiekowej
wszystkie czołowe miejsca zajęli księża z Polski.
Wygrał ks. Bogdan Przegaliński z Warszawy. W
kategorii do lat 60 zwyciężył ks. Norbert Nowotny
z diecezji opolskiej, który pokonał w finale ks. Fernando Suareza. W najmłodszej kategorii wszystkie
czołowe miejsca podobnie jak w deblu zajęli księża z
Filipin. Wśród księży fi lipińskich W zawodach brało
udział 4 biskupów
Dwóch Z nich, którzy tworzyli debel zajęli III
miejsce. I miejsce zajął ze swoim współbratem ks.
Fernando Suarez. Turniej tenisowy wymagał dobrej
kondycji fizycznej. Przy dużej wilgotności temperatura na kortach z pewnością przekraczała 30 stopni C. Wiele
wody trzeba było wypić. Pewną trudnością było również odżywianie. Inna flora bakteryjna w tej części świata była przyczyną
kłopotów żołądkowych prawie każdego Polaka. Ale trwało to
krótko. Nikt nie żałował tej wyprawy. Mieliśmy też inne atrakcje.
Pływaliśmy w oceanie wraz z oswojonymi wielorybami.
Zobaczyliśmy najmniejszy wulkan świata na jednej z wysepek. Pełni wrażeń i przeżyć, umocnieni na duchu, wróciliśmy
szczęśliwie do Warszawy.
ks. proboszcz Józef Gwiazdoń

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

III nagroda dla Orkiestry
Dętej OSP Głogoczów

W niedzielę 26 października w Myślenicach odbył się X Powiatowy Przegląd Orkiestr
Dętych.
W imprezie zaprezentuje się dwanaście
najlepszych orkiestr niemal z całego powiatu
myślenickiego w tym Orkiestra Dęta OSP Gło2 listopada 2014
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II Nagroda:
Orkiestra Dęta OSP- Zawada
Patronat: Ochotnicza Straż Pożarna- Zawada
Dyrygent: Tomasz Stępień
III Nagroda:
Orkiestra Dęta OSP- Głogoczów
Patronat: Ochotnicza Straż Pożarna- Głogoczów
Dyrygent: Józef Maniecki
goczów zdobywając III nagrodę.
W sobotę przed przeglądem Orkiestra uświetniła uroczystość
ślubną Jana i Izy. Jak widać próba generalna w sobotę przed konkursem przyniosła efekty
X Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Honorowym Patronatem objął Starosta Powiatu Myślenickiego - Józef Tomal a
sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
Pełne wyniki:
Honorowy Patronat Starosta Powiatu Myślenickiego - Józef
Tomal
Sponsor nagród: Starostwo Powiatowe w Myślenicach
I Nagroda:
Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy- Myślenice
Patronat: Stowarzyszenie Muzyczne „Fermata”- Myślenice
Dyrygent: Joanna Niechaj

Wyróżnienie:
Orkiestra Dęta OSP- Węglówka
Patronat: Ochotnicza Straż Pożarna- Węglówka
Dyrygent: Janusz Paluch
Wyróżnienie:
Orkiestra Dęta OSP- Jasienica
Patronat: Ochotnicza Straż Pożarna- Jasienica
Dyrygent: Justyna Chmielek
Wyróżnienie:
Orkiestra Dęta OSP- Tenczyn
Patronat: Gminny Ośrodek Kultury- Lubień, OSP Tenczyn
Dyrygent: Andrzej Stojewski
Nagroda dla najlepszego dyrygenta
Justyna Chmielek

www.glogoczow.pl

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

Elżbieta Catez urodziła się
18 lipca 1880 r. w Avor niedaleko Bourges (Francja), gdzie
stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem.
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Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej
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Dziewczynka była niezwykle uparta i wybuchowa, a na dodatek
obdarzona mnóstwem energii. Ojciec próbował wychowywać
ją drogą łagodnej perswazji. Nazywał ją pieszczotliwie „małym
diablątkiem”. Kiedy dziewczynka miała 7 lat, jej ojciec zmarł.
Wychowanie matki okazało się dość surowe. Na dodatek wraz ze
śmiercią ojca sytuacja finansowa w domu znacznie się pogorszyła, co zmusiło rodzinę do przeprowadzki do Dijon. Zamieszkali
w pobliżu klasztoru karmelitanek bosych.
O życiu Elżbiety zadecydowały fakty związane z przygotowaniem się do pierwszej Komunii świętej. Elżbieta wielokrotnie
później potwierdzała, że dzień ten był dla niej decydujący. Wówczas to postanowiła wytrwale pracować nad swoim charakterem.
W swoim dzienniczku zapisała niezwykłe doświadczenie miłości
i bliskości Boga, a także pragnienie oddania Mu się całą duszą.
Jako kilkunastoletnia dziewczyna doświadczała pierwszych łask
mistycznych. Była piękna, radosna i naturalna w sposobie bycia,
budziła ogólną sympatię.
Dalej jej życie toczyło się zwykłym torem: zaczęła
dojrzewać, weszła do towarzystwa, bywała na przyjęciach. Była
postrzegana jako wyjątkowa osobowość i niezwyczajna dziewczyna. Miała też talent muzyczny: w 1893 roku wygrała konkurs
fortepianowy. Cieszyła się wszystkimi tymi przyjemnościami, a
jednak pozostawały one jakby na marginesie jej życia, ponieważ
w jego centrum był Chrystus. Na sali balowej zdarzało się Elżbiecie tęsknić za tabernakulum.
Mając 14 lat złożyła w sercu śluby czystości i postanowiła
wstąpić do Karmelu. Z postanowienia jednak nie zwierzyła się
matce przez kilka lat. Kiedy to wreszcie nastąpiło, matka Elżbiety
zabroniła córce chodzić do Karmelu, ograniczyła jej chodzenie
do kościoła i przystępowanie do Komunii świętej, a postanowienie dziewczyny uznała za „wybujałą religijność”. Choć z
ograniczonym dostępem do kościoła i sakramentów, Elżbieta
doznawała nadal łask mistycznych. Zwierzała się z nich jednak

tylko swojemu spowiednikowi. W końcu jej matka uległa i wyraziła powściągliwą zgodę na to, by dziewczyna wstąpiła do zakonu
po ukończeniu 21 lat. Tak też się stało. W 1901 r. Elżbieta Catez
wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. W ciągu kolejnych pięciu lat pracy, modlitwy i głębokiego cierpienia Elżbieta
wspięła się na szczyty duchowe.
W 8 dni po wstąpieniu do Karmelu przełożona zapytała
Elżbietę: „Jaki jest twój ideał świętości?” Odpowiedź padła bez
wahania: „Żyć miłością”. „A jaki jest sposób, by najszybciej to
osiągnąć?” „Uczynić się całkiem małą, oddać się Bogu bezpowrotnie”. Postulat upłynął jej pogodnie. Natomiast wraz z
wejściem w okres nowicjatu zaczął się dla Elżbiety okres udręki
i niepokojów. Jej samej i jej przełożonym wydawało się, że nie
wytrwa za murami Karmelu. Mimo to kontynuowała nowicjat, a
w 1903 złożyła śluby zakonne. Wtedy też burza w jej sercu zaczęła
cichnąć.
Jej zakonne imię „od Trójcy Przenajświętszej” stało się programem jej życia, a także drogą, na której odkryła Boga Trójjedynego. Elżbieta Catez była szczególnie domem Boga w Trójcy.
W pewnym momencie jednak przyjęła drugie imię „Laudem
Glorić” - wychwalajcie chwałę. Jest to wyrażenie z Listu św. Pawła do Efezjan, którym podpisywała listy. Moment, w którym je
przeczytała, był kolejnym przełomem w jej życiu. Od tej chwili,
jak wspominają ludzie, którzy ją znali, zaczęła już na ziemi żyć
życiem nieba.
Ostatni etap życia Elżbiety to choroba Addisona, która zaatakowała ją w 1906 roku. Elżbieta przeżyła ją jako wstępowanie
przez krzyż ku Bogu. Niezwykle bolesna niedoczynność nadnerczy była przyczyną wielkiego bólu ciała i cierpień związanych z
przyjmowaniem pokarmów. Zmarła w 1906 r. mając 26 lat
Beatyfi kacji Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej dokonał papież św. Jan Paweł II 25 listopada 1984 r. w Rzymie.

