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PIERWSZE CZYTANIE Ez 34, 11-12. 15-17 
To mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 
Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozpro-
szonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich 
miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko, mówi Pan Bóg. 
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą 
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie».
Do was zaś, owce moje, to mówi Pan Bóg: «Oto ja osądzę poszczególne owce, barany 
i kozły».

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 15, 20-26. 28 
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bo-
wiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwych-
wstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą oży-
wieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co 
należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże 
królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje sto-
py. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu 
poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, 
aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

EWANGELIA Mt 25, 31-46 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie 
narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 
Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni Ojca 
mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świa-
ta.
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakar-
miliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem 
i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym 
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? ”.
Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w 
ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, 
albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie? ”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
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Franciszek: nie chowajmy Bożych 
darów w kasie pancernej, dzielmy się 

naszymi talentami z drugim człowie-
kiem

Nie istnieją sytuacje ani miejsca zamknięte dla chrześcijań-
skiego świadectwa. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu 
na Anioł Pański. Zachęcając do zrobienia rachunku sumienia z 
talentów, jakie otrzymaliśmy od Boga pytał, ile osób pociągnęli-
śmy naszą wiarą, nadzieją, miłością. Punktem wyjścia papieskiej 
refl eksji była ewangeliczna przypowieść o talentach. Franciszek 
podkreślił, że nie są one po to, by trzymać je w sejfi e, ale po to, 
by dzielić się nimi z drugim człowiekiem, bo tylko w ten sposób 
wzrastają.

„Człowiek z przypowieści przedstawia Jezusa, sługami je-
steśmy my, a talenty są dziedzictwem, które Pan nam powierza. 
Czym jest to dziedzictwo? Jego Słowo, Eucharystia, wiara w Ojca 
niebieskiego, jego przebaczenie… Wiele rzeczy, to, co ma naj-
cenniejszego. To jest dziedzictwo, które nam powierza – mówił 
Franciszek. - Nie tylko mamy je strzec, ale mamy je pomnażać! 
Podczas gdy w powszechnym użyciu termin «talent» wskazuje na 
wyjątkowe umiejętności indywidualne, np. talent muzyczny czy 
sportowy, to w przypowieści talenty oznaczają dobra Pana, które 
On nam powierza byśmy je pomnażali. Dół wykopany w ziemi 
przez «sługę złego i gnuśnego» wskazuje na lęk przed ryzykiem, 
który hamuje kreatywność i owocność miłości. Jezus nie prosi 
nas byśmy trzymali Jego łaskę w kasie pancernej, ale chce byśmy 
posługiwali się nią dla dobra innych”.

Papież podkreślił, że wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy od 
Boga są dla innych, bo tylko w ten sposób wzrastają. „To tak, 
jakby nam mówił: «Oto moje miłosierdzie, moja czułość, moje 
przebaczenie: weź je i zrób z nich szeroki użytek». A my, co z 
tym zrobiliśmy? Kogo «zaraziliśmy» naszą wiarą? Ilu osobom 
dodaliśmy odwagi naszą nadzieją? Ile miłości ofi arowaliśmy bliź-
nim?” – pytał Franciszek. „Dobrze nam zrobią te pytania. Każde 
środowisko, nawet to najbardziej odległe i nieosiągalne może stać 
się miejscem, gdzie talenty będą mogły przynieść owoc – mówił 
Papież. - Nie ma sytuacji ani miejsc, w których niemożliwa byłaby 
obecność i świadectwo chrześcijańskie”.

Franciszek podkreślił, że ta przypowieść zachęca nas do tego 
byśmy nie ukrywali naszej wiary i naszej przynależności do 
Chrystusa oraz nie zakopywali Słowa Ewangelii. Ta przypowieść 
– zaznaczył Papież - jest zachętą do wprawienia w ruch tych 
darów w naszym życiu, w naszych relacjach i konkretnych sytu-
acjach życiowych, jako siły, która oczyszcza i odnawia.

„Tak samo jest z przebaczeniem, które Pan nam daje szczegól-
nie w Sakramencie Pojednania. Nie trzymajmy go zamkniętego w 
nas samych, ale pozwólmy by uwolniło swą siłę, by obaliło mury, 
które wzniósł nasz egoizm, by pozwoliło nam zrobić pierwszy 
krok w zablokowanych relacjach, by zacząć na nowo dialog, tam, 
gdzie nie ma już wzajemnej komunikacji – mówił Papież. - Mu-
simy sprawić, że te talenty, prezenty, dary, które dał nam Pan 
będą dla innych. One wzrastają, przynoszą owoc poprzez nasze 

świadectwo. Pan nie daje wszystkim tych samych rzeczy i na ten 
sam sposób. Zna nas osobiście i powierza nam to, co jest słuszne 
dla nas. Jednak w każdym z nas pokłada ogromne zaufanie. Bóg 
nam ufa, pokłada w nas nadzieję! I to dotyczy każdego z nas. Nie 
zawiedźmy Go!”.

bz/ rv

Środowa katecheza o Kościele: każdy 
jest powołany do świętości

O powszechnym powołaniu do świętości mówił Papież pod-
czas audiencji ogólnej. W ramach cyklu katechez o Kościele Fran-
ciszek przypomniał wspólną godność wszystkich ochrzczonych, 
z której wynika to najwznioślejsze powołanie, o którym przypo-
mniał Sobór Watykański II. A dotyczy ono wszystkich wierzą-
cych, nie tylko wybranych. Jest to bowiem dar miłości, którym 
Bóg obdarza wszystkich, całą wspólnotę wiernych, nie wyłącznie 
duchowieństwo czy osoby zakonne.

„Wiele razy mamy też pokusę myślenia, że świętość jest za-
strzeżona jedynie dla tych, którzy są w stanie oderwać się od 
zwykłych spraw, by poświęcić się wyłącznie modlitwie – mówił 
Papież. – To jednak nie jest tak! Ktoś może myśli, że świętość to 
zamknięcie oczu, zrobienie buzi jak na świętym obrazku, itd. 
Nie! To nie jest świętość! Świętość to coś większego i głębszego, 
co nam daje Bóg. Co więcej, to właśnie żyjąc miłością i dając 
świadectwo chrześcijańskie pośród codziennych trosk jesteśmy 
wezwani, by stawać się świętymi”.

Franciszek zaznaczył, że świętym może być także robotnik 
w fabryce czy księgowy, nie mówiąc o takich uświęcających obo-
wiązkach, jak małżeństwo, rodzina czy wspólnota zakonna:

„Do tego trzeba wiele cierpliwości, by być dobrym rodzicem, 
dziadkiem, matką czy babcią – zaznaczył Franciszek. – Trzeba 
wiele cierpliwości, wraz z którą przychodzi świętość. Jesteś kate-
chetą, wychowawcą czy wolontariuszem? Bądź święty, stając się 
widocznym znakiem miłości Boga i Jego obecności przy nas. I 
właśnie: każdy stan życia prowadzi zawsze do świętości. W domu, 
na ulicy, w pracy, w kościele, w danej chwili i w twoim stanie życia 
została otwarta droga do świętości. Nie zniechęcajcie się iść po 
tej drodze. To właśnie Bóg daje ci łaskę. A tylko tego chce Bóg, 
byśmy byli z Nim w komunii i służyli braciom”.

Papież zachęcił też obecnych do rachunku sumienia z nasze-
go sprawowania się na tej drodze. Jak stwierdził, pomaga on do 
czynienia drobnych kroków ku lepszemu, jak na przykład po-
wstrzymanie się od plotek, rezygnacja z wykrętów, gdy chodzi o 
obowiązki względem dzieci. Ponadto zalecił korzystanie z sakra-
mentu pokuty i modlitwę, na przykład odmówienie Różańca.

„To jest jakiś krok ku świętości. I kolejnych wiele podobnych 
kroczków... Idę ulicą, widzę ubogiego w potrzebie, zatrzymuję się, 
zapytam, dam mu coś – to też krok ku świętości. Małe rzeczy są 
małymi kroczkami ku świętości. A każdy taki krok czyni ludzi 
lepszymi, wolnymi od egoizmu i zamknięcia się w sobie, a otwar-
tymi na braci i ich potrzeby” – powiedział Ojciec Święty.

tc/ rv
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We wtorek po przyjściu ze szkoły Janek zobaczył, że 
mama siedzi przy stole zapłakana. Zaniepokojony, nie 
zdejmując tornistra, wszedł do kuchni.

— Mamusiu, dlaczego płaczesz, czy coś się stało?
Po chwili spostrzegł leżący na stole telegram z czarną 

obwódką. Przyniesiono go przed godziną. Donosił on o 
śmierci dziadka.

— Mamusiu, nie płacz — Janek całuje mamę w poli-
czek. — Dziadek na pewno jest w niebie i jest bardzo 
szczęśliwy. Spotkał Pana Jezusa, który wynagrodzi mu 
wszystkie modlitwy, pacierze, to, że chodził do kościoła 
na Mszę świętą, przyjmował Komunię świętą, że kochał 
nas i był dobry.

Mamusia zdjęła Jankowi tornister i przytuliła go do 
siebie.

— Dziękuję ci. Ja wiem, że nasz dziadek jest w niebie, 
ponieważ zawsze pamiętał o Panu Jezusie, a Pan Jezus 
tych, którzy o Nim pamiętają, wynagradza wiecznym 
szczęściem.

— Każdy spotka się z Panem Jezusem, bo Pan Jezus 
przyjdzie jeszcze raz na ziemię, aby sądzić ludzi przerywa 
Janek i żeby jeszcze bardziej pocieszyć mamę zaczyna 
czytać: — „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i 
księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nie-
ba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte Wówczas ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich 
wybranych z czterech stron świata, od końca ziemi aż do 
szczytu nieba” (Mk 13 24—27).

— Ja wiem, synku — mówi mama — że Pan Jezus 
przyjdzie na ziemię jeszcze raz. Ten sam, który ukazał się 
Apostołom po Zmartwychwstaniu. Zobaczą Go wszyscy 
ludzie, dobrzy i źli. Nie wiemy, jak to się stanie, ale Jezus 
zapowiedział, że przed Jego powtór-nym przyjściem na 
ziemię będą miały miejsce dziwne zjawiska: „Słońce się 
zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać 
z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.” Wszyscy 
ludzie dobrzy, którzy kochają Pana Jezusa, powinni z ra-
dością oczekiwać spotkania z Nim.

Mama otarła łzy i zachęciła Janka, aby pomógł jej 
przygotować obiad. 

POWTÓRNE PRZYJŚCIE 
PANA JEZUSA

KRÓLESTWO BOŻE
(KRÓLESTWO NIEBIESKIE) idea panowania Boga nad światem, 

zapowiedziana i przygotowana w ST. Idea królestwa, znana w religiach 
Wschodu, służyła podbudowaniu sakralnego charakteru władzy ziem-
skiego króla. Stary Testament nawiązał (po zdobyciu Ka-naanu) do sa-
mej idei, ale nadal jej nową treść, wiążąc ją z monoteizmem i -» escha-
tologią. Bóg jest królem, Izraelici poddanymi. Bóg króluje odwiecznie, 
w -> niebie (Ps 11,4) i na ziemi (Ps 47,3). Rozciąga panowanie nad 
wszystkimi (Jr 10,7 i 10), ale wybiera na własność jeden naród (izra-
elski), zawiera z nim przymierze, błogosławi mu i w zamian wymaga 
wierności Prawu (Ps 134,3) na dowód uznania swej królewskiej władzy. 
Królowanie Boga w perspektywie myśli zbawczej (-> zbawienie) ma rys 
religijny i moralny, a nie polityczny. Prorocy ST zapowiadali na czasy 
ostateczne nowe i wieczne królowanie Boga z podkreśleniem roli przy-
szłego króla. Syna Dawida, —  Mesjasza.

Nowy Testament — Do nauki proroków nawiązał Jezus, wysuwając 
temat królestwa na pierwszy plan. Królestwo realizowane przez Jezusa 
Marek zwie Królestwem Bożym, Mateusz — Królestwem niebieskim. 
Oba pojęcia wyrażają tę samą rzeczywistość, z tym, że nazwa -Króle-
stwo niebieskie odzwierciedla myśl rabinistyczną. Znakami nadejścia 
Królestwa niebieskiego są -» cuda. Dowodzą, że szatan, grzech i śmierć 
tracą dominację nad ludźmi.

Królestwo Boże juz nadeszło, ale ustawicznie się rozwija — ilustru-
ją to przypowieści o siewcy, ziarnie gorczycznym, kwasie chlebowym, 
kąkolu i pszenicy, niewodzie (Mt 13). To suponuje istnienie czasu po-
średniego, czasu Kościoła (eschatologia), próby, świadczenia (Dz 1,8; 
J 15,27). W tym punkcie rzeczywistość Królestwa spotyka się z rze-
czywistością -» Kościoła. Królestwo w pełni i doskonałości nadejdzie 
u kresu czasów

(Łk 21,31; Mt 25,34; 1 Kor 15,50). Dopóki nie nadejdzie pełnia, wie-
rzący żyją między juz a jeszcze nie i wołają „przyjdź Królestwo Twoje” 
(Mt 6,19). W fazie przejściowej Królestwa, będącej czasem Kościoła, 
Bóg sprawuje swe rządy nad ludźmi za pośrednictwem -. Jezusa Chry-
stusa (Ap 19,6). U kresu czasów Chrystus, intronizowany na Króla w 
chwili powstania z martwych i wniebowstąpienia (Ap 3,21), przekaże 
królowanie Ojcu (1 Kor 15,24). Wierni dostąpią udziału w chwale Jego 
Królestwa, utożsamionego w wizji nagrody z Królestwem Syna Czło-
wieczego (Mt 13,41 nn). Warunkiem wstępu do Królestwa niebieskiego 
jest -> wiara w Jezusa (Dz 8,12). -> nawrócenie (Mt 18.3), nowe naro-
dzenie (J 3,2 nn) i wypełnianie przykazań, czyli całkowite poddanie się 
Królowi (Mt 7,21; 25,34).  | Jan Pytel
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1. Kiedy Syn Cz³owieczy 
oddzieli jak pasterz owce od 

koz³ów? 

2. Po której stronie 
postawi owce i co do nich 

powie? 

3. Gdzie pójd¹ koz³y? 

Mój Król

Widział świat
Wielkich królów i mocarzy wspaniałych,
A mój Król — Przyjaciel i Brat
Skrył się dla mnie w cieniu Hostii małej.

Pragnie świat
Swoich królów otoczyć przepychem,
Mój Król wzgardził zbytkiem drogich szat,
Swój majestat chleba odział okruchem.

Zdobi świat
Swoim królom laurami skronie. 
A mój - jako chwały kwiat 
Otrzymuje ciernie w koronie.

Kładzie świat
Na ramiona purpurę swym królom, 
A mój w płaszczu pośmiewiska i zdrad, 
Nasycony jest wzgardą i bólem.

Daje świat
Swoim królom berła i trony,
A mój Król od tysięcy już lat
Rządzi światem na drzewie zhańbionym.

