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Rocznica poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej

PIERWSZE CZYTANIE Ez 47, 1-2. 8-9. 12
Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu
świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni
była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony
świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej,
skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany
świątyni, na południe od ołtarza.
Anioł rzekł do mnie: «Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe.
Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok
wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.
A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie
wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda
przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście
za lekarstwo».
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 3, 9b-11. 16-17
Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski
Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś
wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.
Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?
Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga
jest święta, a wy nią jesteście.
EWANGELIA J 2, 13-22
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W
świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz
siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich
ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie
róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech
dniach wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni
swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

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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100-lecie Duszpasterstwa Parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Kraków - Mydlniki

P

ierwsza Msza Święta została odprawiona
w dniu 15.08.1914 r. w kaplicy znajdującej się w budynku obok dawnego dworu
w Mydlnikach.
W 100 lecie tego wydarzenia w dniu 15. 08 2014
r. Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz odprawił uroczystą Mszę św. z udziałem
księży, którzy w latach poprzednich posługiwali w
tej parafii.
W nawiązaniu do tego wydarzenia, Akcja Katolicka – dekanatu Bronowice, na terenie którego
znajduje się parafia MB Nieustającej Pomocy, została
zaproszona w dniu 27.09. br. na uroczystość poświęcenia kapliczki upamiętniającej miejsce dawnej
kaplicy. Zaproszenia zostali także; Jan Wilk- Prezes
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Grażyna
Kominek w-ce Prezes DIAK.
Kapliczka powstała ze wspólnej inicjatywy i starań Ks. Kanonika Jana Rajdy- Proboszcza Parafii i
Leopolda Krzanowicza – wieloletniego Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej tutejszej parafii,
którego marzeniem było upamiętnienie tego miejsca.
Kapliczka powstała dzięki sponsorom, którymi była
rodzina Czesława Floryańskiego.
Kapliczka zawiera postacie Apostołów Słowian – św. Cyryla i
św. Metodego. Poświęcenia kapliczki dokonał ks. Prałat Józef Caputa Dziekan dekanatu Bronowice, który odprawił Mszę św. wraz
z księżmi z sąsiednich parafii.
Na zakończenie Mszy św. Prezes DIAK , wręczył w formie pisemnej Ks. Asystentowi POAK – Janowi Rajda i Prezesowi POAK
– Leopoldowi Krzanowiczowi - ''słowa wdzięczności za owocną
pracę tutejszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, czego
wyrazem jest wybudowanie Kapliczki – pamiątki kultu religijnego”
Po Mszy św. wysłuchaliśmy prelekcji Ks. prof. Romana Bogacza nt. „Wpływ mediów na manipulację społeczeństwem”.
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Dalsze świętowanie przeniosło się do sali parafialnej, gdzie
przy ciastkach i herbacie wspominano budowę świątyni . Świątynię wybudowano w miejscu rozebrania dworu, pod którą znajdują się piękne piwnice dworskie.
Kościół położony jest na wzgórzu, otoczony parkiem i góruje
nad całymi Mydlnikami
PS : Tydzień po tej uroczystości zaskoczyła nas wiadomość o
śmierci Prezesa Leopolda Krzanowicza.
Małgorzata Zielińska

Amulet
- Jaki ładny wisiorek! - wykrzyk nęła Hania, przyglądając się
gwieździe z niebieskim oczkiem, wiszącej na szyi Anety.
- To nie żaden wisiorek, ale amu let. Ma magiczną moc, przynosi mi szczęście, a niebieski
kamień chroni mnie przed kłamstwem i
nienawiścią - odpowiedziała Aneta.
- Naprawdę?! - Kasia zatrzymała się
przy koleżankach. - A mój niebieski
kamień, ten, który mam w kolczykach,
zapewni mi szczęście w miłości. Tak
powiedziała mi sprzedawczyni.
Basia niedowierzająco pokręciła
głową:
- Coś mi się wydaje, że to nieprawda.
Przecież przedmioty nie mogą mieć takiej
mocy. Jak byłam młodsza, to do dentysty nosiłam maskot kę, mocno wierząc, że uchroni mnie
przed bólem. Nigdy mi nie pomogła...
- Bo to dziecinada - Aneta wykrzywiła usta. - Kto dziś wierzy
w ja kieś maskotki?! Ten amulet zrobił prawdziwy wróżbita, który
zna się na magii i gwiazdach, według wiedzy ezoterycznej (tajemnej).
Niepostrzeżenie do grupki podszedł ksiądz Marek. Wszystkie
dzieci w szkole go lubiły, był zawsze uśmiechnięty, a kiedy coś powiedział, to musiała to być najprawdziwsza prawda.
- O czym tak dyskutujecie? - zapytał.
- O amuletach i talizmanach. Bo właściwie, proszę Księdza, jak
to z nimi jest? Czy naprawdę mają ta ką moc? A może są niebezpieczne? Jak działają? Czy to prawda, że nasza wiara je potępia?
- pytania posy pały się jak z rękawa.
- Po kolei! Nie wszystko naraz! -Ksiądz Marek chwycił się
za głowę. - Wszystkie praktyki magii lub czarów, w tym noszenie amuletów czy talizmanów, są naganne i niezgodne z nauką
Kościoła katolickiego. Są sprzeczne z pierwszym przykazaniem
Bożym. Dlaczego? Żadna rzecz, żadne zaklęcie nie zapewni nam
szczęścia, pomyślności i bogactwa, bo szczęście jedynie Bóg daje.
Zamiast wierzyć w dobro i Opatrzność Bożą, wierzy się w magiczną moc jakichś kamyków, wisiorków czy pluszowych zabawek.

Talizmany są niebezpieczne, bo odbierają człowiekowi wiarę w Boga, uzależniają od siebie i od swojej
rzekomej „mocy”. Zauważyliście pewnie, że niektórzy
bez swojego słonika, misia, pierścionka nie są w stanie
nic zrobić - napisać klasówki, pobiec na wyścigach czy
nawet wyjść z domu...
- Ale czy jest coś złego w postawieniu sobie maskotki na biurku, np. podczas egzaminu?
- To wszystko zależy od intencji, z jaką postawiliśmy tę maskotkę na biurku. Jeśli dlatego, że po
prostują lubimy, że ma taki sympatyczny wygląd,
że od razu nam weselej, to wszystko w porządku.
Natomiast jeśli nasz misio ma przynieść nam szczęście i zastąpić brak wiedzy, to już jest ta lizmanem.
Tak samo wisiorek: może być tylko ozdobą, a może
być amuletem, w którego moc wierzy my, czyli naszym
bożkiem.
- Ale jak wytłumaczyć to, że one naprawdę przynoszą szczęście?—zapytał Robert. - Gdy startujemy w zawodach pływackich, mój kolega ma breloczek, a ja na palcu różaniec. Kiedy
ich zapomnimy, nigdy nie zdobywamy dobrych miejsc, a z nimi
zawsze.
- Jest to łatwe do wytłumaczenia: to nie te przedmioty dają
Wam zwycięstwo, ale wiara w to, że właśnie talizmany Wam
pomagają. Gdy je macie przy sobie, dodają Wamotuchy, czujecie
się pewnie. Ale nie jest to ich zasługa, tylko Waszej psychiki.
Gorzej natomiast, że używasz, Robercie, ja ko amuletu różańca.
To prawda, wszystko może stać się talizmanem: różaniec, medalik, nawet modlitwa czy znak krzyża. Wszystko zależy, jak już
powiedziałem, od intencji. Krzyżyk na naszej piersi nie jest magicznym talizmanem, który ma chronić nas przed wampirami
czy przynosić szczęście. Jest znakiem naszej wiary, jest znakiem
obecności Boga i powinien stać się okazją do spotkania z Nim.
Dlatego, Robercie, Kasiu, Anetko, zamiast nosić talizmany i
wierzyć w ich cudowną moc, pomódlcie się na różańcu do Boga i
Jego Matki, a na pewno będziecie bardziej szczęśliwi.
Agata Grabowska
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Święty Marcin

Święty Marcin błoniem
jedzie siwym koniem
Hej, po pustym błoniu
sroga zima goni —
Jedzie, jedzie święty
Marcin na swym siwym koniu.
Wichry się zerwały,
dmą po świecie całym,
święty Marcin się otula
płaszczem śnieżnobiałym.
Marzną nagie pola,
drży zorana rola,
jęczą, skarżą się żałośnie:
„Smutna nasza dola!”

1. Do kogo porówna³ Królestwo
niebieskie Pan Jezus w swojej
przypowieœci?
2. Jak przygotowa³y siê na
spotkanie z panem m³odym
panny roztropne?
3. Dlaczego panny
nierozs¹dne nie zosta³y
wpuszczone na ucztê
weseln¹?

Użalił się święty
tej ziemi zmarzniętej,
i świat przykrył białym płaszczem
z własnych ramion zdjętym
Już na polach śnieżek
jak pierzynka leży,
a do nieba na swym siwku
święty Marcin bieży.
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W języku łacińskim imię to brzmi Martinus - należący do
Marsa. Mars to rzymski bóg wojny.
Ten powszechnie znany Święty urodził się w Panonii na
Węgrzech około roku 317. Rodzice jego byli poganami. Ojciec
Marcina był żołnierzem cesarskim i chciał, aby syn poszedł
wjego ślady. Chłopiec służył w armii, lecz nie miał ochoty do
wojen i zabijania. Już w wieku dziesięciu lat wpisał się na listę
katechumenów, czyli kandydatów przygotowujących się do
przyjęcia chrztu. Będąc w legionach cesarza Konstancjusza
dotarł do Galii. Tam u bram miasta Amiens spotkał nędznego
żebraka. Litując się nad nim, rozciął mieczem swój obszerny
płaszcz i połowę dał żebrakowi. Następnej nocy ujrzał we śnie
Chrystusa, który był okryty połową płaszcza. Jezus mówił do
Aniołów: „To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”. Mając lat
osiemnaście przyjął chrzest i porzucił legiony. Będąc u świętego Hilarego w Poitiers gruntownie pogłębił swoją wiarę.
Pragnął być pustelnikiem, dlatego dziesięć lat żył w pustelni na wysepce koło Genui. Potem z gronem pustelników
przeniósł się
w okolice Poitiers i założył klasztor Liguge. Był to najstarszy klasztor w Galii. Opinia o jego świętości rozeszła się
szeroko. Kiedy zmarł biskup w Tours, ludność pragnęła, by
Marcin został ich pasterzem. Zwabiono go podstępem do Tours prosząc o posługę dla chorej kobiety. Kiedy Marcin wszedł
w bramy miasta, nie wypuszczono go, aż zgodził się zostać ich
biskupem. Stało się to 4 lipca 370 roku. Pełniąc posługę zmarł
w opinii świętości 8 listopada 397 roku. Wjego pogrzebie
wzięły udział niezliczone tłumy wiernych, biskupi, kapłani i
około dwóch tysięcy zakonników i zakonnic. Ciało jego złożono w przepięknej bazylice wybudowanej w roku 470. Święty
Marcin jest patronem żołnierzy.
Rozważać będę słowa, o których pamiętał święty Marcin: „ Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili” (zob. Mt25, 31-46).

Radni powiatu zakończyli
kadencję
– Dziękuję za 4 lata dobrej i konstruktywnej współpracy. Wyrażam
zadowolenie, że w tym czasie podjęliśmy wiele trafnych decyzji, które będą
dobrze służyły społeczeństwu Powiatu
– powiedział Przewodniczący Rady
Powiatu Józef Łasak podczas XLI sesji
Rady Powiatu w Wadowicach, która
odbyła się 3 listopada 2014 r. Było to
ostatnie spotkanie radnych w bieżącej
kadencji. Samorządowcy podziękowali
sobie za cztery lata pracy, ale również podjęli kilka ważnych uchwał.
Zaczęto od podziękowań. Józef Łasak
oraz Starosta Wadowicki Jacek Jończyk
podziękowali wszystkim radnym za
pracę na rzecz Powiatu Wadowickiego wręczając im okolicznościowe listy oraz drobne upominki. Podziękowania złożyli
również na ręce Wicestarosty Marty Królik, Skarbnik Powiatu
Marii Warchoł oraz Sekretarz Beaty Geisler. Starosta Wadowicki
zwrócił uwagę, że członkowie Rady często spierali się w sprawach
trudnych, ale zawsze potrafili wypracować kompromis. Szczególne słowa podziękowania skierował do Przewodniczącego Rady.
– Bardzo dziękuję, że potrafił Pan utrzymać w ryzach niektóre
gorące głowy (…), że dyskusja zawsze odbywała się na pewnym
poziomie, że inni mogli się uczyć od nas, jak powinny wyglądać
obrady – powiedział J. Jończyk. Starosta podziękował ponadto
pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami
z działalności Rady i jej komisji za rok 2014.

W trakcie obrad podjęto
uchwałę w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2015 – 2020.
Jest to dokument określający
kierunki prowadzenia polityki rozwoju lokalnego oraz
wskazuje obszary problemowe
wymagające poprawy. Według
tej strategii przyszłościowa
wizja powiatu przewiduje „powiat wadowicki, jako przyjazne
miejsce do zamieszkania, pracy
i spędzenia wolnego czasu”.
IV kadencja rady powiatu
przeszła do historii. Pierwsza
ocena pracy samorządu powiatowego odbędzie się 16 listopada
br., kiedy to odbędą się nowe wybory. Większość radnych ponownie będzie się ubiegać o mandat radnego. Do rady powiatu w
Wadowicach ubiegać się będą kandydaci 7 komitetów. Poza komitetami partyjnymi są też komitety wyborcze wyborców, wśród
nich Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Jończyka „Nowoczesny
Samorząd”. Przewodniczący Rady Powiatu IV kadencji, redaktor
„Carolusa” Józef Łasak również startuje z tego komitetu. Ludzie
tej lokalnej inicjatywy wyborczej wiele już zrobili dla dobra ziemi
wadowickiej, a jeśli teraz zostaną obdarzeni zaufaniem to z pewnością nie zawiodą swoich Wyborców i z całym oddaniem będą
dalej pracować dla swojej Małej Ojczyzny.
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RTYKUŁY, 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 (2)
W środę 22 października we
wspomnienie JPII w bazylice zaznaczone były dwa szczególne
nabożeństwa. Pierwsze w samo
południe dla młodzieży zostało
zrelacjonowane w poprzednim
numerze. W tym jest relacja z nabożeństwa wieczornego, któremu
przewodniczyli dwaj księża jubilaci obchodzący 25-lecie święceń
kapłańskich ks. Paweł Zięba i ks.
Jerzy Klauzner.
Poniżej zamieszczamy życzenia
młodzieży dla jubilatów oraz słowo wstępne ks. proboszcza Stanisława Jaśkowca.
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Czcigodni Księża!
Z okazji jubileuszu 25-lecia kapłaństwa pragniemy Wam w
imieniu wadowickiej młodzieży złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jednocześnie obiecujemy modlitewne wsparcie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Drodzy Księża Jubilaci!
Księże Jerzy, Księże Pawle!
W dniu tak wspaniałym z okazji Waszego jubileuszu w imieniu parafii życzymy Wam wszystkiego najlepszego, wszystkiego,
czego sobie życzycie, wielu łask Bożych, wielu darów Ducha
Świętego.
Jak mawiał święty Jan Paweł II, kapłaństwo to dar i tajemnica. Dziś wszyscy dziękujemy Panu Bogu w tej Eucharystii za
Wasz trud, za dar i tajemnicę, za 25 lat posługi. Na dalszą posługę życzymy Wam wszystkiego dobrego i obiecujemy pamięć w
modlitwie przez wstawiennictwo Waszych świętych Patronów,
świętego Jana Pawła II oraz Matki Najświętszej. Szczęść Boże!
***
Ksiądz Proboszcz Jaśkowiec
Katolicy w Polsce i na całym świecie oraz wszyscy ludzie
otwarci na wyższe wartości otrzymali od Boga nieoceniony dar
w osobie Karola Wojtyły, wspaniałego kapłana, twórczego intelektualisty oraz pierwszego w historii papieża z dalekiego kraju.
Jako Polacy i mieszkańcy wadowickiej ziemi jesteśmy dumni z
dokonań naszego wielkiego rodaka. Czujemy się odpowiedzialnymi spadkobiercami niezwykle bogatego dziedzictwa, jakie po
sobie pozostawił.
O ile ziemskie pielgrzymowanie Jana Pawła II stanowi dla
nas skarbnicę wiedzy i doświadczeń,
to teraz mamy
możliwość wraz z
nim jako świętym
wkraczać
poza
granice ludzkiego
poznania.
Niech
to nasze uroczyste
świętowanie będzie
również czasem refleksji nad tym, jak
przyjmujemy jego
nauczanie, nie tylko
identyfikując się z
nim, ale praktykując zawarte w nim
prawdy w naszym
codziennym życiu.
Mając na względzie wyjątkowy patronat świętego Jana Pawła II
nad naszym miastem, prośmy Boga o dar wiary żywej i pełnej
ufności.
Witam wszystkich Uczestników tej uroczystości. Witam
Duchowieństwo, witam Siostry Zakonne. Mszy świętej przewodniczą nasi Rodacy, świętujący w tym roku - jak słyszeliśmy
- 25. rocznicę kapłaństwa. Są nimi Księża Proboszczowie Paweł
Zięba i Jerzy Klauzner. Ciesząc się ich kapłaństwem, składam im
raz jeszcze najlepsze życzenia. Ofiarowujemy w ich intencji naszą

modlitwę. Kazanie wygłosi Ojciec Grzegorz Irzyk, przeor karmelitów w Wadowicach.
Jesteśmy, moi kochani, wyjątkowym pokoleniem, któremu
Boża Opatrzność pozwala przeżywać tak wielkie i wzniosłe
wydarzenia. Nigdy o tym nie zapominajmy i bądźmy wdzięczni Bogu za świętych i błogosławionych, którzy orędują za nami
przed Bogiem.
Cdn.

Wypominki
Listopad jest szczególnym miesicem modlitewnej pamici
o zmarych. Przez te dni jestemy o wiele blisi tych, którzy od
nas odeszli. Wyraniej staj w naszej pamici. Wypeniaj nas.
Jestemy zobowizani – takie mamy przekonanie – odwiey nie
tylko ich mogiy, ale nade wszystko zwizek z nimi. Spieszymy
da im najpikniejszy dar – swoj obecno. Dlatego w tych dniach
nie liczymy si ani z kosztami, ani z trudami podróy. Trzeba
koniecznie stan przy mogile. Otaczamy grób bliskiej osoby
razem z pozosta rodzin. Przynosimy kwiaty i znicze.
W ich intencji przyjmujemy Komuni w. Zamawiamy msze
w. Zyskujemy odpusty. Prosimy o modlitewne wypominki.
Wierzymy w moc zbawcz wyczytywanych wypominków.
Jak za ycia mia swoje imi i nazwisko, tak teraz niech bdzie
przypomniana jego tosamo. Tradycja kocielna w cigu wieków
wypracowaa róne formy takich wypominków: jednorazowe,
miesiczne, kwartalne i roczne. Skadajc ofiar pragniemy, aby
ksidz w kad niedziel przed msz w. w której uczestniczymy
– wyczytywa z imienia i nazwiska bliskie nam zmare osoby.
Taki jest Boy porzdek uksztatowany przez wieki, tyczcy pomocy zmarym.
W tym roku, gdy zbliaj si wybory samorzdowe, diabe,
który czsto kopiuje Bo liturgi wtyka w gowy i w serca kandydatów na stanowiska samorzdowe, by oni podjli si wypominków. I co si dzieje? Ludzie, którzy przez lata yli w przyjani,
opanowani dz wadzy z ca bezwzgldnoci publicznie wypominaj braki, saboci, upadki swego konkurenta. Nie przejmuj si, e
w tych wypominkach czsto robi przekrty. Posuguj si insynuacj, kamstwem, pogard. Wszystkie chwyty s dozwolone – byle
swego przeciwnika zdyskredytowa, omieszy. Ukaza go jako
nieudacznika.
Jak Polska duga i szeroka, w czasie kampanii przedwyborczej diabelskie wypominki zbieraj obfite niwo. W tych
gorcych dniach zastanawiam si, czy w. Jan Pawe II – Patron
naszego miasta, a take i powiatu, zasania przed Bogiem twarz
– wstydzc si za swych ziomków. Jestem jednak przekonany, e
tym natarczywiej prosi Jezusa o ask otrzewienia dla walczcych
o stanowiska „Po tym poznaj, ecie moimi uczniami, gdy mio
bdzie mie jedni do drugich”. W najblisz niedziel idc do wyborów nie chcemy si sugerowa zasyszanymi pomówieniami, ale
z przekonaniem oddamy gos na wybranych kandydatów.
ks. Infuła
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Święto nieba