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

Przyjście Boga
Do człowieka, przyjście z propozycjami i darami
– tak określił misje drugi z misjonarzy – pallotynów
ks. Mirosław Serzycki, ucharakteryzowany na Jana
Chrzciciela. Mówił on o potrzebie otwarcia się na
Boga, ale też o potrzebie nawrócenia. Poniżej także
słowa zachęty do skorzystania z szansy, jaką daje Bóg.
Oto druga część tej nauki.
Drodzy bracia i siostry, w imię Boże rozpoczęliśmy dzisiaj
misje święte. A misje to czas szczególny w życiu parafii. Bo misje,
moi drodzy, to nie są rekolekcje. Czasem słyszę takie sformułowanie; nawet księża niekiedy twierdzą, że misje to takie dłuższe
rekolekcje. Nic z tych rzeczy - misje to nie są rekolekcje. Misje to
nie są jakieś dni skupienia. To nie jest jakiś wymysł proboszcza,

biskupa czy nawet papieża. Misje to jest przyjście Boga w życie
człowieka. Przyjście Boga w życie człowieka...
Wiadomo, że kiedy Pan przychodzi do człowieka, to nigdy
nie czyni tego z pustymi rękoma. On przychodzi z konkretnym
darem i z konkretną propozycją. A od nas oczekuje jednego
- abyśmy otworzyli nasze serca, żebyśmy pozwolili Mu działać
w naszym życiu. Czas misji świętych to czas szczególny. Czas
szczególnej łaski dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszej
parafii. Misje święte w parafiach z reguły są raz na kilkanaście
lat. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze ostatnie misje, które były
w tej parafii, czy pamiętacie postanowienia, które wtedy może
podejmowaliście. Może to już poszło w zapomnienie, może już
gdzieś zarosło kurzem... A warto sobie wspomnieć i tamten czas,
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i te postanowienia, które być może
wtedy podejmowaliśmy. Ale przede
wszystkim, moi drodzy, trzeba dobre
wykorzystać ten czas - bo otrzymaliśmy kolejną szansę. Szansę, żeby coś w
swoim życiu zmienić, coś poprawić.
Właśnie to nawrócenie, o którym
przed chwileczką słuchaliśmy, jest
potrzebne w naszym życiu, żeby cokolwiek zmienić na lepsze. Mamy przerazić się tymi naszymi, słabościami, tym,
że jeszcze tak daleko jestem od Boga.
Wiem, że są w parafii ludzie, którym
nie trzeba tego tłumaczyć. Oni to wiedzą. Oni tu przyjdą; będą chcieli się
modlić, będą chcieli korzystać z sakramentów. Są też być może w parafii tacy,
których to nic nie obchodzi,
którzy machną ręką i powiedzą:
Eee tam, co mi tam po misjach...
Ale może są też w parafii tacy
katolicy, o których mówimy,
że to są katolicy od wielkiego
dzwonu. To im powiedzcie, że
właśnie teraz ten wielki dzwon
w Jaroszowicach się rozkołysał
i przywołuje. Bo w czasie misji
świętych jesteśmy zaproszeni
wszyscy. Wszyscy bez wyjątku.
I każdy z nas ma szansę na to,
żeby coś w swoim życiu zmienić,
cos poprawić, coś udoskonalić.
Dlatego dobrze przeżyjmy ten
najbliższy tydzień, żeby ten czas
wydał w naszym życiu dobre
owoce.
Misje święte potrwają do przyszłej niedzieli włącznie. Każdy
dzień ma swoją tematykę; będą towarzyszyły nam oprócz Mszy
i kazań też specyficzne nabożeństwa, których zadaniem będzie
pobudzić jeszcze bardziej nasze serca do wiary, do miłości względem Boga. (...) Jest październik - miesiąc maryjny, miesiąc ró-

żańcowy. Starajmy się właśnie przez rozważanie tajemnic
różańca odnaleźć swoją drogę i swoje miejsce na świecie.
(...)
Serdecznie zapraszam i zachęcam do tego, żebyśmy
w tym tygodniu znaleźli czas dla Pana Boga. Popatrzcie,
dzisiaj, chociaż to jesienny dzień, Pan Bóg daje nam piękną pogodę - słoneczko zaświeciło, również nad naszymi
sercami. Nie tłumaczmy się, że chciałem pójść do kościoła,
ale pogoda była niesprzyjająca. Ludzie nieraz szukają różnych pretekstów, żeby tylko nie pójść. Może niektórzy powiedzą: A ja mam jeszcze czas. Może następnym razem...
Jak będą następne misje... Może wtedy... Nie, moi drodzy.
Nie kiedyś - ale dziś. Dziś jest czas. Dziś jest łaska, którą
Pan Bóg ci okazuje. Daje ci szansę. Może to jest ostatnia
szansa, którą w swoim życiu od Niego otrzymujesz. Nie
zmarnujmy też szansy. Nie zmarnujmy okazji do tego,
żeby zmienić swoje życie na lepsze. Spójrzmy w głąb naszych serc i popatrzmy, jakimi jesteśmy. Cieszmy się tym, co jest
w nas piękne, dobre, szlachetne. Cieszmy się tym, ale dostrzeżmy
też nasze niedoskonałości, nasze wady, nasze słabości zróbmy
wszystko, żeby stać się lepszymi ludźmi.

Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw,
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

Z uroczystości jubileuszu
Zespołu Szkół Nr 1
Kontynuujemy relację z tego jubileuszu 50- lecia
ZS, (17 X 2014) połączonego z poświęceniem gminnej Sali gimnastycznej. Zamieszczamy tu powitanie na
początku Mszy św. księdza biskupa Damiana Muskusa,
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który tym uroczystościom przewodniczył. Najpierw
powitała Go delegacja uczniowska, później pani dyrektor, a o. biskup w swoim wstępnym słowie nawiązał
do istoty tego wydarzenia:
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jest dla naszej społeczności Zespołu Szkół nr 1 im.
Mikołaja Zebrzydowskiego datą wielkiego jubileuszu
pięćdziesięciolecia. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni,
że w takim ważnym dla nas dniu jesteś wśród nas i
z nami, drogi Księże Biskupie Damianie. Serdecznie
witamy w naszej wspólnocie szkolnej i parafialnej.
Szczęść Boże!

Czcigodny Księże Biskupie!
W chrześcijaństwie czas
ma podstawowe znaczenie.
W czasie został stworzony
świat, w czasie dokonuje
się historia zbawienia, która
osiąga swój szczyt w pełni
czasu. Czas staje się w Jezusie Chrystusie wymiarem
Boga. Z tego związku Boga z
czasem rodzi się obowiązek
poświęcania czasu. Poświęcenie czasu dokonuje się na
przykład poprzez świętowanie poszczególnych okresów,
dni czy tygodni, co miało
miejsce już dawniej, a także
- chociaż w nowy sposób praktykowane jest dziś. Na
tym tle staje się zrozumiały
zwyczaj jubileuszów, który
ma swój początek w Starym
Testamencie, a znajduje
swoją kontynuację w dziejach Kościoła.
Wyraz jubileusz mówi o
radości. Chodzi tu nie tylko
o radość czysto wewnętrzną, ale również o radość,
która objawia się na zewnątrz. Słusznie zatem, że
wszystkie przejawy radości
związane z konkretnym
wydarzeniem są również
przejawami zewnętrznymi.
Do tej radości zaprasza
się wszystkich, stwarzając
szczególne warunki, by
mogli świętować. Rok 2014