Każdy król
Sługi swoje chce mieć godne siebie.
Jeśli Twoim udziałem jest ból -
O mój Królu - chcę być godną Ciebie!

S. Teresa Błaszczyk

PAN JEZUS 
MOIM KRÓLEM 



23 listopada 20146  723 listopada 2014

Wszystkim mieszkańcom gmin: Brzeźnica, Spytkowice, Tomi-
ce, Wieprz, bardzo dziękuję za głosy oddane w ostatnich wybo-
rach do Rady Powiatu na mnie i pozostałych kandydatów KWW 
Jacka Jończyka „Nowoczesny Samorząd”. Będę się starał, aby po 
raz kolejny nie zawieść Państwa zaufania. 

Z wyrazami szacunku 
Józef Łasak 

Rada Powiatu w Wadowicach V Kadencji 
Bożena Flasz, gmina Wadowice (PiS)
Ireneusz Cholewa, gmina Wadowice (PiS)
Bartosz Kaliński, gmina Tomice (PiS)
Zbigniew Małecki, gmina Andrychów (PiS)
Adam Kubik, gmina Andrychów (PiS)
Franciszek Penkala, gmina Andrychów (PiS)
Marek Cimer, gmina Kalwaria Zebrzydowska (PiS)
Jerzy Sikora, gmina Mucharz (PiS)
Eugeniusz Kurdas, gmina Brzeźnica (PiS)
Ryszard Mróz, gmina Spytkowice (PiS)
Maria Wądrzyk, gmina Wadowice (PSL)
Czesława Wojewodzic, gmina Andrychów (PSL)
Leszek Łysoń, gmina Andrychów (PSL)
Józef Fraś, gmina Wieprz (PSL)
Franciszek Żmuda, gmina Brzeźnica (PSL)
Andrzej Górecki, gmina Kalwaria Zeb. (PSL)

Augustyn Ormanty, gmina Kalwaria Zeb. (PSL)
Zbigniew Fraś, gmina Lanckorona (PSL)
Jan Gębala, gmina Stryszów (PSL)
Jacek Jończyk, gmina Wadowice 
(Nowoczesny Samorząd)
Zofia Moskwik, gmina Andrychów 
(Nowoczesny Samorząd)
Józef Łasak, gmina Tomice 
(Nowoczesny Samorząd)
Józefa Rychlik, gmina Kalwaria Zebrzydowska 
(Nowoczesny Samorząd)
Ewa Filipiak, gmina Wadowice (Wspólny Dom)
Mirosława Zybek, gmina Brzeźnica 
(Wspólny Dom)
Paweł Koper, gmina Wadowice 
(Mieszkańcy Razem)
Mirosław Nowak, gmina Andrychów (PO)

To historyczny dzień - tak rozpoczął swoje wystąpienie z okazji 
pozyskania przez Powiat Wadowicki środków z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Starosta Wa-
dowicki Jacek Jończyk. 12 listopada 2014 r. Marszałek 
Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta 
Wadowicki Jacek Jończyk, Wicestarosta Marta Królik 
oraz Skarbnik Powiatu Maria Warchoł podpisali umo-
wę o wartości 10 mln zł na dofinansowanie projektu 
Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w 
Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”.

Starosta podziękował Zarządowi Województwa, 
że po podpisaniu w dniu 31 lipca 2014 r. pre-umo-
wy podjął decyzję o dofinansowaniu tej ważnej dla 
mieszkańców powiatu inwestycji. Dziś jesteśmy dużo 
dalej niż byliśmy na początku kadencji, a pozyskane 
z MRPO środki odciążą budżet powiatu i pozwolą 
szybciej zakończyć budowę nowego pawilonu szpita-
la – powiedział Jacek Jończyk. W jego przekonaniu 
pierwsi pacjenci powinni mieć możliwość skorzy-
stania z pawilonu „E” już w styczniu 2016 r. Jacek 
Jończyk podziękował pracownikom Urzędu Marszał-
kowskiego oraz Starostwa Powiatowego, bo to dzięki 

ich zaangażowaniu i współpracy udało się sprawnie i szybko 
przeprowadzić wszystkie formalności.

Pieniądze dla szpitala 

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

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

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

Tak o Maryi, patronce 
parafi i czczonej w tytule Jej 
Ofi arowania, mówił w ka-
zaniu odpustowym ks. B. 
Zając, rodak z Wadowic, 
podkreślając piękno Maryi, 
a także odnosząc się do tek-
stu „Protoewangelii Jakuba” 
mówiącym o Jej Ofi arowaniu 
w świątyni. Fragment kazania 
– poprzedzony krótkim wstę-
pem – poniżej. 

Oto jest dzień, który dał nam 
Pan...

W dzień odpustu parafi alnego 
stajemy przy ołtarzu Jezusa Chry-
stusa, aby powiedzieć Tej, która 
jest w tytule: Kocham Cię, Matko! 

Była piękna na duszy i ciele 
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Miłuję Cię! Jestem przy Tobie. By to nasze „tak!” wypowiedziane 
z głębi serca zostało przyjęte przez Ojca Niebieskiego w Jezusie 
Chrystusie i Duchu Świętym, a tym samym zostało uczczone Ser-
ce Matki, Serce pełne miłości, na początku tej naszej modlitwy, 
do której zapraszam, uznajmy swoją grzeszność...

Czcigodni Księża;
Wielebne Siostry;
Liturgiczna Służbo Ołtarza – Ministranci i Lektorzy;
Moi Rodacy!

Oto dzisiaj przychodzi nam uczcić Tę, która patronuje, która 
króluje w tytule Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Całe 
piękno i wdzięk Maryi to to, że była piękna na duszy i na ciele. 
I taka jest dzisiejsza treść tego odpustu. Była piękna na duszy i 
na ciele.

 Niewiele wiemy o latach dzieciństwa Najświętszej Maryi 
Panny... Te lata dzieciństwa są milczące – tak jak Jej pokora przez 
całe lata służby w dziele zbawienia. Pismo święte całkowicie po-
mija ten temat dzieciństwa Najświętszej Maryi Panny. Niemniej 
jednak chrześcijanie pragnęli poznać bardziej szczegółowo życie 
Maryi. Było to upragnione i do dzisiaj w sercu niejednego z nas 
jest to pragnienie, byśmy odkryli to, o czym Pismo święte mil-
czy. 

Wiemy, że Pismo święte zachowuje milczenie wobec tej Ko-
biety do chwili Zwiastowania. Ale ludowa pobożność, zainspi-
rowana różnymi ustępami starego i Nowego Testamentu szybko 
wypracowała kilka prostych, zarówno przedstawianych w sztuce, 
jak i w poezji, jak i w chrześcijaństwie, opowieści o latach dzie-
cięcych Matki Jezusa Chrystusa. Jednym z tych epizodów, chyba 

najbardziej reprezentatywnych, jest Ofiarowanie Maryi. Maryja 
została ofiarowana Bogu przez swoich rodziców – Joachima i 
Annę w świątyni jerozolimskiej. Tak samo jak inna Anna, mat-
ka proroka Samuela, która ofiarowała swojego syna na służbę 
Bogu w przybytku Bożym. I tak samo wiele lat później Maryja 
z Józefem, którzy zaniosą nowonarodzone Dziecię – Jezusa – do 
świątyni, aby go ofiarować Panu... 

Ściśle rzecz biorąc nie istnieje historia tych lat życia, lat dzie-
cięcych Maryi, tylko to, co przekazała nam tradycja. A pierwszy 
tekst pisany odnoszący się do tego wydarzenia to „Protoewan-
gelia Jakuba” – apokryficzny tekst z II wieku. Apokryficzny, to 
znaczy, nienależący do kanonu ksiąg natchnionych przez Boga, 
co jednak nie wyklucza faktu, że niektóre z tych opowieści za-
wierają pewne prawdziwe elementy. W „Protoewangelii Jakuba” 
czytamy, że małe Dziecię – mała Marysia, mała Maryja – zostaje 
przyniesiona do świątyni i ofiarowana Bogu. Maryja w świątyni... 
Całe Jej piękno, cały jej wdzięk zawierał się w tym, że była piękna 
w duchu i na ciele; była dla Pana. I taka jest treść teologiczna tego 
święta Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 

I w tym kontekście jest kilka zdań w Świętej Księdze, odno-
szących się do Niej:

W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić 
świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w 
mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja 
władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości 
Pana,w Jego dziedzictwie (Syr 24, 10-12).

Cdn.
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Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Wadowice za udział 
w pierwszej turze wyborów samorządowych. Wybraliście Państwo radnych 

gminnych i obdarzyliście mnie zaufaniem, dzięki czemu mogę uczestniczyć w drugiej 
turze wyborów na burmistrza Wadowic. Dziękuję także za możliwość realizacji 

programu „Zgoda, Zdrowie, Rozwój, Praca”, jaka się obecnie przed naszymi 
mieszkańcami otwiera. Miejmy nadzieję, że już wkrótce rozwiążemy największe 

problemy naszych czasów, takie jak brak pracy, drożyzna, upadek służby zdrowia. 
Będzie to moja ostatnia kadencja na stanowisku burmistrza i moim marzeniem jest, 

aby zapewnić wszystkim naszym mieszkańcom pracę, dach nad głową 
i bezpieczeństwo zdrowotne. Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i gorąco proszę o 

udział w wyborach 30 listopada.
 

Z wyrazami szacunku – Ewa Filipiak

Podziękowanie

Powitanie papieża Jana Pawła II chlebem i solą 
Wadowice 16 VI 1999
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Rozważając wyniki ostatnich wyborów do władz samorządowych w Wadowicach, ja-
sno dostrzegam, że czytelnicy naszego biuletynu kierowali się właściwym osądem. 
Pragną mieć przy rządach tych, których znają - jako dbających o drugiego człowie-
ka.

Myśląc o wyborach w Wadowicach, przychodzi mi na myśl los starego, dobrego małżeństwa. 
Często wypominają sobie, że mogłoby być lepiej, lecz nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Wi-
dzą, ile dobrego dzięki tej wspólnocie przeżyli. Choć byli nieraz kuszeni, by zrezygnować z tej 
wybranej kiedyś osoby, a wybrać nową - to jednak są wierni. Nie zdradzają. Wciąż żyją razem.

Wielu z nas jest kuszonych mirażem nowego rządzenia. Słyszą, że wtedy wszystko byłoby lep-
sze. A ja jestem przekonany, że nagle to przychodzą tylko tragiczne zdarzenia. Szczęście trzeba 
wypracowywać. Na co dzień można go nawet nie zauważyć.

Choć u ciebie, stara wadowicka władzo, tyle wad — to jednak bez ciebie cóż byłby wart wado-
wicki świat.

RZĄDZIĆ TO DBAĆ 
O DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Ks. Infułat Jakub Gil



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

23 listopada 201412 

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

 1323 listopada 2014

Było życie św. Rafała Kalinowskiego, 
które obrodziło w obfi te dobro. Tak je 
określił w czasie odpustu o. Benedykt 
Belgrau, który w niedzielę 16 XI wygło-
sił kazanie poświęcone osobie wielkiego 
karmelity i patrioty – św. Rafała. W 
pierwszej części słowa, zamieszczonej 
poniżej, jest mowa o czasach i klimacie, 
w jakim przyszedł na świat i kształtował 
dziecięcą osobowość przyszły święty. 

Wczoraj minęło dokładnie 107 lat od śmierci 
świętego Rafała Kalinowskiego. Zmarł tu, w tym 
klasztorze, jako przeor w swojej celi zakonnej na 
pierwszym piętrze. Jego droga życiowa była dłu-
ga, bo prowadziła z Wilna, poprzez Petersburg, 
Syberię, Europę Zachodnią i zakończyła się tutaj. 
Była usłana cierpieniem, walką, trudnymi chwi-
lami, ale i nie zabrakło chwil pięknych, wznio-
słych, oświeconych łaską Bożą. Jego życie było 
wypełnione pracą i modlitwą. To było nieustanna 
współpraca z łaską Bożą. Jego życie można porównać do dojrza-
łego snopu zboża, w który wszystkie kłosy są pełne dorodnego 
ziarna dobrych uczynków. Boscy żeńcy, aniołowie, zebrali ten 
dojrzały snop i przenieśli do Boskiego spichlerza.

Dzisiaj 16 listopada. Święto Matki Boskiej Ostrobramskiej - 
czyli inaczej Matki Bożej Miłosierdzia. Trzeba, abyśmy w duchu 
przenieśli się do Wilna. Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej sięga 
połowy XVII wieku. W 1668 roku magistrat miasta Wilna od-
dał pod opiekę karmelitów obraz Matki Bożej na Ostrej Bramie 
pozwalając wybudować kaplicę na bramie miejskiej. Karmelici 
zaczęli rozszerzać nabożeństwo do Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Odtąd cześć obrazu zaczyna nabierać nowego charakte-
ru. Zbudowano najpierw małą drewnianą kaplicę przy Ostrej 
Bramie. A w roku 1720 wybudowano nową murowaną kaplicę. 
A skoro przybyli karmelici, to powstało też tam sanktuarium 
szkaplerzne.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej miało ogromny 
wpływ na rozwój życia religijno-moralnego nie tylko dla Wilna, 
ale i dla całej Litwy. Zwłaszcza w trudnym okresie zaborów było 
ostoją wiary i polskości. Tutaj modlił się Adam Mickiewicz, Ju-
liusz Słowacki, Józef Ignacy Kraszewski. Do Matki Miłosierdzia 
przybyli na pożegnanie fi lareci z Mickiewiczem, w dniu odjazdu 
na wygnanie. W okresie od powstania listopadowego do stycz-
niowego kult Ostrobramskiej Pani stał się tak powszechny, że 
przeniknął do literatury pięknej i stał się źródłem inspiracji dla 
wielu poetów.

Wilno w XIX wieku to zetknięcie katolickiej kultury za-
chodniej z prawosławną kulturą Wschodu. Katolicyzm uosabia 
polskość, prawosławie wpływy rosyjskie. Katolicy, Polacy - to 
autochtoni. Prawosławni, Rosjanie -element napływowy.

Zewnętrznym objawem było nabożeństwo do Matki Bożej 
- tak żywe jak nigdzie. W kaplicy wzniesionej pośrodku ulicy 

znajdował się obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Dzień w 
dzień lud wileński gromadził się tłumnie przed kaplicą 
ostrobramską, aby uczestniczyć we Mszy świętej i w wie-
czornych nabożeństwach.

Można tam było spotkać ludzi klęczących na bruku ulicy 
o każdej porze dnia, a nawet nocy. Nastrój, jaki panował w 
tym sanktuarium był tak potężny, że ogarniał nawet inno-
wierców. Modlili się tu prawosławni, protestanci, kalwini, a 
nawet żydzi przechodząc pod Ostrą ramą z uszanowaniem 
zdejmowali czapki. Nikt nie śmiał zakłócić panującego tam 
pobożnego nastroju, pomimo, że była to jedna z najruchliw-
szych ulic miasta. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 
znajdował się w każdym polskim domu, zawsze ozdobiony 
kwiatami i w blasku palącej się przed nim lampy oliwnej.

l września 1835 roku w Wilnie przy ulicy Niemieckiej 
urodził się Józef Kalinowski. Wychował się w klimacie ma-
ryjnym. Rodzice jego byli ludźmi szczerze praktykującymi i 
głęboko pobożnymi.