Tak uroczystość Wszystkich Świętych określono
podczas Mszy św. w Zawadce w dniu 1 XI br. W tym
dniu, tradycyjnie już, odwiedzamy groby bliskich
zmarłych, co powinno nas skłonić jeszcze bardziej do
myślenia o niebie jako celu naszego życia. Fragment
kazania – poniżej.
Z czym kojarzy nam się uroczystość Wszystkich Świętych?
Gdybym teraz zaczął chodzić między wami i pytać was o to, zapewne najczęściej padałaby odpowiedź: z chodzeniem na groby,
z cmentarzem, z myśleniem o śmierci. Wielu nazywa dzisiejszy
dzień świętem zmarłych. Tymczasem dzisiejsza uroczystość
wcale nie mówi o śmierci. W tekstach liturgicznych nie ma słowa
o przemijaniu, o śmierci czy cmentarzu. Jaka jest więc wymowa
dnia dzisiejszego?
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Dzisiejsza uroczystość ma radosny charakter. Jest świętem
nieba. Czcimy bowiem tych wszystkich, którzy są już przy Bogu.
Wspominamy tych, którzy dostąpili łaski zbawienia. To są wszyscy święci. Wielu z nich czcimy w Liturgii. Święci Apostołowie,
papieże, kardynałowie, kapłani i zakonnice. Ale i wielu tych,
których nie odnajdziemy w książkach hagiograficznych, na obrazkach czy witrażach. W gronie wszystkich świętych są również
ci ludzie, którzy przez piękne i proste życie wykuli sobie schody
do nieba. Zapewne w gronie wszystkich świętych są i nasi bliscy.
(Nie brak tam też pewnie i tych, którzy w tym kościele się modlili, a może nawet go budowali). Tak, l listopada to ich uroczystość.
Radosna uroczystość rzeszy zbawionych w niebie.
No tak, powiecie, ale czy wobec tego jest sens naszej obecności na cmentarzu? Czy w związku z tym mamy dzisiaj nie
odwiedzać grobów naszych bliskich? Nie, moi drodzy, to nie tak.
W końcu przyszliśmy tu w procesji. Pójście dziś na cmentarz ma
głębokie znaczenie i wielki sens. Kluczem jednak jest odpowiedź
na pytanie: jak na ten cmentarz pójść? Idziemy tam nieraz, jak do
miejsca rozpaczy czy beznadziei. Smutnymi oczyma patrzymy na
grobowy marmur czy czerń cmentarnego krzyża... I nic poza tym
nie widzimy.
Tymczasem w uroczystość Wszystkich Świętych, gdy stoisz przy grobie bliskiego, spójrz bracie i siostro w niebo. Po to
w dzisiejszą uroczystość przychodzimy na groby bliskich, bo
wierzymy, że także oni są w gronie Wszystkich Świętych. Po to
dziś nawiedzamy cmentarze. Nie możemy wchodzić na nie jak
do krainy umarłych. Bo ci, których groby tam odnajdujemy nie
umarli. Żyją. I wierzymy, że są w niebie. A jeśli są w niebie, to są
świętymi. Jeśli na chwałę Wszystkich Świętych jeszcze oczekują,
spieszymy im z modlitewną pomocą. By ich chwały jak najszybciej dostąpili.
Cdn.
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Najważniejsza jest prawda i zgoda
- rozmowa z Ewą Filipiak,
burmistrzem Wadowic
Red: Czy uważa Pani,
że to dobry pomysł, by
kandydować w wyborach
na burmistrza Wadowic?
Ewa Filipiak: Powiem
wprost i uczciwie. Uważam,
że jako urzędujący burmistrz
Wadowic muszę poddać się
ocenie mieszkańców. Taka
jest rola samorządowców, a
także polityków, którzy zobowiązali się do pracy na rzecz
naszych współobywateli i
co cztery lata poddajemy się
ich weryfikacji. Niezależnie
od samego wyniku wyborów kandyduję, bo przede
wszystkim jestem winna to
wszystkim tym ludziom, którzy mi zaufali, wspierali mnie
i trzymali kciuki za moją
dotychczasową działalność.
Nie da się zaprzeczyć, bo to
przecież widać na każdym kroku, że Wadowice się zmieniają. Ja
to oceniam tak, że zmieniają się na lepsze i te zmiany dokonują
się dzięki niezwykłej energii naszych mieszkańców. Jednocześnie
ludzie odpowiedzialni za dalsze losy naszego miasta nie mogą
pozwolić, by tę energię zniszczyć. I ja czuję tę odpowiedzialność,
nasi radni czują tę odpowiedzialność i chcemy uchronić mieszkańców przed niepewnym jutrem. Dlatego wspólnie z przedstawicielami środowisk patriotyczno-solidarnościowych podjęliśmy
decyzję, że jeszcze raz staniemy do wyborów, podejmiemy rzuconą nam rękawicę przez naszych przeciwników politycznych, aby
stawić czoła największym zmorom naszych czasów: bezrobociu,
biedzie, załamaniu służby zdrowia, drożyźnie, które tak boleśnie
dotykają nasze społeczeństwo.
Red: Przeczytaliśmy Pani program. Jest inny niż
wszystkie. Nie obiecuje Pani budowy nowych ulic,
chodników, placów zabaw, kanalizacji itd. Dlaczego?
Ewa Filipiak: Przecież w naszej gminie to wszystko robiliśmy
i nadal będziemy robić. Jednak dopiero teraz, po wielu latach
budowania i modernizacji możemy ogłosić, że gmina Wadowice
nadrobiła stracony czas i posiada wszystkie podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe,
których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-

nia gospodarki i społeczeństwa.
Stać nas, aby zająć się problemami o wiele ważniejszymi.
Teraz naszym największym
priorytetem są problemy i
sprawy ludzi, naszych mieszkańców. Ludzie mają już dość
polityki i życia w nieustannym
stresie. Chcą spokoju i pracy,
szczęśliwego życia w zdrowiu
i rodzinie.
Możemy być jedną z pierwszych gmin, która dokona przełomu zmieniającego dotychczasową filozofię i sposób patrzenia
na rozwój gmin. Chcemy na
nowo zdefiniować rolę i funkcję
organów samorządu, a naszym
mieszkańcom chcemy zapewnić pracę, bezpieczeństwo
zdrowotne i socjalne. Aby każdy obywatel gminy Wadowice
mógł powiedzieć, że tutaj jest
mu dobrze, to najlepsze miejsce do życia.
Likwidacja bezrobocia wśród mieszkańców gminy Wadowice
wbrew pozorom nie jest problemem, którego rozwiązanie leży
poza naszymi możliwościami. Od wielu lat analizowałam sytuację na lokalnym rynku pracy i zastanawiałam się nad sposobami
zapewnienia naszym mieszkańcom pracy. Tymczasem rozwiązanie problemu jest stosunkowo proste i można to zrobić na kilka
sposobów. Wymaga to jednak zmiany dotychczasowego sposobu
myślenia i nowego podejścia do tematu aktywnego zwalczania
bezrobocia.
Jak wiadomo w gminie Wadowice działa około 4,5 tysiąca
podmiotów gospodarczych. Jest to liczba imponująca, świadcząca o pracowitości, gospodarności, wysokiej wiedzy i o odwadze
naszych przedsiębiorców. Dzięki wadowickim firmom tysiące
ludzi ma pracę, a co najważniejsze poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Zamożni przedsiębiorcy i mieszkańcy to zamożna
gmina.
Gdyby co trzeci spośród 4,5 tys. wadowickich przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, zatrudnił dodatkowo jedną
osobę, to bezrobocie w naszej gminie zostałoby zlikwidowane
całkowicie, ponieważ liczba osób bez pracy wynosi obecnie około 1,4 tysiąca. Jednak, aby stało się to realne, nasze firmy lokalne
muszą otrzymać konkretną pomoc i wsparcie ze strony gminy
9 listopada 2014
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oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju, a także ze strony funduszy
na restrukturyzację i rozwój firmy.
Naszą propozycją dla rozwijających się małych i średnich
firm będzie „Centrum biznesu”, dla ludzi młodych chcących rozpocząć działalność na rynku „pożyczki na start”. Mamy pomysł
na powołanie „spółdzielni socjalnych”, które mogą stworzyć
setki nowych miejsc pracy. Utworzymy Bank Usług i Wadowicką
Izbę Gospodarczą, które dodadzą większego rozmachu naszej
lokalnej gospodarce. Poprawimy warunki do uprawiania sportu,
rekreacji na świeżym powietrzu, usprawnimy system komunikacji międzyludzkiej. Podejmiemy działania, które przywrócą naszym mieszkańcom przychodnię lekarzy rodzinnych przy ulicy
Karmelickiej. Szkoda, że starostwo dopuściło do sytuacji, że jej
tam teraz nie ma. Tak samo na wsiach mamy pomysł, jak utworzyć gminne gabinety lekarskie w każdej miejscowości. Ochrona
zdrowia naszych mieszkańców wymaga zdecydowanej poprawy i
usprawnienia tak, aby pacjenci nie tułali się z jednego końca gminy na drugi i oczekiwali w długich kolejkach na porady.
Red: Politycy w kampanii wyborczej potrafią dużo
obiecywać, a potem różnie z tym bywa?
Ewa Filipiak: To prawda. Wierzę jednak, ze mieszkańcy naszej
gminy potrafią oddzielić ziarno od plew. Ja w przeszłości obiecywałam wybudować basen i basen dziś stoi. Miała być obwodnica
i obwodnica jest. Obiecywaliśmy cztery lata temu Muzeum Jana
Pawła II, do którego będą przyjeżdżać ludzie z całego świata. Dzisiaj muzeum już działa od kilku miesięcy i cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem. Obiecaliśmy nowe hale sportowe przy szkołach, boiska sportowe, nową oczyszczalnię ścieków, lepszą jakość
wody. To wszystko zrobiliśmy, nie da się temu zaprzeczyć. Cztery
lata temu ktoś obiecał, że rozwiąże problemy szpitala i odda do
użytku nowy pawilon. Otrzymał nasze poparcie i co? Jako człowiek mam prawo utracić zaufanie do osoby, która nie potrafiła
dotrzymać słowa. Ale mimo wszystko uważam, że najważniejsza
jest zgoda i prawda.
Red: Dlaczego Pani nie wzięła udziału w debacie
kandydatów? Ale tak szczerze?
Ewa Filipiak: Debata w moim odczuciu to dyskusja na równych prawach. Tymczasem ja dostałam zaproszenie na spektakl,
w którym kilkadziesiąt osób związanych z
moimi trzema przeciwnikami politycznymi
chciało tylko jednego, uderzyć we mnie możliwie najbardziej dotkliwie. W ostatnim czasie
doświadczyłam wiele niesprawiedliwości i
usłyszałam wielu obelg, ale jako burmistrz papieskich Wadowic nie mogę pozwolić na dalsze
poniżanie. Po dwudziestu latach solidnej pracy
dla dobra wspólnego należy mi się minimum
szacunku, zwłaszcza ze strony moich przeciwników. Nie zapominajmy, że jako burmistrz
reprezentuję też wszystkich naszych mieszkańców i nie mogę pozwolić na szarganie dobrego
imienia gminy. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Powiedzmy sobie szczerze! To nie
są owieczki, to są politycy, którzy od dłuższego
czasu wszystko negują i potrafią słowami zadać
ból. Już raz zaufałam i był to błąd. Dzisiaj mam
trzech zagorzałych oponentów, którzy delikatnie mówiąc nie życzą mi dobrze.
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Red: To prawda, że w obecnych czasach polityka
lokalna staje się coraz bardziej brutalna i obłudna, ale
co należy robić, aby to zmieć?
Ewa Filipiak: Myślę, że źródłem naszych problemów są zwykłe ludzkie wady, które są stare jak świat. Chciwość, zachłanność, żądza władzy to cechy, które u wielu osób są tak silne, że
dominują nad dobrem, które jest w każdym z nas. Ten odwieczny
problem ścierania się dobra ze złem jest nieunikniony. Kiedyś w
1997 roku w bezpośredniej rozmowie z Ojcem Świętym zapytałam, jak ja, jako burmistrz mam zachowywać się wobec moich
przeciwników. Uśmiechnął się spojrzał dobrotliwie i powiedział:
„nie martw się, dbaj o Wadowice i ludzi”. Zrozumiałam wtedy,
że trudności, które napotykam mają sens i nie powinnam się
zniechęcać, bo najważniejsi są ludzie i nasza gminna wspólnota.
Nawet moi rywale też zasługują na szacunek, bo należą do naszej
wspólnoty. Ja będąc burmistrzem pracuję i służę również dla
nich i dla dobra ich rodzin.
Red: Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się takich słów... Na zakończenie proszę powiedzieć, czy
warto iść na wybory?
Ewa Filipiak: Tak i to bezwzględnie. Zwłaszcza teraz, gdy
ludzie są bardzo znerwicowani, zagonieni i zmęczeni. Wszyscy
potrzebujemy nadziei. Proszę mi uwierzyć, zaufać, naprawdę
warto iść głosować, ponieważ jak nigdy wcześniej, teraz stać
nas na rozwiązanie wielu poważnych problemów, które trapią
naszych mieszkańców.
Gmina Wadowice jest doskonale przygotowana do absorpcji
dziesiątków milionów złotych w ramach programów rozwojowych Unii Europejskiej, co ma kolosalne znaczenie w perspektywie nowego budżetu UE. Naszym wielkim atutem jest dobra
kondycja finansowa gminy i praktycznie zerowe zadłużenie.
Mamy pełną zdolność kredytową i możemy uczestniczyć w dużych projektach inwestycyjnych. Takiej szansy nie wolno nam
zmarnować.
Red: Dziękuję za rozmowę.
Wywiad przeprowadził red. Robert Wybicki
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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

JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI!!!
„My uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bachowicach uroczyście Ślubujemy!
Być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami.
Obiecujemy godnie reprezentować naszą szkołę.
Swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”
Tymi słowami w dniu 8 października 2014 roku uczniowie
klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar
szkoły i tym samym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
W tym roku szkolnym w szeregi uczniowskie szkoły podstawowej przyjętych zostało 44 uczniów. Po raz pierwszy w historii
szkoły ślubowały w tak licznym gronie dzieci 6-letnie. Wszyscy
byli odświętnie ubrani, można było odczuć lekki stres i napięcie,
ale równocześnie podekscytowanie.
Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej. W świat
szkolnej rzeczywistości pierwszoklasistów wprowadzili uczniowie klasy II, którzy po pięknym występie wręczyli pierwszakom
upominki wykonane własnoręcznie przez rodziców.
Uczniowie klas pierwszych również zaprezentowali swoje
uzdolnienia i zdali pierwszy egzamin. Po uroczystym ślubowaniu Pani Dyrektor dokonała pasowania na uczniów. Wychowawczynie klas wręczyły dyplomy swym uczniom. Uśmiechnięci
Pierwszoklasiści przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez
rodziców.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy dużo radości, wielu
przyjaciół i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
K. Łosiowska,
A.Wiktor
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)

Leon urodził się około 400 r. w Toskanii.
Był synem Kwintyniana. Papież Celestyn
I mianował go archidiakonem około roku
430. Od młodości wyróżniał się tak wielką
erudycją i zdolnościami dyplomatycznymi, że
nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez
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Święty Leon Wielki,
papież i doktor Kościoła
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papieża do ważnych misji. Został obrany papieżem po śmierci
Sykstusa III. Po powrocie do Rzymu został konsekrowany 29
września 440 r., rozpoczynając swoje ponad 21-letnie kierowanie
Kościołem.
Jego pontyfi kat przypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej. Musiał zwalczać
liczne herezje oraz tendencje odśrodkowe, podejmowane przez
episkopaty Afryki Północnej i Galii. To wtedy Pelagiusz głosił,
że Chrystus wcale nie przyniósł odkupienia z grzechów, a Nestoriusz twierdził, że w Jezusie mieszkały dwie osoby. Poprzez
swoich legatów brał udział w soborze w Chalcedonie (451), który
ustalił najważniejsze elementy doktryny chrystologicznej. W dogmatycznym liście do biskupa Konstantynopola, tzw. „Tomie do
Flawiana”, odczytanym w Chalcedonie, Leon I rozwinął naukę o
dwóch naturach w Chrystusie. Sobór Chalcedoński przyjął wiarę
w jednego Chrystusa w dwóch naturach, obu niezmiennych i nieprzemieszczalnych, ale także nierozdwojonych i nierozdzielnych,
tworzących jedną osobę. Tekst ten ojcowie soborowi
przyjęli przez aklamację, a z zachowanych dokumentów wiemy, że zawołali wtedy: „Piotr przemówił przez
usta Leona”.
Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła. Za jego czasów powstały pierwsze redakcje zbiorów oficjalnych
modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Powiązał
liturgię z codziennym życiem chrześcijańskim; np.
praktykę postu z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał,
że liturgia chrześcijańska nie jest wspomnieniem wydarzeń minionych, lecz uobecnieniem niewidzialnej
rzeczywistości. W jednej z mów podkreślał, że Paschę
można celebrować w każdym okresie roku „nie jako
coś, co przeminęło, ale raczej jako wydarzenie dziś
obecne”.
Leon przyczynił się do uznania prymatu stolicy
Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak i przez Konstantynopol. Cesarz Walentynian III (425-455) ogłosił edykt postanawiający, że
zarządzenia Stolicy Apostolskiej muszą być uważane
za prawo; oznaczało to prymat jurysdykcyjny biskupa

rzymskiego. Bronił Italię i Rzym przed najazdami barbarzyńców. Wyjechał naprzeciw Attyli, królowi Hunów, i jego wojskom,
wstrzymał ich marsz i skłonił do odwrotu (452). W trzy lata
później podjął pertraktacje ze stojącym u bram Rzymu Genzerykiem, królem Wandalów. Niestety, król nie dotrzymawszy
umowy złupił Wieczne Miasto. Papież ten wsławił się także działalnością charytatywną oraz zdecydowanym przeciwstawianiem
się praktykom pogańskim czy wpływom sekty manichejczyków.
Leon był obrońcą kultury zachodniej. Jako pierwszy papież
otrzymał przydomek „Wielki”. Żył 70 lat, zmarł 10 listopada 461
r. w Rzymie. Został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra.
Zachowało się po nim ok. 150 listów i prawie 100 mów wygłoszonych do mieszkańców Rzymu podczas różnych świąt. Pozwalają
one poznać wiedzę teologiczną papieża oraz ówczesne życie liturgiczne. W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. Jest patronem muzyków i śpiewaków.

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
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Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak
i Krystyn, pierwsi męczennicy Polski
W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym
cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na naszych
ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże.
Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swego
krewniaka - biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza
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św. Wojciecha, znającego ziemie Słowian. Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta.
Benedykt z Petreum (ur. 970) pochodził z zamożnej włoskiej
rodziny z Benewentu. Rodzice przeznaczyli go do stanu duchownego już jako małego chłopca. Liczyli na to, że zostanie kapła-
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nem diecezjalnym. Benedykt wybrał jednak życie pustelnicze. Po
pewnym czasie przyłączył się do św. Romualda. Zaprzyjaźnił się
z innym pustelnikiem - starszym od niego o 30 lat Janem, mieszkającym na zboczu Monte Cassino.
Jan z Wenecji (ur. 940) pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. Z dożą Piotrem I Orseolo potajemnie opuścił Wenecję,
udając się do opactwa benedyktyńskiego w Cusan koło Perpignan. Ta decyzja stała się pewnego rodzaju sensacją. Obydwaj
podjęli życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo.
Jan udał się do św. Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Odznaczał się stanowczością, skutecznością w działaniu i
wysoką kulturą.
Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego
w początkach 1002 r., założyli pustelnię na terenie, który im podarował król - we wsi Święty Wojciech (obecnie Wojciechowo)
pod Międzyrzeczem. Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego
rodu (może nawet książęcego): żarliwi religijnie rodzeni bracia
Mateusz i Izaak - nowicjusze, oraz
Krystyn - klasztorny sługa, pochodzący prawdopodobnie z
pobliskiej wsi. Szóstym zakonnikiem był Barnaba, który wraz
z Benedyktem i Janem przybył do Polski z Włoch. Uniknął
męczeństwa i według ustnej tradycji resztę życia spędził u kamedułów
Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a
przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i
Jan nauczyli się nawet języka polskiego. Cały czas jednak czekali

na biskupa Brunona z Kwerfurtu. Miał on wraz z nimi przybyć
do Polski, ale wyruszył do Rzymu po papieskie zezwolenie na
prowadzenie misji. Tracący cierpliwość Benedykt wyruszył na
spotkanie Brunona, ze względu jednak na zawieruchę polityczną, jaką wywołała śmierć cesarza Ottona III (w styczniu 1002 r.),
postanowił wrócić do klasztoru, polecając dalsze poszukiwania
Brunona młodemu mnichowi Barnabie. Posłaniec nie wracał. W
listopadzie 1003 roku Benedykt i współbracia zaczęli odczuwać
niepokój o niego. Nie dane im jednak było doczekać Barnaby.
W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnięci przez
zbójców i wymordowani. Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan,
po nim zginął Benedykt. Izaaka zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszyty oszczepami, gdy wybiegł z celi w stronę
kościoła. Mieszkający oddzielnie Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy. Prawdopodobnie
powód napadu był rabunkowy, ponieważ zakonnicy otrzymali
od Chrobrego środki w srebrze na prowadzenie misji.
Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na który
przybył biskup poznański Unger. Wkrótce potem, w 1006 r., św.
Brunon napisał „Żywot pięciu braci męczenników”. Są to pierwsi
męczennicy polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet świętych
wpisał ich Jan XVIII. Patronują diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Relikwie świętych znajdują się w wielu kościołach w Polsce,
a także we Włoszech (Ascoli) i w Czechach, gdzie czczone są w
katedrze św. Wita na Hradczanach.
9 listopada 2014
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Brzeźnica - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com,
www.facebook.com/parafiabrzeznica, www.parafia.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00,
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

Otwarcie Skate Parku
w Brzeźnicy
W środę 29 października 2014r. Wójt
Gminy Brzeźnica dokonał uroczystego
otwarcia Skate Parku w Brzeźnicy, który
mieści się tuż przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy. Atrakcją tego dnia był
pokaz jazdy na rolkach, deskorolce i rowerze
przeprowadzony przez Stowarzyszenie Cool
Team z Krakowa. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Brzeźnicy mieli okazję przyglądać się profesjonalnej jeździe po
specjalnie przygotowanym placu, jak również
samodzielnie popróbować jazdy pod okiem
instruktorów.
Stowarzyszenie Cool Team powstało w
2012 r. aby promować sporty ekstremalne w
Polsce. W Brzeźnicy pokazali jak połączyć
i zjednoczyć ludzi, dla których snowboard,
deskorolka czy BMX to nie tylko sposób na
spędzanie wolnego czasu, ale pomysł na życie.
www.ckbrzeznica.pl

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

Kółko matematyczne inne niż zwykle!
W sobotę, 25 października, czworo
uczniów klas trzecich wzięło udział w
organizowanym przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej Maratonie Matematycznym.
Natalia Kachnic, Paweł Malina, Wojciech Najdek i Karol Szczerba tworząc
jeden zespół, zmagali się z różnego
typu zadaniami w czterech godzinnych
etapach ( z przerwami na posiłki). Po
wyrównanej walce, ostatecznie zajęli
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V miejsce wśród dziewięciu drużyn gimnazjalnych. W turnieju
uczestniczyło jeszcze 10 drużyn ze szkół średnich. Jak nazwa
wskazuje, konkurs wymagał dużego wysiłku, ale na pewno nie
był to zmarnowany czas. Uczniowie poszerzyli swoje umiejętności, a nauczyciele matematyki ze szkół powiatu suskiego, podczas
sprawdzania prac poszczególnych grup, mieli możliwość wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi nauczania . Impreza
odbywała się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej.
www.gimnazjumbudzow.ro-dan.com