Powitanie o. biskupa przez panią dyrektor:
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie!
Dzisiejsza Msza święta jest początkiem jubileuszu
naszej szkoły. W obliczu tego wydarzenia jesteśmy
świadomi, pełni odpowiedzialności za całe dziedzictwo nauki i kultury, które szkoła ma za zadanie
przekazywać. Te wartości pochodzą wprost z tradycji
chrześcijańskich. Jesteśmy świadomymi, że nie wolno
podcinać korzeni, z których się wyrasta. Dlatego wracamy do samych źródeł i to od Eucharystii pragniemy
rozpocząć nasze świętowanie.
Patronem naszej szkoły
jest Mikołaj Zebrzydowski.
Był on wojewodą krakowskim, fundatorem klasztoru
oraz naszego miasta. Z tego
bogactwa wszyscy czerpiemy.
Prosimy Cię dzisiaj o modlitwę
za nas wszystkich: absolwentów, uczniów, ich rodziców,
nauczycieli oraz pracowników
szkoły. Pragniemy, aby to
dziedzictwo, które jest naszym
udziałem, nie tylko trwało, ale
wciąż się rozwijało. Dlatego
prosimy o sprawowanie Mszy
świętej w naszej intencji, a także pobłogosławienie później
nowej hali sportowej, która
- jak ufamy - przyczyni się do
twórczego rozwoju naszych
wychowanków.
Życzymy Księdzu Biskupowi miłego pobytu wśród nas
oraz wszelkich łask od Jezusa
Chrystusa, Najwyższego Pasterza.
Ojciec Biskup Damian
Muskus:
Z wielką radością włączam
się w dziękczynienie za 50 lat
istnienia Waszej szkoły. W
roku 2002, jeśli dobrze pamiętam brałem udział w nadaniu
tej szkole imienia Mikołaja
Zebrzydowskiego. To też było
wielkie święto i okazja do radości. Dziś dziękujemy Bogu
za 50 lat; Wasza szkoła obchodzi złote gody.
Każdy jubileusz jest po2 listopada 2014
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wrotem do początków. Niektórzy mówią, że jest powrotem do
początków. Niektórzy mówią, że jest to powrót do łaski początku. U początku każdego dzieła Bóg bowiem darzy człowieka,
wspólnotę szczególną łaską, zapala w naszych sercach szczególną
gorliwość. I do tej pierwotnej gorliwości chcemy dzisiaj wrócić z
większym zapałem. Pragniemy zdobywać wiedzę i z większym

zapałem przekazywać tę wiedzę, formować młode pokolenia.
To do nauczycieli... Życzę, by szkoła przynosiła piękne owoce w
postaci wspaniałych absolwentów, uczniów, którzy pójdą w świat
i będą sławić jej imię.
Cdn.

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

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

Dzisiaj potrzeba świadków
Ale żeby świadczyć o Chrystusie, trzeba mieć odwagę, taką jaką miał św. Wawrzyniec. Do dawania świadectwa własnym życiem według Ewangelii zachęcał
w uroczystość odpustową ks. Jacek Szydło. Ostatnią
część słowa drukujemy poniżej.
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Nie potrafimy przyznać się do Chrystusa. A jeżeli pojawi się
człowiek, który się przyzna, to od razu pojawia się krytyka. Nie
tylko, że potrafimy usprawiedliwić zło, ale potrafimy wprowadzać je w swoje życie. Bo oto jeden lekarz potrafił powiedzieć:
„Nie, nie zabiję człowieka. Nie, nie zabiję życia, bo jestem człowiekiem wierzącym.” I od razu pojawiają się złośliwe komentarze
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na forach internetowych, na facebooku. Ilu z tych ludzi piszących
na  to ludzie wierzący, a ilu tylko
udaje. Bo jeden potrafił stracić
pracę, urząd, pieniądze, ale nie
stracić godności. Bo nie był tchórzem. Każdego dnia mamy okazję
pokazać, czy jesteśmy ludźmi odważnymi, czy też tchórzami.
Dzisiaj największym zagrożeniem dla nas jest obojętność; taka
religijność: chrzest, I Komunia,
ślub, bierzmowanie, pogrzeb - i na
tym się kończy. Z niedzielną Mszą
świętą jest jeszcze gorzej. A Chrystus zaprasza nas tu po to, abyśmy
wychodzili z kościoła i byli Jego
świadkami. Jak idziemy na mecz,
to po wyjściu z niego, mówimy o
meczu. Jak wychodzimy z kina,
mówimy o filmie. a o czym mówimy po wyjściu z kościoła? O tym jak ktoś był ubrany? Jakie kazanie było beznadziejne? O czym rozmawiamy? Chrystus chce,
abyśmy stąd wychodzili prawdziwymi uczniami - odważnymi.
I tej odwagi uczy nas dzisiejszy Patron. Nie takiej odwagi,
żebyśmy się kładli na kracie i żeby nas podsmażali. Nie. Uczy
nas takiej odwagi, że przechodząc koło kościoła potrafię się przeżegnać. Że kiedy siadam do stołu, nawet w restauracji, potrafię
się przeżegnać. Że kiedy ksiądz przechodzi, potrafię powiedzieć:
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zwłaszcza kiedy cię

uczy. A nie - odwracać głowę i udawać,
że go nie znasz... Potrzeba tej odwagi,
żeby potrafić powiedzieć dzieciom, że
cos jest dobre, a cos innego złe. Wreszcie, potrzeba tej odwagi, by zrobić tak,
jak się mówi. bo łatwo jest uczyć i mówić, a trudniej jest zrobić.
Dzisiaj potrzeba nam świadków.
Wspaniałym świadkiem był Wawrzyniec i tego chce nas dzisiaj uczyć. Uczeń
Chrystusa, piękne dziecko Boga. Uczy
nas, że chrześcijaninem się jest w słowie
i w czynie. Chrześcijaństwo nie polega
na udawaniu, na ciągłym uśmiechaniu
się do każdego... Za jakiś czas staniemy
przed bramą nieba i może się okazać,
że usłyszymy: Nie ma tu dla ciebie
miejsca. Nigdy cię nie znałem... Dlatego prośmy dzisiaj świętego Wawrzyńca
o odwagę. Na byciu odważnym jeszcze
nikt nigdy nie stracił. A bronić swoich
poglądów, nawet jeśli jest się wyśmiewanym, należy, potrzeba i w
tym przejawia się wielkość człowieka. Bo ty i ja jesteśmy dziećmi
Boga. Nigdy o tym nie zapominaj.
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30
MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M.
Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Górna (264)