Cdn.

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

Dnia 10 listopada 2014 r. w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie 
Średnim odbyła się uroczysta akademia z okazji 96. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

Uczniowie klasy III gimnazjum, przy wsparciu piątoklasi-
stów, zaprezentowali program artystyczny, w którym przybliżyli 
drogę naszej ojczyzny ku wolności. Podczas występu przedsta-
wiono sytuację polityczną Polski przed zaborami. Następnie 
uczniowie klasy V zaprezentowali wybrane fakty z historii na-
szego państwa. Na koniec wskazano przyczyny, które pomogły 
naszej ojczyźnie wrócić na mapy Europy.

Druga część uroczystości to międzyklasowy konkurs pieśni 
niepodległościowych, czyli popularna „bitwa na głosy”. Każda 
z klas zaprezentowała wybraną pieśń patriotyczną, a nad oceną 
występów czuwała komisja, której honorowym przewodniczą-
cym był Burmistrz Zbigniew Stradomski.

Wybór zwycięzców był bardzo trudny, wiec zdecydowano, że 
wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Burmistrza (w postaci 
mega pizzy!) otrzyma każda z klas. To Święto na pewno na długo 
pozostanie w pamięci uczniów.

Święto niepodległości 

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

W 1620 r. został założony przez karmelitów bosych klasztor w 
Goa w Indiach, który wydał dwóch męczenników: bł. Dionizego 

29 listopada

Błogosławieni męczennicy Dionizy i Redempt

od Narodzenia Pańskiego i bł. Redempta od Krzyża, zamordowa-
nych na Sumatrze w 1638 r. Nakłaniano ich do przyjęcia islamu. 
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

Narodowe Święto 11 listopada 2014 r. uroczyście obchodzo-
ne było w całej Polsce. Również w Brzeźnicy nie zapomniano o 
upamiętnieniu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, 
po 123 latach zaborów.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny 

odprawionej przez Ks. Adama Lenarta i ks. Grzegorza Medonia. 
Uroczysty przemarsz pod pomnik prowadziła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Sosnowic. Wartę honorową pełnili harcerze 51 
Drużyny Harcerskiej Wędrownicy z Brzeźnicy. Pod pomnikiem 
poległych delegacje samorządowców, przedstawicieli szkół,  Kół 

Uroczyste obchody Święta 
Niepodległości 

Wobec stałości w wierze, po miesiącu tortur, zostali ścięci wraz 
z innymi wiernymi. Obaj karmelici zostali beatyfi kowani przez 
papieża Leona XIII w dniu 10 czerwca 1900 roku.

Piotr Berthelot urodził się 12 grudnia 1600 r. w Honfl eur w 
Normandii. Był synem kapitana statku; sam też wcześnie został 
marynarzem. Współcześni opisywali go jako przystojnego, krę-
pego mężczyznę, dociekliwego i odważnego. Pierwszy raz wyru-
szył na morze w wieku 12 lat. Gdy miał lat dziewiętnaście, okręt, 
na którym płynął, został na Dalekim Wschodzie zaatakowany 
przez piratów holenderskich i spalony. Piotr uciekł, by nie pójść 
na służbę do protestanckich zdobywców, i udał się do Malakki. 
Tam zaciągnął się do marynarki portugalskiej, gdzie za odwagę 
otrzymał tytuł szlachecki i nominację na kapitana i kosmografa 
króla Portugalii. Zyskał sławę jako kartograf, a jego mapa archi-
pelagu Sumatra jest do dziś przechowywana w muzeum. Mimo 
otwierającej się przed nim kariery w marynarce, wstąpił w 1635 
r. do karmelitów bosych i przyjął imię Dionizy od Narodzenia 
Pańskiego. Jego przewodnik duchowy, o. Filip, twierdził, że już w 
nowicjacie był przykładem cnót religijnych. Dionizy miał też dar 
kontemplacji.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 
sierpnia 1638 r. Został skierowany 
do dyspozycji wicekróla Indii, który 
właśnie wysyłał poselstwo do maho-
metańskiego władcy Sumatry - sułta-
na Acehu. Dionizy jako przewodnik i 
tłumacz (znał język malajski) wyru-
szył na tę misję, towarzysząc Francisz-
kowi Sousa de Castro, ambasadorowi 
Portugalii. Wszyscy uczestnicy misji, 
zdradzeni przez wrogo do nich na-
stawionych Holendrów, zostali uwię-
zieni zaraz po przybiciu do Acehu.
Ojcu Dionizemu w podróży towarzy-
szył brat Redempt (Tomasz Rodriguez 
da Cunha). Urodził się on w 1598 r. 
w Pfaredes w Portugalii. W młodym 
wieku wyjechał do Indii Wschod-
nich, gdzie pełnił służbę wojskową. 

Był członkiem straży gubernatora Meliapor. Doszedł do stopnia 
kapitana i dowódcy straży. Wstąpił do Karmelu i otrzymał imię 
Redempt od Krzyża. Jako brat zakonny złożył śluby w 1615 r. W 
klasztorze w Goa pracował jako furtian i zakrystian.

Brat Redempt był człowiekiem bardzo przyjaznym i miłym. 
Gdy został przydzielony do ekspedycji na Sumatrę, zażartował 
do współbraci, że powinni zacząć malować jego portret jako mę-
czennika. To właśnie on prawdopodobnie jako jeden z pierwszy 
poniósł męczeńską śmierć przez ścięcie.

Uwięzieni karmelici byli namawiani do odejścia od wiary ka-
tolickiej, ale podtrzymywani na duchu przez o. Dionizego nie zro-
bili tego. Wszyscy ponieśli śmierć. Zwolniono jedynie ambasadora 
Franciszka Sousa de Castro, bo jego rodzina wpłaciła duży okup.
O. Dionizy został zabity jako ostatni. Poniósł śmierć męczeńską 
29 listopada 1638 r. przez uderzenie mieczem w głowę tak, że 
rozpadła się na dwie części. Do końca umacniał swoich współto-
warzyszy w wierze.
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Gospodyń Wiejskich i harcerzy złożyli kwiaty i zapalone znicze. 
Po wysłuchaniu koncertu orkiestry dętej wszyscy udali się do sali 
CKiP gdzie młodzież z Gimnazjum w Brzeźnicy zaprezentowa-
ła widowisko słowno-muzyczne poświecone odzyskaniu przez 
Polskę Niepodległości. Na koniec obchodów zaprezentował się 
zespół „Czerwone korale” skupiający panie ze stowarzyszenia 
Nowoczesna Gospodyni.

W uroczystości udział wzięli m.in. Wójt Gminy Bogusław 
Antos, Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Katarzyna So-
larska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Wysogląd, 
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk 
oraz dyrektor Aleksandra Cieślar, a także Radni Gminy Brzeźni-
ca, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych.

www.ckbrzeznica.pl

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

11 listopada to dzień mający duże znaczenie dla naszego Na-
rodu. W 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodle-
głość. Właśnie mija 96. rocznica tego ważnego wydarzenia. 

  Dziś w naszej szkole odbył się apel upamiętniający bohate-
rów z tamtego okresu. Młodzież starała się również odpowiedzieć 

na pytanie, czym dla niej jest dziś Ojczyzna. Montaż słowno-mu-
zyczny przygotowany przez Panie Elżbietę Trzop i Sabinę Lasek 
pozwolił na chwilę zadumy i refl eksji.

www.gimnazjumbudzow.ro-dan.com

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

Wielka to radość i ogromny zaszczyt, że największy z Pola-
ków urodził się i wychował tak blisko nas. I choć dzisiaj już nie 
ma Go z nami, to jednak wciąż ma wpływ na nasze życie. Ogląda-
my relacje z Jego pielgrzymek, czytamy książki Jemu poświęcone 
i zastanawiamy się co zrobić, aby to dziedzictwo nie odeszło w 
zapomnienie.

Gdy została ogłoszona data kanonizacji Jana Pawła II, poja-
wiła się propozycja, aby gimnazjum nr 2, które nie miało swojego 

patrona, wzorowało się właśnie na tym wspaniałym świętym. Po 
całym roku przygotowań ustalono datę nadania imienia i po-
święcenia pięknego sztandaru na dzień 25 października 2014 r. 

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej przez ks. 
Infułata Jakuba Gila, ks. Prob. Zbigniewa Bizonia, ks. Andrzeja 
Leśnego i ks. Mirosława Lenarta. Ks. Infułat w kazaniu opowie-
dział historię chłopca, który miał możliwość stać się bogatym, 
ale wolał pomóc potrzebującym. Nakreślił także dzieciom i mło-

Św. Jan Paweł II – 
patron gimnazjum nr 2 w Choczni
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dzieży jakich wyborów powinni dokonywać, mając tak wielkiego 
patrona. Poświęcił także sztandar i obraz św. Jana Pawła II.

Po Mszy św. miała miejsce cześć artystyczna, która ze wzglę-
du na świętość patrona odbyła się kaplicy. Uczniowie pomogli 
zgromadzonym na nowo zachwycić się postacią Jana Pawła II. 
Pokazali jak ważne było Jego życie i Jego nauczanie i dlaczego 
właśnie ta osoba została patronem naszego gimnazjum. Wystąpił 
także chór naszej szkoły i zespół taneczny.

Część oficjalna miała miejsce w sali gimnastycznej szkoły. 
Rozpoczęła się poświęceniem przez księdza Infułata tablicy 
pamiątkowej, którą odsłoniły pani Burmistrz Ewa Filipiak oraz 
dyrektor szkoły pani Małgorzata Bryndza. Podczas części oficjal-
nej odczytano akt nadania imienia, nastąpiły okolicznościowe 
przemówienia, dyrektor szkoły przekazała sztandar uczniom, 
zaprezentowano hymn szkoły. Uroczystości towarzyszyli liczni 
zaproszeni goście.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji tej uroczystości. Życzymy uczniom, rodzi-
com i nauczycielom, aby święty Patron był inspiracją i mobilizo-
wał w pięknym dziele wychowania i przekazywania wiedzy.

Ks. Robert Młynarczyk – katecheta 

Poniżej zamieszczamy przemówienia p. Dyrektor i 
przewodniczącej Rady Rodziców:

Pani Burmistrz, Panie Kuratorze, księże Infułacie, szanowny 
panie Eugeniuszu ,Szanowni Goście, Grono Pedagogiczne, Ro-
dzice, Drodzy Uczniowie!

Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny, czekaliśmy na niego 
wszyscy. Napisze on kolejne karty historii naszego choczeńskie-
go gimnazjum, Gimnazjum, które liczy sobie 12 lat, do którego 
uczęszcza obecnie 56 uczniów, uczących się w 3 oddziałach. 
Szukałem Was.... Teraz Wy mnie znaleźliście! Tak Jan Paweł II, 
wielki Polak, przemówił do naszej szkolnej społeczności.” Nie 
ukrywam ,że od chwili powstania gimnazjum moim pragnie-
niem było znalezienie takiego patrona dla gimnazjalistów, który 
będzie dla nich wielkim przykładem dobroci, miłości, szacunku 
dla drugiego człowieka, a przede wszystkim człowiekiem, który 
nade wszystko ceni potrzebę kształcenia, rozwijania się i zdoby-
wania wiedzy. Chciałam również, aby był to patron, który swoimi 
przekonaniami kontynuowałby wielkie dzieło patronki szkoły 
podstawowej- Świętej Królowej Jadwigi. Bo przecież ta młoda 
osoba, która żyła w XIV wieku tak ukochała wiedzę, czuła taką 
potrzebę kształcenia się, że cały swój majątek przekazała na od-
nowienie Akademii Krakowskiej, interesowała się wieloma dzie-
dzinami życia, otaczała się ludźmi światłymi i wykształconymi. 
Gdyby jej życie nie zakończyło się tak szybko i tak tragicznie, 
pewnie na niwie nauki dokonałaby jeszcze wiele. I Jan Paweł II, 
święty człowiek, wielki papież, który w bardzo podeszłym wie-
ku, przybity nie jedną chorobą i cierpieniem potrafił znaleźć tak 
wspaniały kontakt z młodzieżą, nie tylko podczas światowych 
dni młodzieży, ale i na co dzień. Te dwie różne postaci historia 
połączyła jedną wspólną datą. Dzień 16 października to dzień ko-
ronacji Jadwigi na królową Polski i dzień wyboru Karola Wojtyły 
na papieża. 
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Dziś, 25 października 2014 roku, w obecności Szanownych 
Gości i przyjaciół nastąpiło uroczyste nadanie naszemu Gimna-
zjum imienia Św. Jana Pawła II i poświęcenie pięknego sztanda-
ru. 

Na mój wniosek Rada Pedagogiczna podjęła we wrześniu 
ubiegłego roku decyzję o nadaniu imienia szkole. W tym celu w 
październiku 2013 roku rozpoczęliśmy wiele działań dydaktycz-
no-wychowawczych przybliżających nam sylwetkę wybranego 
przez uczniów, rodziców i nauczycieli Patrona.

W ramach akcji Patron staraliśmy się organizować wiele 
spotkań, których myślą przewodnią były słowa kierowane szcze-
gólnie do młodych ludzi. Pamiętaliśmy je, gdy mówił do nas „Wy 
jesteście przyszłością świata”- Ogromnie wiele zależy od Wasze-
go człowieczeństwa.”

Nie pozostawaliśmy obojętni na taką wiarę w naszą mądrość 
i siłę. Bardzo chcieliśmy poznać naszego Patrona. Odwiedziliśmy 
razem z nauczycielami miejsca, które były bliskie Ojcu Świętemu 
- Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Zakopane. Zbie-
raliśmy materiały z wielu książek i czasopism, przygotowaliśmy 
albumy i ciekawe gazetki. Odkryliśmy Wielkiego Człowieka, 
obdarzonego ogromną wiedzą, zatroskanego o los mieszkańców 
naszej planety. Bezprecedensowym wydarzeniem była realizacja 
projektu autorstwa pani Agnieszki Pająk i księdza Roberta Mły-
narczyka Małopolskimi Śladami Jana Pawła II. Był to cykl wy-
cieczek po miejscach związanych z życiem papieża. Odkrywanie 
naszego Patrona ukazało nam nie tylko duchowego przywódcę 
Kościoła, ale wspaniałego Polaka - patriotę, podróżnika, miło-
śnika teatru, literatury, sportu, przyjaciela młodzieży i wielki 
autorytet moralny.

Utwierdziło nas w przekonaniu, że Jan Paweł II jest bez 
wątpienia wzorem dla nas wszystkich. Poznając życie i naukę 
Jana Pawła II uczyliśmy się wspólnie, uczniowie, nauczyciele i 
rodzice.