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

„W ogniu” trudnych pytań…
Marcin Styła (M.S.)Witamy Pana Starostę. Jesteśmy wdzięczni, gdyż wiemy, że w związku z kampanią
wyborczą musi pan racjonalnie gospodarować swoim
czasem. Chcieliśmy zadać Panu kilka pytań, z pozycji
zwykłego, młodego człowieka, a jednocześnie obywatela- wyborcy.
P. Jacek Jończyk (J.J.) Cieszę się, że młodzi ludzie interesują
się tym co się dzieje w naszym lokalnym środowisku. Z przyjemnością odpowiem na Wasze pytania.
Magdalena Pasternak (M.P.) W maju tego roku odbyła się pielgrzymka dziękczynna do Kalwarii Zebrzydowskiej za kanonizację Jana Pawła II i Pan również
w niej uczestniczył, nie jako Starosta ale jako zwykły

normalny pielgrzym. Jakie są Pana wspomnienia z tego
całodniowego marszu przy tak słonecznej pogodzie,
jaka w ów czas towarzyszyła pielgrzymom?
JJ. Każdy, kto odpowiedział na zaproszenie naszej parafii na
tą dziękczynną pielgrzymkę za kanonizację Jana Pawła II, niósł
ze sobą przed oblicze Kalwaryjskiej Matki swoje troski i sprawy.
Również i ja wraz z moimi 2 córkami, które szły razem ze mną,
miałem swoje intencje. Potrzebowałem również wyciszenia, skupienia i ...odpoczynku. Z jednej strony zmęczenie, pot, pragnienie, a z drugiej radość, świeżość myśli, podziękowania i uśmiechy
na jej zakończenie. Jako parafialna wspólnota pokazaliśmy jedność, hołd i wierność nauce św. Papieża z Wadowic. Atmosfera tej
pielgrzymki zaprowadziła mnie w lipcu wraz z moimi rodzicami
9 listopada 2014
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do Częstochowy, na zakończenie tegorocznej Wadowickiej Pielgrzymki.
M.P. Kandyduje Pan na Burmistrza Wadowic i radnego Rady
Powiatu. Czy od dziecka chciał
Pan zostać politykiem? Czy miał
Pan od zawsze do tego zacięcie?
JJ. W tych wyborach kandyduję na
stanowisko burmistrza Wadowic oraz
radnego rady powiatu. Wyborcom
pozostawiam ocenę moich dotychczasowych dokonań, nie tylko samorządowych. Już od najmłodszych lat lubiłem
udzielać się społecznie. W szkole podstawowej byłem w drużynie zuchów,
potem harcerzy. Byłem przewodniczącym klasy a później szkoły. Podobnie
było w szkole średniej, w Technikum
Mechanicznym w Gorzeniu. Niewątpliwy wpływ na kształtowanie takiej
postawy mieli moi nauczyciele i wychowawcy, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i średniej. Miałem ogromne
szczęście do prawdziwych, z powołania
pedagogów. Byłem również ministrantem i lektorem, mocno związanym z
ruchem oazowym, gdzie spotkałem
wielu oddanych młodzieży, kapłanów.
Podczas moich studiów na Politechnice Krakowskiej działałem
w samorządzie studenckim, uczestnicząc w organizacji praktyk
studenckich w Przemyślu. Dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko dzisiaj procentuje. Jeżeli dołożę do tego 24 letnią służbę w Zakładzie Karnym w Wadowicach dla ludzi, którzy pogubili się w
swoim życiu, stanowi to dla mnie ogromny bagaż doświadczenia
życiowego, który moi kontrkandydaci próbują dyskredytować.
Praca w zakładzie karnym to ogromna odpowiedzialność za
ludzi, którzy wcześniej czy później wracają do społeczeństwa. A
ja miałem ich do tego powrotu przygotować tak, aby z powrotem
nie wracali do więzienia. I tam pozostawiłem po sobie dzieło
– kaplicę więzienną wybudowaną przez skazanych i funkcjonariuszy a konsekrowaną przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
A odpowiadając wprost na to pytanie to nie sądziłem, że kiedykolwiek będę działał w polityce - osobiście nie lubię tego słowa,
bardziej pasuje mi stwierdzenie pro publico bono. I tak traktuję
moją obecną działalność.
(M. S.) Niektórzy nawet zazdroszczą Panu tej gorliwości w pracy jako Dyrektora ZK w Wadowicach, o
czym nawet napisali w liście do mieszkańców gminy.
Pozwoli Pan, że zapytam więc o to co najważniejsze,
czyli o program będący fundamentem każdej kampanii
i każdej działalności politycznej. Jak pan w kilku słowach podsumuje upływającą kadencję na stanowisku
Starosty? Proszę także, aby przedstawił nam Pan najważniejsze założenia, jakie chce realizować piastując
urząd Burmistrza Wadowic.
JJ. Jeżeli zostanę wybrany burmistrzem Wadowic to będę starał się realizować swój Program Rozwoju Miasta i Gminy Wadowice na lata 2014-2018. Jako jedyny kandydat ubiegający się o to
stanowisko przedstawiłem we wrześniu br. konkretny program,
który został wydany w formie 30 stronicowej broszury w kilku
tysiącach egzemplarzy i przekazany mieszkańcom do oceny i
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dyskusji. Program ten
został przygotowany
przez zespół moich
współpracowników,
skonsultowany
ze
środowiskami naukowymi, uwzgledniający
wnioski z kilkuset
ankiet, wypełnianych
przez mieszkańców
naszej gminy. Program został opracowany za darmo.
Dokument ten jest
otwarty tzn. można
poddawać go modyfikacji, zmianom, dodawać nowe pomysły
– wskazuje też ewentualne źródła finansowania zawartych w
nim rozwiązań.
Za priorytety działalności
przyszłego
burmistrza uważam
gospodarkę, edukację,
komunikację, turystykę, sport i ochronę
środowiska. Nie lekceważę również pozostałych obszarów, które
opisuję w moim Programie. Chcę zauważyć, że wszystkie obszary
wzajemnie się przenikają i zazębiają. Ważnym z punktu widzenia
realizacji tych pomysłów będzie sprawność urzędu w pozyskiwaniu środków z nowej perspektywy UE 2014-2020. Uważam, że
już trochę czasu zmarnowano. Trzeba to nadgonić. Jest też w
programie pomysł na większy współudział mieszkańców w decyzjach inwestycyjnych gminy- jest nim budżet partycypacyjny czy
fundusz sołecki. Chcemy również zachęcić młodzież wyjeżdżającą na studia do ośrodków w Krakowie czy na Śląsku do powrotu
tutaj, aby pracowali dla naszej społeczności lokalnej. Temu ma
służyć Wadowicki Inkubator Przedsiębiorczości. Bedzie skierowany do osób w wieku 23-35 lat. Program ten zawiera też wiele
innych rozwiązań i pomysłów z dziedziny turystyki, sportu, edukacji, parkingów ale i poprawy bezpieczeństwa.
Gdybym został wybrany radnym powiatowym moje działania skupiłbym na kontynuacji tych zadań, które rozpoczęliśmy
w tej kadencji. To co czeka radę przyszłej kadencji przedstawiłem
podczas uroczystości w dniu 3.10.2014r. w Sali WCK, podczas
podsumowania mojej 4-letniej pracy w samorządzie. Chciałbym
zwrócić uwagę na ważną dla mnie sprawę – jestem za utrzymaniem publicznego charakteru naszego szpitala. Mam jednak
świadomość, że jego funkcjonowanie będzie wymagało ciągłego
wsparcia przez powiat. Należy również w mojej ocenie zadbać o
odpowiedni poziom dostępności w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej.
(M.S.)Widzę, że rozpościera Pan przed nami dosyć
konkretną wizję, w przeciwieństwie do niektórych
kandydatów, którym jak widać pojęcie merytorycznej
dyskusji na gruncie programowym jest obce. No ale
jak doskonale wiemy, najpierw ten program trzeba
mieć. Jak Pan sądzi, czy kandydowanie na tak poważny urząd, jakim jest Burmistrz Wadowic, bez podania
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konkretnych wytycznych i planu rozwoju jest poważne
i ma sens?
JJ. Jako kandydat przedstawiam swoją osobę pod ocenę wraz
z moim programem. Nie jestem człowiekiem znikąd. Mam
realny program, który od prawie 2 miesięcy jest dyskutowany.
Moi kontrkandydaci albo mają ogólnikowe założenia albo też
kilka słów – haseł. Dlatego też podczas debaty 23.10 jako jedyny
pokazałem konkretny, 30 stronicowy program, który jest dokumentem realistycznym i odważnym. Pozostali kontrkandydaci
mieli opracowania, z którymi można zapoznać się w 5 min. Tak
na marginesie dodam, że wszyscy czekali aż na tej debacie pojawi
się obecna Burmistrz, aby przedstawić swoją wizję funkcjonowania gminy w kolejnej, 6 kadencji sprawowania przez nią tej
funkcji. Nie doczekaliśmy się przełomowego programu zmieniającego naszą gminę. To nic nowego – tak jest od kilkunastu
lat. Mieszkańcy, jeżeli mają dokonać świadomego wyboru w dniu
16 listopada, powinni znać kandydata i jego program po to, aby
kontrolować poczynania osoby na którą oddali swój głos.
M.P. Ciekawe, dlaczego Pani Burmistrz nie przyszła. Zbagatelizowała pozostałych kandydatów?
Pewnie przybyli tam ludzie byli mocno zawiedzeni jej
nieobecnością. A może bała się konfrontacji?
J.J. Dokładnie, wydaje mi się, że jest to wyraz lekceważącego
i braku szacunku w stosunku do wyborcy, ale reszta jest milczeniem. Myślę, że każdy zdoła wyrobić sobie odpowiednie zdanie
na ten temat. Nieobecność Burmistrza Wadowic na debacie to jej
osobista sprawa.
M.S. Wróćmy do Pana. Niezwykle intrygująca jest
Pańska działalność charytatywna, jestem ciekawy, co
Pana popchnęło w kierunku takiej nobilitującej aktywności?
JJ. W 1998 roku urodził się Jakub – diagnoza powaliła nas z
nóg. Jakub ma zespół Downa. W moim życiu nie dzieje się jednak
nic bez przyczyny – przyjęliśmy z rodziną ten krzyż, traktując
go jako wskazówkę na przyszłość. W 2002 roku założyliśmy z
grupą rodziców Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych „Dać Szansę”, którego głównym celem była
pomoc dzieciom i rodzicom posiadającym podobne problemy
jak my. Dzisiaj Stowarzyszenie ma 12 lat i w tym czasie pomogło
wielu rodzicom i kilkuset niepełnosprawnym dzieciom. Znalazło
w nim zatrudnienie prawie 50 specjalistów, głównie młodych
ludzi, w tym również niepełnosprawnych. Jestem dumny z tego
mojego „dziecka”, jak nazywam Stowarzyszenie, którego do 2010
roku byłem prezesem. Praca z tymi dziećmi uczy pokory wobec
życia, cierpliwości, empatii. Przynosi jednak radość i satysfakcję.
A kiedy jest mi ciężko, patrzę w ich pogodne, radosne i pełne
szczerości oczy i wiem, że dla nich warto się poświęcać, oni cię
nie obrażą, nie poniżą – oni nam uśmiechem, innym gestem,
dziękują, bo dajemy im radość życia.
(M.P.) Stowarzyszenie ‘Dać szansę’ dało nadzieję
na nowe życie chorym dzieciom. Wiemy, że założył
Pan również inną Fundację „Równać Szanse”, co Pana
do tego skłoniło?
(J.J.) W 2008 roku założyłem Fundację Rozwoju Lokalnego
„Równać Szanse” w Choczni, która z kolei była odpowiedzią na
potrzeby naszego lokalnego, choczeńskiego, środowiska. Chciałem pobudzić aktywność różnych środowisk i integrować je w
naszej lokalnej społeczności. Myślałem tu o reaktywacji Koła
Gospodyń Wiejskich, współpracy z OSP, naszymi szkołami, klubem sportowym i parafią. Z perspektywy ponad 5-letnie działalności Fundacji cel osiągnęliśmy. Od kilku lat organizujemy Dzień

Seniora w Choczni, wspólne kolędowanie, Dożynki Wiejskie,
projekty integracyjne seniorów z uczniami naszych szkół, naukę
języków obcych. Przed nami kolejne szanse i lata działalności dla
dobra wspólnego naszej miejscowości. Jestem przekonany, że ta
proobywatelskość obudzona w Choczni nie osłabnie a ludzie staną się jeszcze bardziej aktywni i odważni.
(M.S.) Na co dzień studiuję prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim więc większość czasu spędzam w
Krakowie, ale nie mogę przejść obok tego obojętnie
jako człowiek głęboko zatroskany o losy naszej „Małej Ojczyzny” i o poziom dyskursu politycznego jaki
w niej, nam wyborcom jest oferowany. Niedawno miałem (chyba nieprzyjemność), przeczytać list obecnie
urzędującej Pani Burmistrz do mieszkańców Gminy.
Przyznam się szczerze, byłem niezwykle zaskoczony
stopniem insynuacji, jakie kieruje Pani Ewa Filipiak
wobec Pana. Prawie całość przytoczonego listu obejmuje personalny atak na Pańską osobę. Proszę wybaczyć, ale do pewnego stopnia jest to nawet zabawne,
Pan pozwoli, że zacytuję zdanie, które przyznam się,
swym retorycznym poziomem rozłożyło mnie na łopatki: „Nawet nie wiemy czy był członkiem partii?”.
(J.J.) Myślę, że to co dotychczas już powiedziałem mogłoby być odpowiedzią na to pytanie. Ale odpowiem wprost nie
należałem do partii, mam prawicowe poglądy i dobre zasady
wyniesione z domu ugruntowane przez wspaniałych nauczycieli,
wychowawców i dobrych ludzi, których dotychczas spotkałem w
swoim życiu. Jestem optymistą i wierzę w ludzi. Natomiast na
tym świecie nie brakuje tych, którzy weryfikują tę moją niepoprawną wiarę w człowieka, chociażby niszcząc moje banery czy
zamalowując je farbą. Wszystko to jednak świadczy o braku
właściwego pojmowania wolności, demokracji, kultury dyskusji,
poważnego traktowania wyborców i kontrkandydatów.
(M.P.) Właśnie kończy się Pana pierwsza kadencja.
Czy przez ten czas coś Pana zaskoczyło, czy może
wszystko było zgodne z oczekiwaniami?
JJ. To jest moja druga kadencja w samorządzie powiatowym,
ale pierwsza w roli Starosty Wadowickiego, którym zostałem
wybrany głosami wszystkich, 27, radnych, w grudniu 2010r. Na
początku kadencji sytuacja w powiecie była trudna, głównie w
obszarze służby zdrowia. Szpital generował ogromny dług ( za
2010 rok było 6,2 mln zł straty), personel był niezadowolony
z powodu niskich płac, część lekarzy nie akceptowała nowego
dyrektora ZZOZ-u a najważniejsza sprawa z punktu widzenia
dalszego funkcjonowania szpitala, budowa pawilonu ”E” Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach utknęła na poziomie projektów. Stosunkowo szybko uporządkowaliśmy sprawy
formalne, zatrudniliśmy nowego Dyrektora ZZOZ-u, a co najważniejsze - rozpoczęliśmy budowę pawilonu szpitalnego „E”.
To była najważniejsza inwestycja tej kadencji i powinna zostać
ukończona w 2016 roku. Co mnie zaskoczyło? Myślę, że ostatnio
zachowanie niektórych radnych i lokalnych polityków, którzy po
ogłoszeniu przeze mnie decyzji o kandydowaniu na burmistrza
Wadowic diametralnie zmienili nastawienie do mojej osoby.
Poprzez różne formy i publikatory starają się ukazać mnie jako
człowieka lewicy, jednoczącego to środowisko, funkcjonariusza
służb PRL-owskich, „gorliwie” pełniącego służbę w więziennictwie, niewdzięcznika i człowieka o wątpliwej przeszłości. Tak się
składa, że mam jeden życiorys i jest on jawny. Te ataki są dla mnie
o tyle dziwne, że jeszcze kilka miesięcy temu moja współpraca z
tymi samymi ludźmi była zgodna i merytoryczna.
9 listopada 2014
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(M.P.) Widzę teraz wyraźnie po tym, o czym Pan
opowiada, że w życiu polityka znajdą się osoby, które
go popierają ale są również takie, które krytykują jego
działalność. Jak Pan radzi sobie z często niesłuszną
krytyką?
(JJ.) Przede wszystkim dziękuję tym, którzy mnie wspierają,
pomagają, doradzają i modlą się za mnie. Moją odpowiedzią na
krytykę jest moja dotychczasowa działalność zawodowa i społeczna. Jest takie powiedzenie, że prawda obroni się sama, ale
czasami trzeba ludziom przypomnieć fakty, aby na ich podstawie
dokonali właściwej oceny, właściwego wyboru. Ja przyjąłem taką
zasadę i podczas spotkań z Mieszkańcami mówię o faktach, nie
obiecuję przysłowiowych „gruszek na wierzbie”, przedstawiam
program, z którego będzie mnie można, po zakończeniu kadencji, rozliczyć. Podczas tych spotkań padają też trudne pytania
– najważniejsze jest jednak to, że ludzie przychodzą na spotkania
ze mną, chcą rozmawiać, pytają a ja słucham i odpowiadam.
Mam w sobie cierpliwość i staram się nie dać sprowokować. Bedę
dyskutował z każdym ale na tematy merytoryczne, dotyczące
mojej gminy. Nie będę wdawał się w „polityczną bijatykę” – to nie
leży w mojej naturze, bo zostałem inaczej wychowany.
(M.P.) Co zatem uważa Pan za swój największy
sukces? Jest coś takiego, co chciałby Pan zmienić lub
co zrobiłby Pan inaczej, gdyby dało zacząć się jeszcze
raz?
(JJ.) Największym sukcesem rady tej kadencji jest niewątpliwie doprowadzenie do rozbudowy szpitala o pawilon „E”,
pozyskanie na tę inwestycję 5 mln z budżetu państwa oraz 10
mln zł ze środków unijnych. Wysoko oceniam poziom pracy
naszych szkół ponadgimnazjalnych, o czym świadczy najlepsza
zdawalność matur w naszych szkołach w całej Małopolsce. Od
trzech lat starostwo posiada certyfikat jakości ISO 9001;2009. Za
tej kadencji udało się zmniejszyć zadłużenie powiatu z 15,6 mln
zł w 2010 do ok. 3,6 planowanych na koniec tego roku. Odbyło
się to w czasie kiedy powiat wydał na rozbudowę szpitala ponad
12 mln zł. Sukcesem było pozyskiwanie środków z UE na drogi
powiatowe, wyposażenie szkół, pomoc społeczną oraz wsparcie
dla bezrobotnych. W przyszłości, po zakończeniu inwestycji w
szpitalu, należy więcej środków przeznaczyć na powiatowe drogi,
obiekty powiatowe – szkoły, DPS, budynek PCPR.
(M.S.) Wadowice to miasto rodzinne Papieża Polaka. Niestety, świętości spadają z piedestału, kiedy św.
Jan Paweł II w ustach niektórych wadowickich polityków został uprzedmiotowiony, a jego autorytet tak
zszargany, że zwyczajnie przykro jest o tym mówić.
Myśli Pan, że takie mimowolne upolitycznienie Najwybitniejszego Syna polskiej ziemi, może skutkować w jakiś negatywny sposób dla wizerunku naszego miasta?
(J.J.) Po tym wszystkim co się obecnie dzieje w naszej gminie,
w Wadowicach, na myśl przychodzą mi słowa św. Jana Pawła II
wypowiedziane w 1979 roku na pl. Zwycięstwa w WarszawieNiech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi (wadowickiej). Niewiele zrozumieliśmy z Jego nauki – działania niektórych ludzi cechuje hipokryzja, cynizm, obłuda i strach. Osoby
skupione wokół obecnej burmistrz dokonały podziału mieszkańców – kto nie jest z nami ten lewak, komuch, etc. Nakłada się na
to strach mieszkańców przed wypowiadaniem własnego zdania,
tak aby nie narazić się obecnej władzy. Należy się temu w sposób
odważny i stanowczy przeciwstawić. Wadowice i Wadowiczanie
na to zasługują. Mam nadzieję, że Święty Patron Wadowic czuwa
nad naszą ziemią. Czy zatem my, Mieszkańcy tej gminy, wyko-
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rzystaliśmy szansę, jaką był wybór Wadowiczanina, Karola Wojtyły na StolicęPiotrową? Moja odpowiedź jest negatywna. I myślę
tutaj nie tylko o aspekcie nauki św. Jana Pawła ale turystycznym
i gospodarczym. I w jednym i w drugim przypadku można te
stracone szanse przywrócić. Jak? Pomysły są w moim Programie
i można je dalej rozwijać.
(M.S.) Tak hipokryzja jest postawą zdecydowanie
pejoratywną. Pozwoli Pan, że zapytam o Pański stosunek do wiary, wiem, że jest pan osobą wierzącą, z
resztą często widzimy się na tej samej niedzielnej Mszy
świętej, ale jakoś w odróżnieniu od niektórych, nie
manifestuje Pan tego i nie wykorzystuje w taki profanacyjny sposób. Czym więc jest dla Pana wiara i jak
wpływa ona na Pańskie życie?
(JJ.) Urodziłem się w Choczni, tutaj przyjmowałem wszystkie
sakramenty św., za wyjątkiem ślubu, który był przed 30 laty we
Frydrychowicach. Byłem tutaj ministrantem a później lektorem.
Ówczesna siostra zakrystianka, s. Teresa widziała mnie nawet w
seminarium. Plany Opatrzności Bożej wobec mojej osoby były
jednak inne. Dzisiaj staram się włączać w życie naszego kościoła.
Wiarę swoją traktuję przez pryzmat służby drugiemu człowiekowi – potrzebującego pomocy, wsparcia, czasami dobrego słowa.
Żeby móc to czynić czasami trzeba przyjąć na siebie brzemię
służby. Tak traktuję moją pracę Starosty i tak zamierzam ją
traktować jako burmistrz Wadowic - jeżeli taka będzie wola
wyborców.
(M.P.) Niedawno w naszym kościele odbyła się wyjątkowa uroczystość wprowadzenia relikwii krwi św.
Jana Pawła II do naszej świątyni. Jest Pan fundatorem
nowoczesnego zabezpieczenia pięknego relikwiarza.
Nasz Wielki Polak obcuje teraz na co dzień w naszej
parafii, a czy w pańskim życiu jego postać odznacza się
w sposób szczególny? Czy kieruje się Pan jego naukami
czy wskazówkami?
(JJ.) Należę do pokolenia JP II, a to zobowiązuje. Miałem
okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach ze św. Papieżem. Każde
z nich pamiętam i mocno przeżywałem. Miałem również okazję
kilka razy grać dla Niego wspólnie z naszą choczeńską i kleczańską orkiestrą. Pozostawił Papież po sobie ogromną ilość dzieł i
myśli. Powinniśmy to wykorzystać w Jego rodzinnej ziemi tak
jak i ślady Jego młodości. Mnie najbardziej utkwiły w pamięci
słowa sw. Jana Pawła II wypowiedziane w czerwcu 1983 roku do
młodzieży w Częstochowie – miałem wówczas 23 lata i poczułem się jednym z wielu adresatów tych słów. „Musicie od siebie
wymagać, choćby inni od was nie wymagali” – te słowa są moim
mottem, inspirują mnie ciągle, są lekarstwem na obojętność, czasami lenistwo, zwracają uwagę na naszą bylejakość.
Ucieszyłem się, kiedy ks. Proboszcz Zbigniew zapowiedział.
że w naszym kościele będziemy mieli relikwie św. Papieża i że
mogłem się włączyć w ten historyczny moment dla naszej parafii.
Podobnie było kilka lat temu, kiedy odchodziłem z pracy w Zakładzie Karnym w Wadowicach to również miałem swój współudział w przekazaniu relikwii II stopnia św. Jana Pawła II, które
są tam po dzień dzisiejszy.
(M.P. i M.S.) Serdecznie dziękujemy za udzielenie
wywiadu i życzymy powodzenia w nadchodzących wyborach. Per aspera ad astra.
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@gmail.com
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

Generałowie wojsk Anielskich
Tak określił Patronów parafii – świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – w kazaniu odpustowym ks. Andrzej Wiktor. Mówił o świętości i
przykładzie, jaki pozostawili nam nasi Patronowie,
znani Święci żyjący w różnych czasach. Poniżej pierwsza cześć słowa.
,,Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich
Świętych.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Archaniołach – naszych świętych Patronach:
Michale, Gabrielu i Rafale!‘’
Czcigodni Kapłani - Duszpasterze naszej rodzinnej parafii!
Zacne Siostry Zakonne!
Siostry i Bracia w Chrystusie!
Dziadkowie – Rodzice – Małżonkowie – Młodzieży – Dzieci
naszej rodzinnej parafii!
Dzisiaj we Frydrychowicach odpust – czas szczególnej łaski.
której Pan Bóg udziela tym, którzy zwracają się do Niego z sercem czystym i pełnym ufności.
Wszyscy - jako pielgrzymi – idący do wieczności, w bardzo
konkretnej wspólnocie ludzi żyjących obok siebie – w małżeństwach, rodzinach, sąsiedztwach – w jednej parafii,
przychodzimy do tej świątyni, by podziękować Bogu za Jego

łaskę, miłość, przebaczenie i te wszystkie dary duchowe, które
otrzymujemy każdego dnia, w codziennej, zwyczajnej wędrówce
przez ten świat piękny, ale przemijający – do nieba.
I odpust zatrzymuje nas przy naszych Świętych Patronach,
którzy od stuleci – ileż to już pokoleń – prowadzili drogami wiary, nadziei i miłości do zbawienia!
Droga to najważniejsza! Zbawienie – to najwyższa stawka o
jaką chodzi w życiu każdego człowieka.
Dla nas – ludzi ochrzczonych – jest to droga pewna, nie po
omacku, na wyczucie, jakąś tam intuicję. ,, A ja wiem, czy tam coś
jest? Czy drugi świat istnieje? ‘’
Pan Jezus o tym zapewnił. Czy Jego słowo nie wystarczy ?
Ale jeśli wątpimy – bo to już XX wieków upłynęło, to są święci bliscy nam w czasie, których znaliśmy, jak chociażby Jan Paweł
II. Ileż łask uprosili ludzie przez Jego pośrednictwo - ,, Księgi
cudów Jana Pawła II ‘’ są tego świadectwem!
Czy Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan ,,Solidarności’’ zamordowany przez komunistyczną bezpiekę. W ostatnim czasie prasa
doniosła o cudzie uzdrowienia we Francji i ten cud przyczyni się
do kanonizacji tego dzielnego kapłana.
Święci potwierdzają, że droga, którą wskazuje Kościół i którą
oni odważnie poszli jest drogą właściwą, pewną do nieba. Człowiekowi ochrzczonemu nie wolno wątpić, rezygnować, negować,
ale trzeba dać się porwać mocy, którą daje wiara, którą w życie
człowieka wnosi Pan Jezus i Jego Ewangelia.
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I dlatego każdego dnia w sercu człowieka rozgrywa się najważniejsza bitwa o najwyższą stawkę – o zbawienie! To jest wewnętrzna wojna o świętość życia i dlatego Bóg nie zostawia nas
samych sobie, człowiek każdy i ty i ja ma swojego Patrona: Wzór,
Mistrza, Przewodnika i Orędownika u Boga.
Nasza parafia ma Patronów wyjątkowych, bo zesłanych
prosto z nieba, od Boga, przed którego Majestatem pełnią swoją
służbę. Archaniołowie – Generałowie wojsk Anielskich, które
Bóg daje ludziom ku obronie w tej najważniejszej wojnie; to nie

tylko słodki aniołek ze skrzydełkami, z mieczem czy wagą, ale
to wielki Przyjaciel Boga, bardziej Mu oddany niż gwardzista
szwajcarski Papieżowi w swej zaszczytnej służbie. Archaniołowie
wskazujący na Boga i ukazujący Jego absolutne pierwszeństwo i
demaskujący szatana, który jest najzaciętszym wrogiem Boga i
człowieka. ,, Któż jak Bóg ‘’ nieustannie głosi Michał i Rafał niosący Jego łaskę i Gabriel zwiastujący czasy mesjańskie i tryumf ,,
Niewiasty obleczonej w słońce i depczącej diabła ‘’.
Cdn.