Serce człowieka
nie znosi pustki

I jeżeli przestanie on wierzyć w Boga, wtedy szuka
bożków, wtedy sięga po wróżby i horoskopy, by napełnić swoje serce plewami. Mówił o tym w czasie kazania odpustowego ks. Dariusz Głuszko, kierując nasze
serca ku Bogu z wdzięcznością za opiekę aniołów. Oto
fragment tego kazania.
Chcemy dziś uczcić dobrego Boga poprzez uczczenie Jego
posłańców - Archaniołów: Rafała, Gabriela i świętego Michała
Archanioła. Ale chciejmy na początku spojrzeć trochę szerzej
na otaczający nas świat. Kiedy pojawia się mowa o biblijnych
cudach, o dziełach, których Bóg dokonywał w Starym i Nowym
Testamencie, kiedy pojawia się mówienie o rzeczywistości nieba,
o świętych i aniołach, dzisiejszy świat zapewne z uśmieszkiem
drwiny przyjmuje te biblijne prawdy. Jakże bowiem można w
XXI wieku wierzyć w takie rzeczy? Święci, aniołowie, duchy, szatan? A jednocześnie wielu ludzi bez zmrużenia okiem wierzy w
horoskopy, wróżby, szuka porad u wróżek, macha wahadełkiem,
patrzy, czy przez drogę nie przebiegnie czarny kot, wierzy w tysiące innych zabobonów...
Kupię 07.07.07 - na ogłoszenie tej treści można było natrafić
na portalach ślubnych i w lokalnych gazetach. Chodziło o możliwość odkupienia terminu na ślub, terminu, który ponoć był bardzo szczęśliwy, bo jeśli w dacie znajdują się aż trzy siódemki, to
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małżeństwo wtedy zawarte musi być niezwykle szczęśliwe. I rosła
cena tego terminu... Do czasu, kiedy ktoś na tym portalu napisał,
że jednak 7 to jest kosa, a kosa kojarzy się z nieszczęściem, ze
śmiercią. a tu aż trzy 7 - trzy kosy - gwarancja nieszczęścia. Można było ten termin ślubu odkupić za marne grosze...
Zło tego, że ludzie przestają wierzyć w Pana Boga, nie polega
na tym, że w nic nie wierzą, ale polega na tym, że są gotowi uwierzyć we wszystko. Te słowa wypowiedział angielski pisarz Chesterton już ponad sto lat temu... Współczesny świat rzeczywiście,
odrzucając wiarę w Pana Boga, gotów jest uwierzyć we wszystko.
Bo serce człowieka nie znosi pustki. Jeśli człowiek usunie ze
swojego serca Pana Boga, to na to miejsce wstawi jakiegoś bożka.
Tym bożkiem stanie się dla niego drugi człowiek, pieniądz, praca,
stanowisko, czasami jakieś uzależnienie - seks czy alkohol. Serce
człowieka nie znosi pustki. Jeśli człowiek przestanie klękać przed
Panem Bogiem, przestanie kierować swoje oczy ku Panu Bogu, to
zacznie klękać i kierować swoje oczy ku wróżce, ku horoskopom,
ku kartom tarota, ku wahadełku, a może nawet i przed czarnym
kotem będzie uciekał...
Dziś chcemy, siostry i bracia, ze czcią skierować naszą
wdzięczność ku Panu Bogu. Bo istnienie i obecność archaniołów jest przejawem Bożej mocy i miłości wobec nas. Bóg w taki
sposób - często dyskretny i niedostrzegalny, a jednak aktywny
- próbuje dotrzeć do naszego serca ze Swoją miłością.
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Archanioł Rafał jest tym, o którym pięknie mówi Księga
Tobiasza. Mocą Boga ratuje młodego Tobiasza przed różnymi
zagrożeniami, usuwa z jego życia demona Asmodeusza. Ratuje
i uzdrawia niewidomego ojca młodego Tobiasza. Hebrajskie
imię Rafael oznacz: Bóg jest Tym, który uzdrawia. Dziś święty
Archanioł Rafał pragnie nam przypomnieć te prawdę: Na darmo

człowieku szukasz uzdrowienia poza Bogiem. Jedynym, najpewniejszym, najgłębszym uzdrowicielem jest Bóg. On jeden zna
najlepiej lęki, choroby i potrzeby ludzkiego serca. On jest Tym,
który potrafi uzdrowić ludzkie ciało, a jeszcze mocniej ludzkiego
ducha.
Cdn.

Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ:
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)
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Bł. Łucja a Septifonte, dziewica
Łucja urodziła się
w Bolonii we Włoszech
w XII wieku. Przyjęła
habit zakonu kamedułek w konwencie św.
Krystyny w miejscowości Settefonti (znaczy: siedem fontann).
W okolicy Bolonii do
dziś przetrwały legendy
o bł. Łucji. Według jednej z nich Łucja, która
była przełożoną klasztoru, słynęła z urody.
Zakochał się w niej
hrabia Diatagora Fava,
znany jako Rolando,
który stacjonował w
pobliskim garnizonie
wojskowym w czasie,
kiedy o Bolonię toczyły się walki między stronnictwami Gibelinów i Gwelfów. Miało się to dziać około 1100 r.
Każdego poranka Rolando jechał wąską drogą przez żleby
prowadzące do klasztoru, gdzie przebywała jego ukochana. W
żeńskim konwencie wizyty te wprowadzały wiele zamieszania,
za które winna czuła się Łucja. Broniąc się przed uczuciem, tak
bardzo nasiliła swoje czuwania, posty i umartwienia, że aż zapadła na zdrowiu. W końcu zdecydowała się na spotkanie z Rolando, podczas którego wyznali sobie wzajemną miłość. Jednak
ksieni kamedułek nie chciała złamać ślubów zakonnych i uprosiła Ronaldo, by ten pojechał z krucjatą do Ziemi Świętej. Kiedy on
wyjechał, bardzo już chora Łucja umarła.
W Palestynie rycerz został wzięty do niewoli i zamknięty w
celi więziennej. We śnie przyszła do niego Łucja i powiedziała
mu o swojej śmierci. Po przebudzeniu Ronaldo został w cudowny
sposób przeniesiony do jej grobu. Z jego oczu wytrysnęło 7 fon-

tann łez (według innego podania - fontanny istniejące za życia
Łucji wyschły po jej śmierci, a napełnione łzami Ronaldo wytrysnęły od nowa).
Kult bł. Łucji rozpoczął się niemal od razu po jej śmierci,
ale pierwszy zapisany cud miał miejsce w roku 1508. Klasztor
kamedułek został w XIII wieku przeniesiony do Ozzano i do
tamtejszego kościoła św. Andrzeja przeniesiono w roku 1573 relikwie Łucji. Spoczywają tam do dziś, a obok przechowywane są
kajdany Ronaldo. Papież Pius VI w 1779 potwierdził jej kult.
Obecnie fontanny są suche, ale miejsce dawnego klasztoru wskazuje zachowany fragment murów z pilastrem. Droga,
którą Ronaldo podążał codziennie do klasztoru, nazywana jest
Żlebem Ksieni. Bolończycy celebrują co roku w końcu maja Festiwal Ksieni, przypominający o średniowiecznej historii okolicy.
Obowiązkowym punktem programu jest posiłek zwany obiadem
ksieni.
2 listopada 2014
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Leńcze - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ODPUST:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)
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Święty Malachiasz, biskup
Malachiasz urodził się w Armagh, w Irlandii, w roku 1094.
Idąc za powszechnie panującym wówczas zwyczajem, jako chłopiec został uczniem Imana, głośnego wówczas w Irlandii ascety,
późniejszego opata benedyktynów w Armagh. W 1119 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Niebawem biskup Lismore, Malchus, zaprosił młodego, ale gorliwego kapłana do siebie. Oddał
mu opactwo w Bangor.
W roku 1123 Malachiasz został biskupem w Connor. W
czasie swoich krótkich rządów założył w diecezji nowy klasztor
w Kerry. Zwolennicy reform czynili starania, by Malachiasz zasiadł na tronie prymasów Irlandii. Taka też była wola zmarłego
właśnie prymasa w Armagh, metropolity Cellacha. Malachiasz
został faktycznie na tę stolicę powołany. Niestety, uprzedził go
uzurpator, Maurycy, uważając, że urząd ten należał dziedzicznie
do jego rodziny. Po dwóch latach Maurycy zmarł, ale zaraz po
nim zgłosił się jego najbliższy krewny, Nigellus. Malachiasz rządził wprawdzie Kościołem w Irlandii, ale jako biskup w Down.
Niedługo potem biskupi Irlandii wysłali Malachiasza do Rzymu,
by uprosił u papieża dwa paliusze metropolitalne: dla Armagh i
dla siebie. Papież, poinformowany o sytuacji, nie udzielił niko-
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mu paliusza, ale za to ustanowił Malachiasza swoim legatem na
Irlandię. Zachęcił go, aby nadal energicznie przeprowadzał konieczną w tym kraju reformę. Malachiasz dawał przykład swoim
ascetycznym życiem biskupom i kapłanom Irlandii. Zakładał
klasztory i zakonnikom - według dawnego zwyczaju w Irlandii
- powierzał parafie, a nawet diecezje.
Kiedy Malachiasz dowiedział się, że na stolicy papieskiej po
Innocentym II zasiadł uczeń św. Bernarda z Clairvaux, Eugeniusz III, podążył ponownie do Rzymu, by złożyć mu hołd i prosić o paliusz. W nadziei, że papieża-nominata zastanie we Francji,
udał się tam, ale już go tam nie zastał. Zatrzymał się w opactwie
w Clairvaux i tu złożyła go w 54. roku życia śmiertelna choroba.
Zmarł w Dzień Zaduszny w 1148 roku.
Na kanonizację nie czekał zbyt długo. Do chwały świętych
wyniósł go papież Klemens III w 1190 roku. Jego wspomnienie
obchodzono 3 listopada, ale nowa reforma kalendarza wyznaczyła na jego wspomnienie dla Irlandii dzień wcześniej, 2 listopada.
Św. Bernard z Clairvaux nazywa św. Malachiasza biskupemprorokiem. Do naszych czasów nie przechowało się jednak żadne
z jego proroctw. Być może powaga św. Bernarda zaważyła na tym,
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że Malachiaszowi zaczęto przypisywać przepowiednię o ostatnich papieżach. Odnaleziono ją dopiero w roku 1595. Odkrywca
tego proroctwa, benedyktyn Arnold Wion, pisze przy opublikowaniu tych przepowiedni, że przypisywano je św. Malachiaszowi. Zawiera ono 112 krótkich zdań, które mają jakoby streszczać
rządy kolejno po sobie następujących papieży. Chociaż niektóre z
nich są zadziwiająco trafne, trudno coś o nich jak i o ich autorze
powiedzieć. Nie są też autentyczne „proroctwa” o losach Irlandii
i Hiszpanii, przypisywane temu Świętemu.