Poprzez te działania nasi uczniowie przekonali się, że byli dla 
Papieża bardzo ważnymi. Często kierował do nich słowa wiary 
w ich mądrość, podnosił na duchu, wskazywał jak żyć. I chociaż 
dzisiaj niewielu z nich pamięta Ojca świętego, bo w chwili jego 
śmierci albo byli małymi dziećmi, albo w ogóle ich jeszcze nie 
było, to przecież od niego uczymy się, by

 „nie ulegać słabościom,
nie dać się zwyciężyć złu,
poznawać sens pracy, która
czyni człowieka lepszym i duchowo dojrzalszym.”

Nas, wychowawców młodego pokolenia Jan Paweł II utwier-
dził w przekonaniu, że „nie ma większego bogactwa w narodzie 
nad światłych obywateli.”

Przyrzekamy, że mottem naszych codziennych dzia-
łań będą słowa Wielkiego Wychowawcy Jana Pawła II - św. 
Jana Bosko: napisane z okazji jego setnej rocznicy śmierci:
„Prawdziwy wychowawca uczestniczy w życiu młodzieży. Intere-
suje się jej problemami, stara się poznać jej zapatrywania, uczest-
niczy w jej życiu sportowym i kulturalnym, w jej rozmowach: 
jako dojrzały i odpowiedzialny przyjaciel wskazuje dobre cele i 
drogi do ich osiągnięcia...”

W takim klimacie pedagogicznej obecności wychowawca nie 
jest ważny za przełożonego lecz za ojca, brata i przyjaciela.

Jestem przekonana, że uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Choczni 
uwierzyli w siłę słów Wielkiego Patrona:

„Jeśli będziecie tym, czym chcecie być, zapalicie cały świat...”
Myślę, że nasi uczniowie rozumieją już potęgę siły tej wiary w ich 
możliwości.

Jedyny, niepowtarzalny, moralny autorytet Ojca Świętego 
i miłość, którą obdarzył wszystkich, a w szczególności dzieci i 
młodzież, zdecydowały, że społeczność naszej szkoły wybrała 
Jana Pawła II Papieża na patrona Gminnego Gimnazjum Nr 2 w 
Choczni.

mgr Małgorzata Bryndza – dyrektor ZS nr 2 w Choczni

Szanowni Państwo! Dzisiejszy dzień jest ważnym wydarze-
niem w życiu naszej społeczności lokalnej i na zawsze zapisze się 
na kartach historii. 

Oto święty Jan Paweł II został patronem tutejszego gimna-
zjum, szkoła otrzymała sztandar oraz została odsłonięta pamiąt-
kowa tablica. To bardzo doniosła chwila. 

W imieniu wszystkich rodziców dzieci Zespołu Szkół nr 2 
w Choczni, zarówno tych, których dzieci kiedyś uczęszczały do 
tej szkoły, jak i tych, których dzieci obecnie do niej chodzą, jak i 
tych rodziców, których dzieci w przyszłości będą uczęszczać do 
tej placówki, pragnę podziękować osobie, bez której nie byłoby tej 
uroczystości - Pani Dyrektor Małgorzacie Bryndzy. Dziękuję. 

Nikt z nas nawet nie marzył o tym, że Zespół Szkół mógłby 
mieć drugiego patrona. Pani Dyrektor nie tylko o tym pomyślała, 
ale również zaczęła te marzenie spełniać. A kto będzie lepszym 
drogowskazem dla młodych ludzi w gimnazjum, jak nie nasz ro-
dak i największy z Polaków - święty Jan Paweł II. I od myśli Pani 
Dyrektor przeszła do czynów. Zaplanowała i konsekwentnie re-
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alizowała zamierzony cel, a dzisiejszy dzień jest ukoronowaniem 
jej trudu i zaangażowania. Oczywiście takie wydarzenie wymaga 
współpracy wielu osób, które oczywiście nie sposób wymienić, 
ale to Pani Dyrektor była tą machiną napędzającą. Niech te 
skromne kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Bez Pani 
nie byłoby dzisiaj tej uroczystości. Dziękujemy.

Taki patron to również zobowiązanie. Jan Paweł II mówił: 
,,Wy magaj cie od siebie choćby in ni od was nie wymagali.” Dlate-
go uczniom życzymy znalezienia przyjemności w poszukiwaniu 

wiedzy, w dążeniu do doskonałości, w podejmowaniu wysiłku. 
Niech Jan Paweł II będzie dla was drogowskazem w kształtowa-
niu swoich osobowości. Pomocą na pewno zawsze będą służyć 
wam nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 w Choczni. Przy okazji 
dzisiejszego święta Rada Rodziców przekazuje do biblioteki 
książki, które pomogą Wam tę wiedzę pogłębiać i przybliżą po-
stać waszego patrona. 

p. Joanna Gawęda – przewodnicząca Rady Rodziców ZS
 nr 2 w Choczni

Światowe Dni Młodzieży - największe wydarzenie zrze-
szające młodzież z każdego zakątka świata w jednym miejscu. 
Pozwala im to na wspólną integrację poprzez wyznawanie 
wiary, daje możliwość zobaczenia jak wielu ludzi żyje w sposób 
tak podobny do naszego jak i też wspólne oddanie czci Bogu.
 Pomysłodawcą i promotorem tego przedsięwzięcia był święty Jan 
Paweł II, który to w 1985 roku zgromadził w Rzymie ponad 300 
tysięcy osób. W późniejszych latach ta liczba wzrastała nawet do 
4 milionów młodych ludzi w Manili. W 1991, kiedy ŚDM odbyły 
się w Częstochowie. W ów czas na miejsce spotkania przybyło 
prawie półtorej miliona młodych ludzi.

Teraz mają odbyć się one ponownie w Polsce, tym razem 
w Krakowie w 2016 r.  Gdy papież Franciszek ogłosił podczas 

PRZYGOTOWANIE DO ŚDM 
2016 WYSTARTOWAŁO JUŻ 

W CHOCZNI!

zakończenia ŚDM w Rio de Janeiro, że wybiera Kraków jako 
kolejne miejsce spotkania młodzieży, kard. Stanisław Dziwisz 
wypowiedział słowa wdzięczności, w których stwierdził że jest to 
dla nas zarówno radość i wyróżnienie jak i obowiązek. 

Wiemy, że do Polski przyjadą ludzie z całego świata jak i rów-
nież sam Papież, tak więc musimy godnie zaprezentować nasz 
kraj od jak najlepszej strony. W całej Polsce odbywają się różnego 
typu spotkania ludzi z różnych miejscowości, ale oczywiste jest 
to, że każdy z nas powinien indywidualnie przygotować się do 
tego dnia, dlatego też w każdej parafi i młodzież podejmuje różne 
inicjatywy, aby przygotować się do tego dnia. Młodzi ludzie mają 
okazję uczęszczania na adoracje Najświętszego Sakramentu, czu-
wania i Msze Święte poświęcone duchowym przygotowaniom do 
ŚDM. 

W naszej Choczeńskiej parafi i ma to miejsce od września br, 
kiedy to odbyła się adoracja młodzieży przygotowująca do ŚDM 
w kaplicy w Choczni Górnej. Teraz odbywa się ona co miesiąc 
gromadząc w murach kaplicy młodych ludzi. 

W niedzielę 16 listopada w naszym kościele miała miejsce 
inauguracja przygotowań do ŚDM. Choć wydaje nam się, że do 

to tego czasu zostały jeszcze dwa lata 
to przecież już należy o tym myśleć. 
Dlatego też młodzież z klas III gim-
nazjum, przygotowująca się do sakra-
mentu bierzmowania kwestowała w 
ostatnią niedzielę, zbierając do puszek 
pieniądze, które mają zostać przekaza-
ne na cele organizacji ŚDM.

Każdy, który złożył do puszki, 
otrzymał gazetę „Chrystus i Ty” w 
skrócie „CHiT”, w której zawarte jest 
wiele wskazówek i informacji doty-
czących tego wielkiego spotkania 
młodych.

Do naszej parafi i został również 
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zakupiony wyjątkowy ornat, z logo ŚDM Kraków 2016, który 
będzie używany szczególnie w czasie comiesięcznych Mszy Świę-
tych przygotowujących naszą parafi ę do ŚDM. 

Modlitwa jest ważnym elementem przygotowań, bo przygo-
towując sferę fi zyczną nie możemy zapomnieć o tej najważniej-
szej – duchowej. Musimy pamiętać, że zawsze ludzkie ręce mogą 
zawieść, coś może nie wyjść, nie pójść zgodnie z planem i właśnie 
dlatego to my mamy modlić się w intencji tego wydarzenia. 
 Od adwentu 2015 do września 2015 w naszej parafi i zaplanowane 
są comiesięczne Msze Święte w sobotę wieczorem z kazaniami 
dotyczącymi dekalogu, pt. „Fundamenty wiary”. Głosił je będzie 
ks. Mateusz Wójcik – wikariusz pracujący w naszej parafi i. Za-
praszamy na te Msze Święte, wiernych z naszej parafi i, jak rów-
nież wszystkich spoza naszej parafi i, którzy teraz właśnie czytają 
ten artykuł. Wkrótce na stronie parafi i i w kolejnych numerach 
Carolusa, pojawi się plakat zapraszający na te spotkania

Od grudnia do września będą również odbywały się adoracje 
w intencji ŚDM, jak i składki na potrzeby organizacyjne ŚMD, o 
które w swoim liście prosili nas księża biskupi. 

Również co miesiąc (w drugą niedzielę każdego miesiąca w 
Choczni Górnej, a co trzecią niedzielę miesiąca w Choczni Dol-
nej) będą miały miejsce Msze Święte z kazaniem kierowanym 
specjalnie  do dzieci, na których to księża będą w ciekawy sposób 
wyjaśniać znaczenie Mszy Świętej oraz poruszać najważniejsze 
zagadnienia dotyczące naszej wiary.

W 2016 roku do naszego kraju przybędzie wiele osób, które 
trzeba będzie przyjąć godnie, aby zapamiętały one Polskę jako 
przyjazny, otwarty, katolicki kraj, do którego warto wrócić. Pa-
miętajmy więc aby i duchowo i materialnie wspomagać przygo-
towania do ŚDM, tak aby wszystko, co jest zaplanowane, udało 
się osiągnąć.

Magdalena Pasternak

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

To już ostatni fragment kazania, które w uroczy-
stość odpustową wygłosił ks. Andrzej Wiktor, wika-
riusz parafi i ONMP w Wadowicach. Kończy je zachętą 
do modlitwy, zwłaszcza do patrona od Chrztu św., jak 
również do patronów parafi i, w tym przypadku do św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

Modlitwa to nie tylko pacierz i wołanie o to i o tamto, ale 
przede wszystkim uwielbienie Boga i dziękowanie Mu za Jego 
szczodrobliwość.

Modlitwa uwielbienia czyni człowieka 
pełniejszym, duchowo dojrzalszym. Pan 
Bóg nie pozostaje dłużnym, hojnie obdarza 
łaską i różnorakimi darami: mądrością, 
cierpliwością, przebaczeniem.

Ważna jest modlitwa do swojego Patro-
na, który od chrztu świętego wstawia się za 
nami u Boga. Czy w dzień swoich imienin, 
kiedy Liturgia Kościoła wspomina mojego 
Patrona jestem na Mszy Świętej ? Czy znam 
modlitwę do swojego Patrona ?

I modlitwa do Patronów naszej parafi i:
Święty Michale, Wodzu niebieskich 

zastępów, Zwycięzco piekielnego smoka, 
otrzymałeś od Boga siłę i moc, by przez 
pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności, 
prosimy Cię, pomóż nam osiągnąć prawdzi-
wą pokorę serca, niewzruszoną wierność w 
wypełnianiu woli Bożej, siłę w cierpieniu i 
potrzebie.

Pozwól nam ostać się na Sądzie Osta-

tecznym. 
Święty Gabrielu, Aniele Zwiastowania, wierny Posłańcze 

Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania 
kochającego Serca naszego Pana. Prosimy Cię, abyśmy Słowo 
Boże należycie rozumieli, słuchali Go i pełnili to, czego Bóg od 
nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie nasz 
Pan nie zastał nas śpiących.

Święty Rafale Archaniele, noszący imię ,, Bóg uzdrawia’’ 
wstawiaj się u Boga za wszystkimi, którzy są dotknięci chorobą.

Modlitwa to uwielbienie Boga 
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Bądź dla nich posłańcem potęgi i dobroci Ojca niebieskiego.
Umacniaj ich w cierpieniu i przeprowadź bezpiecznie przez 

ciemną dolinę bolesnych doświadczeń. Przynieś im od Boga 
dar uzdrowienia, by wraz z Tobą wielbili miłość Stwórcy i Ojca 
wszechrzeczy, naszego Pana i Boga.

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i Archanio-
łach!

Niech będzie uwielbiony Bóg w moim i twoim życiu !
Niech będzie uwielbiony Bóg naszym chrześcijańskim ży-

ciem! 

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

Jak ciekawie spędzić jesienny wieczór? Nie-
dawno, bo 30 października mieliśmy okazję 
przekonać się, że jesienny wieczór spędzony w 
bibliotece, to sposób na ciekawą, miłą, intelek-
tualną rozrywkę. 

Biblioteka w Głogoczowie stała się miejscem 
spotkania z mieszkanką naszej wsi, panią Ma-

rianną Cielecką, która przygotowała 
dla uczestników pogadankę – pre-
lekcję „Książka od kuchni, czyli kto 
nie śpi by czytać mógł ktoś”.

Przybywających na to spotkanie 
witał zapach herbaty owocowej, 
ciast i ciasteczek przygotowanych 
przez członkinie SWIG – u. Dzię-
ki temu wieczór już na początku 
zyskał przyjazną atmosferę i niepo-
wtarzalny smak.

Nasz gość przy wsparciu pre-
zentacji multimedialnej, przed-
stawił i nam proces powstawania 
książki.  Mieliśmy okazję poznać 
niedostrzegalną i niedocenianą 
przez czytelnika pracę redagowania 
książki.  Rzadko zwracamy uwagę 
na to, że poza oczywistym autorem i 
drukarnią, za jej powstaniem kryje 
się sztab ludzi takich jak: redaktor, 
korektor, tłumacz, łamacz tekstu. 

Dopiero współpraca i zaangażowanie tych wielu 
osób, daje nam efekt końcowy w postaci czasu 
spędzonego z lekturą.

Pani Marianna proces tworzenia książki zna 
od kuchni, gdyż sama redagowała powstawanie 
wielu pozycji wydawniczych. Podzieliła się z nami 
nie tylko swoją wiedzą, ale także wrażeniami, jakie 
daje przyjemność redagowania, oraz trudnościa-
mi, z jakimi trzeba się w tej pracy liczyć. Opowie-
działa o tym, jakim wyzwaniem jest współpraca z 
autorem. O tym jak dokonać niezbędnych korekt, 
dyplomatycznie przekonując do nich twórcę dzie-
ła.  

Olbrzymią niespodzianką dla zebranych była 
prezentacja książki Sarah Dunant „Krew i piękno” 
którą pani Marianna Cielecka tłumaczyła z języka 
angielskiego. Tu także mogliśmy poznać pracę 
tłumacza.  Nasza tłumaczka posłużyła się po-

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

równaniem przekładu do kobiety. Przekład jest 
najczęściej albo wierny, albo piękny, a rolą osoby 
go tworzącej jest znalezienie równowagi między 
tymi cechami. Potrzebne są do tego oprócz bie-
głej znajomości języka, wyczucie, smak literacki i 
znajomość charakteru autora.