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

Zwiedzanie Budapesztu
Po udanej zeszłorocznej wycieczce do Pragi, grupa Członków
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa wraz ze znajomymi odwiedziła kolejną stolicę Europy.
Tym razem był to węgierski Budapeszt. Wycieczkę autokarową zorganizowało nam zaprzyjaźnione już krakowskie
Biuro Podróży „ABDAR”, a pilot P. Mateusz bardzo ciekawie opowiadał o historii tego pięknego miasta. Uczestnicy
wyjazdu mieli możliwość odwiedzenia dwóch części miasta
- Budę i Peszt, rozdzielonych rzeką Dunaj, które niegdyś były
oddzielnymi osadami. Zwiedzanie od samego początku było
bardzo intensywne, gdyż „wystartowaliśmy” już o godz 6:
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15. Gdyby komuś zaproponować z marszu taką godzinę początku zwiedzania, to raczej wszyscy pukaliby się w czoło.
Na dzień dobry przywitał nas pusty i piękny Plac Bohaterów,
wybudowany (tak jak i Zamek Vajdahunyad oraz Muzeum Sztuk
Pięknych) z okazji milenium państwa węgierskiego. Następnie
wjazd na Górę Gellerta, skąd z wysokości 140 m nad Dunajem,
mogliśmy podziwiać lekko zamglony, ale wspaniały widok na
miasto. Tutaj wznosi się 36 metrowy Pomnik Wolności, przedstawiający postać kobiety, która nad głową trzyma gałąź palmową
- symbol zwycięstwa i pokoju. Pomnik widać z prawie każdego
punktu stolicy.
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Dalej przejazd Mostem Łańcuchowym (jednym z kilku
mostów, które łączą stolicę - inne to Most Wolności oraz Most
Elżbiety - spełniają one rolę nie tylko praktyczną, ale są również
prawdziwymi dziełami artystycznymi) do Bazyliki Świętego Stefana - założyciela i patrona Węgier.
Po noclegu i regeneracji sił ciąg dalszy zwiedzania. Niedziela
powitała nas pięknym słońcem, co sprzyjało planom na kolejny
dzień. Część grupy wybrała się na rejs statkiem po Dunaju, skąd
mogła podziwiać przepiękny i okazały budynek parlamentu węgierskiego. Reszta natomiast osób twierdząc, że nie popłyną, ale
pójdą „sTadkiem”, udała się do restauracji „Gerbeaud”, by tutaj
wypić kawę, ponoć taką jaką w tym lokalu piła kiedyś cesarzowa
Austri i królowa Węgier - Sissi.
W dalszej kolejności było zwiedzanie Wzgórza Zamkowego
z okazałym Pałacem Budańskim - na jednej ze ścian Fontanna
Macieja, niedaleko zaś Kościół Macieja, który kiedyś służył jako
kościół koronacyjny a w sąsiedztwie ciekawie wyglądający budynek zwany Basztą Rybacką. W wolnym czasie, który mieliśmy do

dyspozycji, był również spacer urokliwymi uliczkami w poszukiwaniu specjałów kuchni węgierskiej - m.in. słynnej zupy gulaszowej. Powiedzenie mówi, że węgierska gospodyni, kiedy ma
przygotować posiłek, stawia na stole słoik z papryką i zastanawia
się co do niej dodać. Papryka w kuchni to podstawa. Powodzeniem wśród uczestników naszej wycieczki cieszyły sie też słynne
wina węgierskie - Egri Bikaver (bycza krew z Egeru) i Tokaj, a
także narodowy napój - Palinka - najlepsza morelowa ;-). To zainteresowanie przejawiało się głównie ilością zakupionych „sztuk
na wynos” - służących jako prezenty z podróży dla rodziny...
Wycieczka szybko dobiegła końca. Uczestnikom pozostaną
miłe wspomnienia i wywoływanie zdjęć do albumu. Pasażerowie
autokaru podczas drogi powrotnej snuli wycieczkowe plany na
przyszłość i podekscytowani wybierali miejsce kolejnego podboju Europy. Może to będzie Wilno, a może Paryż lub Barcelona,
czas pokaże...
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)
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Święty Jan Jałmużnik, biskup
Jan przyszedł na świat ok. roku 550, prawdopodobnie w
Amathonte na Cyprze. Jego ojciec należał do najznakomitszych
obywateli miasta. Dlatego stać go było na to, by synowi dać
nie tylko odpowiednie utrzymanie, ale także wykształcenie.
Spełniając życzenie rodziców, Jan w młodym wieku ożenił się.

Kiedy podczas epidemii stracił żonę i dzieci, rozdał swój majątek
ubogim i zaczął wieść życie ascetyczne. Nie wiemy, kiedy został
duchownym.
W tym czasie w cesarstwie wschodnim wybuchła wojna domowa. Przeciwko cesarzowi Foce wystąpił namiestnik Egiptu,
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Herakliusz, który odniósł zwycięstwo. Foca poległ na polu walki
(610). Śmierć poniósł także zwolennik cesarza - patriarcha Aleksandrii, Teodor. Na opustoszałą stolicę wybrany został Jan. Jako
patriarcha Aleksandrii, najważniejszego po Rzymie i Konstantynopolu Kościoła, Jan okazał się godnym następcą św. Aleksandra,
św. Atanazego i św. Cyryla. Zwalczał herezję monofizytyzmu,
która w Egipcie zapuściła głębokie korzenie. Nie mniej energicznie wystąpił przeciwko nadużyciom, jakie z biegiem lat zaistniały
w Kościele egipskim. Wystawił wiele kościołów, ozdobił katedrę
św. Marka w Aleksandrii.
Najbardziej zasłynął jednak na polu miłosierdzia - i temu
zawdzięcza swój przydomek. W Aleksandrii, trzecim mieście
ówczesnego świata, mieszkało mnóstwo ludzi bogatych, ale obok
nich - także masa biedoty. Tymi właśnie ze szczególną troskliwością zajął się Jan. Ubogich nazywał „swoimi panami”. Miał
ich dokładną listę; polecił codziennie wydzielać im żywność i
zaspokajać ich doczesne potrzeby. Zakładał dla chorych przytułki i leprozoria, dla bezdomnych i dla sierot domy, które mogły je
przygarnąć. Umiał sięgnąć do kasy bogatych. Zorganizował sobie
z pobożnych niewiast sztab do pomocy.
Kiedy Persowie napadli na Ziemię Świętą i złupili ją doszczętnie (611-614), Jan zorganizował dla tamtejszych chrześcijan pomoc, posyłając na ręce patriarchy Jerozolimy i poszczególnych
biskupów żywność oraz uposażenie dla zburzonych kościołów.
Znalazł także środki na wykup jeńców. Troszczył się o utrzymanie kleru i biskupów z biedniejszych terenów swojej diecezji, dla
siebie nic nie pozostawiając.

Do bogaczy, którzy najhojniej wspierali Jana, należał pewien
piekarz, który miał monopol na wszystkie piekarnie miasta.
Bogacz ten słynął jednak z chciwości i skąpstwa. Pewnego dnia
cisnął bochenkiem chleba w natrętną kobietą, kiedy ta zaczęła
mu urągać. W nocy piekarz miał sen, w którym ujrzał się na łożu
śmierci i na sądzie Bożym. Przerażony patrzył, jak szatan kładzie
na szalę zła góry jego grzechów, podczas gdy jego anioł stróż stał
bezradny, ponieważ nie miał co włożyć na szalę dobra. Wreszcie
położył na nią ów bochenek rzucony w wygłodniałą kobietę. Ku
swojemu zdumieniu zobaczył, że ten właśnie bochenek przeważył szalę zła. Usłyszał głos: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). To miał być punkt zwrotny
w jego życiu. Udał się do Jana, złożył mu hojną ofiarę na ubogich
i odtąd należał do jego największych dobroczyńców.
Tymczasem wybuchła ponownie wojna. Persowie wtargnęli
nie tylko do Ziemi Świętej, ale znaleźli się już w pobliżu Egiptu.
Patriarcha Jan udał się do Konstantynopola, by prosić cesarza o
zbrojną pomoc dla kraju. Nie dopłynął jednak do celu, gdyż zmogła go ciężka choroba. Musiał zatrzymać się na Cyprze i tam, w
mieście Amathonte (w którym się narodził), zmarł 11 listopada
619 lub 620 roku. Jego ciało pochowano w grobowcu św. Tichona,
potem przewieziono je do Konstantynopola. W 1249 roku prawdopodobnie część jego relikwii została przewieziona do Wenecji.
Święty Jan Jałmużnik miał pozostawić także kilka pism.
Wśród nich Żywot św. Tichona, patriarchy Aleksandrii. Do dziś
zachowały się z niego jedynie fragmenty.

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

Dzień Nauczyciela
Dziś dziękujemy Wam nauczyciele:
- za naukę czytania i pisania
- i za „kodeks zabraniania”
- za tabliczkę mnożenia
- i za bujne marzenia
- za wędrówki w nieznane
- i za bitwy wygrane
- za sportowe rozgrywki
- za ludowe przyśpiewki
- i za piątki i szóstki
- za minusy i plusy
- za pochwały i nagany
- za cenzurki z paskami
- i za „wiem”, „umiem”, „chcę”
- i za „ kim być?”, „jakim być?”
- za naukę „jak żyć’
- i za waszą cierpliwość.
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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 w Kalwarii Zebrzydowskiej (3)
W tym trzecim odcinku relacji z jubileuszu 50- lecia
ZS, (17 X 2014) połączonego z poświęceniem gminnej Sali gimnastycznej, zamieszczamy okolicznościowe
kazanie o. biskupa Damiana Muskusa, który tym uroczystościom przewodniczył.
Przez kilka ostatnich dni w naszych kościołach odczytywane są fragmenty Ewangelii, w których Pan Jezus piętnuje fałsz i
obłudę faryzeuszy. Faryzeusze, jak Jezus zauważył, byli ludźmi,

którzy z łatwością wkładali ciężary na ramiona innych, lecz sami
palcem ich nie tknęli. Lubili zajmować pierwsze miejsca w synagogach, żeby ich wszyscy widzieli. Dbali o to, co zewnętrzne,
a ich serca były brudne i pełne nieprawości. Perfekcyjnie dbali
o przepisy i o regulaminy, ale w środku, wewnątrz pozostawali
cyniczni i zimni. Wymagania stawiali innym, nie sobie. Ich serce
nie było przemienione. Nie było skierowane ku Bogu, nie było
skierowane ku dobru.
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus bardzo wyraźnie poucza
9 listopada 2014
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swoich apostołów, by wystrzegali się
obłudy faryzeuszy. Obłuda jest bowiem łudzeniem siebie i innych - jest
oszukiwaniem, jest zwykłym kłamstwem, nie mającym odpowiednika
w rzeczywistości. Każda obłuda jest
zła. Pierwszym rodzajem obłudy jest
oszukiwanie innych, jest udawanie
kogoś, kim się nie jest; jest udawanie,
że się jest lepszym, że się jest pobożniejszym, że się jest wspanialszym.
Ale istnieje jeszcze drugi rodzaj obłudy - jest to oszukiwanie samego siebie.
To przedziwne, że człowiek potrafi
oszukiwać nawet siebie samego. Potrafi ewidentne zło nazywać dobrem,
cwaniactwo zaradnością, a grzech potrafi określać mianem miłości. Obłuda jest więc nieustannym udawaniem,
jest nakładaniem maski na twarz. Jednakże nawet ta najbardziej
ukrywana twarz wcześniej czy później wyda swoje owoce. Nie da
się bowiem całego swego życia na udawaniu. Udawaniu kogoś,
kim się nie jest...
Moi drodzy, każda wspólnota, aby przetrwać, potrzebuje ludzi autentycznych, potrzebuje ludzi prawdziwych, którym fałsz i
obłuda są obce. Każda wspólnota potrzebuje ludzi dobrych, ludzi
szczerych - jednym słowem ludzi wychowanych. To zadanie z
wielkim powodzeniem pełnią rodziny chrześcijańskie. To zadanie stara się wypełniać Kościół. I to zadanie również w wielkim
poświęceniu stara się wypełniać szkoła. W tym również wasza
szkoła - jubilatka. Wasza szkoła wychowuje ludzi, czyniąc to
rekami nauczycieli i wychowawców, którzy w to dzieło wkładają
wiele serca. Zatem dzisiaj świętujemy nie tyle półwiecze szkoły,
półwiecze murów, budynków, wyposażenia, co historię życia i
trudu setek nauczycieli i tysięcy uczniów (bo pewnie przez te 50
lat tylu się przewinęło).
Tak więc historia szkoły to przede wszystkim historia ludzi,
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bo szkoła na pierwszym miejscu
jest wspólnotą osób, nauczycieli
i wychowawców, dyrektorów,
także władz samorządowych,
które troszczą się o oświatę i
szkolnictwo. Szkoła to wspólnota uczniów, wychowanków i absolwentów. To także wspólnota
duszpasterzy, którzy włączają się
w życie szkoły, by wprowadzać
weń wartości chrześcijańskie. Z
całego serca gratuluję Wam tego
pięknego jubileuszu i równocześnie dziękuję za waszą pracę i
wkład Wam, Nauczyciele. Dziękuję za Wasz trud, jaki wkładacie w wychowanie i formacje
dzieci i młodzieży.
Jeden z filozofów napisał, że
wielką i piękną rzeczą jest formować, kształcić ludzi, przekazywać wiedzę, ale jako nauczyciele i wychowawcy powinniśmy
pamiętać, że naszym zadaniem jest nie tylko obdarzać kogoś
bogactwem swojej wiedzy, mądrości, kultury i doświadczenia, ile
budzić u wychowanków świadomość tego, jak wielkie bogactwo
mają w sobie, jak wielkie talenty włożył w ich serca. To jest główne zadanie nauczycieli i wychowawców - budzić świadomość, że
bogactwo uczeń ma w sobie. Dobry nauczyciel, wspaniały wychowawca, prestiżowa szkoła - pomagają uczniów odkryć piękno
ich serc, ułatwiają im pracę nad sobą, kształtują sumienia i uczą
pięknego, prawego i szlachetnego życia.
Wasza szkoła spełnia to szczególne zadanie juz od 50 lat. Pomaga wydobywać z człowieka jego bogactwo. Ale niekiedy przy
tym wydobywaniu bogactwa trzeba się wiele natrudzić. Dlatego
za trud wychowawców, którzy pomagali, pomagają i pomagać
będą z człowieka wydobywać piękno i dobro, bardzo serdecznie
Wam dziękuję. I równocześnie proszę Pana Boga, aby wysiłki
Was wszystkich pobłogosławił.
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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.

Każdy z nas obchodzi dziś
imieniny
Powiedział w kazaniu ks. Grzegorz Chrapla, tutejszy rodak, Misjonarz Świętej Rodziny. Słowa te odnoszą się do Uroczystości Wszystkich Świętych, w gronie których
są też nasi Patronowie, ale tez i najbliżsi. W
pierwszej części tego słowa rozważa Boże
dary, jakie otrzymaliśmy – rozum i wolną
wolę. Oto te słowa.
Mój drogi Bracie w Chrystusowym kapłaństwie,
drogi memu sercu, Siostry i Bracia w Chrystusie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niech
będzie pozdrowiona Jego Niepokalana Matka, Maryja i Oblubieniec, święty Józef. Teraz i zawsze.
Moi drodzy, dzisiaj wielkie święto dla nas
wszystkich – każdy z nas obchodzi imieniny - uroczystość Wszystkich Świętych. Pasuje zatem złożyć
życzenia. Ale te życzenia, pozwólcie, spuentuję na
samym końcu tej homilii.
We Francji Jean Paul Sartre wystawił sztukę:
„Przy drzwiach zamkniętych”. Sztuka była oparta o trzy akty. Pierwszy akt: przyjaciele, jednym
pomieszczeniu, za zamkniętymi drzwiami, pałają
do siebie miłością i cieszą swoją obecnością. Drugi
akt przenosi widza w tę samą przestrzeń, do tych
samych ludzi, ale kłócących się za sobą. Sprzeczka,
wzajemne oskarżenia. Ostatni akt: jeden z nich
mówi do swoich przyjaciół, że czuję się z nimi jak
w piekle. – A ty dla nas jesteś jak demon – pada
odpowiedź.
Przy drzwiach zamkniętych... Moi kochani, kiedy zamkniemy te drzwi, kiedy zamkniemy drzwi
swojego domu, kiedy zamkniemy drzwi kościoła,
my też uczestniczymy w takiej sztuce. Kochamy się,
przychodzimy do kościoła, chcemy pomagać sobie
9 listopada 2014
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nawzajem, ileż radości jest, kiedy rodzi się
dziecko, ileż szczęścia, kiedy narzeczeni stają
przed ołtarzem. Tyle miłości, tyle serdeczności! Ileż ciepła w domu? A później? Nadchodzą kolejne akty.
O Panu Bogu mówi dzisiaj święty Jan
Apostoł: Popatrzcie, jaka miłością obdarzył
nas Ojciec! Zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi! – I rzeczywiście nimi jesteśmy.
Zostaliśmy obdarzeni miłością. Staliśmy się
dziećmi Bożymi. I cóż teraz się z nami dzieje?
Przychodzi akt, kiedy dzieci buntują się przeciw rodzicom. Przychodzi akt, gdzie małżonkowie kłócą się nawzajem. Przychodzi akt,
kiedy sąsiedzi zaczynają się ze sobą kłócić,
kiedy trzaskają drzwiami, ogradzają murami
i psy wypuszczają na dwór. Przychodzi akt,
kiedy ludzie, którzy się kochali, stają się dla
siebie jak wilki. I to wszystko za zamkniętymi
drzwiami... A później z pięknego kościoła, z
pięknej parafii, z pięknej rodziny, z pięknego
małżeństwa wyzywają się od belzebubów, a w
domu zamiast miłości i nieba doświadczają
piekła.
Mówiłem z tej ambony, moi kochani, już
nieraz o godności, jaką otrzymaliśmy od
Boga. Rozum i wolna wola – dary, których
nie mają zwierzęta. My możemy nie tylko
tworzyć, a przy tym także rozwijać się. Żadne
zwierzę nie wynalazło niczego. Wszystkie
wynalazki, które mamy są dziełem człowieka.
Zwierzę jest bezradne. Może tworzyć, ale się
nie rozwija. Nie ma też wolności, bo wolność
jego ograniczona jest decyzją człowieka. Żadne zwierzę nie uchwali ustawy o ochronie
swoich dóbr, o przeciwagresji. To człowiek
musi stawać w imieniu zwierząt. To człowiek
musi o nie dbać i o nie walczyć, aby nie stała
się im krzywda.
Cdn.
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30
MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M.
Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Górna (264)

Bóg leczy nasze serca
Leczy je, gdy je przed Nim otwieramy i pozwalamy działać, nie narzucając
swojej woli, ale przyjmując Jego. Boże
plany są inne niż nasze, stąd potrzebne
jest zaufanie Bogu, Jego działaniu w
naszym życiu. Przekonuje nas o tym w
kazaniu odpustowym ks. Dariusz Głuszko. Fragment – poniżej.
Po tegorocznej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę miałem chwilę spotkania z jednym
młodym mężczyzną, który dzielił się swoim
świadectwem tego, czego Bóg w nim dokonał.
Otóż, szedł on na pielgrzymkę z wielką prośbą.
Niedługo przed pielgrzymka dowiedział się,
że jest chory. Nie wiedział do końca, co to za
choroba, ale bał się, że może to być wyrok na
jego życie. Szedł przez te dni pielgrzymowania,
prosząc o dar zdrowia. A jednak kiedy wrócił z pielgrzymki, nie
wyczuł jakiejś zmiany w swoim ciele. Ale to, co się dokonało, było
w sercu... Po raz pierwszy od wielu lat przyszedł do swojego ojca,
z którym był pokłócony i powiedział: Ojcze, tato, wybaczam ci.
Wybaczam ci to wszystko, co uczyniłeś wobec mnie przez minione lata. Wybaczam ci to, jak mnie niszczyłeś i upokarzałaś.
Wybaczam ci to z całego serca... - Po kilku tygodniach od tej

rozmowy ojciec zmarł.
Bóg leczy nasze serca. Przypomina
nam o tym Archanioł Rafał. Leczy nasze serca wtedy, kiedy otworzymy przed
nim serce z zaufaniem, kiedy pozwolimy
Mu, by On działał. Bo często związujemy
Panu Bogu ręce, będąc jak ten chory,
który wobec lekarza stwierdza: Panie
doktorze, ja znam siebie najlepiej i wiem
jakie leczenie jest mi potrzebne. Wiem, co
mnie boli, jaka jest diagnoza, jakie lekarstwa są potrzebne i jaka rehabilitacja. Pan
niech tylko wypisze odpowiednie papierki... Tacy właśnie często jesteśmy wobec
Pana Boga, bo my wiemy lepiej, związując
Panu Bogu ręce. A tymczasem Bóg chce
działać, chce uzdrawiać wtedy i w taki
sposób w jaki On uzna za stosowny.
Archanioł Gabriel w tradycji chrześcijańskiej jest tym, który
przynosi dobrą nowinę. Oto Gabriel staje wobec starego Zachariasza i mówi mu: Zachariaszu, doczekałeś się. Urodzi ci się syn
upragniony. Twój syn będzie poprzedzał Zbawiciela. Gabriel
również przychodzi do młodziutkiej Maryi w Nazarecie i mówi:
Staniesz się Matką Syna Bożego. Ciebie wybrał Bóg. Archanioł
Gabriel przychodzi we śnie do Józefa, tłumacząc mu, jak to się
stanie, że będzie przybranym ojcem
Zbawiciela. I to Archanioł Gabriel
miał według tradycji wspierać Jezusa
modlącego się w Ogrodzie Oliwnym.
To Archanioł Gabriel miał być tym,
który zwiastował dobrą nowinę, że
Jezus zmartwychwstał.
O czym przypomina nam Archanioł Gabriel na kartach Ewangelii?
Przypomina nam prawdę o tym, że
to Bóg przynosi dobrą nowinę, że to
Bóg jest Tym, który zna najlepiej nasze serce i przynosi najlepszą dobrą
nowinę dla naszego serca. Ale przypomina nam także Pismo święte, że
Bóg często, pragnąc zrealizować swoje
plany, przekreśla nasze ludzkie plany.
Tak było w przypadku Maryi - kiedy
była już zaślubiona Józefowi, mieli
już zaplanowany ślub, wspólne życie
9 listopada 2014
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w Nazarecie, zwyczajną przyszłość. A jednak Bóg przewrócił do
góry nogami ich życie... Bóg przynosi dobrą nowinę, chociaż nie
zawsze ta dobra nowina jest łatwą nowiną...
Wtedy, kiedy z ufnością otworzymy się na tę dobrą nowinę,
chociaż czasem jest to wymagająca i trudna nowina dla naszego
życia, Bóg będzie w nas działał, czynił cuda. I wtedy będzie spełniał nasze prośby - nie tak, jak wtedy, gdy potraktujemy Boga jak

automat, do którego się wrzuca parę złotych i wyskakuje napój
albo batonik. Ja wrzucę Koronkę do Bożego Miłosierdzia i wyskakuje zdrówko. Ja wrzucę różaniec i zgoda w rodzinie. Pójdę
na pielgrzymkę i znajdę pracę. Nie. Jeśli tak potraktujemy Pana
Boga, On na pewno nie przyjdzie do nas ze Swoją łaską. Bóg przychodzi z dobrą nowiną, choć nie zawsze jest to po ludzku łatwa
nowina.
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)