O sytuacji, jaka panowała w Irlandii za czasów św. Malachiasza, pisze św. Bernard. Nie ma on słów oburzenia na upadek
obyczajów, jaki panował za jego czasów. Wychwala natomiast
gorliwość pasterską Malachiasza: ten święty biskup udzielał
bierzmowania, nawoływał do zawierania małżeństw kościelnych, wykorzeniał barbarzyńskie obyczaje. Obu świętych łączyła
wielka przyjaźń. Malachiasz dwa razy odwiedził Bernarda. Posłał także do Clairvaux kandydatów i dzięki nim założył klasztory cystersów w Irlandii. Dlatego zakon ten uważa go i czci jako
swojego członka.

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

T jak troska
To kolejna z liter, jakie zawiera w sobie słowo
„Matka”. Troska o codzienne sprawy rodziny, o rzeczy
zwykłe i mało dostrzegalne, ale też troska o miłość, o
dobra duchowe – to kolejny temat, jaki podejmuje w
kazaniu odpustowym ku czci MB Anielskiej ks. Artur
Węgiel. Tak więc niech nasza troska o wszelkie dobro
będzie zawsze podejmowana z miłości. Oto fragment
słowa.
A – oznacza adorację.
Bracia i siostry. Proszę, Nie bójcie się zgiętych kolan. Nie
bójcie się swoimi słowami mówić do Boga. Nie bójcie się przed
Bogiem narzekać, dziękować i prosić. Proszę was – uwierzcie w
siłę modlitwy.
Drodzy Parafianie!
Słowo matka podaje nam i trzecie lekarstwo.
T – oznacza troskę.
Maryja rodziła Jezusa w gorszych warunkach niż my żyjemy. Odrzucenie przez
ludzi, żłób, samotność. Ale miała pieluszki,
bo jak mówi św. Łukasz „skoro Go porodziła
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie”.
T – oznacza troskę o codzienny chleb,
o książki dla dzieci, o ubranie dla męża o
chusteczki dla babci, o porządek w domu i
ogródku, w mieszkaniu i szafce. Zatroszczmy się o to, co takie zwykłe, a bez czego nie
da się mówić o wielkich sprawach współczesnego świata. Niewielu mężczyzn zna trud
codziennego trudu kobiety odpowiedzialnej za życie domu. Sprzątanie mieszkanie,
pranie bielizny, gotowanie posiłków, szycie,
prasowanie, opieka nad dzieckiem lub chorym w domu... To szara codzienność wielu
kobiet odpowiedzialnych za prowadzenie
domu. Taka jest wola Ojca Niebieskiego. To

troska o codzienność, która nie ma końca. Szczęśliwa ta kobieta,
która traktuje te swoje zajęcia jako akt miłości, a więc spełnia je
dla kogoś. To jest jedyna szansa, by trud, który musi włożyć w te
mało dostrzegalne zajęcia, był źródłem szczęścia a nie zniechęcenia. Tylko miłość może zmienić szarą codzienność w szczęśliwą
codzienność. Najwięcej kobiet zostaje świętymi w trudzie codziennej troski o męża, dom i dzieci.
„Kto jest wierny w małej rzeczy, ten i w wielkiej wierny będzie” - mówi Jezus.
Matka Najświętsza odsłania przed nami tę właśnie drogę do
świętości; drogę szczęśliwej codzienności. Ona objawia nam dom
zbudowany z miłości, na którą składają się tysiące drobiazgów
wykonywanych zgodnie z wolą Boga i w duchu miłości najbliższych. Bogu dzięki, że wielu z nas troszczy się o swoje bardzo,
ale módlmy się dziś za tych, którzy zalali troskę o dom w rzeką
obojętności, alkoholu i zdrady.
Cdn.
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Marcyporęba - Parafia św. Marcina
ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob.
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11 * PROBOSZCZ: ks.
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220)

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

Marcyporęba – reprezentowane przez księży proboszczów oraz ich parafian. Poniżej zamieszczamy powitanie księży i parafian oraz fragment kazania ks. Jana
Giądły.
Powitanie:
W kolejny dzień naszego triduum przed uroczystością świętego 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 pobytu, 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, kapłaństwo 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 wspominał, 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 karmił 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 młodych ministrantów jeździł z nimi na wycieczki zawsze o godzinie

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 pobożnej modlitwy.

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

Sympozjum poświęcone

ks. Czesławowi Wądolnemu
W dniu 3 października 1934 r. rozpoczęły się oficjalne 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 Czytelnictwa w Mucharzu odbyło
się sympozjum historycznonaukowe poświęcone osobie
ks. dra Czesława Wądolnego,
fundatora ochronki (dzisiejsze
przedszkole SS. Pasjonistek).
Sympozjum
poprzedziła
uroczysta msza święta odprawiona w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha BM w
Mucharzu przez proboszcza
ks. Krzysztofa Strzelichowskiego. Po mszy św. nastąpiło

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 inicjator i pomysłodawca całego przedsięwzięcia
Tematyka sympozjum poświęcona była w całości osobie ks.
Czesława Wądolnego, jego życiu rodzinnemu, kapłańskiemu,
działalności katechetycznej i naukowej. Jako prelegenci wystąpili: ks. Krzysztof Strzelichowski,
proboszcz parafii św. Wojciecha w
Mucharzu (temat wykładu: „O księdzu Czesławie Wądolnym w parafialnych kronikach”), mgr inż. Kazimierz
Rabsztyn („Ksiądz Czesław Wądolny
– życie i dzieło”), mgr Ewa Czaicka
(„Czesław Wądolny jako uczeń Gimnazjum w Wadowicach”), dr Katarzyna 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 Absolwentów 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 promującym tutejszy region. Nie zabrakło
także tradycyjnej
kuchni
regionalnej, której wyroby
mogli posmakować
goście sympozjum.
Wszyscy uczestnicy
otrzymali
także
upominki w postaci
okolicznościowego
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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)

C

Ksiądz Czesław Wądolny
zesław Wądolny, ksiądz, doktor teologii, urodził się
25 stycznia 1859 r. w rodzinie Antoniego Wądolnego i Magdaleny z Gancarczyków Wądolnej. Został
ochrzczony 28 stycznia 1859 r. przez ówczesnego proboszcza,
księdza Józefa Górkiewicza. Mieszkał w domu nr 28. Na miejscu

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

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 teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1906
roku został mianowany przez ks. Kard. Jana
Puzynę kustoszem tworzącego się przy Katedrze Wawelskiej Muzeum Diecezjalnego.
Ks. Czesław Wądolny jest fundatorem mucharskiej ochronki prowadzonej przez Siostry

Pasjonistki. Jeszcze przed śmiercią zakupił w
Mucharzu starą karczmę z miejscem budowlanym 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. Przyczyną jego przedwczesnej śmierci była choroba
nowotworowa. Został pochowany w grobowcu archiprezbiterów Bazyliki Mariackiej na
Cmentarzu Rakowickim.