Później pojawiło się mnóstwo pytań, na 
które nasz gość wyczerpująco i bardzo ciekawie 
odpowiadał. Zaznaczyć trzeba, że książka „Krew 
i piękno”. Znajduje się już w zbiorach naszej bi-
blioteki, a przekazana została do księgozbioru 
przez SWIG.

Kolejnym punktem było rozdanie nagród 
w konkursie na recenzję „Najciekawszej wa-
kacyjnej książki”.  Nagrody, ciekawe książki i 
słodkie upominki sprawiły, że laureaci poczuli 
się wyróżnieni i docenieni. Wszystkich cieszy 
fakt, że wzrasta czytelnictwo, a nadzwyczajnie budujące jest to, 
że większość uczestników konkursu to ludzie młodzi. Dobrze, że 
młodzież odrywa się od wirtualnego świata, sięgając do takich 
doznań jak lektura książki.

Dalsza część wieczoru przebiegła na luźnych rozmowach, z 

zapowiedzią kolejnych takich spotkań. Serdecznie dziękujemy 
pani Mariannie Cieleckiej za pracę włożoną w przygotowanie 
tak interesującej prezentacji, oraz wszystkim za miło spędzony 
jesienny wieczór.

www.biblioteka.glogoczow.pl

Kolejna część kazania misyjnego zmusza do głę-
bokich przemyśleń na temat obecności Boga wśród 
nas, w świecie, na temat Opatrzności Bożej. Stawia 
pytania o naszą wiarę, o przylgnięcie do Boga, o zaufa-
niu Bogu. Trzeba nam tę wiarę pogłębiać, sięgając po 
słowo Boże, umacniając ją modlitwą i sakramentami 
świętymi. Oto fragment. 

Drodzy bracia i drogie siostry, kiedy tak wnikliwie obserwu-
jemy to życie, w którym tak intensywnie uczestniczymy, dowia-
dujemy się o kolejnych nieszczęściach, tragediach, katastrofach; 
kiedy z mediów dowiadujemy się, że dzieci zabijają dzieci - ot 
tak, dla hecy - bo się założyli, bo dziecko przeszkadzało w li-
bacji alkoholowej i młodociany tatuś chciał uspokoić płaczące 
dziecko, uderzając nim o kaloryfer, i dziecko się więcej nie ode-
zwało.... Kiedy wartości, które przekazali nam nasi rodzice, nasi 
wychowawcy, których bardzo szanowaliśmy, są niszczone, kiedy 
cynizm wokół nas staje się jedyną moralnością, kiedy jedni boga-
cą się, a drudzy jeszcze szybciej ubożeją... Kiedy widzimy tę całą 
niesprawiedliwość wokół nas, to przeważnie wszyscy zadajemy 
sobie pytanie: Kto albo co rządzi tym światem? Gdzie jest Bóg, 
który ma niby pomagać ludziom słabszym, niedołężnym? Komu 
potrzebny jest taki Bóg, który dopuszcza do takich strasznych 
rzeczy, do takiej niesprawiedliwości? 

Tego rodzaju pytania nigdy nie były obce człowiekowi. Od-
kąd człowiek istnieje, zawsze stawiał sobie tego rodzaju pytania. 
Bo z jednej strony człowiek chciałby być sam panem i kreatorem 
rzeczywistości, nie chciałby się z nikim ani z nikim liczyć, ale z 
drugiej strony często dostrzegamy naszą małość, naszą niepo-
radność, naszą niewystarczalność. I dlatego też jesteśmy w stanie 
przyjąć istnienie jakieś istoty najwyższej, ale chcielibyśmy przy 
tym, aby to się wiązało z jakimiś wymiernymi korzyściami dla 
nas. 

Zauważmy, kiedy studiujemy Pismo święte Starego Testa-
mentu, tam prorocy wpajają narodowi izraelskiemu, Żydom, 
że są narodem wybranym przez Pana Boga, że mimo złama-
nego przez ludzi przymierza, Bóg ześle na ziemię obiecanego 

Znaczenie wiary 
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Mesjasza. Oni nie za bardzo chcą wierzyć tym zapowiedziom 
proroków. Ich myślenie jest bardzo proste: Skoro jesteśmy naro-
dem wybranym, to powinno nam się powodzić lepiej niż innym 
narodom. A rzeczywistość była całkiem odmienna - ciągłe utraty 
niepodległości, podboje przez inne państwa, zniszczona świąty-
nia w Jerozolimie, ludzie wygnani ze swojej ojczyzny.. Jak więc tu 
wierzyć Panu Bogu, który niby chce naszego dobra, a dopuszcza 
do takich rzeczy? 

Nam też często przychodzą na myśl podobne sprawy. Często 
też tak podobnie myślimy. - Proszę księdza, nie pójdę już nigdy 
do kościoła. O nie. Na pewno mnie ksiądz w kościele nie zoba-
czy. Bo mój stary tu, przy tym ołtarzu podpisywał, że alkoholu 
do ust nie weźmie... I co? Od dwóch tygodni chleje! Nie mam 
zamiaru już więcej przyjść do kościoła. Albo: - Proszę księdza, 
nie ma Pana Boga. Ja w Pana Boga w ogóle nie wierzę. Bo gdzie 
był Pan Bóg, kiedy w wypadku samochodowym zginęła moja 
córka, dwuletnie dziecko... - Proszę księdza, słyszał ksiądz, co się 
wczoraj wydarzyło? Łobuzy napadły staruszkę. Tak ją obtłukły... 

Dla dziesięciu złotych, które miała w portmonetce? Gdzie jest 
sprawiedliwość? Gdzie jest Pan Bóg? 

I tak często bywa, że zamiast w takich trudnych sytuacjach 
wtulić się w Jego ramiona, spróbować jeszcze raz z nim rozma-
wiać, modlić się, często odwracamy się i „dziękujemy” Panu Bogu 
za uwagę... Czy faktycznie Bóg stworzył świat, ludzi i wszystko 
co jest na świecie i przestał się nami interesować? A może nasze 
troski, zmartwienia, cierpienia w ogóle Go nie interesują? W jaki 
sposób możemy rozświetlić nasze życie zaciemnione przez taką 
rzeczywistość? 

W Ewangelii byliśmy świadkami, jak starzec Symeon bierze 
Dziecko od Maryi i Józefa, którzy chcą ofi arować Panu Bogu 
Jezusa. Bierze to Maleństwo i wypowiada takie słowa: Teraz, o 
Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 
słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwa-
łę ludu Twego, Izraela. Tym zbawieniem i światłem na oświecenie 
pogan, o którym mówi starzec Symeon, jest Jezus Chrystus.

Cdn. 

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

Mówił w czasie Mszy św. w Dniu Zadusznym, ks. 
proboszcz Wiesław Cygan. A mówił o w kontekście 
nawrócenia wielu osób tuż przed śmiercią, co czasami 
budzi wśród ludzi zdumienie lub powątpiewanie. W 
poniższym fragmencie jest także mowa o… piekle, o 
czym często zapominamy, myśląc, że nie 
istnieje, a mówienie o nim jest tylko stra-
szeniem. 

Popatrzmy, moi drodzy, na rzeczywistość... 
Tak często się buntujemy, ze ktoś ma katolicki 
pogrzeb; po ludzku oceniamy, że nie zasłużył na 
to. Myślimy może, że idąc przez życie czynił wiele 
zła, ale przyszedł ten moment i dostąpił łaski (na 
pewno też dzięki modlitwom świętych, znajomych, 
przyjaciół, którzy gorliwie do Boga zanosili prośby, 
by dostąpił jakiegoś wstrząsu i nawrócenia). I takie 
sytuacje mają miejsce. I to nawrócenie jest i widzi-
my, że jest ta łaska nawrócenia, wyspowiadania. 
Chociażby w tym naszym roku przypominamy 
sobie, ile buntu było podczas pochowków naszych 
dostojników, różnych generałów, którzy zachowali 
się niechlubnie – tak po ludzku – ale jednak gorąca 
modlitwa pozwoliła im dostąpić tej łaski pojedna-
nia się z Bogiem przed śmiercią. 

Dlatego też, moi drodzy, niektórzy przecho-

dząc przez próg śmierci, muszą się jeszcze oczyścić. Ile to będzie 
trwać, nie wiem, ale – tak jak wspomniałem na początku – nasza 
modlitwa może być wielką pomocą, dzięki której ten czas bole-
ści, smutku, oczekiwania na spotkanie z Bogiem, może szybciej 
nastąpić. Ale jeżeli dla nich ten czas będzie niedługi, to i my bę-

Radujmy się wszelkimi 
nawróceniami
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dziemy szybciej mieć orędowników u Boga. 
Dlatego radujmy się, moi drodzy, wszelkimi nawróceniami 

– chociażby nastąpiły w ostatniej godzinie. Zostawmy już Bogu 
ten sąd i módlmy się, aby faktycznie – jeżeli to było szczere na-
wrócenie i przebaczenie otrzymali – jak najszybciej odpokutowa-
li całe zło, jakie podczas życia uczynili, wszystkie krzywdy, jakie 
bliźnim wyrządzili.

Moi drodzy, jest jeszcze jedna tajemnica, o której Kościół musi 
przypominać... Dzisiaj dostrzegamy (choć mało się o tym mówi, 
bo jakże straszyć piekłem), że o tej tajemnicy się milczy. Ksiądz 
katecheta mówiący o piekle na katechezie – jak myślę – szybko 
by został upomniany, a w Europie zachodniej, w tzw. „cywilizo-
wanych krajach”, zostałby pozbawiony praw do nauczania... Nie-
stety, rzeczywistość piekła istnieje. I te męki w piekle są straszne. 

Mamy potwierdzenie, że ten stan ma miejsce. Kościół wynosi do 
świętości, ogłasza to imiennie, ale nikogo z ludzie nie potępił, ni-
kogo do piekła nie wysłał. Nie ma takiej możliwości, by Kościół 
kogokolwiek ofi cjalnie „skazał” na piekło., potępił. Nie, Kościół 
każe się nam za wszystkich modlić. Ale objawienia Boże też nam 
przypominają o takiej rzeczywistości, jaką jest piekło. 

Widzimy dzisiaj, moi drodzy, jak w wielu rodzinach, insty-
tucjach zamiast symboli dobra, zamiast krzyża, który jest ważny 
dla nas jako ludzi wierzących, obrazu świętego pojawiają się 
różne wisiorki, amulety, jakieś maski rzeźbione, jakieś piszczele, 
jakieś głowy diabelskie. My to też może niekiedy przywozimy 
z różnych wojaży, z urlopów... A przecież właśnie w ten sposób 
dajemy już niejako zezwolenie na to, aby nie Pan Jezus w naszym 
domu rządził, ale diabeł. 

Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

Te słowa, nawiązujące do znanego wiersza ks. J. 
Twardowskiego, z naciskiem wypowiada w kolejnej, 
poniższej części kazania ks. Grzegorz Chrapla. Wypo-
wiada je w uroczystość Wszystkich Świętych, dzieląc 
się z nami bardzo osobistymi doświadczeniami, które 
są czytelnym argumentem potwierdzającym tytuł ni-
niejszego fragmentu. 

Wtedy, w szpitalu, miałem bardzo dużo czasu, żeby 
przemyśleć swoje życie, żeby je przewartościować. 
Zrobiłem wówczas rachunek sumienia ze swego życia. 
Niektórzy starsi pamiętają mojego tatę... Wtedy zrozu-
miałem, że nigdy nie powiedziałem mu, że go kocham. 
Nigdy... Był człowiekiem, który wiele w życiu pracował, 
poświęcał się. Miał oczywiście swoje słabości, jak każdy 
człowiek... A ja zamiast mu pomóc, trzaskałem drzwia-
mi; zamiast z nim porozmawiać, mówiłem: W imię 
wolności daj mi święty spokój! Wtedy sobie uświadomi-
łem, kim tak naprawdę jest człowiek, który nie potrafi  
kochać tych, którzy dali mi życie. Koledzy, którzy mi nic 
nie dali, nic, przyszli nie wiadomo skąd, tylko dlatego, 
że jestem w tej a nie innej klasie, a za chwilę pójdą dalej, 
założą swoje fi rmy i rodziny, wyjadą za granicę, znikną 
z mojego życia, nagle stali się dla mnie ważniejsi niż 

ojciec... 
Wyszedłem z wojska. Przez wiele miesięcy brakowało mi 

odwagi, by podejść do ojca. Byłem nawet na Karmelu w Wadowi-
cach we wspólnocie modlitewnej... Mijały tygodnie i miesiące. Już 
byłem prawie gotowy, by do niego iść (był już wówczas chory), ale 
spóźniłem się... Pamiętam, kiedy przyjechała tu trumna do ko-

Spieszmy się kochać innych… 
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ścioła... Byłem wcześniej do spowiedzi... 
Wiecie, co usłyszałem? – Grzegorz, 
żyjesz jak Judasz. Jak Judasz wierzysz 
w Boga; jak Judasz należysz do wspól-
noty; jak Judasz przychodzisz nawet do 
Wieczernika na Eucharystię. Ale wiesz, 
co jeszcze cię z nim łączy? Jak Judasz z 
Wieczernika, z Eucharystii wychodzisz 
bez Chrystusa... Obyś tylko jak Judasz 
nie skończył... Łaska uświęcająca jest 
do zbawienia koniecznie potrzebna, a ty 
tygodniami, miesiącami żyjesz bez niej. 
Gdybyś dzisiaj zginął, twoje zbawienie 
jest poważnie zagrożone – ani łaski 
uświęcającej, ani Eucharystii, która 
daje życie wieczne. Idź teraz do trumny, 
do ojca i powiedz mu: żegnaj. Bo już go 
więcej nie zobaczysz. On w niebie bę-
dzie, ale ciebie tam nie będzie... Ale jeśli 
nie tylko uwierzysz w Boga jak Judasz, 
ale uwierzysz Bogu, będziesz klękał w 
konfesjonale nie od święta, ale po każ-
dym grzechu ciężkim – choćby to było 
co trzy dni... Jeśli będziesz przychodził do ołtarza nie co drugą, 
co trzecią, co piątą niedzielę, ale co tydzień i będziesz karmił się 
Ciałem Pańskim, a nie jak Judasz wychodził bez niego, nie musisz 
ojcu mówić: żegnaj! Bo „żegnaj” mówią ateiści i Judasze; katolik 
mówi „do widzenia”. Ten, który uwierzył, nie mówi „żegnaj”. 

Moi kochani, minęło wiele lat, zanim odważyłem się o tym 

mówić. Niektórzy się śmieją, kiedy to mówię, inni płaczą – nie 
dbam już o to. Jedno wiem, nie jeżdżę po świecie po to, aby na-
wracać (bo to Bóg nawraca, nie ja); nie jeżdżę po to, aby potępiać 
(gdybym miał w tym kościele kogoś potępić, ja musiałbym być 
pierwszy); jeżdżę, aby ludzi prosić ludzi, by się spieszyli kochać 
innych, bo oni naprawdę szybko odchodzą. Naprawdę... 