Rozdano Lanckorońskie
Kazimierze
Na uroczystej, ostatniej Radzie Gminy Lanckorona w dniu 28 października
zostały wręczone najwyższe poza honorowym obywatelstwem nagrody dla
osób społecznie działających na rzecz
dobra naszej społeczności. Statuetek w
tym roku zostało przyznanych siedem i
otrzymali je :
Ksiądz Kanonik Jan Bobrek proboszcz
Parafii św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie za zasługi dla społeczności Lanckorony i Jastrzębi w poczuciu budowania
wspólnoty, oraz za wkład w rewitalizację
zabytkowej przestrzeni Lanckorony
Panie Teresa Łabędź i Pani Zofia
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Chorąży za propagowanie przedsięwzięć podtrzymujących i wzmacniających w społeczności
lokalne w zakresie historii, przyrody, gospodarki,
dziedzictwa kulturowego, rozwijanie pasji poznawczej i zainteresowań uczniów. Budowanie
odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.
Pani Wanda Kozik - za działalność społeczną, reaktywowanie działalności Koła Gospodyń
Wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności,
podtrzymywanie tradycji lokalnych
Pani Marta Dziadkowiec - za rozwijanie pasji
poznawczej i zainteresowań wśród uczniów, aktywizowanie społeczności lokalnej, organizowanie
wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i mieszkańców.
Pan Wojciech Ćwiękała za organizację współpracy gminy Lanckorona z zaprzyjaźnioną gminą
holenderską Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
który dał się poznać jako organizator szeregu
zajęć artystycznych, konkursów, służył jako
tłumacz delegacjom z naszej gminy do Holandii
i delegacjom z Holandii, organizował zajęcia dla
młodzieży holenderskiej przebywającej w naszej
gminie, przygotowywał młodych ambasadorów
do reprezentowania naszych szkół w Holandii,
Ponadto jako właściciel portalu społecznego
Izdebnik. Info na bieżąco monitoruje wydarzenia
w Sołectwie, Gminie i okolicy. Jest również założycielem nowego Archiwum Lanckorońskiego
oraz pomysłodawcą oraz projektantem izdebnickiej statuetki, „Trzewiki Dobrawy”, a także chętnie służył pomocą przy organizowaniu konkursu
wśród uczniów na projekt statuetki „Lanckorońskiego Kazimierza”.
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Pan Stanisław Bartyzel za wieloletnią działalność społeczną oraz za
zasługi dziedzinie pożarnictw, również za ofiarną pomoc dla mieszkańców Jastrzębi gminy i nie tylko.
Pan Edward Florek na uroczystości poświęconej przekazaniu
samochodu bojowego statuetkę za
działalność w Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Warto też przypomnieć historię
statuetki - w maju roku 2009 w maju
rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez radnych gminy na, ,Pamiątkę z Lanckorony „dla uczniów
wszystkich szkół gminnych - celem
tego konkursu było wyłonienie koncepcji przedmiotu który można by
wykorzystać w celu promocji gminy
Lanckorona, jako dar, nagrodę dla
osób szczególnie zasłużonych w działalności społecznej.
Projektem spełniającym te oczekiwania okazała się praca
- rzeźba ucznia Szymona Kucharczyka z izdebnickiego Gimnazjum, który w nagrodę pojechał w delegacji do Holandii.
Pierwszy model wykonany na postawie projektu ucznia artystka
Jurianna Jur z krakowskiej ASP.

W czasie sesji dyplomy Lanckorońskiego Kazimierza otrzymali również: Cecylia Lang, Aneta Kurowska -Maj, Iwona Kozik,
Katarzyna Nicpoń, Stanisława Czwartek - Michniak, Jan Kozik
www.izdebnik.info

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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Błogosławiona Alicja Kotowska,
dziewica i męczennica
Maria Jadwiga urodziła się w Warszawie 20 listopada 1899 r.,
w rodzinie organisty Jana Kotowskiego i Zofii z Barskich. Była
trzecim dzieckiem, jedną z siedmiorga rodzeństwa. Jej ojciec był
niezwykle pobożnym człowiekiem, nie rozstawał się z różańcem i
codziennie wieczorem, przy modlitwie, czytywał dzieciom fragmenty Pisma św.
Marylka (bo tak nazywał ją ojciec) została wraz ze starszą
siostrą oddana na pensję do gimnazjum w Warszawie, w którym
uczyły zakonnice. Spędziła tam cały okres I wojny światowej.
W 1918 r. zdała maturę i w tym samym roku podjęła studia
medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 10 listopada 1918 r.
namówiła grupę studentów na opuszczenie wykładów; wszyscy

razem udali się na dworzec, gdzie właśnie przyjeżdżał z więzienia
w Magdeburgu Józef Piłsudski. Wkrótce Maria wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej.
W 1920 r., gdy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie,
pospieszyła na front i pomagała jako sanitariuszka Czerwonego
Krzyża. Działała także w warszawskich szpitalach. Wiele lat później, w 1932 r., za bohaterską służbę została odznaczona krzyżem
Polonia Restituta.
W okresie studiów poznała Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa - siostry zmartwychwstanki, które założyła bł. Celina Borzęcka. Siedziba
zgromadzenia mieściła się niedaleko Uniwersytetu. W trakcie
9 listopada 2014
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trzeciego roku Maria Jadwiga
przerwała studia i wstąpiła do
Zgromadzenia. Rodzice - choć
zaskoczeni - przyjęli decyzję
córki z pokorą i zrozumieniem.
W 1922 r. Maria Jadwiga
rozpoczęła życie zakonne w
Kętach k. Bielska, pierwszym w
Polsce domu zakonnym zmartwychwstanek, przyjmując imię
Alicja. Dwa lata później, w 1924
r., po ukończeniu postulatu i
nowicjatu, złożyła pierwsze śluby i powróciła do warszawskiej
wspólnoty. Wznowiła też studia
uniwersyteckie, choć za radą
przełożonych - na kierunku
matematyczno-przyrodniczym. W 1929 r. obroniła pracę magisterską z chemii poświęconą badaniom ebulioskopowym. W
1928 r., złożyła zakonne śluby wieczyste.
Wkrótce rozpoczęła praktyki nauczycielskie w Seminarium
Nauczycielskim w Sewerynowie. Po otwarciu gimnazjum zmartwychwstanek kontynuowała je na Żoliborzu. Uczyła chemii,
pełniąc jednocześnie obowiązki pielęgniarki. Po dwóch latach
zdała egzamin komisyjny, zostając dyplomowanym nauczycielem szkół średnich. Na Żoliborzu pracowała jeszcze przez dwa
kolejne lata, przez pewien czas, po śmierci dyrektorki seminarium, kierując placówką.
W 1934 r. została mianowana dyrektorem borykającej się
z problemami finansowymi Prywatnej Szkoły Powszechnej i
Żeńskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Powierzono jej również kierowanie prywatnym przedszkolem i internatem dla dziewcząt. Tam dała się poznać jako znakomity dyrektor i pedagog, a także niedościgniony wzór cnót moralnych.
Wysiłek zmartwychwstanek szybko zauważono i już w 1936 r.
szkoła uzyskała prawa szkoły państwowej. Wizytacje kuratorskie
potwierdzały wzrost poziomu nauczania w kierowanej przez s.
Alicję placówce. Władze oświatowe odznaczyły ją także dyplomem honorowego członka Polskiego Związku Zachodniego,
organizacji broniącej Polaków i polskości wobec żywiołu niemieckiego, zarówno w Rzeszy Niemieckiej, jak i w Rzeczypospolitej. Wokół prowadzonych przez s. Alicję placówek powstawał
też nowy, prowadzony przez nią dom zakonny zgromadzenia
zmartwychwstanek.
W wakacje 1939 r. po raz ostatni odwiedziła rodziców mieszkających wówczas w Cieszynie. W drodze powrotnej zatrzymała
się na moment w domu macierzystym w Kętach i na Jasnej Górze,
po czym wróciła nad morze.
We wrześniu 1939 r. nastąpiła inwazja Rzeszy Niemieckiej na
Polskę. Na mocy jednej z pierwszych niemieckich decyzji w Wejherowie zlikwidowano szkołę i zakład sióstr zmartwychwstanek.
Alicja nakazała współsiostrom przebrać się w ubrania cywilne
i ukryć; siostry jednak nie usłuchały. Matka jednej z uczennic,
Anna Scheibe, dowiedziała się, że s. Alicji grozi aresztowanie i
zaproponowała jej pomoc w ucieczce. Siostra Alicja jednak nie
skorzystała. 24 października została aresztowana przez gestapo.
Mieszkający w zarekwirowanym budynku klasztornym niemiecki kapitan Wermachtu zapytał gestapowców, co im zawiniła. W
odpowiedzi usłyszał: „Wystarczy, że jest Polką”. Gdy współsiostry próbowały ofiarować się za przełożoną i prosiły o możliwość
towarzyszenia jej, Niemcy odpowiedzieli ironicznie, że s. Alicja
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„ma dostateczną opiekę”. Zanim wsiadła do
wojskowego samochodu,
zatrzymała się na chwilę
i spojrzała ciepło łagodnymi oczami na pozostawiane zakonnice.
Zawieziono ją do
więzienia w Wejherowie. Przez kilkanaście
dni ubiegano się o jej
uwolnienie - jednak
bezskutecznie. Dwóm
uczennicom udało się ją
odwiedzić w więzieniu.
S. Alicja przekazała
wówczas pozdrowienia
współsiostrom, mówiąc, że w więzieniu jest jej dobrze. Poprosiła
tylko o swój ulubiony krzyżyk. Później informowała jeszcze, że
w nocy często ją budzą i zapalają światło. Długo modliła się na
różańcu.
11 listopada 1939 r. na dziedziniec więzienia wjechały ciężarówki. Z cel wywleczono pokaźną grupę więźniów, wśród nich
s. Alicję. Niemcy kazali im opróżnić kieszenie, pozwalając na
pozostawienie tylko chusteczek do nosa. Następnie popychając,
zmuszono ich do wejścia do ciężarówek. Alicja weszła ostatnia,
otulając swym ramieniem grupkę wystraszonych, żydowskich
dzieci, które znalazły się w wywożonej grupie, dodając im otuchy. Rozstrzelano ją najprawdopodobniej tego samego dnia, 11
listopada 1939 r., w dniu święta narodowego Rzeczypospolitej,
w lasach Piaśnicy Wielkiej, 10 km od Wejherowa, w trakcie wielkiej egzekucji, w której zginęło 314 ofiar. W latach 1939-1940 w
Piaśnicy rozstrzelano 10 do 12 tys. osób, przedstawicieli polskiej
inteligencji pomorskiej. Rozstrzelano także i zakopano na miejscu straceń w masowych grobach setki osób niepełnosprawnych
z całego Pomorza. W 1944 r. większość ciał Niemcy - rękami
skazańców z obozu w Stutthof - odkopali i spalili.
Po zakończeniu zmagań wojennych, w Piaśnicy, zwanej
„Kaszubską Golgotą”, w grobie numer 7 znaleziono duży czarny
różaniec, jaki przy pasku noszą siostry zmartwychwstanki. Na
tej podstawie domniemuje się, że właśnie w tym miejscu siostra
Alicja została pochowana. Czy tak rzeczywiście się stało - nie
wiadomo.
Papież Pius XII, usłyszawszy o śmierci s. Alicji, miał powiedzieć: „Macie męczennicę, to wielka chwała i pociecha dla Zgromadzenia. Czy może być większe szczęście, jak oddać życie za
wiarę, za Kościół, za Chrystusa Pana?”
W 1950 r. szkołę w Wejherowie decyzją władz zamknięto.
W budynkach zorganizowano państwowe przedszkole, szkołę
podstawową i zasadniczą szkołę zawodową dla dzieci i młodzieży
niesłyszącej. Dopiero po przemianach w 1989 r. siostry zmartwychwstanki mogły ponownie podjąć działalność dydaktycznowychowawczą. W 1992 r. w wejherowskim budynku zakonnym
otwarto przedszkole, a w 2000 r. powstała Katolicka Szkoła Podstawowa. Jej patronką została bł. s. Alicja Kotowska. Należała
ona już bowiem wtedy do grona błogosławionych - wyniesiona
na ołtarze 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez św. Jana Pawła
II, w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny
światowej.
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Łączany - Parafia MB Anielskiej
ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks.
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980

K jak krzyż
Każdy z nas go niesie. To krzyż na naszą
miarę. Krzyż, który zbawia. Podejmujmy
go z miłością, pełni wiary w sens, pełni
zawierzenia Jezusowi, który niósł krzyż dla
nas, pewni opieki tej, która doświadczyła w
życiu wiele cierpień – Matki Bolesnej. I o
tym w poniższym fragmencie kazania odpustowego, które wygłosił ks. Artur Węgiel.
Jest i czwarte lekarstwo.
K – oznacza krzyż.
Krzyż i cierpienie jest nieodłącznie związane z
ludzkim życiem. Skoro tak jest, skoro nie można
cierpienia ominąć, ale trzeba przez nie przejść, a
czasem spędzić w nim nawet całe długie lata, jest
tylko jedno rozwiązanie: trzeba nauczyć się cierpieć.
Matka Najświętsza staje przed nami jako najlepsza nauczycielka
w szkole cierpienia. Sama przecierpiała wiele: niezrozumienie ze
strony Józefa, ubóstwo cudzej stajni w godzinie narodzenia Syna,
ucieczka przed Herodem i świadomość, że cierpią z jej powodu
matki, które zostały pomordowane w Betlejem i okolicy, trudne
dni poszukiwania dwunastoletniego syna, wyrażone w wyznaniu: Oto ja i ojciec Twój z bólem serca szukaliśmy Ciebie; śmierć
Józefa; pożegnanie z Synem, gdy rozpoczynał publiczną działalność. Droga Krzyżowa i Golgota, wreszcie ból zdjęcia z krzyża i
złożenia w grobie...
Maryja uczy nas trudnego zadania – zamiany godzin bólu i
cierpienia w akt miłości. W ten sposób dźwigany przez człowieka
krzyż staje się ofiarą miłą Bogu i posiada wartość większą niż
sama modlitwa. Ale wielu ludzi chce żyć bez krzyża; uciekać w

świat przyjemności, nieuczciwości, kombinowania, żeby tylko się
nie namęczyć. Wolą ukraść niż pracować. Wolą zabić niż wychować. Wolą narzekać niż pomyśleć. Wolą nudzić się w domu niż
pomóc w kościele. Nie chce się człowiekowi brać krzyża, choćby
i Jezus do tego zachęcał.
Bracia i siostry! Nie oszukujmy się. Krzyż – nawet najcięższy
– jest dowodem na to, że Bóg cię nie opuścił. Kogo Bóg karze, tego
miłuje. Boli cię coś? Jest ci ciężko? Nie możesz z nim wytrzymać?
Bóg wie, że nie jest łatwo, bo nie śmiał się, kiedy wkładano Mu
krzyż na ramiona. Nie płacz. Jeszcze nie narodził się człowiek,
który by dźwigał większy krzyż niż potrafi unieść.
K – oznacza krzyż
Zaprzyj się siebie i weź ten krzyż.
Cdn.

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

Zainicjowaną przez p. Kingę Cichoń akcję zbiórki plastikowych nakrętek zainaugurowaliśmy w ostatnią środę 29 października 2014 r. Uczniowie przez cały październik zbierali w klasach
nakrętki, które przyczynią się do zakupu leków jednemu z miesz-

Pomóż chorym
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kańców naszej miejscowości. Akcja jest akcją cykliczną, będzie
trwać co najmniej do końca roku szkolnego, w każdą ostatnią
środę miesiąca. 29 października zebraliśmy ogółem 30 851 szt.
nakrętek z tego 6000 szt. kl. V, kl. III 6238 szt.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy.
www.splekawica.iap.pl
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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)

Przedszkolaki historycznie
W ciepły jesienny dzień 1 października przedszkolaki z SP w
Marcyporębie, wraz z pokaźną liczbą mam, wybrały się na wycieczkę do Wygiełzowa. Zwiedzaliśmy tam skansen etnograficzny, który, jak zwykle, wzbudził u dzieci duże zainteresowanie.
Wszak nasze dzieci , to pokolenie, które nie pamięta już chat
krytych słomą, czy studni - żurawi, lub też spożywania posiłków
z jednej misy drewnianymi łyżkami.
Drugim etapem wycieczki było zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku w Lipowcu. Nie lada wyczynem było tu sforsowanie
wielu stromych schodów na wieżę widokową, z której wspaniały
widok rozciąga się hen na bliższe i dalsze okolice.
To była pierwsza nasza wycieczka wyjazdowa. Dzieci nieco
zmęczone, ale szczęśliwe wracały do domu z bogatym bagażem
nowych i ciekawych wrażeń. Do następnej wycieczki!
E. Słania

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)

Mucharska Pielgrzymka Parafialna
do Włoch cz.I

W dniach od 8 do 16 października parafianie mucharscy wraz z
przyjaciółmi z innych miejscowości pielgrzymowali do Grobu Świętego Jana Pawła II i innych miejsc świętych we Włoszech. Naszymi
przewodnikami byli :ks. Proboszcz Krzysztof Strzelichowski i pan
9 listopada 2014

35

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

Marian Fujak, doświadczony organizator pielgrzymek.
Był z nami również ks. Stanisław z Ukrainy.
Wyruszyliśmy na szlak w środę wieczorem po mszy św.i po
nocy ,w czasie której śpiewaliśmy, modliliśmy się, oglądali dobry
film ale i żartowali, dojechaliśmy bardzo szybko do Rimini, gdzie
w dobrym hotelu nad samym morzem czekał na nas pierwszy
nocleg. Dzień spędziliśmy na wypoczynku na plaży. Pogoda była
wspaniała, woda ciepła, widoki wspaniałe. czuliśmy, jak nowe
siły wstępują w nas i niecierpliwie czekaliśmy na następni dni
naszej pielgrzymki. Wielu z nas zaskoczył nastrój, jaki stwarzali
w grupie pielgrzymiej nasi przewodnicy. Już po pierwszej nocy
poczuliśmy więź, która miała się na szlaku pogłębiać, więź, która
nas jednoczyła i dawała radość bycia w grupie przez te 8 dni.
Rano drugiego dnia pojechaliśmy do Umbrii, krainy św. Franciszka z Asyżu, którego wołanie o miłość i pokój do dziś brzmi
z niezwykłą siłą. Asyż wciąż emanuje niezwykłym klimatem, a
jego autentyzm pozostawia niezatarte wspomnienie. Najpierw
odwiedziliśmy Bazylikę Santa Maria degli Angeli. Było dość
pusto o tej wczesnej porze. We wnętrzu
tej ogromnej świątyni kryją się skarby
związane z Biedaczyną z Asyżu. Odwiedziliśmy więc najpierw Porcjunkulę,
kościółek, który Franciszek odbudował
i w którym śluby zakonne złożyła św.
Klara. Po prawej stronie znajduje się kaplica śmierci (transito)Świętego, a z tyłu
słynny ogród róż, które utraciły swoje
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kolce, gdy Franciszek, chcąc pozbyć się pokus, rzucił się na nie.
Ze schodów bazyliki patrzyliśmy na górny Asyż i podziwialiśmy
wznoszącą się w dali Bazylikę św. Franciszka, którą br. Eliasz
zaczął budować zaledwie 2 lata po Jego śmierci. Wkrótce znaleźliśmy się przed tą świątynią, która jest cudem architektury i
sztuki włoskich mistrzów, ale też kryje grób Świętego, którego od
8 wieków podziwia cały świat. Pomodliliśmy się zatem przy Jego
grobie, odwiedziliśmy kaplicę św. Stanisława, który tu właśnie
był kanonizowany w r. 1253 i z zachwytem podziwialiśmy 28
ogromnych fresków Giotta, na których mistrz przedstawił cuda
Franciszka. Ze zgrozą patrzyliśmy na spustoszenia, jakie właśnie
w tej górnej części bazyliki uczyniło trzęsienie ziemi w r. 1997.
W jednej z kaplic bazyliki nasi księża odprawili dla nas mszę św.,
a po przerwie na obiad odwiedziliśmy również bazylikę św. Klary
i późnym wieczorem dotarliśmy do Cascia do św. Rity. Był to dla
wielu naszych pielgrzymów bardzo ważny punkt, bo mimo że
św. Rita żyła w XIV w. dziś właśnie przyciąga ludzi strapionych,

przygniecionych ciężkimi problemami życia, chorych, samotnych, znajdujących się w sytuacjach z ludzkiego punktu widzenia
beznadziejnych. Ci, którzy się z nią spotkali i doświadczyli łask
otrzymanych od Boga za jej pośrednictwem, dają świadectwo
niezwykłej skuteczności św. Rity. Pielgrzymi mucharscy modlili
się przy trumnie św. Rity bardzo długo i dlatego na nocleg we
Fiuggi przyjechaliśmy dobrze po 22.
Cdn.