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

Wielkie sprawy i małe rzeczy

W

kazaniu w minioną niedzielę usłyszeliśmy
między innymi o tym, że Święty Jan Paweł
II wielokrotnie mówił o powtórnej ewangelizacji, 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 misjonarzy, 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

pozwala na przypomnienie w tym miejscu, że pierwszym wielkim 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. Pewnie 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 wydarzeń z 14 października. Wiemy ile radości sprawia dzieciom,
szczególnie tym najmłodszym, odmawianie przed ołtarzem modlitwy różańcowej. Przychodzenie dzieci wraz ze starszym rodzeństwem, 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 zaangażowaniem, 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
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radość nie przyjdzie na rozkaz, ale pojawi się wtedy, kiedy człowiek 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 ołtarzem 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 - Parafia Przemienienia Pańskiego
ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA:
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ:
ks. Marek Holota * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Lasak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973),
Wielkie Drogi 1008)

PASOWANIE NA UCZNIA
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Dnia 14 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Sosnowicach odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków do społeczności szkolnej. Jest to ważne wydarzenie 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 krainy bajki nadworny kronikarz króla Błystka Koszałek Opałek.
Pierwszoklasiści prezentowali na ludowo, tańcząc i śpiewając, region, 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

wypełniać swoje obowiązki, pilnie się uczyć, szanować rodziców 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 dyrektor 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 uwiecznione na licznie zrobionych zdjęciach i nakręconych filmach.
www.spsosnowice.hostit.pl
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Przytkowice - Parafia Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafiaprzytkowice pl,
www.parafiaprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni
powszednie rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek,
E.c. * WIKARIUSZ: ks. Jan Górecki * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346

Pielgrzymka do Niepokalanowa
i
Warszawy
(cz. III)
W

niedzielę 14 września po godz. 8 rano wyruszyliśmy 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 kościołem 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 kapłana-męcznnika, a gdy skończyła się Msza weszliśmy do kościoła i
obejrzeliśmy jego wnętrze. Są tam liczne tablice i plansze związane 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 przewodniczka, która sama dobrze pamiętała błogosławionego. Pierwsza
sala muzeum przypominała rzeczywistość PRL-u. Kolejne ukazywały historię życia ks. Popiełuszki, a następnie jego posługę w
Kościół św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu
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parafii na Żoliborzu i pamiętne „Msze święte za Ojczyznę” z czasów 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-

Otocznie grobu i grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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Uczestnicy pielgrzymki przed kościołem
dała o pogrzebie, kulcie i beatyfikacji ks. Jerzego. Warto zauważyć, 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

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 uczestniczyć 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 pamiętnego dnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II odbył się jubileusz
26 października 2014
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40-lecia powstania technikum połączony z odsłonięciem i poświęceniem tablicy z nową nazwą szkoły, której patronuje św. Jan Paweł II. Była to również okazja
do upamiętnienia rocznicy wyboru Patrona na Stolicę
Piotrową.
To spotkanie Dyrektorów, Nauczycieli i Absolwentów rozpoczęło 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 Wadowickiego Jacek Jończyk, Wicestarosta Wadowicki Marta Królik, Przewodniczący Rady Powiatu i nauczyciel Zespołu
Szkół Józef Łasak, członek Zarządu Powiatu Wadowickiego i nauczyciel Józef Jodłowski, członek Zarządu i absolwent 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 Rolniczego w Krakowie dr inż. Tomasz Wojewodzic - absolwent, Pracownik Naukowy Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr
hab. inż. Tomasz Jakubowski - nauczyciel Zespołu Szkół,
Pracownik Naukowy Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego 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 uświetniła 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 nowej 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 naprawić… a nic nie zdarza się przypadkiem i to spotkanie przypadkiem 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 wprowadził niejednego w zachwyt. Kwintesencją jednak był „Wspomnieniowy album” wykonany przez Krzysztofa Wróbla z klasy
I Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, który wyzwolił 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 przywrócić 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 zostawiło 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 konkurencyjni na unijnym rynku pracy. Podkreślił to również Starosta
Wadowicki Jacek Jończyk, a Stanisław Dębski, były dyrektor,
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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 Krakowie 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 zaznaczył jak ważne jest wychowanie w duchu Jana Pawła II i jaka
odpowiedzialność spoczywa na wszystkich, którzy tę szkołę tworzą, w niej się uczą i z niej wychodzą w świat, dając świadectwo
pięknu, prawdzie i dobru.
Szkoła wypełniła się wspomnieniami, spojrzeniami, uśmiechami, wzruszeniami i klasowymi spotkaniami, które trwały
do białego rana. Każdy mógł też posmakować licznych „radoczańskich smakołyków” przygotowanych przez uczniów klas
żywieniowych, a czas umilał zespół muzyczny założony przez
absolwentów naszej szkoły.

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

Święto edukacji

w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku
Co roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W tym dniu uczniowie 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. Zebraliśmy się w sali gimnastycznej,
która przystrojona była kwiatami i
różnymi plakatami.
Na początku uroczystości pan
dyrektor Mirosław Pękala złożył
życzenia wszystkim pracownikom
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naszej szkoły, a następnie wręczył listy gratulacyjne nagrodzonym 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 podstawowej zaprosili widzów na program
artystyczny. W pierwszej części
gimnazjaliści podziękowali nauczycielom i wszystkim pracownikom
szkoły za ich trud i serce, a pani Zosi,
która odeszła na emeryturę, zadedykowali część artystyczną. Wierszem,
tańcem i piosenką podziękowali Jej
za lata pracy.
W II części gimnazjaliści zaprosili nas do kuluarów pokoju nauczy-
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cielskiego.
Humorystyczne
scenki i piosenki przedstawiały rozmowy, jakie nauczyciele prowadzą podczas dużej
przerwy. Gorącymi oklaskami
widzowie nagrodzili występ
taneczny przygotowany przez
uczniów kl. 3a i piosenki w
wykonaniu chóru szkolnego.
Na zakończenie świętowania tego uroczystego dnia
uczniowie wręczyli „Złote
Róże” najwybitniejszym nauczycielom. Trafiły one do
wszystkich nauczycieli naszej
szkoły. (D.P.)
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Skawinki - Parafia św. Joachima
ADRES: Skawinki 214, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 96 * KANCELARIA PARAFIALNA:
codziennie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Adam
Szczygieł * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1982 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: LanckoronaŁaśnica (275), Skawinki (997), Stronie (28)

JESIEŃ W MANDALI ZAMKNIĘTA - KONKURS
DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
W październiku oddział przedszkolny wziął udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla przedszkoli organizowanym
we współpracy z Nadleśnictwem Rybnik pt.: „Jesień w mandali
zamknięta”.
Dzieci na planie koła umieszczały wyłącznie tworzywa naturalne, charakterystyczne dla jesiennej aury. Do pracy zostały
wykorzystane dary Pani Jesieni zebrane uprzednio w kąciku

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 koncentracji.
www.szkola.skawinki.pl

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

Powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe
W dniu 8 października 2014 r. na obiektach Wytwórni Pasz
„De Heus” w Spytkowicach przeprowadzono zorganizowane
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek włączonych 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-
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poznanie uczestników ćwiczeń z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz sprawdzenie umiejętności i możliwości personelu
Wytwórni Pasz w zakresie znajomości sposobów postępowania
na wypadek takiego zdarzenia.
Najważniejszym elementem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości bojowych zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz działań z zakresu ratownictwa
medycznego. Oprócz kilku zastępów Państwowej Straży Pożar-
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nej w Wadowicach udział wzięło kilkudziesięciu druhów z 9 jednostek OSP z terenu powiatu Wadowickiego tj.: OSP Spytkowice,
OSP Bachowice, OSP Ryczów, OSP Miejsce, OSP Chocznia, OSP
Inwałd, OSP Przytkowice, OSP Brzeźnica, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Próba gotowości
objęła także działania, które dotyczyły pogotowia energetycznego, pogotowia gazowniczego i jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.