Cdn.

Obchody Dnia Niepodległości - FOTORELACJA 
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

Walczy o nas, o naszą duszę, o naszą wieczność. 
Niech nam też wciąż przypomina: któż jak Bóg? By-
śmy budowali nasze życie na przyjaźni z Bogiem, na 
fundamencie Jego prawd. Poniżej ostatnia część kaza-
nia odpustowego z ostatniej niedzieli września. 

Do kancelarii parafi alnej przyszli młodzi ludzie, prosząc o 
przygotowanie do ślubu. chcą się pobrać... Chwila dłuższej roz-
mowy i wychodzi, że znają się długie lata, siedem lat żyją ze sobą 
- można powiedzieć - jak małżeństwo, choć bez ślubu. Pytam, 
dlaczego po tylu latach zapadła taka decyzja. - Proszę księdza, 
oczekujemy na przyjście dziecka. Dobrze, trwają przygotowania, 
ustalono juz termin. Po jakimś czasie jednak przychodzi telefon 
ze szpitala: Proszę księdza, ten ślub to przełożymy albo go na-
wet nie będzie... - Co się stało? - Poroniłam... Po jakimś czasie 
dziewczyna - zupełnie nie do poznania, wychudzona i blada 
- przychodzi do kancelarii na chwilę rozmowy. - Proszę księdza, 
nie będzie tego ślubu; mój narzeczony, kiedy trafi łam do szpitala 
i poroniłam jedną wiadomością zamknął całą naszą znajomość. 
Napisał mi, że skoro nie ma dziecka, to nie będzie ślubu. Rozstał 
się ze mną w ten sposób. - Proszę księdza, ja go chyba nie znałam, 
chociaż przez tyle lat wspólnie żyliśmy. 
Dopiero teraz sobie uświadamiam, że nie 
da się zbudować na grzechu niczego do-
brego i wartościowego, że to się musi roz-
sypać. I rzeczywiście tak jest, że choćby 
nie wiem, jak pięknie opakowało się zło, 
to to opakowanie wcale nie przemieni 
tego, co w środku....

Któż jak Bóg może być fundamentem 
tego, co budujemy w naszym życiu? Dziś 
święty Michał Archanioł pragnie do nas 
wszystkich jeszcze raz zaapelować: Któż 
jak Bóg?! Bo każdym naszym dniem, 
każdą naszą chwilą budujemy swoją przy-
szłość tu na ziemi i tą przyszłość wieczną. 
Jak bardzo trzeba pytać o to właśnie, na 
czym, na kim budujemy. Czy rzeczywi-
ście: Któż jak Bóg? Czy rzeczywiście On 
jest tym fundamentem? Bo cóż z tego, 
kochani, że w budowie tego domu, uży-
wając obrazu z Ewangelii, użyjemy naj-
droższych materiałów, budowę rozpocz-

Niech św. Michał Archanioł 
walczy… 

niemy na najpiękniejszej nawet działce i według najdroższego 
projektu? Cóż z tego, że wybierzemy najlepszą fi rmę budowlaną, 
jeśli zbudujemy to wszystko z piasku, a potem spadnie deszcz? 
Wzbiorą potoki, zerwą się wichry i w to uderzą. W jednym mo-
mencie wszystko, co z takim trudem zbudowaliśmy, złamie się 
jak zapałka. 

Któż jak Bóg?! Niech święty Michał będzie dla nas dzisiaj 
takim mocnym przypomnieniem tej prawdy, by wciąż na nowo i 
jeszcze mocniej, z przekonaniem na Bogu budować. By budować 
w swoim sercu, w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie i parafi i. 
By to, co jest słabe i kruche napełniać przebaczeniem, pojedna-
niem, jednością. Niech święty Michał Archanioł walczy, kocha-
ni, o wasze serca, o wasze rodziny, o wasze domy, o całą parafi ę. 
Niech walczy i niech będzie orężem w tej walce dla was. 

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. 
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam 

obroną.
Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.
A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do 

piekła. 
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

11 listopada 2014 w Lanckoronie odbyły się Gmin-
ne Obchody Dnia Niepodłegłości. O godzinie 10.30 
miało miejsce otwarcie wystawy w Domu Golonki pt 
: Ślady Wielkiej Wojny - przygotowanej przez Fun-
dację Ari Ari, Stowarzyszenie, , Na Bursztynowego 
Szlaku”, Szkołę Podstawową w Jastrzębi oraz GOK. 
Wystawa przybliżyła ludzi i ich wspomnienia ukryte 
w domowych, szufl adowywch archiwach . Pokazano 
kartki pocztowe, książeczkę wojskową mieszkańca 
Jastrzębi - ciekawy okazał się pokaz banknotów uży-
wanych w czasie wojny oraz kolaże uczniów.

Po raz pierwszy miał miejsce występ Lanckoroń-
skiej Orkiestry Dętej, która odegrała hymn naro-
dowy . Lanckorońska orkiestra miała dopiero kilka 
prób, pomimo tego zdążyła już przygotować dwa 
utwory. Aneta Kurowska-Maj i Schola przygotowały 
oprawę muzyczną.

W czasie Mszy św. odprawionej w kościele 
parafi alnym w Lanckoronie, także w czasie apelu 
poległych grała tradycyjnie Orkiestra Dęta z Izdeb-
nika. Ksiądz Kanonik Jan Bobrek odprawił Mszę 
św. zamówioną przez koło PSL za Ojczyznę oraz za 
zamarłych jego członków z terenu Gminy Lanckoro-
na, zadbano o godną oprawę tego wydarzenia. Było 
uroczyście jak przystało na święto 11 Listopada.

Te obchody Święta Nepodległości były uroczyste. 
Było to co najważniejsze : modlitwa za Ojczyznę i 
piękne kazanie księdza Jana Bobrka, za które koło 
PSL bardzo serdecznie dziękuje i za wielką gościn-
ność księdza proboszcza. Należy się uznanie wła-
dzom gminnym, delegacjom, pocztom sztandaro-
wym, orkiestrom, panu organiście, pani katechetce, 
scholi, druhom harcerzom, młodzieży, dzieciom, 
wszystkim którzy wzięli udział w obchodach. Niech 
to wszystko służy umacnianiu wspólnoty gminnej do 
której należą: Izdebnik, Jastrzebia, Lanckorona, Pod-

Izdebnik, Jastrzębia, Lanckorona, Podchybie i Skawinki

Gminne obchody Święta 
Niepodległości w Lanckoronie
Skrócona relacja ze strony internetowej z Izdebnika
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chybie i Skawinki. Ważne jest przekazywanie pozytywnych war-
tosci, dawanie dobrego przykładu młodemu pokoleniu zwłaszcza 
w dniu 11-Listopada.

Apel poległych poprowadzili harcerze wraz z druhem Ma-
ciejem Szymanowskim. Przypomnieli oni poległych i pomordo-
wanych w czasie wojen i powstań mieszkańców gminy. Władze 
gminy, koło PSL złożyły kwiaty pod pomnikiem w asyście miesz-
kańców Lanckorony. Stawiły się także poczty sztandarowe gmin-
nych Drużyn OSP oraz PSL. Świętu sprzyjała wspaniała pogoda 
zachęcająca do spacerów i świętowania tego najważniejszego 
naszego święta .

Kazanie ks. Bobrka, proboszcza Lanckorony 
 „Gdzie są ich groby? POLSKO! Gdzie ich niema?
 Ty wiesz najlepiej — i Bóg na niebie !
 On się przyglądał sędziego oczyma, 
 Gdy oni marli, - z uśmiechem za CIEBIE!
 I swoją śmiercią opłacali żyzną
 Promyczek słońca dla CIEBIE OJCZYZNO 

Przedstawiciele władz samorządowych!
Pani Wójt Lanckorony!
Panie Przewodniczący Rady Gminy!
Kombatanci polskich dróg ku Niepodległej! Przedstawi-
ciele PSL– u !
Drodzy Druhowie OSP!
Bracia i Siostry!

 11 listopada. Szczególna data w polskim kalendarzu. 
Święto Niepodległości. Dzień pamięci, wdzięczności i my-
śli kierowanych ku Ojczyźnie. Listopadowe pielgrzymo-
wanie po cmentarzach prowadziło nas nad mogiły tych, 
którzy przed nami byli pełni zatroskania o losy naszej 
rodziny i naszej Ojczyzny.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 
to przykład głębokiego i prawdziwie wartościowego 
świętowania. To zastanawiające, że przebywając wśród 
„zmarłych żyjących w Chrystusie”, można nauczyć się 
życia mądrego i odpowiedzialnego. Wiele kamiennych 
epitafiów w naszych świątyniach i na cmentarzach przypomina, 
jak wielką wartością ludzkiego życia jest patriotyzm. To świadczy 
dobrze, że nie przechodzimy obojętnie nad grobami tych, którzy
ofiarnie służyli naszej Ojczyźnie swoim życiem.

Bracia i Siostry! 
Przywołujemy dziś imiona tych, którzy prowadzili naród 

ku Niepodległej. Staje przed nami Piłsudski obok Dmowskiego, 
Witos obok Daszyńskiego, Korfanty obok gen. Hallera, gen. 
Dowbor-Muśnicki obok gen. Sosnkowskiego. Ludzie różnych 
dróg, różnych obozów politycznych zespolonych ideą wolności, 
ideą Polski niepodległej, ideą służby wartościom ojczystym.
Patrzymy z szacunkiem na tamtą Polskę, na II Rzeczpospolitą. 
Były w niej rachunki krzywd, konflikty, napięcia, błędne drogi 
politycznych rozwiązań. Ale był ten wielki program – realizo-
wany konsekwentnie i skutecznie – wychowania patriotycznego, 
państwowego, edukacji historycznej i obywatelskiej.

Otwierało nań swe umysły młode pokolenie wzrastające wraz 
z tamtą Polską. Jakże wspaniale zaprocentował ten program w 
czasie II wojny światowej, kiedy trzeba było podjąć – na tylu fron-
tach, w tylu miejscach – walkę o utraconą niepodległość. Także 
później, po wojnie, kiedy trzeba było się bronić przed nowym 
zniewoleniem, pragnącym stworzyć nowy kształt Polski, obcy 

tradycji 11 listopada… Był w tamtej Polsce szacunek dla tych, 
którzy szli ku Polsce – żołnierzy niepodległości. Darzono nim 
sędziwych weteranów Powstania Styczniowego, tego zbrojnego 
zrywu, który ogarnął całe historyczne terytorium Rzeczypospo-
litej. Tamten listopadowy dzień sprzed dziewięćdziesięciu sześciu 
laty uświadomił – i dalej to czyni – wartość, znaczenie, potrzebę 
państwa. Własnego. Wolnego. Niezawisłego. 

11 listopada - co to za święto pytają ludzie młodzi? Po co jesz-
cze jedno święto? Wielu - spośród współczesnej młodzieży patrzy 
z obojętnością na wydarzenia sprzed 20 kilku lat, kiedy nasza 
Ojczyzna wyzwalała się z systemu totalitarnego, a cóż dopiero 
mówić o II wojnie światowej, czy w końcu o odzyskaniu niepod-
ległości w roku 1918. Kogo to dziś interesuje? Panuje powszechna 
obojętność na sprawy, tak bardzo istotne dla ludzi, którzy o wol-
ność walczyli, którzy przypłacili to własnym zdrowiem i życiem. 

Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, wzór i 
przykład powojennego patriotyzmu, przez całe dziesięciole-
cia przypominał i nauczał nas, swoich rodaków: „Dla nas po 
Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować
wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie, kulturze narodo-
wej i polskiej. /…/ 

Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej. /…/ Mamy 
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obowiązek chrzcić i nauczać Naród polski oraz upo-
minać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej, 
narodowej, abyśmy nie musieli kochać najpierw 
wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończe-
nie, czasami od święta, i Polskę”. (S.Wyszyński, Pro-
simy – wymagamy – żądamy, Kraków 12 maja 1974)

Prymas Polski wiedział, że „…podstawą 
wszystkich cnót, jakimi ma żyć naród, jest miłość. 
/…/ Miłość ku Ojczyźnie uczy męstwa. A mę-
stwo, wiemy, broni - czasu wojny, służy słabym, 
potrzebującym opieki - czasu pokoju. Miłość uczy 
roztropności, umiarkowania w wymaganiach dla 
siebie, uczy też wielkoduszności, gdy mamy myśleć 
o innych. 

Naród prawidłowo wychowywany i wycho-
wujący młode pokolenie wie, że bez miłości 
nie przygotuje ludzi młodych do wypełnienia 
przyszłych zadań. Miłość ku ojczyźnie uczy pa-
trzeć daleko w przyszłość Ojczyzny i pragnie jej
istnienia i pomyślności – nie tylko dziś! (S.Wyszyń-
ski, Bezimienny bohater symbolem ofiarnego poświę-
cenia dla Ojczyzny, Warszawa, 31 października 1975) 

Bracia i Siostry! Zbieramy dziś te wątki, spoglą-
damy na polskie niepodlegle drogi, które rozświetla 
listopadowy dzień – dzień Święta Niepodległości. 
Przychodzimy z nimi do Domu Boga Żywego, do 
naszej Lanckorońskiej świątyni, w której tak mocno 
odcisnęły się także dzieje naszej Ojczyzny – najazd 
Szwedów, zryw Konfederatów Barskich. Niech 
ten dzień będzie dniem radości i dniem nadziei. 
Wiemy, że wiele jest pytań, które dotyczą kształ-
tu naszej wolności, polityki polskiej, przyszłości 
Ojczyzny. Wiele z nich napawa słusznym niepo-
kojem. A przede wszystkim o brak wychowania 
patriotycznego, obywatelskiego młodego pokolenia.
Dziś przychodzimy do niej, naszej ziemskiej matki z 
miłością i wdzięcznością. Ofiarujemy jej nasze najlep-
sze myśli. Nasze życzenia, aby szła ku swym – ręką 
Bożą kreślonym przeznaczeniom, silna naszą miło-
ścią, szacunkiem, odpowiedzialną postawą. Życzymy 
także sobie, abyśmy potrafili tę matczyną miłość, wła-
ściwie odebrać, zrozumieć, odczytać. 

Tak bardzo przestrzegał nas Święty Jan Paweł II w 
czasie jednej z Pielgrzymek do Ojczyzny, kiedy mówił 
w Krakowie: „Dochodzą do mnie głosy, i oby to nie 
była prawda, że ludzie w Polsce, jak gdyby mniej się 
miłują, coraz bardziej dochodzą do głosu egoizmy, 
przciwieństwa, ludzie się zwalczają, ludzie się nie 
znoszą, - to jest zły posiew – to nie jest od Chrystusa 
– to trzeba przeobrazić..!” Chrystus, jeszcze raz, daje 
do ręki politykom i nam wszystkim swoją Ewangelię. 
Gdyby wszyscy starali się ją wypełniać, czy nie żyło 
by się nam lepiej? Chrześcijaństwo, które było mocą 
naszego Narodu, naszych praojców, opiera się nie 
na hasłach ale na miłości do drugiego człowieka. 
W trosce o teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny nie 
może zabraknąć odpowiedzialności i uczciwości dziś 
żyjacych. Na miarę naszych możliwości, mamy przy-
czyniać się do tego, aby dobrze działo się na ulicy, w 
pociagu, autobusie, w szkole, w zakładach pracy, w 
urzędach, w służbie zdrowia, w naszym sąsiedztwie. 
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

Być wartosciowym członkiem Narodu, to zadanie nie tylko pa-
triotyczne ale i religijne.