Zdjęcia kolejno:
Nasz hotel w Rimini
Mucharzanie przed bazyliką Anielską
Idziemy do bazyliki św. Franciszka.
Msza św. u św. Franciszka
Cascia- miasto św. Rity
Trumna św. Rity

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

Życie ludzkie, jak dym kadzidła

Ks. Jan Gibała

W jednej z pobożnych książek, jest włożony wycinek z gazety,
fragment tekstu pochodzący ze starego katolickiego czasopisma.
Na tej pożółkłej kartce znajduje się taki tekst: „Nasi zmarli są
prawdziwie obecni wśród nas w sposób duchowy. Są niewidoczni, lecz żyjący. Zawdzięczamy to samemu Bogu, który jest
obecny w całym stworzeniu: widzialnym i niewidzialnym. (…).
Momentem największej bliskości ze zmarłymi jest Eucharystia.
Jednoczymy się z tymi, którzy odeszli, dzięki temu samemu życiu
Bożemu, w które jesteśmy wszczepieni. Komunia z Jezusem jest
Komunią ze wszystkimi Świętymi. Nie można wyobrazić sobie
doskonalszej bliskości, skoro ożywia nas ten sam Duch Chrystusowy. Msza święta sprawowana za naszych zmarłych, posiada
więc dla nas wszystkich wartość bezcenną.” Od 1996 roku, wycinek ten służył jako zakładka. Dziś znalazł właściwe sobie miejsce
– motto opisu przeżyć pierwszych dni listopada. Słowa homilii
9 listopada 2014
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wygłoszonej podczas Mszy św., w Uroczystość Wszystkich Świętych przez Księdza Włodzimierza Kurka, to swego rodzaju rozwinięcie cytowanych wyżej zdań. Sam Kaznodzieja powiedział
na wstępie, że najpiękniejsze kazania w takich dniach mówią
cmentarze i groby, które zawierają często wstrząsające przykłady.
Zapytał, dlaczego w Uroczystość Wszystkich Świętych idziemy
na cmentarze? I odpowiedział, że dlatego bo tam pochowani są
wszyscy święci, mimo iż papież ich nie kanonizował, nie beatyfikował. Są święci, bo nauczyli się w życiu kochać, widzieli obok
siebie drugiego człowieka, mieli wiarę, nadzieję i miłość. Pewnie
też przychodzili na cmentarze, aby pochylić się nad pamięcią
zmarłych. Wymieniane, dobre babcie i dziadkowie, stanowczy,
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pracowici ojcowie i kochające mamy, także żony i mężowie;
kazały ze wzruszeniem przywołać w pamięci swoich bliskich.
W dniu Wszystkich Świętych przychodzimy na cmentarz, aby
podziękować za ich życie. Podziękować za wiarę, nadzieję i
miłość, którą pozostawili w naszej pamięci, w naszych sercach.
Podziękować modlitwą, światłem, kwiatami. Kilka razy w czasie
homilii padło też pytanie, w jakim celu idziemy na cmentarz? I
odpowiedź: Idziemy na cmentarz z innymi ludźmi, bo tego chcą
nasi bliscy zmarli. Chcą żebyśmy się pogodzili, byśmy sobie
wybaczyli i zabliźnili rany, zakopali kłótnie i nienawiść, bo oni
wiedzą że tylko miłość i przebaczenie miały sens w ich życiu.
Idziemy na cmentarz, by poprzez zmarłych spotkać się z bliski-

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

mi, dziękować za wiarę, wychowanie, miłość. Na zakończenie
Mszy św., Ksiądz Proboszcz podziękował Panu Bogu za pięknie
przeżytą Eucharystię, wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, wszystkim, którzy zadbali o kaplicę i oprawę Mszy świętej.
Zaprosił na wspólną modlitwę na godzinę 19-tą, zarówno w sobotni jak i niedzielny świąteczny wieczór. Anioł Pański, Różaniec
i wypominki za zmarłych, w grupie kilkaset osobowej stały się
wyrazem Tajemnicy Świętych Obcowania.
W Dzień Zaduszny Msza św. o godzinie 1030, także została
odprawiona na cmentarzu. W homilii Ks. Włodzimierz Kurek
kontynuował rozmyślanie o świętości w odniesieniu do czytań
i Ewangelii. Podkreślił, że fundamentem życia jest wiara. I znów
padały pytania, po co przyszliśmy w tym dniu na cmentarz. I
padały jakby oczywiste odpowiedzi. Kiedy jednak wsłuchać się
uważnie, nie były to już tak oczywiste i tak proste odpowiedzi.
Jedna z nich została poparta słowami Świętej Moniki, wypowiedzianymi do swoich synów: To nie ważne gdzie złożycie moje
ciało, nie martwcie się o to, tylko o jedno was proszę, abyście
mnie wspominali przed Ołtarzem Pańskim. Jak w najprostszym
powiedzeniu koło się zamyka. Przypomnijmy jeszcze dwa zdania
z niedzielnej homilii. Nie ważne gdzie będziemy pochowani, ile
przyniosą nam zniczy i kwiatów. Trzeba prosić Jezusa Miłosier-

nego o to, aby On zamkną nasze oczy i spojrzał na nas. Wiara,
Eucharystia i modlitwa jest zbawieniem dla nas. Od tego stwierdzenia rozpoczęliśmy i tym stwierdzeniem zakończymy refleksyjną relację z przeżyć minionego tygodnia.
B.Ł.

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

Dzień Nauczyciela
14 października w szkole podstawowej w Paszkówce odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię przygotował Samorząd Uczniowski, na sali zgromadzeni byli
nauczyciele, pracownicy obsługi, emeryci i rodzice. Uczniowie
podziękowali za trud wkładany w ich nauczanie i wychowanie,
były wiersze i piosenki. Specjalnie zaproszona wróżka przedstawiła horoskop nauczycielski na rozpoczynający się rok szkolny,
a najlepszy kucharz w Polsce podał przepis na niezawodnego
ucznia. Po przedstawieniu dyrektor szkoły złożyła życzenia całej
Radzie Pedagogicznej.
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„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas
pozbawić.”
W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej drogi
życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych jak również
uśmiechu każdego dnia...
Samorząd Uczniowski

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.

„ODBLASKOWA SZKOŁA”
w Szkole Podstawowej SPSK w Ponikwi

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Ponikwi zgłosiła się do
konkursu „Odblaskowa Szkoła”.
Akcja ma promować najbardziej aktywne szkoły i
społeczności lokalne podejmujące ideę wyposażania
uczniów w elementy odblaskowe. Jej organizatorami
są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Krakowie, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolskie
Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki
i Małopolski Urząd Marszałkowski. Udział w akcji
daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale
również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych,
zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci
do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie
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wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Miesiące wrzesień i październik były owocne w różne inicjatywy w których wzięli udział nie tylko uczniowie wraz z nauczycielami, ale także rodzice.
W następnm numerze przedstawimy dokonania szkoły w tym
konkursie.
Cdn.

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
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Święty Mikołaj I Wielki, papież
Jak to bywa prawie ze wszystkimi papieżami pierwszych
wieków chrześcijaństwa, niewiele wiemy o młodości Mikołaja.
Urodził się prawdopodobnie ok. 820 r. w Rzymie i pochodził ze
znakomitej rodziny urzędnika miejskiego Teodora. Można też
spotkać informację, że pochodził ze starożytnego rzymskiego
rodu Contich i był krewnym papieża Leona IV, który wyświęcił
go na diakona. Szczególne zaufanie okazywał Mikołajowi papież
Benedykt III, wysyłając go w różnych misjach i poselstwach. Po
jego śmierci Mikołaj został wybrany papieżem i w obecności
cesarza Ludwika II otrzymał święcenia kapłańskie oraz sakrę
biskupią. Następnego dnia, 25 kwietnia 858 r., odbyła się w bazylice św. Piotra jego uroczysta koronacja, bodajże pierwsza w
dziejach papiestwa. Od tego pontyfikatu przez ponad 1000 lat
(bo aż do 1965 r., kiedy Paweł VI z niej zrezygnował) potrójna
korona - tiara była symbolem papiestwa. Trzy diademy oznaczały
papieską władzę niebiańską, ziemską i nad czyśćcem. W dwa dni
po koronacji Mikołaj złożył wizytę oficjalną cesarzowi w jego
pałacu rzymskim. Cesarz dla okazania papieżowi szczególnej
czci wyszedł mu naprzeciw i prowadził mu konia, co było wyda-

rzeniem bez precedensu.
Pierwszym aktem nowego papieża było połączenie unią personalną biskupstwa Bremy z metropolitą Hamburga. Ponowił
także nadany św. Oskarowi i jego następcom na stolicy hamburskiej przywilej legata papieskiego na obszar Danii, Szwecji i
Pomorza. Na rok przed wyborem papieża Mikołaja I, na cesarza
wschodniego wpłynął Focjusz, naciskając, by cesarz deponował
z urzędu patriarchę Konstantynopola św. Ignacego. Jego miejsce
zajął właśnie Focjusz. Na wiadomość, że papieżem został wybrany Mikołaj, patriarcha Konstantynopola Focjusz wysłał do niego
delegację z doniesieniem, jakoby św. Ignacy dobrowolnie zrezygnował. Papież wolał jednak sprawę zbadać dokładnie. Kiedy
przekonał się, że Focjusz objął patriarchat nielegalnie, obarczył
go karami kościelnymi. Stało się to bezpośrednią przyczyną do
zerwania z Rzymem. Focjusz posunął się do tego, że zwołał synod, na którym rzucił klątwę na papieża.
Konflikt z Konstantynopolem zaostrzyła jeszcze tzw. „sprawa bułgarska”. Św. Borys, król Bułgarów, który przyjął chrzest
z Konstantynopola, by uniezależnić się od cesarstwa, zwrócił
się do papieża z prośbą o
misjonarzy oraz o wyjaśnienie pewnych kwestii.
W odpowiedzi na to papież wysłał w roku 867
głośne Odpowiedzi na
pytania Bułgarów, w których złagodził wiele zbyt
twardych ustaw Kościoła
bizantyńskiego.
Nie mniej stanowczy
okazał się papież w sporze z królem Lotarem II,
bratem cesarza niemieckiego, od którego imienia
przyjęła się nazwa obec9 listopada 2014
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nej Lotaryngii. Władca ten był zaślubiony z księżniczką burgundzką, Teutbergą, ale zakochał się w konkubinie, Waldradzie.
Dla pozbycia się prawej małżonki oskarżył ją przed papieżem o
zdradę. Odbyty sąd wykazał jednak niewinność Teutbergi. Rozgniewany król zażądał ponownego sądu formalnego. Nieszczęsna
małżonka, wymęczona torturami, przyznała się do niepopełnionej winy. Metropolici Kolonii i Trewiru stanęli po stronie króla.
Również synody w roku 860 i 862 uznały małżeństwo króla z
Teutbergą za nieważne. Papież wysłał więc swoich delegatów dla
zbadania sprawy. Lotar jednak zdołał ich przekupić i zastraszyć.
Na wiadomość o tym papież zdegradował zarówno legatów, jak
i wspomnianych wcześniej metropolitów. Pierwsze małżeństwo
uznał za ważne, a Waldradzie wyznaczył kanoniczną pokutę.
Teutberga powróciła na zamek. Kiedy jednak Lotar ponownie
rozpoczął współżycie z Waldradą, papież rzucił na króla klątwę.
Kiedy metropolita Reims, Hinkmar, bez kanonicznego powodu złożył z urzędu biskupa Soissons, ten odwołał się do papieża.

Papież unieważnił wyrok metropolity. Mikołaj usunął z urzędu
metropolitę Rawenny, kiedy ten samowolnie zaczął łamać rozporządzenia papieskie. Kiedy jednak uznał swoją winę, papież zdjął
z niego kary kościelne. Polecił jednak przy tym, żeby metropolita
postępował roztropniej ze swoimi sufraganami oraz by duchowieństwa nie obciążał zbytnio świadczeniami fiskalnymi. Za
pontyfikatu Mikołaja I święci Cyryl i Metody w 863 r. dokonali
chrystianizacji Moraw.
Mikołaj I zmarł w Rzymie 13 listopada 867 r. i został pochowany w bazylice św. Piotra. Opłakiwały go rzesze wiernych, a
zwłaszcza ubodzy. Chociaż jego pontyfikat trwał tylko 9 lat, to
trwale zmienił papiestwo i wyznaczył wzorce dla papieży następnych wieków. Mikołaj jako pierwszy sformułował pogląd, że
papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi oraz że sprawując władzę
i opiekę nad całym Kościołem, jest wolny i niezależny od władzy
świeckiej.

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

Startuję w wyborach po raz czwarty
- Co powoduje, że w dalszym ciągu z entuzjazmem
decyduje się Pan znów kandydować na stanowisko wójta gminy Tomice?
- Od młodzieńczych lat jako mieszkaniec gminy obserwowałem życie wiejskie, jego niezrównoważenie w kwestii gospodarczej, bytowej i socjalnej mieszkańców. Już wtedy chciałem coś w
tej kwestii zmienić, wspomagać rozwój wsi. Później włączyłem
się w pracę komitetów społecznych, podejmujących budowę
wodociągu, przeprowadzających gazyfikację oraz telefonizację.
Jako radny kilku kadencji z dużym zaangażowaniem włączałem
się w pracę na rzecz rozwoju naszego środowiska. Pozwoliło mi
to zapoznać się z realnymi potrzebami, jak i też posiąść dobrą
orientację w kwestii potrzeb, priorytetów i możliwości finansowania. Dzięki temu wiem, jakie zadania można realizować. Nie
składam obietnic bez pokrycia. Gwarantuję
przy tym obiektywność w stosunku do każdego sołectwa.
- Proszę powiedzieć jakie funkcje
samorządowe/polityczne pełnił Pan
zanim został wójtem?
- Od roku 1989 do 2002 byłem radnym
gminy Tomice, w latach 1990-1994 pełniąc
funkcję jej przewodniczącego. W 1994 roku
zostałem przewodniczącym rady. Stanowisko wójta objąłem w 2002 roku.
- W czym upatruje Pan szansy rozwoju dla gminy Tomice?
- Od roku 2004 Rada Gminy przyjęła
plan przestrzennego zagospodarowania, co
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w dużym stopniu porządkuje i usprawnia gospodarkę w gminie.
Należy dodać, że obecny plan jest już mocno modyfikowany i w
nowej formie wejdzie w życie w latach 2015-2016. Sporo terenu
z obszaru rolnego zostało wyłączone i przekwalifikowane na
obszary budownictwa jednorodzinnego oraz pod działalność komercyjną, usługową i rekreacyjną. Na obszarze gminy funkcjonuje dużo drobnych zakładów usługowo-produkcyjnych. Stale
ich przybywa. Daje się zauważyć wyraźną tendencję wzrostową,
która, mam nadzieję, zostanie utrzymana. Zakłady są modernizowane i udoskonalane. Geografia i konfiguracja naszej gminy,
z bogatą przyrodą, rzeką Skawą, nakłania i umożliwia tworzenie
gospodarstw agroturystycznych.
- Jak Pan ocenia swoją działalność w urzędzie?
- Praca Urzędu Gminy oparta jest na
wewnętrznym systemie organizacyjnym,
strukturę którego tworzą indywidualne
stanowiska pracy. Pomimo nielicznej grupy
pracowników, urząd funkcjonuje sprawnie.
Wszyscy wykonują swoje obowiązki odpowiedzialnie i sumiennie. Zwracamy uwagę
na kompetencje i wiedzę niezbędną na odpowiednich stanowiskach, aby nadążyć za
ciągle zmieniającymi się przepisami. Często
korzystamy z branżowych szkoleń. Ostatnimi czasy coraz więcej przybywa zleconych
zadań rządowych; niestety w dużej mierze
bez pokrycia finansowego. Pomimo nowych
zadań wydatki ponoszone przez mieszkańców na utrzymanie urzędu gminy są nadal
jedne z najniższych w województwie. Dzię-
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ki innowacyjnym rozwiązaniom, urząd jest przygotowany do
świadczenia usług drogą elektroniczną, z możliwością załatwienia spraw niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu.
- Co udało się dokonać w gminie i co ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i zasoby
gminy?
- Przypominając niektóre istotne zadania i inwestycje od roku
2002 należy wymienić wykonanie i remont kilkudziesięciu kilometrów dróg o nawierzchni asfaltowo-smołowej i bitumicznej.
Zainstalowano około 400 lamp ulicznych. Zbudowano kilka kilometrów chodników oraz parkingi w czterech wioskach: Radoczy, Witanowicach, Tomicach i Woźnikach. Powstało nowe gimnazjum wraz z halą sportową. Wybudowano nową oczyszczalnię
ścieków z kilkudziesięciokilometrową kanalizacją w Tomicach i
Radoczy (wykorzystane środki przedakcesyjne SAPARD w wysokości 50 procent do inwestycji).
Największe sukcesy przypadły na kadencję 2010-2014:
- utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gminy (wydatki na inwestycję w 2014 roku na poziomie 23 procent dochodów budżetowych, co daje gminie drugie miejsce w powiecie wadowickim)
- doprowadzenie do modernizacji drogi krajowej w Tomicach
i Radoczy
- termomodernizacja budynków szkolnych w Tomicach, Radoczy, Witanowicach i Woźnikach za 1,3 mln złotych z udziałem
środków Unii Europejskiej
- oddanie do użytku nowego budynku przedszkola w Tomicach z 1,4 mln złotych
- budowa sali gimnastycznej przy SP w Woźnikach za 1,2 mln
złotych
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radoczy za 6,5 mln złotych, z udziałem środków Unii Europejskiej
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Radoczy za 1,5mln
złotych
- budowa chodników w Tomicach (1,2 mln złotych), Woźnikach (1 mln zł), Witanowicach (0,5 mln zł) i Zygodowicach
(0,5 mln zł) o łącznej długości 3 km. Z udziałem środków Unii
Europejskiej.
- modernizacja około 6 kilometrów dróg gminnych i utwardzenie masą bitumiczną za 2,2 mln złotych
- budowa parkingu w Woźnikach
- wprowadzenie nazewnictwa ulic oraz uporządkowanie numeracji i oznakowanie nieruchomości

- Jak stawia Pan sobie cel na ewentualną następną
kadencję?
- Kandydując na wójta ośmielam się prosić o głos w zbliżających się wyborach, abym mógł wykonać planowane zadania,
starając się między innymi pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych. Będzie to możliwe, gdyż przygotowane projekty
kwalifikują się do finansowania przez Unię Europejską w latach
2014-2020. Chcę nadal zabiegać o poprawę życia mieszkańców,
atrakcyjność inwestycyjną gminy i rozwój wszystkich dziedzin
życia społeczno-gospodarczego.
Skupię się w dalszym ciągu na modernizacji dróg, chodników,
oświetlenia ulicznego, na budowie kanalizacji sanitarnej, rozbudowie sieci wodociągowej, budowie sali gimnastycznej w Radoczy oraz wielofunkcyjnego Domu Kultury w Tomicach, a także
nad sukcesywnym wzmacnianiem potencjału i wyposażenia
jednostek OSP, klubów sportowych i Kół Gospodyń Wiejskich.
- Startuje Pan w wyborach po raz czwarty. Zauważa Pan zmiany w prowadzeniu kampanii wyborczej na
przestrzeni lat?
- Tak, zmiany są bardzo duże. Kiedyś przed wyborami można
się było spodziewać od kontrkandydatów najwyżej przytyku. W
tej chwili są to działania mocno agresywne. Uwidaczniają się w
internecie, odezwach w ulotkach do mieszkańców. Do bezpodstawnych oskarżeń wobec mnie kontrkandydaci dopisują sobie
przyszłe osiągnięcia w sterowaniu gminą. Zapewniam, że nie jest
tak łatwo bez wcześniejszego działania społecznego, znajomości
struktur, organizacji gminnych, zarządzać jednostką samorządową. Pracuję na tym stanowisku przez trzy kadencje i podchodzę do tego z pokorą. Łatwo jest zapewnić na agitacyjnej kartce
mieszkańców, że w gminie będzie trzy razy lepiej niż dotychczas,
że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znikną od razu
wszystkie problemy, że wybuduje się kilka sal i kilometry dróg
czy chodników. Ja prowadząc kampanię skupiam się na realnych
rzeczach. Rozwój gminy jest zaplanowanym, długotrwałym procesem. Nigdy nie poniżyłem się do tego, żeby osobie, która jest
kontrkandydatem w jakikolwiek sposób uwłaczać czy ją szkalować. W stosunku do mnie takie praktyki są stosowane. Nie będę
odpowiadał tym samym. Zrywanie moich banerów i plakatów
jest rzeczą codzienną. Mimo wszystko uważam, że w całej tej
agitacyjnej otoczce, plakaty z wizerunkiem nie są najważniejsze.
Przecież nie na nie głosują wyborcy.

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

TROSKA I PAMIĘĆ

Zapytałam dziecko niosące świeczkę: – Skąd pochodzi
to światło? Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. – Powiedz mi,
dokąd teraz odeszło – odparł. – Wtedy ja powiem ci, skąd pochodzi. (Jonathan Carroll)
W tradycję naszej szkoły wpisało się wspólne odwiedzanie
grobów na cmentarzu przez gimnazjalistów i dzieci z przedszko-

la. Również i w tym roku szkolnym, w piękne słoneczne przedpołudnie - 30 października, uczniowie klas Ia i Ib gimnazjum wraz
z przedszkolakami udali się na wspólny spacer, by odwiedzić
groby swoich bliskich i zapalić znicze.
Gimnazjaliści mieli nie lada zadanie – niełatwo bowiem
opiekować się maluchem, który wszędzie chce być i wszystko
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chce wiedzieć, któremu właśnie rozwiązało się sznurowadło u
buta bądź natychmiast trzeba zawiązać szalik. Najtrudniejsze,
jak się okazało, były z maluchami rozmowy. Dzieci zadawały
wiele pytań, wymagały rzeczowej i szybkiej odpowiedzi, w dodatku trzeba było wykazać się uważnym ich słuchaniem i wielką
cierpliwością.
Gimnazjaliści zdali egzamin; dowiedli postawy odpowiedzialności i troski o powierzonych sobie najmłodszych podopiecznych.