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

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

Wierny modlitwie
Ten rys świętego Papieża Jana Pawła II podkreślił w
kazaniu ks. proboszcz Józef Piasecki, który przewodniczył Mszy św. we środę 22 X br, w liturgiczne wspomnienie 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 liturgiczne 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 przeżywał nabożeństwa i Msze święte, do których z czasem posługiwał 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 Niedzieli 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 pokazuje tym konkretnym czasem środowego dnia. Nie ma tu miejsca 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 bliskości stało się charakterystyczne w życiu naszego Patrona – Papieża. 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 telewizyjnej z wizyty Ojca świętego w katedrze wawelskiej podczas
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ostatniej pielgrzymki do ojczyzny, kiedy to Ojciec święty
Jan Paweł II karmił swoją
duszę oddechem świętości poprzez modlitwę brewiarzową?
Wiadomo też, że święty Jan
Paweł II podążał drogą rozważania męki Chrystusa nie
tylko w rocznice Wielkiego
Piątku, jak to czynią katolicy,
ale w każdy piątek roku.
Starsi, tutaj obecni, pamiętają – czy to z osobistej
obecności w czasie spotkania z
papieżem w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy z transmisji telewizyjnych i radiowych – jak
mówił o swojej częstej modlitwie i drodze krzyżowej na
dróżkach Pana Jezusa w tym
pięknym, uświęconym tradycją 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 Eucharystii 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 - Parafia Niepokalanego Serca NMP
ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI)
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII:
1983 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

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

Szkoły katolickie SPSK na Karmelu

- Ślubowanie klas pierwszych
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 gimnazjalistów, przedstawiciele Samorządów Uczniowskich
ze szkół podstawowych i gimnazjów obu placówek.
Punktualnie o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, którą sprawował przeor wadowickiego Karmelu – o. Grzegorz Irzyk. Oczekiwany moment – akt ślubowania – nastąpił po
Ewangelii. Uczniowie klas I-szych wystąpili na środek kościoła,
gdzie pod przewodnictwem swoich wychowawców (p. Małgorzaty Bruzda, p. Anny Widlarz) złożyli uroczyste ślubowanie.
Eucharystię ubogacił śpiew z akompaniamentem gitary. Po mszy
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św. uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony bł. Karolinie Kózkównie. Wybór tematu podyktowany był
bliską rocznicą 100-lecia męczeńskiej śmierci nastoletniej błogosławionej, która przypada 18 listopada 2014r. Jak podkreśliła pani
dyrektor Dorota Pelczar – występ był jednocześnie „próbą generalną”. Każda klasa ćwiczyła pod opieką nauczycieli swoje teksty,
a na Karmelu po raz pierwszy zaprezentowano je wspólnie.
Po strawie duchowej - którą zakończyło zwiedzanie i modlitwa 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 kwiatów 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 rozmowy 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.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
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Katolickie Gimnazjum w Ponikwi:
Byrski Krzysztof
Chromy Patryk
Kolasa Monika
Kraus Bartosz
Książek Anna
Książek Karolina
Lenik Maria Irena
Matuszyk Alicja
Potoczna Patrycja
Statkowski Marcin
Szczygieł Patryk
Szota Maja
Zaczyńska Klaudia
Zadora Robert
Zamysłowski Dominik

26 października 2014

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

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

Była motywem przewodnim kazania odpustowego
wygłoszonego przez O. Kapucyna podczas Sumy dla
uczczenia patrona parafii – św. Jana Kantego. Kaznodzieja mówił o świętości w odniesieniu do świętości
tego konkretnego człowieka – kapłana, profesora
rodem z Kęt. Pierwszą część słowa zamieszczamy poniżej.
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 chrześcijańskie.
Dlaczego tak rozpocząłem? Rozmawiając ostatnio przez telefon z biskupem Adamem Dyczkowskim, powiedziałem: Słuchaj,

Świętość
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, wynagradzają, 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 młodych 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.
26 października 2014
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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 człowiekiem 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 potępiony, 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 przełożony 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 normalny 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)

C

Błogosławiona Celina Borzęcka,
26 października
zakonnica

elina Rozalia Leonarda urodziła się 29 października
1833 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej Chludzińskich, na kresach dawnej Rzeczypospolitej w Antowilu, 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 Obrembszczyzna koło Grodna. Było to szczęśliwe małżeństwo, a Celina była
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dobrą żoną i matką. Urodziła czworo dzieci, z których dwoje
- Marynia i Kazimierz - zmarło jako niemowlęta. Celina zajmowała 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 władzę w nogach. Celina wraz z córkami Celiną i Jadwigą wyjechała
z nim na leczenie do Wiednia, które jednak nie przyniosło spodziewanych 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 córkami 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-czynne, którego zadaniem było nauczanie i chrześcijańskie wychowanie 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 dynamicznie. 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 doskwierała bieda, ale już po czterech latach stanął tam klasztor.
W Kętach zmartwychwstanki wybudowały szkołę i ochronkę
dla dzieci. Stąd wyruszyły do kolejnych placówek - w Częstochowie 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 córka Jadwiga, współzałożycielka zgromadzenia i najbliższa współpracownica, 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 krypty 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 pracowało 214 sióstr zmartwychwstanek, i 16 związanych z ich duchowością zgromadzeń świeckich apostołek zmartwychwstania. W
roku jej beatyfikacji w 54 domach w Polsce, Anglii, Argentynie,
Australii, Kanadzie, Tanzanii, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i na Białorusi pracowało 512 sióstr oraz 322 apostołki.
Siostry wykonują wiele posług, m.in. pracują jako nauczycielki,
wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, animatorki 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 uzdrowienia 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.

26 października 2014
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Tarnawa Dolna - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafia_tarnawa@wp.pl *
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845

CZASY ŚW. JANA KANTEGO
W ubiegłą niedzielę parafia w Tarnawie Dolnej obchodziła uroczystość odpustową ku czci św. Jana Kantego, 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 powiem o tym, co w sercu mi gra, po prostu o swoich prywatnych refleksjach
i spotkaniach z Waszym Świętym
Patronem…
Kazanie:
- Idę na odpust…
- W naszej parafii jest dzisiaj odpust…
- 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 rozpatrywać pod wieloma względami. Np.
wg ,,Słownika języka polskiego” jest to
lokalna uroczystość kościelna, zwykle
z okazji święta patrona danego kościoła, ale także (czytamy dalej) kiermasz,
zabawy wiejskie towarzyszące tej uroczystości.
50-tomowy ,,Praktyczny słownik
współczesnej polszczyzny” precyzuje: Doroczna uroczystość kościelna,
organizowana w dniu patrona danej
parafii, podczas której można uzyskać
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całkowite odpuszczenie kary za grzechy, połączona zazwyczaj z
jarmarkiem, zabawami itd. Naukę o odpustach, czyli odpuszczeniu (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 niewątpliwie obrazem naszej pobożności, naszej religijności i wiary.
Marzyłoby się, by były coraz uroczystsze i pobożniej świętowane.
Głównym bohaterem dzisiejszego odpustu jest Solenizant, którego 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 – profesor i prosta dziewczyna wiejska pochyleni nad fragmentami glinianego 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 - Parafia Nawiedzenia NMP
ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11 * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań
(998)

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

W tym tygodniu, w sobotę, będziemy obchodzić
Uroczystość Wszystkich Świętych. Nasze myśli pobiegną w stronę wieczności. Będziemy wspominać naszych
bliskich, którzy już odeszli do wieczności, gromadząc
się w kościołach i na cmentarzach. W ten refleksyjny 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 pielgrzymce 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

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 miłości. 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 uniwersalne — nie jest ono tylko dla wybranych, powołanie do świętości 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 drogę 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 sądzeni z miłości”.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: „Moim powołaniem jest miłość. 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 ziemio, 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 nieograniczoną 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 - Parafia Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA:
wt., śr., czw. 7.30-8.30; pon., śr., pt., sob. od 17 (zimą od 16) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:
00); Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Edward Daleki, E.c. * WIKARIUSZ: ks. ks. Henryk
Jurczasiak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986

CZERWONY KAPTUREK WRĘCZYŁ
NAGRODY ZA POCZTÓWKI Z WAKACJI
W piątek (10.10) sala Ośrodka Kultury Gminy Tomice szczelnie wypełniła się uczestnikami konkursu
plastycznego „Pocztówka z Wakacji”. Każdy z przybyłych z niecierpliwością oczekiwał na wyniki komisji
konkursowej w składzie: Mirosława Sabotawicz, Katarzyna 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 plastycznego „Pocztówka z Wakacji”.
dzieci w wieku 3 - 4 lata
I miejsce - Alicja Tyrybon (ZSP w Tomicach)
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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 Woźniczka (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 Mikołajczyk, 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)