Jak napisała Maria Konopnicka w poemacie: „Pan Balcer w 
Brazylii” ...Idziem do Ciebie, Ziemio, Matko nasza, Coś z pierwo-
rodnej zrodziła nas gliny! Idziem do Ciebie, rzesza twoja ptasza, 
Powracające do gniazd swoich syny... Niechaj nas dola, jak paź-
dzierz rozprasza, Krzykniesz - wnet Twoje zbiorą się drużyny. 

Przez imię Twoje i na Twe wołanie Lud, wierny Tobie, u boku Ci 
stanie….. 

W tegoroczne obchody Święta Niepodległości, w kolejną 
rocznicę wspaniałego dla nas 11 Listopada 1918 roku, weźmy to 
przesłanie: Czyńmy dobro wszędzie tam, gdzie Bóg nas postawił, 
a będzie to trud uczyniony dla naszej Ojczyzny! 

5 listopada 2014 wybitny aktor Pan Jerzy Trela odwiedził Ze-
spół Szkół nr 6 w Leńczach. To spotkanie miało szczególny cha-
rakter ze względu na to, że Jerzy  Trela to rodowity leńczanin - tu 
się urodził, tu uczęszczał do szkoły podstawowej, tu coraz czę-
ściej - jak sam mówił - powraca... W trakcie spotkania, w którym 
uczestniczył także Pan Burmistrz Zbigniew Stradomski, znany 
aktor wyrecytował fragmenty utworów Adama Mickiewicza i 
Stanisława Wyspiańskiego oraz wspominał swoje dzieciństwo 
w Leńczach.

Chętnie odpowiadał na pytania uczniów związane z pracą ak-
tora. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Liczy-
my, że na długo pozostanie w pamięci naszego gościa i uczniów.

Tekst i foto: ZS nr 6 w Leńczach
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Aktorska wizyta 
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Poniżej zamieszczamy kazanie o. 
Szczepana T. Praśkiewicza OCD wy-
głoszone z okazji 70 rocznicy Prymicji 
Sługi Bożego o. Rudolfa Warzechy OCD 
w Łączanach, 10 sierpnia 2014 r.

„A oto Pan przechodził”! (1Krl 19,11)

Dzisiejsza liturgia słowa rozpoczęła się 
czytaniem z Pierwszej Księgi Królewskiej, 
czytaniem na wskroś karmelitańskim, bo 
czytaniem opowiadającym o duchowym ojcu 
Karmelu, o św. Proroku Eliaszu z góry Karmel 
w Ziemi Świętej, który po przybyciu z tejże góry 
na górę Horeb, doświadczył tam teofanii, tj. ob-
jawienia Bożego, rozpoznając przechodzącego 
obok groty Boga Jahwe. I – moi drodzy – co więcej, rozpoznał on 
Boga, pomimo, że to Boże „przechodzenie” było odmienne od 
oczekiwań Eliasza. On sądził, że Bóg będzie – jak to słyszeliśmy 
w tymże czytaniu – „w gwałtownej wichurze rozwalającej góry i 
druzgocącej skały”, albo „w trzęsieniu ziemi” lub „w ogniu”. 

Tymczasem Pan Bóg przechodził „w szmerze łagodnego po-
wiewu”. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płasz-
czem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty, a na rozlegający się 
Boży głos: „Co ty tu robisz, Eliaszu?”, odpowiedział: „Żarliwo-
ścią rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów!”. 

Moi drodzy! Pan Bóg przechodzi często obok nas w naszym 
życiu, a my nie zawsze to jego „przechodzenie” rozpoznajemy. Bo 
Bóg przechodzi nie na nasz ludzki, ale na swój boski sposób! I 
aby to jego „przechodzenie” rozpoznać, aby je dostrzec, trzeba 
być ludźmi prawego sumienia, trzeba być ludźmi żarliwej wiary, 
ludźmi otwartymi na nadprzyrodzoność, ludźmi żyjącymi zgod-
nie z wymogami Bożych przykazań, ludźmi pokroju św. Proroka 
Eliasza.

Rozpoznał Boga 

Takim człowiekiem był właśnie o. Rudolf Warzecha, kandydat 
na ołtarze, naśladowca gorliwości Proroka Eliasza w zakonie kar-
melitów bosych, zmarły 15 lat temu w klasztorze na wadowickiej 
Górce. On rozpoznawał w swym życiu Boże „przechodzenia”. 
On ukierunkowywał do rozpoznawania tychże „przechodzeń”, 
tychże Bożych nawiedzeń jakże liczne osoby, które garnęły się do 
niego i korzystały z jago kapłańskiej posługi. On – moi drodzy 
– wpisał się także w dzieje waszej miejscowości, w dzieje Łączan, 
poprzez szczególne „przejście” pośród waszych przodków, którzy 
uczynili mu tutaj wielkie święto i rozpoznali w „przejściu” o. Ru-
dolfa przejście Bożego posłańca. Bo takim Bożym posłańcem jest 
przecież każdy kapłan, a o. Rudolf przybył tu do waszych przod-
ków właśnie jako kapłan, jako świeżo wyświęcony sługa ołtarza, 
i tutaj odprawił swoje prymicje. A było to 70 lat temu, w sierpniu 
1944 r. Niemcy bowiem, nie wpuścili go z prymicjami do jego 
rodzinnych, jakże bliskich Bachowic. 

Cdn.

w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Małgorzata urodziła się w 1382 r. 
(według innych źródeł - w 1390 r.) w 
Pignerolo jako najstarsze z czworga 
dzieci księcia Piemontu i tytularnego 

27 listopada  - 
Bł. Małgorzata Sabaudzka, zakonnica
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księcia Achai, Ludwika Sabaudzkiego, i Katarzyny, córki księcia 
Amadeusza III z Genewy; była siostrzenicą papieża Klemensa 
VII. Rodzice umarli, gdy była jeszcze dzieckiem, dlatego zo-
stała oddana wraz z jedną z trzech sióstr, 
Matyldą, pod opiekę wuja, który w 1403 r. 
wydał ją za mąż za owdowiałego Teodora, 
markiza Montferrat, pochodzącego ze skłó-
conych z jej rodem potomków bizantyjskich 
cesarzy - rodziny Paleologów. Mariaż ten 
miał zakończyć trwający od lat konflikt.
Małżeństwo Małgorzaty i Teodora było 
udane, ale kochający się małżonkowie byli 
bezdzietni. Gdy w 1418 r. markiz Montfer-
rat zmarł, wdowa stała się świetną partią; 
Małgorzata jednak nie zamierzała wycho-
dzić ponownie za mąż. Bardzo cierpiała po 
śmierci męża, do którego była przywiązana. 
Ponadto od dzieciństwa była bardzo poboż-
na, jej wiara pogłębiła się jeszcze w czasie 
wizyty w ich włościach św. Wincentego 
Ferreriusza, wędrownego kaznodziei. Jej 
decyzja o przyjęciu habitu dominikańskiego 
nie była więc zaskakująca. Pozostawiając 
zarządzanie marchią Montferrat Janowi-
Jakubowi - synowi męża z pierwszego mał-
żeństwa, wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. 
Dominika i dobrowolnie złożyła ślub czystości.

Wprawdzie książę Mediolanu, Filip Maria Visconti starał się 
o jej rękę, prosząc papieża Marcina I o zwolnienie Małgorzaty 
ze ślubów zakonnych i taką zgodę otrzymał, ale Małgorzata 
nie chciała wychodzić za mąż. W poszukiwaniu odpowiednie-
go miejsca dla siebie trafiła na popadający w ruinę klasztor w 
Albie, w którym mieszkało kilka sióstr żyjących bardzo ubogo. 
W 1426 r. Małgorzata kupiła go, zamieniła w klauzurowy i przy-
jęła regułę drugiego zakonu dominikańskiego, zatwierdzoną 
przez papieża Eugeniusza IV w 1445 r. Na patronkę klasztoru 
wybrała św. Marię Magdalenę. Do końca życia była tu ksie-
nią. Jej życie wypełniały modlitwy, kontemplacja i pokuta.
Jak wynika z zachowanych listów, przyczyniła się do rezygnacji 
z urzędu przez jej 
kuzyna, Amadeusza 
VIII Sabaudzkiego, 
który został wybrany 
na antypapieża (jako 
Feliks V) podczas 
schizmatycznego so-
boru w Bazylei. Pod 
jej wpływem Amade-
usz ukorzył się przed 
papieżem ze stolicy 
Piotrowej, a później 
został nawet kardyna-
łem i umarł w opinii 
świętości.

Miewała liczne 
objawienia Matki 
Bożej i Pana Jezusa. 
W jednym z nich 
Chrystus zapytał ją, 
jaki rodzaj cierpienia 
wybiera: znoszenie 

oszczerstw, choroby czy prześladowań. Wybrała wszystkie trzy 
i potem pokornie te cierpienia znosiła. Jej niedoszły małżonek, 
książę Visconti, zarzucał jej popieranie herezji. Małgorzata 

często i długo chorowała, oskar-
żano ją też o tyranię w klasztorze.
Pewnego dnia niemłodą już Mał-
gorzatę odwiedził syn jednego 
z jej pasierbów, który polując w 
pobliżu ustrzelił łanię. Okazało 
się, że pozostał po niej jelonek i 
właśnie jego przyniósł do klasz-
toru młodzieniec. Malutkie zwie-
rzątko potrzebowało troskliwej 
opieki i znalazło ją u sióstr. Miało 
pełny dostęp do ich cel i innych 
pomieszczeń klasztornych. Nie-
stety kapelan klasztoru wyraził 
dezaprobatę i Małgorzata ze 
smutkiem zaprowadziła jelonka 
do lasu, wyjaśniając mu przy tym, 
dlaczego musi to zrobić. Jelonek 
odszedł, ale wrócił, gdy Małgo-
rzata umierała i był przy niej do 
chwili jej odejścia do Pana.

Z klasztorem Małgorzaty 
związana jest jeszcze jedna cie-

kawa historia. W 2000 r. siostry z Albie opublikowały po raz 
pierwszy trzy dokumenty, zapieczętowane w XV w., dotyczące 
wizji, jakie w 1454 r. miała na łożu śmierci w obecności Mał-
gorzaty jedna z sióstr zgromadzenia - Filipina. Pochodziła ona 
również z rodu sabaudzkiego, w ekstazie opisywała spotkania z 
Matką Bożą i innymi świętymi, m.in. z Katarzyną ze Sieny. W 
jednej z wizji Najświętsza Panna mówiła jej o „potworze, który 
powstanie na wschodzie, i który przysporzy wielkiego cierpienia 
wiernym, ale który zostanie zniszczony przez Maryję, w różańcu 
z Fatimy, jeżeli zostanie Ona z pokorą wezwana”. Było to ponad 
450 lat przed objawieniami w Fatimie.  Beatyfikował ją w 1669 r. 
papież Klemens IX. Jest jedną z trzech wyniesionych na ołtarze 
księżniczek Zakonu Dominikańskiego i patronką wdów.
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

To przesłanie św. Marcina, który był i jest świad-
kiem Chrystusa. Który uczy nas miłości miłosiernej 
względem naszych braci. Trzeba ich dostrzec, a wła-
ściwie trzeba w tych osobach potrzebujących dostrzec 
Chrystusa. Mówił o tym w kazaniu odpustowym ks. 
Stanisław Pitek, proboszcz z Tłuczani. Drugą część 
tego kazania drukujemy poniżej. 

Jak każdy żołnierz miał swoją maksymę, zasadę, która wypeł-
niała jego życie. I tą zasadą stały się dla niego słowa dzisiejszej 
Ewangelii: Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie. To słowa Chrystusa. 
Słowa, które stały się mottem życiowym świętego Marcina.  

Nie odkryję też dla was zapewne niczego nowego, kiedy 
przypomnę wam tę historię z płaszczem, którym podzielił się z 
ubogim. Tak, to był cały on. Potrafił dzielić się z innymi. Świat, w 
którym żył święty Marcin, to był świat, który potrzebował takich 
ludzi. Świat głodny miłości, świat głodny dobrej nowiny. Ludzie z 
tamtych czasów tęsknili za dobrym światem, za wolnością. 

Dzisiaj staje przed nami święty Marcin i jak co roku zaprasza 
do tego, abyśmy z wiarą i z odwagą kroczyli drogą świadków 
Jezusa Chrystusa. Są potrzebni i dzisiaj ci świadkowie, i są oni 
miedzy nami. Czasem media – choć rzadko – wspominają o 
świadkach, którymi są, można powiedzieć, dzisiejsi bohaterowie. 
Świadkowie z Bliskiego Wschodu czy z Azji to są ludzie, którzy 
dla Chrystusa znoszą prześladowania, którzy mają do wyboru 
albo islam, albo wygnanie czy nawet śmierć. W Pakistanie młode 
małżeństwo, oskarżone o bluźnierstwo, czeka na wyrok śmierci. 
Nie zdecydowali się na zdradę. A mogli przecież powiedzieć: „W 

Okrywać płaszczem
potrzebującego… 
zasadzie trzeba bronić swego życia nie religii”. Ale nie, ci ludzie 
są świadkami.  

Świadkiem Jezusa może być każdy. My też jesteśmy powołani 
do tego, aby dzielić się z innymi, aby być dla innych. Jeden z księ-
ży, który tłumaczył sprawę płaszcza świętego Marcina dzieciom, 
przyszedł w takim płaszczu i tym płaszczem ich ogarnął. Dlacze-
go? Chciał im wyjaśnić, jak ma wyglądać teraz to dzielenie się, 
przykrywanie bliźnich płaszczem. My także, dopóki fizycznie nie 
dotkniemy osoby potrzebującej, dopóki nie poznamy jej imienia 
nazwiska, nie dowiemy się, w jakich warunkach żyje, kim jest, 
czy jest ubezpieczona, to wszystkie programy pomagające, nawet 
najlepsze, zostaną tylko programami. A instytucje, choćby miały 
nieograniczone nawet środki, zostaną dalej instytucjami. Tak 
naprawdę człowiek niewiele potrzebuje; potrzebuje trochę zupy, 
kawałka chleba, odzienia, jakiegoś schronienia. I aby był zdrowy 
i miał w pobliżu kościół. A jeśli nie ma miłości, bliskości drugie-
go, wtedy człowiek jest sam. Dlatego w społeczeństwie masowym 
tak wielu jest bezdomnych i bezimiennych. Dzisiejsza Ewangelia 
jest dla nas trudną Ewangelią. Ciężko jej słuchać. Bo jak można 
słuchać Ewangelii, kiedy miedzy nami chodzą czy przebywają 
tego typu ludzie. Jezus mówi: Byłem głodny, a nakarmiliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie... Okrywać płaszczem 
potrzebującego... To takie piękne przesłanie waszego patrona. 
Przypominamy je sobie dzisiaj, 11 listopada, kiedy to jest także 
dzień niepodległości. Dzień ten jest także drugą okazją ku temu, 
aby się cieszyć, aby się radować. Radujemy się więc tutaj, w tym 
miejscu, z obecności patrona świętego Marcina i z tego faktu, że 
żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. 