Dialog gimnazjalisty z przedszkolakiem dla wielu z nich pozostanie na długo w pamięci… Nas, dorosłych, najbardziej nurtowało pytanie, o czym może uczeń gimnazjum żywo rozmawiać
z przedszkolakiem? Rzecz jasna… o klockach lego. Uśmiech i
radość na twarzach najmłodszych na długo pozostaną w pamięci
gimnazjalistów jako znak szczerej wdzięczności. D.C.
www.zporudnik.edupage.org

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

ROCZNICOWA MSZA ŚW. I OTWARCIE IZBY
PAMIĘCI GENERAŁA PIASECKIEGO (2)
W ostatnią niedzielę października, w liturgiczną
rocznicę poświęcenie kościoła Parafialnego, w pałacu
w Ryczowie miała miejsce szczególna uroczystość upamiętniająca 60 rocznicę śmierci Generała Zygmunta
Piaseckiego. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze,
obecnie zamieszczamy relację z tej uroczystej Mszy
św.
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Wprowadzenie ks. proboszcza:
Tym liturgicznym pozdrowieniem ogarniam wszystkich
zgromadzonych na dzisiejszej Eucharystii. Przeżywamy dziś w
liturgii rocznicę poświęcenia tej świątyni, tego kościoła. To pozdrowienie przede wszystkim kieruję do tych, którzy zgromadzili się ze względu na pamięć o śp. generale Zygmuncie Piaseckim.
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Polecajmy go Bożemu miłosierdziu, módlmy
się w tych wszystkich intencjach, które są z
nim związane. (...)
Świadomi naszych grzechów, słabości,
przeprośmy Boga za wszystko, aby godnie
sprawować tę Najświętszą Ofiarę.
Kazanie okolicznościowe
ks. prof. Jana Szczepaniaka:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest Zacheusz, człowiek znaczny. Wszyscy go musieli
w Jerycho znać, bo nie tylko był celnikiem,
ale – jak mówi ewangelista Łukasz – był
zwierzchnikiem celników, celnikiem celników. Prominentny mieszkaniec miasta, znany nie tylko dlatego, że był ważnym urzędnikiem, ale również
dlatego, bo zdecydował się odwrócić od swojego narodu i służyć
okupantowi rzymskiemu. Zachował się zupełnie niepoważnie.
Chciał zobaczyć Jezusa, ale w tym tłumie nie był stanie Go dostrzec (z powodu niskiego wzrostu), więc pobiegł (samo to, że
ktoś znaczny biega publicznie, nie tylko dzisiaj ale i kiedyś było
dziwne),a potem zdecydował się wspiąć jak dziecko na drzewo.
Nie to jednak jest w tej Ewangelii dziwne, że człowiek, który
znał swoje miejsce w społeczeństwie, wręcz chodząca godność, a
przy tym człowiek twardy, który nie bał się wzroku niechętnego,
wręcz nienawistnego swoich rodaków, pobiegł na to drzewo;
dziwnym było to, że Jezus go wypatrzył w tym tłumie ludzi, którzy przyszli na spotkanie z Nim. Wypatrzył Go i powiedział do
niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś chcę się zatrzymać w twoim domu.
Moi drodzy, myśmy przyszli na spotkanie z Panem Jezusem.
To On nas tutaj zwołał. Gdyby On nas tutaj nie zwoływał, to by
nas tutaj dzisiaj nie było. Przyszliśmy, bo chcemy się dziś z Nim
spotkać, chcemy coś od Niego usłyszeć, chcemy otrzymać od
Niego łaskę. Jak tu wszyscy jesteśmy, gdzieś tam ukrywamy się w
tłumie. W jakiejś mierze się znamy, ale w jakiejś mierze jesteśmy
ludźmi anonimowymi. I nie jest to dziwne, że przyszliśmy na

spotkanie z Panem Jezusem; dziwnym jest,
że Pan Jezus dzisiaj każdemu z nas, jak tu
jesteśmy - czy siedzącym w pierwszej ławie,
czy stojącym przy ołtarzu, czy stojącym poza
kościołem – mówi: Piotrze, Marcinie, Mario,
Urszulo, zejdź prędko z tego drzewa, bo chcę
dzisiaj zatrzymać się w twoim domu.
Nie myślmy, że jak przychodzimy na spotkanie z Panem Jezusem, to jesteśmy dla Niego kimś anonimowym. Nie jesteśmy dla Pana
Jezusa osobami anonimowymi. On każdego
zna po imieniu. I obojętnie gdzie byśmy w
kościele albo poza nim stanęli, obojętnie jaka
byłaby nasza kondycja intelektualna i duchowa, to On i tak nas w tym tłumie dostrzega,
i tak do nas mówi: Zejdź prędko, bo chcę
dzisiaj być w twoim domu. Chcę dzisiaj z tobą
zasiąść przy jednym stole.
Ilekroć w Ewangelii słyszymy o przebywaniu przy jednym stole z Bogiem, słyszymy o zaproszeniu do stołu. Słyszymy na uczcie,
na której zasiadamy my – goście sproszeni: Pamiętaj, Bóg chce z
tobą być. Pamiętaj, Pan Bóg nigdy swojego zaproszenia do siebie
nie odwołuje. Pamiętaj, On cię wybrał i zna cię po imieniu.
A dlaczego Pan Jezus chce z nami być? Dlaczego woła nas po
imieniu? Ano dlatego, że chce, abyśmy z Nim byli dziś i w wieczności. Ano dlatego, że nie będziemy w wieczności z Nim, jeśli
to bycie z Nim, nie będzie rzeczywistością naszego życia tutaj.
Śmierć przecież nic innego nie czyni, jak jest pieczątką stanu
naszej duszy. Śmierć utrwala to, co zastanie – żyjąc z Bogiem na
ziemi, będziemy z nim w wieczności; nie będziemy w momencie
przejścia przez bramę śmierci, nie będziemy i w wieczności. On
chce z nami tutaj być po to, żeby zaradzić temu wszystkiemu, co
jest biedą naszego życia. On chce z nami być i zaprasza nas do
siebie, bo chce, żebyśmy na ziemi piękniej żyli.
Miejmy świadomość tego, że kiedy spotkamy się z Nim w
wieczności, to On nas Swoja pełnią ogarnie; napełni nasze wnętrze Swoją pełnią, Swoją obecnością. Ale napełni takie naczynie,
które Mu pokażemy. Przez całe nasze życie kleimy jakby naczynie naszego życia. To jest jeden z przykładów wielkiego świętego
i kaznodziei z V wieku: Pamiętaj chrześcijaninie, przez całe życie
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kleisz garnek, który Bóg chce na końcu twoich dni, kiedy spotkasz się z Nim w wieczności, wypełnić Swoją obecnością.
Patrz więc, co przez te życie kleisz... Bo jak
na końcu życia pokażesz Mu naparstek, to naparstek wypełni Swoją obecnością. Podłożysz
Mu szklankę, bo taką szklankę wypracowałeś
przez swoje życie, wypełni szklankę bez reszty
Swoją obecnością. Ukleisz wiadro przez swoje
własne życie, to napełni Swoją obecnością
po brzegi to wiadro... Wszyscy będziemy na
końców czasów, jeśli trafimy do wieczności,
do Niego napełnieni Bożą obecnością, ale nie
jednakowo. Patrz więc, co kleisz przez całe
życie... Patrz jak żyjesz, bo od tego będzie zależało, ile tej pełni Boga będzie w tobie, ile On
ciebie napełni Swoją obecnością. A to klejenie
naczynia to przede wszystkim twórczość.
Cdn.

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)

WSZYSCY DĄŻYMY
DO ŚWIĘTOŚCI

31 października 2014 r. klasa VI z Zespołu Szkół w Skawinkach przygotowała apel pod opieką wychowawczyni
Bogusławy Florek i Pani pedagog Anny Proszczek.
Agata Piechnik
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica
Przewóz), 18 * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks.
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

Odblaskowe Miejsce
Problem bezpieczeństwa w szkole i na drodze jest obecny w
placówkach oświatowych od zawsze. W tym roku jednak nabiera
większego znaczenia w związku z wprowadzeniem obowiązku
noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych
poruszających się po drodze po zmierzchu i w pochmurne dni.
Nie mogło się więc zdarzyć, by ta tematyka nie zyskała w tym
roku szkolnym szczególnej uwagi nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej w Miejscu.
Nasza szkoła uważana jest za bezpieczną i wolną od zachowań
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci. Jednak prewencji
nigdy za wiele, dlatego postanowiliśmy po raz drugi wziąć udział
w akcji „Odblaskowa szkoła” organizowanej przez Małopolską
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komen-

dę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium
Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki i Marszałkowski.
Głównym celem konkursu jest wyposażenie jak największej
ilości uczniów w elementy odblaskowe oraz pokazanie, że szkoła
nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem
akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na
konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania
przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich
inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Bezpieczeństwo dzieci zawsze było jednym z najważniejszych
zadań realizowanym przez wszystkich nauczycieli. Świadczą o
tym nie tylko spotkania z policjantami i prelekcje, ale również
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certyfikaty zdobyte przez naszą szkołę: „Bezpieczeństwo dzieci
w Internecie”, „Szkoła bez przemocy”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Przystępując do akcji jeszcze bardziej poszerzyliśmy
nasze działania i podjęliśmy wymagania zawarte w regulaminie.
Naszym celem było nie tylko wyposażenie uczniów w elementy
odblaskowe, ale przede wszystkich przypomnienie starszym, a
uświadomienie najmłodszym, jak wielką siłę ma jeden mały odblask w ratowaniu zdrowia, a nieraz i życia pieszego.
Szeroko zakrojone działania realizowane były w różnych
formach. Na gazetkach ściennych pojawiły się informacje o obowiązku noszenia odblasków i korzyściach z tego wynikających.
Tematykę tę podejmowali również nauczyciele na zajęciach z
wychowawcą. Zorganizowano konkurs plastyczny „Uwolnij
odblaski” oraz turniej wiedzy o ruchu drogowym, obejmujący
zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.
Wszyscy uczniowie mieli też możliwość poszerzenia swojej wiedzy o bezpieczeństwie na spotkaniu z panem policjantem, które
odbyło się 23.10.14r. w naszej szkole.
Sierżant sztabowy Seweryn Walus – dzielnicowy Posterunku
Policji w Spytkowicach omówił nie tylko wpływ odblasków na
bezpieczeństwo pieszego i rowerzysty, ale też poruszył kwestię
bezpieczeństwa pasażerów w czasie jazdy samochodem, reagowania w razie wypadku i zabezpieczenia się przed kradzieżami
czy włamaniami. Omówione zostały także dotyczące bezpieczeństwa prawa i obowiązki uczniów w szkole. Zaś na zakończenie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące
bezpieczeństwa.
Uwieńczeniem wszystkich prowadzonych działań z zakresu
bezpieczeństwa było spotkanie nauczycieli, uczniów i rodziców
zorganizowane w sobotnie popołudnie, 18.10.2014r. Pogoda dopisała, więc rodzinny piknik „Odblaskowa szkoła” zgromadził
wokół odblaskowej sceny naprawdę całe rodziny. Obecni byli
również zaproszenia goście, m. in. Sołtys wsi – pani Grażyna
Stańczyk. Serdeczne słowa powitania wygłoszone przez panią
dyrektor Bogumiłę Lasoń rozpoczęły nasze odblaskowe święto.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali się publiczności wygłaszając
wiersze, śpiewając piosenki czy bawiąc się w aktorów. Choć spo-

sób przekazu różny – tematyka była wspólna – znaczki odblaskowe. Odbył się też pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy
przygotowany przez uczniów kl. IV wraz z opiekunem.
Po występach zaś zaczęła się najatrakcyjniejsza dla dzieci
część spotkania: konkursy i nie tylko. Dzięki uprzejmości miejscowej OSP uczniowie mogli usiąść za kierownicą wozu strażackiego i własnoręcznie sprawdzić stan jego zaopatrzenia. Później
chętni ruszyli do walki o nagrody. Najpierw rodziny sprawdzały
swoją wiedzę z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego, a
następnie mogły wykazać się talentami sportowymi. Chętnych
do fizycznych zmagań było tak wielu, że istniała obawa, iż spotkanie przeciągnie się do zmroku. Nie byłoby to niebezpieczne,
bo w trakcie imprezy wśród uczestników pojawił się klown,
który każdemu wręczał elementy odblaskowe, zatem nawet po
zmierzchu wszyscy byliby widoczni. Dopingowani przez sąsiadów i przyjaciół uczestnicy zawodów ulegli jednak presji czasu
i zdążyli na rozdanie dyplomów i nagród. Okazały się nimi – a
jakże – wszelakiej maści znaczki, koszulki, worki i inne elementy
odblaskowe. Nagrodzeni zostali zwycięzcy przeprowadzonych
zawodów sportowych. Ogłoszono także wyniki wcześniej zorganizowanych konkursów i najlepszym wręczono odblaskowe
upominki.
Ci, którym wśród tych atrakcji starczyło jeszcze czasu, mogli
nakarmić ciało i ducha, delektując oczy wystawą prac plastycznych „Jesienne pejzaże” autorstwa naszych uczniów, a podniebienia słodkimi pysznościami ze zorganizowanego przez rodziców
bufetu.
Dzięki tej obfitości nagród i atrakcji każdy uczestnik pikniku
uśmiechnięty, zadowolony i obwieszony świecącymi znaczkami
czy koszulkami bezpiecznie wracał do domu. Wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania imprezy, serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że mali i starsi mieszkańcy Miejsca będą
zawsze widoczni na drodze, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasze
Miejsce tego wieczoru było naprawdę odblaskowe. I niech takie
zostanie.
Aneta Dudek, Sabina Żmuda

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.

Spotkanie z policjantem
W poniedziałek, 27 października odbyło się spotkanie z policjantem, sierżantem sztabowym Dominikiem
Ochmanem z Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestniczył w nim także Burmistrz Miasta
Kalwaria Zebrzydowska, pan Zbigniew Stradomski.
Policjant wygłosił pogadankę na temat poruszania się po
drodze oraz zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a
także podkreślił ogromną rolę elementów odblaskowych, które
pomagają być widocznym na drodze. Dzieci miały okazję wykazać się swoimi wiadomościami, a także zadawały liczne pytania,
które ich nurtowały. Wszyscy uczestniczący w spotkaniu otrzy-
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mali z rąk pana Burmistrza elementy odblaskowe i kamizelki,
które przyrzekli codziennie nosić.
Na zakończenie odbyły się zajęcia praktyczne w bezpiecznym
przechodzeniu przez ulicę. Najpierw najmłodsze dzieci - przedszkolaki pod opieką pana policjanta przechodziły przez ulicę, a
następnie ich starsi koledzy i koleżanki.
Spotkanie zakończyła demonstracja wyposażenia pana policjanta. Szczególną radość sprawiło mierzenie kajdanek na
własnych nadgarstkach! oraz możliwość zajrzenia do wnętrza
samochodu policyjnego!
W
imieniu wszystkich dzieci i
uczniów składamy serdeczne
podziękowanie
za pouczające
spotkanie
i
elementy odblaskowe.

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)

Rodzinna Pielgrzymka do Lichenia
10-11.10.2014r.
W dniu 10-11.10.2014r. udaliśmy się na Rodzinną Pielgrzymkę do Lichenia . W pielgrzymce oprócz
uczniów, Rodziców i Nauczycieli uczestniczyły Siostry
Nazaretanki ze swoimi podopiecznymi.
Niezwykłym przeżyciem dla naszej grupy było prowadzenie
sobotniego różańca w bazylice i niesienie figury Matki Bożej
Licheńskiej w czasie wieczornej procesji Maryjnej.
Oto fotorelacja z naszej pielgrzymki.
9 listopada 2014
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Stryszów - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafia.stryszow@neostrada.pl,
parafia@parafiastryszow.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej
sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8, 9:45 (szkolna), 9:45 (kaplica
Dąbrówka), 11:30, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Wojciech
Wasztyl * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Dąbrówka (550), Stryszów (2020)

ZŁOCI JUBILACI
Pary małżeńskie z Gminy Stryszów, które pobrały
się w 1964 roku, świętowały 23 października 2014 r.
w Urzędzie Gminy swe „Złote Gody”. Wójt Jan Wacławski, w asyście przewodniczącego Rady Gminy Antoniego Sadzikowskiego oraz kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Kazimierza Grzybka - wręczyli seniorom
„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Jubilaci otrzymali gratulacje oraz serdeczne życzenia,
były też kwiaty i poczęstunek z lampką szampana.
ZŁOCI JUBILACI 2014
1. Głowacz Stefania i Antoni /Stronie/
2. Klimowska Anna i Antoni /Leśnica/
3. Kiepura Maria i Zdzisław /Dąbrówka/
4. Kozik Alojza i Józef /Stryszów/
5. Kozioł Helena i Marian /Dąbrówka/
6. Master Helena i Szczepan /Łękawica/
7. Mirocha Jadwiga i Stanisław /Stronie/
8. Wróbel Zofia i Leszek /Stryszów/
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������
ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M���
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K�������
9:30, * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768)

Podniesienie jakości usług publicznych
wokół Zbiornika Świnna Poręba
W piątek 24 października w godzinach od 11:00
do 15:00 w hotelu „Młyn Jacka” w Jaroszowicach
odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika
Świnna Poręba”.
W dniu 3 stycznia 2013 Wójt Gminy Mucharz podpisał umowę
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na realizację projektu
„Podniesienie jakości usług publicznych wokół Zbiornika Świnna Poręba”. Projekt, wybrany jako jeden z 24 w ramach konkursu
dotacji dla JST na wsparcie podnoszenia dostępności, jakości i
efektywności usług publicznych, uzyskał dotację w wysokości
650 102 złotych ze środków europejskich i budżetu państwa w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt
wdrażany jest w partnerskiej współpracy 5 gmin: Budzów, Lanckorona, Mucharz, Stryszów i Zembrzyce opartej o podpisane
porozumienie. Projekt potrwa do końca 2014 roku. Głównym
celem projektu jest przygotowanie gmin uczestniczących w
projekcie do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych w
sytuacji gwałtownego zwiększenia zapotrzebowania na te usługi
w związku z zakończeniem budowy Zbiornika Świnna Poręba i
powstaniu nowej atrakcji turystycznej w regionie – Jeziora Mucharskiego.
Konferencję otwarł briefing prasowy, w którym wzięli udział
Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, z-ca dyrektora RZGW
w Krakowie Stefan Sawicki oraz Ziemowit Pochitonow, koordynator projektu.
W dalszej części konferencji p. Ziemowit Pochitonow omówił
kluczowe elementy projektu oraz jego rezultaty i zamierzenia
inwestycyjne wokół jeziora, zaś z-ca dyrektora RZGW w Kra-
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kowie p. Stefan Sawicki przedstawił historię budowy zbiornika
i zasady jego wykorzystania. W panelu dyskusyjnym wójtowie
gmin dyskutowali na temat blasków i cieni współpracy między
samorządami lokalnymi.
Konferencji towarzyszyły dwie wystawy. Wystawa przygotowana przez RZGW obrazowała historię budowy Zbiornika
Świnna Poręba. Druga, przygotowana przez Gminę Mucharz,
przedstawiała gminy Krainy Jeziora Mucharskiego. W konferencji wzięło udział ponad dwustu uczestników. (RK)
www.mucharz.pl

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

PIERWSZY DUSZPASTERZ
TARNAWY DOLNEJ

Z

okazji uroczystości patronalnej św. Jana Kantego przez
dwa dni przebywałem w Tarnawie Dolnej pomagając
w spowiedzi odpustowej i głosząc kazania na niedzielnych Mszach św. Na cmentarzu parafialnym nawiedziłem grób
śp. ks. Wojciecha Bobka, który w dziejach Ślemienia był w kolejności jedenastym wikarym, a pierwszym po dziesięcioletniej
przerwie bez wikariuszy. Razem z miejscowym nadzwyczajnym
szafarzem Rafałem Leńczowskim pomodliliśmy się o spokój jego
duszy, dziękując za lata posługi duszpasterskiej i zaangażowanie
w początki budowy ślemieńskiego kościoła parafialnego, w którym teraz często odprawiam niedzielną Eucharystię. Podczas tej
duchowej rozmowy ze zmarłym kapłanem miałem nieodparte
wrażenie, że chciałby, abym go przybliżył współczesności. Dowodem tego może być m.in. nagłe odnalezienie o nim informacji
w archiwum parafialnym w Tarnawie Dolnej. Także wypowiedź
ks. dziekana Zbigniewa Piwowara jest znamienna. Zapewniał,
że od tegorocznego odpustu zafascynowały go dzieje parafii, w
której proboszczuje od trzech lat.

Ks. Wojciech

(Adalbertus) Bobek, syn
Macieja, rolnika, i Katarzyny z d. Krożel urodził się 12 listopada 1810 roku we Wróblówce [parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu].
Do gimnazjum uczęszczał na Węgrzech. Filozofię studiował w
Koszycach, teologię we Lwowie i Tarnowie. Święcenia kapłańskie
przyjął 2 lipca 1838 roku w Tarnowie z rąk bpa Franciszka Zachariasiewicza. Jako neoprezbiter został wikariuszem w parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej w Łęgu Tarnowskim (obecnie dek.
Żabno, diec. tarnowska), a w latach 1841-1845 pełnił funkcję
wikariusza, współpracownika ks. proboszcza Jana Suwady w
Ślemieniu. Prawdopodobnie rządca parafii ze względu na czekającą go budowę kościoła poprosił o wikariusza. Przy finansowym
wsparciu kolatorów Wincentego i Elżbiety Wielopolskich w 1842
roku rozpoczęła się budowa nowego, murowanego z kamienia kościoła. Natomiast nabożeństwa odprawiano w starej drewnianej
świątyni usytuowanej nad rzeką Łękawką. Organizowano m.in.
piesze pielgrzymki do Krzeszowa na święto św. Anny. Przybywali tam wierni z okolicznych parafii również z Tarnawy Dolnej.
Następnie ze Ślemienia przeniesiono wikariusza do parafii pw.
9 listopada 2014
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św. Wojciecha w Mucharzu, skąd dekretem bpa Józefa Wojtarowicza z Tarnowa z dnia 6 czerwca 1845 roku oddelegowano na
pierwszego duszpasterza Tarnawy. Na miejscu zamieszkał 25
czerwca 1845 roku w wystawionej w latach 1840-1843 nakładem
hrabiego Jana Kantego Wielopolskiego niewielkiej plebanii wraz
z kaplicą. Po wybudowaniu świątyni nadano jej wezwanie św.
Jana Kantego. W ten sposób hrabia uczcił swego Świętego Patrona. Prawdopodobnie stary budynek zwany dziś organistówką to
dawne mieszkanie ks. Wojciecha Bobka.
2 maja 1845 roku dokonano formalnego i praktycznego oddzielenia Tarnawy Dolnej od macierzystej parafii w Mucharzu.
Ponieważ pierwsza mała drewniana świątynia nosiła nazwę
capella localis, więc ks. Wojciecha nazwano primus Capellanus
localis in Tarnawa [pierwszy kapelan miejscowy w Tarnawie].
Za kadencji ks. Wojciecha Bobka ówczesny właściciel Tarnawy
hrabia Władysław Branicki wybudował w latach 1878-1882 na

zboczu Tarnawskiej Góry nową i większą murowaną świątynię
w stylu neoromańskim, którą później wraz z kolejnymi proboszczami wyposażali i ozdabiali wierni. Ks. Wojciech Bobek, cytując
tłumaczenie łacińskiego wpisu w akcie zgonu w 72 roku życia zaopatrzony sakramentami świętymi przez wikariusza [ks. Marcela Narcyza Klimkiewicza, który wspierał chorego proboszcza od
15 X 1879 r. jako vicarius dirigens loci] spokojnie zasnął w Panu
o godz. 10.00 w nocy [2 lutego 1883]. 4 lutego o godz.16.30 odbyła
się importa z plebanii do kościoła, którą to ceremonię prowadził
wicedziekan i proboszcz w Zembrzycach ks. Józef Balcarczyk
rodem z Wilamowic. Dziekan z Mucharza ks. Józef Górkiewicz
5 lutego poprowadził pogrzeb na miejscowy cmentarz parafialny.
Mowę nad grobem wygłosił notariusz dekanalny ks. proboszcz
Tomasz Czapela ze Ślemienia.
Ks. Andrzej Targosz

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)

O kościółku w Tłuczani

Przed laty, myśląc z troską o niszczejącym tłuczańskim kościółku, napisałam: „Samotny i opuszczony
stoi cichutko wśród starych lip, czekając na lepsze
czasy. Czy nadejdą?”
Nadeszły. Już drugi rok trwają prace remontowe mające na
celu przywrócenie dawnej świetności tej zabytkowej świątyni. W
ubiegłym roku podbudowano fundamenty, w bieżącym wymieniono więźbę, pokryto dach drewnianym gontem, obecnie trwa
rekonstrukcja południowej kruchty (tzw. „babińca”) i ganku nad
kruchtą zachodnią. Być może uda się jeszcze przed zimą wykonać elewację z desek.
Do końca remontu jeszcze daleka droga, ale jest już wiele
powodów do radości. Dlatego w niedzielę 19 października 2014
roku Społeczny Komitet Ratowania Kościółka we współpracy
z powstałym kilka miesięcy temu Stowarzyszeniem na Rzecz
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Rozwoju Tłuczani zorganizował wydarzenie mające na celu
promocję Kościółka w Tłuczani oraz innych zabytków powiatu
wadowickiego.
Na uroczystość, która rozpoczęła się obok remontowanego
kościółka, przybyło wielu gości nie tylko z Tłuczani i z gminy
Brzeźnica, ale również z Wadowic, Krakowa i innych miejscowości.
O godzinie 15: 00 proboszcz parafii w Tłuczani ks. Stanisław
Pitek odmówił wspólnie z zebranymi modlitwę różańcową.
Kolejnym punktem programu był koncert Roberta Budzynia.
Wszyscy zebrani w skupieniu wysłuchali utworów wykonywanych przez artystę i nagrodzili go rzęsistymi brawami.
Potem goście mieli możliwość wysłuchania opowieści o historii i teraźniejszości kościółka oraz zwiedzenia jego wnętrza, co
było sporą atrakcją, gdyż, na co dzień jest zamknięty z powodu
remontu.
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Dalsza część uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Tłuczani, gdzie można było obejrzeć wystawę fotograficzną „Zabytki kultury powiatu wadowickiego”.
Tam też wszystkie osoby zaangażowane w ratowanie kościółka otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy w podzięce za trud
włożony w realizacje tego przedsięwzięcia.
Za zaangażowanie i pomoc finansową podziękowania otrzymali m.in. Wójt Gminy Brzeźnica - Bogusław Antos, który
w imieniu Samorządu Gminy Brzeźnica przekazał dotację w
wysokości 60 000 zł, Wojewódzki Konserwator Zabytków –Jan
Jańczykowski za wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przekazaną
dotację w wysokości 200 000 zł.
Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na degustacje
regionalnych potraw. Mam nadzieję, że przygotowane przez nas
potrawy wszystkim smakowały.
W imieniu Społecznego Komitetu ratowania Kościółka oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tłuczani serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy zaszczycili nas swą obecnością. Podziękowania kieruję do: Bogusława Antosa – Wójta Gminy Brzeźnica, Ks.
Stanisława Pitka - proboszcza naszej parafii, Tadeusza Arkita
- Posła na Sejm RP, Józefa Łasaka - Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego oraz członków zarządu powiatu, Władysława Wysogląda – Przewodniczącego Rady Gminy Brzeźnica
oraz radnych gminy. Sołtysów z Gminy Brzeźnica, Dr Stanisława
Karczmarczyka – rzeczoznawcy MKiDN, Beaty Lendy - archi-

tekt, Marka Sawickiego – konserwatora dzieł sztuki, Moniki
Łyczak i Jarosława Łyczaka z Firmy Archeologicznej FRAMEA,
Anety Pąprowicz i Barbary Wójtowicz z Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Krakowie, Grzegorza Galosa – konstruktora, Jacentego Bielawskiego – wykonawcy prac remontowych,
Kazimierza Mostowika – dyrektora CKiP w Brzeźnicy, który jak
zawsze pomógł nam w przygotowaniach, służąc radą, doświadczeniem, użyczając sprzęt.
Dziękuję wszystkim niewymienionym z nazwiska gościom,
którzy wsparli nasze starania o uratowanie Kościółka.
Równie serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich,
którzy pracowali przy przygotowaniach do uroczystości: gotując
potrawy, sprzątając teren wokół kościółka, przygotowując salę w
WDK.
www.brzeznica.pl