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

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 Tomicach), 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 Bęczynie)
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 Witanowicach), 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 Błażowska (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” organizowanego przez Klub Kultury Zastów z Warszawy zgłoszone zostaną
wszystkie prace konkursowe, które są zgodne z wymogami konkursu ogólnopolskiego. Prace te zostały wysłane przez Ośrodek
Kultury Gminy Tomice.
www.tomice.pl

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

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
26 października 2014
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Stuglik, przewodniczący Rady Sołeckiej Pan Roman Woźniak z
członkami Rady, sołtys wsi Babica Pan Józef Różalski oraz emerytowani 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 patronatem 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 uroczystości 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 delegacja 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. Sztandar jest z nami na Mszach św., na rozpoczęciu i zakończeniu
roku, na uroczystościach państwowych w Wadowicach, na apelach 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 szkolnego konkursu nt. „Zielnik księdza Jana”, w którym to zadaniem
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klas młodszych było plastyczne przedstawienie wybranej rośliny
z wiersza ks. Jana i piękne jego przepisanie, a klas starszych wykonanie zielnika. Prace te można było podziwiać na okolicznościowej wystawie.
Na scenę udekorowaną wspaniałą jarzębiną i liśćmi z imionami 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 przygotowały 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 Polaków 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”.

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

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

Chciejcie słuchać
Zachęcał w końcowej części kazania, adresowanego
głównie do młodzieży bierzmowanej – ks. inf. Jakub
Gil. Zamieszczamy tę część oraz podziękowania młodzieży, kończąc tym samym naszą relację z uroczystości bierzmowania.
Z przejęciem wysłuchałem opowiadania, którego akcja toczyła 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

w 1912 roku z Anglii do Stanów Zjednoczonych. Opisuje tę historię człowiek, który przeżył to nieszczęście. a przeżył dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności. Pewien kleryk jezuicki wszedł
na ten okręt w Anglii, ze statku miał wysiąść na pierwszym
przystanku. Tymczasem spotkał tam bogatą amerykańską rodzinę, 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. Przełożeni jednak odmówili... Kleryk oburzył się. Nie mógł pojąć,
dlaczego odmówiono mu skorzystania z takiej okazji. Był jednak 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. Chciejcie słuchać tego, co wam mówią w
domu i tego wam mówią w szkole, i
chciejcie słuchać tego, co wam mówią w kościele. Chciejcie słuchać.
Chciejcie spokojnie wysłuchać,
a potem - po wysłuchaniu - spokojnie odpowiedzieć. Niech taka
będzie wasza postawa.
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Podziękowanie młodzieży:
Czcigodny Księże Infułacie!

C

ieszymy się z tego powodu, że Ksiądz Infułat przybył
do naszej Parafii Woźniki, aby udzielić nam sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, na umocnienie
naszej wiary. Wdzięczni jesteśmy Księdzu Infułatowi za te dary
Ducha Świętego jakie na nas spłynęły w sakramencie bierzmowania. 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 skierowane 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.

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

Sam stał się darem
dla Boga
Tak określił naszego świętego Patrona – Jana Pawła II ks. Adam Stawarz, proboszcz z Wysokiej, który
wygłosił kazanie poświęcone Jego osobie i Jego trosce o rodzinę – w poniedziałek 20 X br. na Mszy św.
W ramachTriduum przed świętem Patrona Wadowic.
Przypomniał także małżeństwa wyniesione na ołtarze, 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 małżonkowie codziennie uczestniczyli we Mszy
św. . Kiedy rodziły się im kolejne dzieci z
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wielką wdzięcznością je przyjmowali. Kiedy miało narodzić się
4 dziecko- córeczka, lekarz stwierdził, że nie przeżyje ani matka 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 zakonów 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; benedyktynka w siędziwym wieku zmarła. Troje
rodżeństwa było świadkami wyniesienia na
ołtarze własnych rodziców. Można powiedzieć, że spełniło się na nich IV Przykazanie 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

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

w XIX wieku. Wydali na świat 9 -cioro dzieci. Czworo z nich
zmarło, a pozostałe pięć córek wstąpiły do zakonu. A najsławniejszą 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. Papież 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;”miłość 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 odbiciem 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 mężczyzny i kobiety do świętości przez małżeństwo.
Przeżywająca Triduum przed uroczystością św. Jana Pawła II
wpatrujemy się jak on niegdyś w postać NMP Nieustającej Pomocy na której skroniach i Dzieciątka Jezus spoczywają korony
zrobione ze ślubnych obrączek małżoków tutejszej parafii.
I chcemy codziennie jako małżonkowie całować własne obrączki ślubne chcąc zachować wierność i uczciwośč małżeńską
i prosić patrona rodzin; jak go określił i obwołał w dniu kanonizacji Ojciec św. Franciszek, aby orędował za nami;” Św. Janie
Wielki, wstawiaj się za nami u Boga w niebie”.

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

W hołdzie Świętemu
Janowi Pawłowi II

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

Bardzo licznie zgromadzeni koneserzy kultury odbyli wraz z
artystami sentymentalną, refleksyjną podróż z papieżem Janem
Pawłem II – świętym z Małopolski, od wczesnego dzieciństwa,
26 października 2014
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śmierci mamy, powołania kapłańskiego, watykańskiego konklawe 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 oryginalną muzyką legendy polskiego jazzu i kulturowego LABORATORIUM – 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 nieśmiertelne Mury – hymn Solidarności oraz Barki. Wszystko, to
dzieje się w czasie duchowej obecności przybywającego z zaświatów Księdza Twardowskiego (Jan Nowicki) na ziemię, pochylającego 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, klimatycznej 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 - Parafia Świętych Wojciecha i Jerzego
ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. *
www.zator.diecezja.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., śr., czw. 16-18; sob. 8-10 * MSZE ŚWIĘTE * Niedziele
i święta: 7, 8 (kaplica Laskowa), 9, 10:30, 12, 18 * PROBOSZCZ: ks. Jacek Wieczorek, R.M. * WIKARIUSZE: ks.
mgr Robert Jończyk, ks. mgr Bartłomiej Bartosik, moderator dekanalny Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
i Ruchu Światło-Życie * NA TERENIE PARAFII MIESZKAJĄ: ks. Krzysztof Wieczorek, kapelan Centrum
Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze; ks. mgr Wojciech Momot * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Laskowa (426), Podolsze (1345), Rudze (438),
Trzebieńczyce (309), Zator (3727)

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody
par małżeńskich
W dniu 15 października 2014 roku odbyła się w naszej Gminie piękna uroczystość związana z uhonorowaniem par małżeńskich, które w tym roku obchodziły
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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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Burmistrz Zatora wręczył „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 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 Władysławowi 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 obchodzącym 60-lecie ślubu czyli Diamentowe Gody.
Uroczystość, która przebiegała w bardzo miłej atmosferze uświetnił występy zespołu muzycznego ROK w Zatorze.
Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem i
wręczeniem upominków.
www.zator.pl

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

Parafia w Hucisku

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.

- Jak ksiądz wspomina poprzedniego proboszcza?
- Poprzednikiem obecnego proboszcza był ksiądz Rysiu Gołuch, który zapisał się w naszej parafii jako kapłan bardzo mocno 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
26 października 2014
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stwierdził: Nie będę robił wszystkiego; niech coś zostanie dla innych. 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 misyjne...
- 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 otrzymał, 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 sobie. Nie tylko to dzieło materialne, ale przede wszystkim duchowe - 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 różańcowa 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 19441945 zginęło tam około 100 żołnierzy (zarówno niemieckich, jak
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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 rozpocząłem 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 liczy 996 mieszkańców. Tych ludzi jest niedużo, ale podczas większych 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 zaaprobowany 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 zatrzymany 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 błogosławieństwo, by mógł funkcjonować dla kolejnych pokoleń...
- Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji tych planów. Szczęść Boże.