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
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Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej

W

iele osób sądzi, że najważniejszym kościołem
papieskim jest bazylika św. Piotra na Watykanie.
Nie jest to prawdą. To bazylika świętego Jana na
Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi

specjalny dzień, przypominający moment jej poświęcenia. Bazylika ta jest jedną z czterech bazylik większych Rzymu. Nazwa
tego miejsca pochodzi od nazwiska starożytnych posiadaczy
tych ziem. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Plantiusa
Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn Wielki pałac ten po9 listopada 2014
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darował papieżowi św. Sylwestrowi I (314-335). Do roku 1308 był
on rezydencją papieży. Gdy w 313 r. cesarz Konstantyn Wielki
wydał edykt pozwalający na oficjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, kazał wybudować obok pałacu okazałą świątynię
pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św.
Jana Ewangelisty. Stała się ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający do niej pałac - siedzibą papieży. Jej poświęcenia dokonał
papież św. Sylwester I w dniu 9 listopada 324 r.
W ciągu kilku wieków panowało tu 161 papieży i odbyło się
pięć soborów powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być
siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej na początku
XIV w. W 1377 r. papież Grzegorz IX przeniósł swą siedzibę do
Watykanu.
Do dziś bazylika laterańska zachowuje swe wyjątkowe znaczenie. W odróżnieniu od trzech pozostałych rzymskich kościołów
patriarchalnych przysługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo
wybrany biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej procesji.
Nad wejściem do świątyni znajduje się łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę tego miejsca:
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis to znaczy:
Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Tu właśnie
papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Tu w
Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla
męczenników. Tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
Bazylika św. Jana na Lateranie jest nieco tylko mniejsza rozmiarem od Bazyliki św. Piotra i od Bazyliki św. Pawła za Murami.
Wnętrze bazyliki jest podzielone kolumnami na pięć naw. Imponujący jest fronton bazyliki z 15 potężnymi figurami u szczytu
(każda o wysokości 7 m): Chrystusa, św. Jana Chrzciciela, św.
Jana Apostoła i doktorów Kościoła. Z balkonu, który jest umieszczony w centrum frontonu Bazyliki, papieże udzielali ludowi
błogosławieństwa apostolskiego. Do wnętrza bazyliki prowadzi

56

9 listopada 2014

pięć potężnych wejść. W nawie głównej stoją także potężne posągi 12 Apostołów i ważniejszych proroków. W nawach bocznych
są nagrobki papieży. Za konfesją, czyli za ołtarzem głównym, pod
baldachimem, gdzie tylko papież odprawia Mszę świętą, znajduje
się bogate prezbiterium, a przy jego końcu przy ścianie na stopniach stoi tron papieski z białego marmuru, wysadzany drogimi
kamieniami tworzącymi artystyczne mozaiki.
Do bazyliki dobudowane jest baptysterium, czyli osobna kaplica z basenem (tzw. pisciną), gdzie katechumenom udzielano
chrztu przez zanurzenie. Kaplica nosi imię Konstantyna, gdyż
są w jej wnętrzu obrazy, przedstawiające żywot tego właśnie cesarza. Obok bazyliki znajduje się osobny budynek wybudowany
na polecenie papieża Systusa V w 1589 r., w którym znajdują się
„Święte Schody” (scala sancta). Według podania są to kamienne
stopnie, po których Chrystus szedł na sąd do Piłata. Przywiezione zostały one z Jerozolimy do Rzymu w roku 326 przez św. Helenę, matkę cesarza Konstantyna I. Te schody pobożni pątnicy tak
wytarli kolanami, że powstały w nich głębokie wyżłobienia.
Dla pozostałych trzech bazylik rzymskich obchodzimy jedynie wspomnienie (na przykład dla bazylik św. Piotra i św. Pawła
- 16 listopada). Dzisiejszy obchód ma jednak rangę święta, a więc
taką, jaka przysługuje parafianom każdej świątyni na świecie w
dniu rocznicy jej poświęcenia. Bazylika laterańska, jako katedra
papieża, jest parafią nas wszystkich, dlatego jako cały Kościół
obchodzimy dziś święto.
Początkowo rocznicę poświęcenia bazyliki obchodzono tylko
w Rzymie. Potem, za sprawą augustiańskich mnichów, święto
zaczęto obchodzić także w innych miejscach. Na stałe do kalendarza liturgicznego weszło ono za sprawą papieża św. Piusa V,
który kazał umieścić je w swoim mszale wydanym w 1570 roku.
W nowym kalendarzu rzymskim zmieniono dotychczasową nazwę święta „dedykacja arcybazyliki Najświętszego Zbawiciela”
na „rocznicę poświęcenia bazyliki laterańskiej”.
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Teksty liturgiczne kierują naszą uwagę na ważną tajemnicę.
Kościół chce dziś wyrazić swoją wielką wdzięczność za wszystkie
świątynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego wiernych
wystawione. Każdy kościół to dom Boży w pełnym tego słowa
znaczeniu, a nie - jak to jest w innych religiach - jedynie dom modlitwy. Kościół zwraca nam uwagę, że wszyscy jesteśmy żywym
domem Bożym. Podobnie jak z poszczególnych kamieni czy cegieł składa się budowla gmachu kościoła, tak i z wiernych składa

się Chrystusowy Kościół. Bazylika laterańska była pierwszą na
świecie katolicką świątynią, w sposób uroczysty dedykowaną
Panu Bogu. Wcześniej świątynie chrześcijańskie były przekształconymi dla celów kultu Chrystusa świątyniami pogańskimi.
W to święto stajemy wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamentem jest Jezus Chrystus, a opoką - Piotr. Przypominamy
sobie o mocnej więzi Kościołów lokalnych ze Stolicą Apostolską.

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)

W duchowej łączności z Tymi,
których kochamy,
o których pamiętamy
i którym pragniemy
spieszyć z pomocą

W naszej Wspólnocie Parafialnej w Witanowicach,
w sobotę 1 listopada uczestniczyliśmy w Nieszporach
za Zmarłych i procesji na cmentarz parafialny. W atmosferze skupienia, modlitwy, zadumy wspieraliśmy
naszych Zmarłych gorącą modlitwą do Boga, prosząc o
wieczny pokój dla Nich.
W kaplicy cmentarnej została odprawiona Msza
Święta. Koncelebrę sprawowało trzech kapłanów: ks.
Józef Wróbel R.M., ks. Bogusław Nagel i o. Marek

Kłaput. Przez cały tydzień również o godz. 15.00 na
cmentarzu odprawiana była Eucharystia za Zmarłych,
połączona z Nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, w
których uczestniczyło bardzo dużo ludzi.
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Naszym Zmarłym pragniemy spieszyć z pomocą poprzez:
- codzienną modlitwę za nich,
- ofiarowanie odpustów zupełnych i cząstkowych,
- zamawianie Mszy Świętych w Ich intencjach,
- dawanie na tzw. wypominki roczne, które czytane są w każdą niedzielę przed Mszą Świętą,
- w miesiącu listopadzie przed każdą Mszą Św. modlimy się
za Zmarłych, których poleciliśmy w tzw. wypominkach jednorazowych,
- przez cały rok w każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana
jest Msza Św. za wszystkich
Zmarłych wypominanych
w naszej świątyni,
- w Niedzielę Wielkanocną modlimy się na cmentarzu za Zmarłych odmawiając modlitwę różańcową,
- każdy z nas przez różnorakie modlitwy i ofiary
pragnie wypraszać wieczną
szczęśliwość w niebie dla
naszych bliskich krewnych,
znajomych, dusz w czyśćcu
cierpiących.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
daj Im wieczne spoczywanie.
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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)

ZŁOCI I DIAMENTOWI JUBILACI
ODZNACZENI W ZYGODOWICACH
Mszą Świętą odprawioną w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woźnikach przez
proboszcza ks. kan. Tomasza Kalisza rozpoczęły się we
wtorek (28.10) gminne uroczystości związane z jubileuszem pożycia małżeńskiego par zamieszkałych na
terenie naszej gminy. Po niej Jubilaci oraz zaproszeni
goście udali się do Domu Strażaka w Zygodowicach,
gdzie odbyła się ceremonia wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie” oraz występy artystyczne.
Jubilatów wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się m.in. ks. kan. Tomasz Kalisz, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak, Radny sołectwa
Woźniki Ireneusz Bałys, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w
Tomicach dh Stanisław Zając oraz sołtysi: Bogusława Kubarek
i Jerzy Rzepa powitał Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch. On
też zwracając się następnie do jubilatów powiedział m.in. „Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy Państwo połączyli swój
los. Przyrzekaliście z ufnością, że będziecie dzielić dobre i złe
chwile, wspomagać się i cieszyć wspólną radością. Mimo różnych
przeciwności losu dotrzymaliście tego (...) Dzisiaj mam okazję i
zaszczyt podziękować za to, jak również pogratulować. Dlatego
też w imieniu władz samorządowych wystąpiłem do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o odznaczenie Was medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Pozwólcie, że zanim nastąpi ten
uroczysty akt dekoracji złożę życzenia: życzę Wam drodzy Państwo - długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i
zadowoleniu oraz zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów;
żyjcie w poczuciu szczęścia i cieszcie się z owoców Waszego pracowitego życia ...”.

„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali: DIAMENTOWE GODY - Kamil i Helena BOGACCY z Witanowic
oraz Stanisław i Irena WOŹNICZKA z Radoczy; ZŁOTE GODY
- Franciszek i Zofia BIES z Tomic, Stanisław i Zofia BIŁKO z
9 listopada 2014
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Tomic, Józef i Józefa BOBIK z Radoczy, Tomasz i Zofia CEBULA
z Tomic, Franciszek i Wiktoria JANUS z Lgoty, Franciszek i Stanisława JIRA z Lgoty, Edward i Maria KALIŃSCY z Tomic, Walenty i Józefa ŁĘCCY z Radoczy, Stanisław i Maria MRUCZEK
z Zygodowic, Edward i Władysława PALETKO z Tomic, Józef i
Władysława SIKORA z Radoczy, Jan i Anna TYRYBON z Tomic
oraz Zofia SZEWCZYK z Zygodowic.
Po poczęstunku, zaproszonym gościom zaprezentowały się w
własnym repertuarem: gospodynie uroczystości - panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Zygodowic oraz panie z Zespołu Śpiewaczego „Woźniczanki” z KGW Woźniki, a do tańca przygrywała
Orkiestra Dęta z Zygodowic.
www.tomice.pl

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)

Prezentacja wybitniejszych osób
pochodzących z Wysokiej
Chciałoby się coś więcej wiedzieć o znakomitych osobach pochodzących z Wysokiej. Czy Wysoka takie ma? Niestety, historia
wrzuciła to w głęboką niepamięć. Oprócz kilku nazwisk wójtów
urzędujących w Wysokiej trudno dziś kogokolwiek ze znaczących
odnaleźć i wymienić. Jeśli chodzi o piastujących urząd wójta, to
znane są dziś takie nazwiska: Józef Korzeniowski (1885)51, Jan
Madoń (1916)52, Jan Korzeniowski (1926), Wojciech Młodzianowski (1927), urodzony w Wysokiej 19 marca 1882 roku.
Nie znamy innych osób piastujących urzędy ani tych, które
zasłynęłyby z talentów, osiągnięć, prac itp. W dziedzinie malarstwa i rzeźby znane są dwie postacie: Andrzej Sikora i Stanisław
Jarguz.
1. Andrzej Sikora, syn Macieja i Katarzyny Tokarz. Ojcem
Macieja był Kazimierz, a Katarzyny - Jan. Maciej Sikora (zmarły w 1834 roku w wieku 36 lat) przybył do Wysokiej z Kleczy;
oprócz Andrzeja miał córkę Mariannę i syna Józefa (ur. 1834).
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Przedtem w metrykach urodzin takie nazwisko w Wysokiej nie
jest spotykane.
Księga chrztów parani Wysoka z 1831 roku (s. 209, nr 33)
zawiera akt urodzenia i chrztu Andrzeja Sikory o następującej
treści: „Andrzej, urodzony 25, ochrzczony 26 listopada, nr domu
60, rodzice: Maciej Sikora, Katarzyna Tokarz ze Stanisławia Górnego, rodzice chrzestni: Wojciech Sikora, rolnik ze wsi Klecza,
Katarzyna Ciapina, wieśniaczka z Wysokiej, ochrzcił ksiądz Józef
Białoński, wikariusz ekspozyt w Wysokiej”.
Księga zmarłych parafii Wysoka z roku 1910 (nr 1) zawiera akt
śmierci Andrzeja Sikory: „Andrzej Sikora zmarł 5, pogrzebany
7 stycznia, nr domu 60, wdowiec po zmarłej Apolonii (1897) z
domu Musz, rolnik, malarz (pictor), lat 79, choroba i przyczyna
śmierci naturalna, zaopatrzony sakramentami świętymi, pogrzebał ksiądz Stanisław Niziołek, ekspozyt”. Sikora został pogrzebany w Wysokiej; jego grób jest już nieznany.
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Księga małżeństw parafii Wysoka (t. 1, rok 1886, nr 4) podaje,
że tenże Andrzej występuje jako świadek przy zawieraniu małżeństwa Piotra Wróbla z Katarzyną. (…)
W kronice parafialnej ksiądz Stanisław Niziołek podał również ważną wiadomość o Andrzeju Sikorze jako malarzu. Podając zestaw przedmiotów nabytych dla parafii i kościoła w 1908
roku, pod numerem 12 pisze: „Dwa obrazy: Serce P. Jezusa i N.
Maryi Panny obok wielkiego ołtarza, by przykryć malowidło
wysockiego malarza - Andrzeja Sikory. Według opowiadania za
namalowanie tych dwóch obrazów: Matki Boskiej Bolesnej i św.
Jana Nepomucena wziął po 50 fl., razem 100. Obrazy sprawiono
ze składek dobrowolnych za 100 fl. Rama, szkło, oprawa 15 fl;”.
Zapis ten potwierdza ustne przekazy, że mieszkaniec Wysokiej
Andrzej Sikora był malarzem, rzeźbiarzem, złotnikiem. Rzeźbił
przede wszystkim w drewnie, malował na płótnie i desce, a nadto
był kompozytorem i twórcą malowidła ściennego. Być może malował i w innych kościołach, nie tylko w Wysokiej.
W Jaworznie (Rynek 9b) żyje jeszcze prawnuczka Andrzeja
Sikory, Helena Ziarko z domu Wróbel. Helena min. pisze tak:
„Ja jestem prawnuczka Andrzeja Sikory. Moja babcia Marianna
[...] Wróbel to córka Andrzeja Sikory. Mój tata Piotr (ur. 1885)
był najstarszym synem babci. Potem była córka Waleria, Michał,
Tomasz, Rozalia i najmłodszy syn Ludwik, mąż Fajconki, który
wyjechał do Kanady. [...] Nas wszystkich nazywali w Wysokiej
malarzycki, a to z powodu, że pradziadek był malarzem. Babcię nazywali malarzonką, a nas wszystkich malarzyckami. [...]
Wiem od mojego taty, że pradziadek namalował także obraz do
Kalwarii Zebrzydowskiej”55. Dziś nie wiemy, co to był za obraz i
gdzie został umieszczony.
Podpis Andrzeja Sikory widnieje pod petycją do Tarnowskiego
Konsystorza Biskupiego z 1885 roku o przysłanie do Wysokiej jakiegoś księdza, który prowadziłby stałe duszpasterstwo we wsi56.
Miejscowa tradycja przekazała też wiadomość, że Andrzej Sikora
jest wykonawcą obrazu Matki Bożej Różańcowej, od ponad stu
lat czczonego przez wiernych w kościele parafialnym. (…)
Fragment z książki ks. Tadeusza Madonia „Wypisy z kościelnych akt wizytacyjnych z lat 1595-1877 i inne dokumenty dotyczące parafii i wsi Wysoka.
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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)

Korowód świętych w naszej szkole
Święta Rita, św. Teresa, św. Faustyna, św. Kinga, św. Tomasz…. i wielu innych świętych „odwiedziło” nasze gimnazjum 31 października. Nie tylko naszą szkołę ale również parafialny cmentarz, gdzie złożyli kwiaty i znicze na grobie Nieznanego Żołnierza
oraz pomodlili się za wszystkich zmarłych.
Cieszymy się, że uczniowie tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do „Korowodu
świętych”i wykazali się wielką pomysłowością w przygotowaniu strojów swoich patronów, świętych i błogosławionych. Zresztą oceńcie sami… Zapraszamy do obejrzenia
galerii z tego wyjątkowego dnia.
www.gimzakrzow.iap.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)

Kwesta na zatorskim cmentarzu
W dniu Wszystkich Świętych na zatorskim cmentarzu przeprowadzono kwestę z inicjatywy TMZZ i Rady
Społecznej Odnowy Zatorskich Zabytków. Zebrano
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7793 tysiące złotych. Cel zbiórki - prace związane z
odnową zatorskich zabytków/nagrobków/. W kweście
uczestniczyło 30 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy
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wsparli datkami to dzieło. W tym roku odnowiony został nagrobek 19 wieczny ,przy wsparciu finansowym
mieszkańców Zatora, rodziny i ludzi dobrej woli.
Przewodniczący Rady Społecznej Odnowy
Zatorskich Zabytków
Wiesław Susek

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

Klucz do mojego serca ma Bóg
Oby każdy z nas mógł tak powiedzieć i tak czuć, pozwalając zamieszkać Bogu w swoim sercu, bo przecież
nasze serca nie znoszą pustki. Nie możemy pozwolić
by w naszym sercu rozgościło się zło. I przed nim chce
nas chronić św. Michał Archanioł. Część druga kazania
odpustowego o tym Patronie – poniżej.
Postać świętego Archanioła podaje nam taką bardzo podstawową informację, że z szatanem, który jest głównym przeciwnikiem Boga, należy podjąć walkę, że trzeba z nim walczyć, ale nie
samemu, lecz zawsze przy pomocy Pana Boga. Współczesny człowiek ma wiele problemów związanych z szatanem. wielu ludzi
mówi: Diabła nie ma; liczy się to, co my przeżywamy tu i teraz.
Liczy się nasza przyjemność.
W wielu środowiskach, kiedy ktoś wspomni tylko diabła, naraża się tym samym na wyśmianie. Tymczasem my, ludzie wierzący, jesteśmy przekonani i doświadczamy tego, że szatan jest i
że jest on tym, który przynosi zło, który przynosi gniew, nienawiść, śmierć, który przychodzi po to, żeby człowieka zniszczyć,
żeby go zatracić. Nigdy nie wolno nam zapominać, że szatan ma
zawsze tylko jeden cel - chce zdobyć moją duszę i będzie o tę du-

szę walczył do końca dni każdego z nas. Nigdy się nie zniechęci,
nigdy się nie znudzi. Zawsze znajdzie pomysł na to, żeby dostać
się do naszego wnętrza.
W Nowym Testamencie mamy 12 razy określonego szatana
jako zło. I Nowy Testament mówi nam, że szatan ma władzę
wejść do człowieka, że umie człowieka wciągnąć w pułapkę,
potrafi go usidlić, a nawet doprowadzić człowieka do śmierci... I
wiemy, że ludzie, którzy otworzyli furtkę dla szatana, wcześniej
czy później zginęli śmiercią tragiczną. Bo takie jest jego działanie, takie jest jego założenie.
Czy my w walce z szatanem mamy jakieś szanse? Przecież to
jest niezwykła istota, która dysponuje potężnym intelektem, o
wiele mocniejszym niż nasze umysły. Naszą szansą jest Pan Bóg,
jest siła pochodząca od Pana Boga i my nie powinniśmy się bać
szatana. Nie powinniśmy się obawiać o walkę z nim. Bo jeśli blisko nas jest Bóg, bo jeśli blisko nas jest Archanioł Michał, to zawsze szatana możemy pokonać. Trzeba nam być tylko czujnymi.
Wzorem do takiej właściwej postawy wobec diabła jest sam
Pan Jezus. Chrystus nie wchodził w relacje z diabłem; kiedy się
Mu diabeł pokazywał, mówił wyraźnie: Jesteś szatanem! Twoje
miejsce jest w piekle. Pan Jezus pokazuje nam, że diabła trzeba
9 listopada 2014
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nazwać po imieniu i trzeba mu pokazać, gdzie jest jego miejsce. A
następnie należy mu wyraźnie powiedzieć: idź precz! Tak czynił
Pan Jezus. Mówił: Idź precz szatanie! Zejdź mi z oczu!
My, moi drodzy, nie bójmy się nigdy diabła, tylko wzywajmy
imienia Pana Jezusa i chciejmy z nim stoczyć tę bardzo nierówną walkę. Bo zło jest silne, bo ono się niepostrzeżenie wkrada w
nasze umysły, serca, czyny, w nasze środowiska. Zło jest coraz
mocniejsze. Ale my jesteśmy w stanie go pokonać. Jesteśmy w
stanie to uczynić, ponieważ mamy siłę pochodzącą z wiary,
mamy siłę pochodzącą z modlitwy, mamy siłę pochodzącą od
samego Boga...
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Do pewnego chrześcijanina przyszedł diabeł z konkretną propozycją. Mówi tak:
- Otwórz, proszę, mam do ciebie pilną sprawę...
- Niestety, ja nie mam kluczy od mojego serca. Do mojego serca ma klucze tylko Bóg - pada odpowiedź. - Poproś zatem o nie
Pana Boga, jeśli zechcesz...
Bracia i siostry w Chrystusie Panu, uczyńmy wszystko w naszym duchowym życiu, aby klucze do naszego serca miał zawsze
jedynie Pan Bóg. Abyśmy Go uwielbiali naszym życiem, naszym
słowem, naszą postawą. Abyśmy się codziennie Panem Bogiem
zachwycali, mieli radość z tego, że żyjemy; mieli radość z tego,
że posiadamy rodziny,
wspólnotę parafialną. I
za bardzo nie martwmy
się tą bestią. A kiedy
już przyjdzie, umiejmy
zawsze powiedzieć: Idź
precz! Ja jestem dzieckiem Pana Boga. Ja
kocham Pana Boga. Ja
wierzę w Jezusa Chrystusa, a moją Matką jest
Matka Najświętsza, Pani
Kalwaryjska.
I zawsze wówczas
będziemy
wychodzić
zwycięsko z tego boju,
który toczyć będziemy
do końca naszych dni...