Cdn.
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” – słowami 
„Mazurka Dąbrowskiego”, będącego niegdyś pieśnią Legionów 
Polskich utworzonych we Włoszech przez gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego, rozpoczęto w Mucharzu uroczystość obchodów 
Święta Niepodległości.

11 listopada 2014 r. pod Mucharskim Obeliskiem Niepodle-
głości bardzo licznie zgromadzili się mieszkańcy Gminy Mu-
charz, by uczcić dziewięćdziesiątą szóstą rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości i oddać hołd tym, którzy za Ojczyznę 
walczyli i dla niej oddali życie. Wspomniano bohaterów mało-
polskiej ziemi, którzy w listopadowe dni 1918 roku w Suchej, Wa-
dowicach czy Andrychowie rozbrajali austriackie komisariaty i 
organizowali gminną, samorządową, upragnioną polską władzę.

Głównym punktem uroczystości były Obietnica Zuchowa 
oraz Przyrzeczenie Harcerskie. Trzynastu zuchów z Gromady 
Zuchowej „Skrzaty z Leśnej Krainy” z Mucharza złożyło Obiet-
nicę Zuchową, stając się nowymi członkami Związku Harcer-
stwa Polskiego. Zuchy: Amelia Bucała, Julia Zadora, Julia Sitarz, 
Aleksandra Miś, Faustyna Gzela, Magdalena Zielińska, Zuzanna 
Matysiak, Kacper Dębiński, Daniel Kwak, Jakub Mamcarczyk, 
Patryk Cygan, Radosław Łach, Mateusz Zadora zapewniały:

„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa 
Zucha”.

Następnie harcerze z 7 Drużyny Harcerskiej „Omega” z 
Jaszczurowej: Wiktoria Dragosz, Klaudia Kachel, Weronika 
Łapka, Natalia Targosz, Dominik Radwan, Mateusz Paździora i 
Maksymilian Zalewski złożyli Przyrzeczenie Harcerskie. Swoja 
gotowość bycia harcerzami wyrazili słowami:

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcer-
skiemu”.

Po tym wzruszającym i radosnym wydarzeniu pod Obeliskiem 
Niepodległości złożono kwiaty i znicze, zapalono biało-czerwone 

11 listopada 2014 w Mucharzu
świece dymne. O godzinie 17.00 w Kościele Parafialnym pw. św. 
Wojciecha odbyła się msza święta za Ojczyznę, a po niej miał 
miejsce koncert laureatów IV Gminnego Konkursu Pieśni Pa-
triotycznej i Żołnierskiej.

Głównym organizatorem obchodów byli harcerze z Mucha-
rza wraz z Harcerską Grupą Rekonstrukcji Historycznej, która 
zaciągnęła wartę przy obelisku zaś gimnazjaliści przygotowali 
naklejki i biało-czerwone flagi. W uroczystych obchodach świę-
ta wzięły udział poczty sztandarowe Hufca Ziemi Wadowickiej 
ZHP, Ochotniczych Straży Pożarnych, gminnych szkół oraz 
przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, na-
uczyciele, młodzież szkolna, harcerze oraz społeczność Gminy 
Mucharz. Uroczystość uświetniła grająca marszowe piosenki 
orkiestra dęta. (DP)

www.mucharz.pl 
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Skąd czerpać wzorce?
3 listopada tego roku na VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej 

„To Polska – Moja Ojczyzna”, który odbył się w sali rycerskiej 
w Zamku w Suchej Beskidzkiej, wystąpiły dzieci z naszej Szkoły 
Podstawowej. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę tematykę 

Skąd czerpać wzorce?

Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

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

utworów, dykcję, intonację, rytmiczność i zaangażowanie, przy-
znała Krzysztofowi Kotowi wyróżnienie, zaś zespołowi Violino, 
III miejsce. Już 12 listopada, Ci sami uczniowie wraz z innymi 
koleżankami i kolegami, mieli znów okazję zaprezentować się na 
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uroczystej szkolnej akademii z okazji Święta 
Niepodległości.

Z inicjatywy Księdza Proboszcza, ucznio-
wie naszej szkoły wraz z parafialną Scholą, 
wystąpili także w czasie wieczornicy poświę-
conej niepodległości naszej Ojczyzny. 

Wcześniej na Mszy Świętej, mówiąc o 
istocie Eucharystii na zakończenie homi-
lii Ksiądz Proboszcz powiedział, że dzięki 
dzieciom i młodzieży, możemy przeżyć takie 
chwile, które mogą uświadomić wielką ofia-
rę, jaką ludzie składali na ołtarzu Ojczyzny, 
Składali swoje talenty, swoje życie. W czasie 
wieczornicy, uczniowie przypomnieli kilka 
ważnych dla naszej Ojczyzny dat. Przy-
pomnieli nazwiska. Przypomnieli zabory 
i okoliczności, które były ich przyczyną. 
Wspomnienia uczniów przeplatane były śpie-
wem i poezją. Wyśpiewane słowa „Uwięziony 
ptak nie śpiewa – a czy wiesz dlaczego? Bo nie 
spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego.” 
ustami dzieci i młodzieży, pozostaną na dłu-
go w sercach słuchaczy. Podobnie jak słowa: 

Niepodległa, niepokorna
zawsze była, będzie, jest. 
Uskrzydlona bielą orła,
bije rytmem naszych serc. 
Niepodległa, niepokorna
już nie zniknie nigdy z map,
bo jest nasza, bo jest wolna,
bo na imię Polska, Polska ma. 
Jeszcze kurz nie opadł z drogi, 
jeszcze się czerwieni mak,
a już wpisał czas w historię 
tyle nowych dni i dat. 
Wszystkie znane i wciąż bliskie, 
bo dotyczą przecież nas. 
I tej nuty Chopinowskiej, 
która w sercach gra. 

Są takie dni, są takie okoliczności, które 
sprzyjają by śpiewać, powtarzać, i pielęgno-
wać słowa pieśni i piosenek patriotycznych. 
W tym roku dzień 16 listopada, był dniem 
szczególnym. Szliśmy na Msze święte, szli-
śmy do lokali wyborczych, niektórzy także na 
wieczornicę, lub w inne miejsca, bo to prze-
cież wszędzie jest nasza Ojczyzna. 

Jest takie miejsce
u zbiegu dróg,
gdzie się spotyka
z zachodem wschód...
nasz pępek świata,
nasz biedny raj...
jest takie miejsce,
Taki kraj.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz powiedział : „Chciałem podziękować (…) za przygotowanie, za piękne świadectwo, za tak wiele 
bogatych treści. Przez wiele lat złożono tyle talentów na ołtarzu Ojczyzny, że mamy być za to wdzięczni, mamy też od kogo się uczyć, 
mamy skąd czerpać wzorce, mamy być czemu wierni.”

BŻ-BŁ
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Dnia 11 listopada 2014 r. poczet sztandarowy oraz delegacja uczniów ze szkoły 
podstawowej w Paszkówce wzięły udział w Gminnych Obchodach Święta Nie-
podległości w Brzeźnicy. Uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej w 
intencji Ojczyzny, a następnie w przemarszu pod pomnik „ Ku czci poległych za 
Ojczyznę”, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze, oddając hołd poległym w walce 
o niepodległość Polski.

GMINNE OBCHODY
ŚWIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Z życia parafii
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W dniach 08-09.11.2014 r. w Witowie-Piątku (geometrycznym 
środku Polski) odbyły się Mistrzostwa Polski Psich Zaprzęgów 
w warunkach bezśnieżnych. Mistrzostwa te organizował Łódzki 
klub Wataha. Nasz klub wydelegował 16 osób startujących w 
Pucharze Polski. Po dwu dniowym zmaganiu się z trasą Justyna 
Nowroth wraz z Principessą wywalczyły 6 miejsce w kategorii 
Bikejoring Kobiet i pierwsze miejsce w kategori NB (psy czysto 
rasowe). Natomiast w Bikejorinu Mężczyzn Kamil Ogiegło i 
Odyn ulokowali się na 8 pozycji, a tuż za nimi Tomasz Guguła z 
Kuflem. W kategorii Canicross Kobiet złoto oraz tytuł Mistrzyni 
Polski 2014 zdobyła Weronika Jurek wraz ze swoją Kirą z prze-
wagą 62 sekund nad drugą zawodniczką. W kategorii Canicross 
Mężczyzn złoto i tytuł Mistrza Polski 2014 zdobył Karol Paluch 
ze swoją Kometą i 10 sekundową przewagą nad drugim zawodni-
kiem, jego brat Mateusz ulokował się tuż za podium zajmując ze 
Smokim 4 miejsce w tej konkurencji.

W kategorii Canicross Junior Kobiet Aleksandra Kaputa 
i Lucky zajęli 1 miejsce oraz tytuł Mistrzyni Polski 2014 z 30 
sekundową przewagą nad drugą zawodniczką Moniką Byrgiel, 
która wraz ze swoją suczka Alpiną zdobyła tytuł V-ce Mistrzyni 
Polski 2014, natomiast Wiktoria Bober i Roxi zajęły miejsce 3 a 
tym samym tytuł 2 V-ce Mistrzyni Polski. Nasza Kinga Pamuła 
wraz z Jacksonem zajęli 4 miejsce. W kategorii Canicross Junior 
Mężczyzn miejsca kolejno zajęli: Adrian Guguła i Sonia miejsce 
1 i tytuł Mistrza Polski 2014 ze sporą przewagą nad kolejnym 
naszym zawodnikiem Dawidem Paluchem i Luną który zdobył 
tytuł V-ce Mistrza Polski, kolejno Mieczysław Paluch i Axel 
zasłużone miejsce 3, Szymon Guguła miejsce 4 wraz ze swoim 
Bolidem, a Kacper Chrostek z Yuki miejsce 5.

Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

Sukcesy na mistrzostwach Polski psich zaprzęgów 
W kategorii D0 czyli zaprzęg dwu psi na miejscu 7 ulokował 

się Jakub Skrzyński ze swoimi pieskami Grafitem i Sleipnirem. 
Trzech naszych nowych klubowiczów na MP zaliczyło kolejny 
etap biegu licencyjnego, który w przyszłości umożliwi im start w 
Pucharze Polski, są to: Julia Talapka i Baret, Kinga Baran i Nessi 
oraz Eryk Paleczny i Silvera. Dodatkowo nasz klub wystawił szta-
fety Canicrosowe zdobywając tym samym złoto i srebro.

Na zakończenie chcieliśmy podziękować organizatorom, 
naszym sponsorom: Panu Ernestowi Pacutowi i Firmie Kamax 
z Przytkowic, Nakarm Pupila z Bielska Białej i Gminie Kalwa-
ria Zebrzydowska za wsparcie oraz Wam drodzy zawodnicy za 
świetną rywalizację jak również miłą atmosferę na zawodach. 
Do zobaczenia za kilka dni na kolejnych zawodach w Mikołowie, 
hej!

Autor: Justyna Nowroth  www.zsprzytkowice.pl

Radocza - Parafi a 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 

Musicie być mocni…
Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś 

swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i 
wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, 
jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie 
można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i war-
tości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. 
Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i 
dla innych.

Zachęcał w kazaniu podczas uroczystości jubileuszo-
wych ZSCKU, ks. inf. Jakub Gil. Przytoczył słowa 
św. Jana Pawła II, patrona tejże szkoły, kierując je do 
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Jest w nich 
zachęta do czerpania mocy z wiary, nadziei i miłości. 
Druga część kazania – poniżej. 
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Wypełnić te obowiązki, 
które każdy z nas ma... Same-
mu wypełnić – nie zrzucać na 
innych. Różne powinności; nie 
można się od nich uchylać. Bo 
tylko wtedy szkoła jest wspa-
niała, kiedy wszyscy wypełniają 
swoje obowiązki. Uczeń swoje, 
nauczyciel swoje, pracownicy 
szkoły swoje – każdy ma swoje 
własne obowiązki. Ma swoje 
przywileje i swoje obowiązki. I 
każdy powinien je wypełniać. 
Tak mówił Ojciec święty i po-
wtarza to nam dzisiaj. Każdy z 
nas powinien dbać o porządek 
pewnych prawd, wartości, wła-
ściwą hierarchię wartości. Wi-
nien o to troszczyć się zarówno 
ten, który uczy, jak i ten, który jest uczony – wszyscy tworzący 
społeczność tej szkoły noszącej imię świętego Jana Pawła II. 

I mówił Ojciec święty do nas dalej, że aby to zadanie wypełnić, 
trzeba mieć moc, trzeba mieć siły. Powiada: Musicie być mocni. 
Tą mocą, którą daje wiara. Mocni mocą wiary, która góry przeno-
si. Trzeba wierzyć, wierzyć w słuszne sprawy. W Chrystusa wie-
rzyć, bez którego człowiek sam siebie nie może zrozumieć. Nie 
potrafi zrozumieć ani po co żyje, ani po co pracuje, ani dlaczego 
cierpi. Wiara... Musicie być mocni mocą nadziei, która często ufa 
wbrew nadziei. Człowiek, który ma nadzieję, który marzy i te 
marzenia spełnia, mocno ufa. 

Ojciec święty mówi wreszcie: musicie być mocni mocą mi-
łości, która jest potężniejsza niż śmierć; miłości, która cierpli-
wa jest, łaskawa jest, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłości, 
która jest mocą nauczyciela, mocą ucznia, mocą człowieka, któ-
ry pracuje w tej szkole. Musicie być mocni tą mocą. Bo ta moc 
– mówi papież – jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, 
obojętności, zwątpienia, pokusie wielorakiej ucieczki od świata, 
od społeczeństwa, od życia, także od własnej ojczyzny. Musicie 
być mocni, żeby nie ulec takiej wewnętrznej rezygnacji i obo-
jętności oraz zwątpieniu. W szkole istnieje wielka pokusa, żeby 
nauczyciel zwątpił w ucznia i powiedział mu: z ciebie już nic nie 
będzie... Nauczyciel nigdy tak nie może postąpić; musi podnosić, 

musi dodawać skrzydeł i motywować. I w drugą stronę – uczeń 
nie może stwierdzić, że to nie jego miejsce, że on się tu nie nada-
je, że jest przekreślony... Musicie być mocni taką mocą, która nie 
wątpi, która nie ulega obojętności. 

I mówi Papież: Potrzeba pokonywać beznadziejność, która 
prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, 
własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, nar-
komanię, nadużywanie seksualne, szukanie nowych 
doznań, uczestnictwo w działalności sekt. To wszystko 
jest bardzo kuszące, ale wy musicie być mocni, żeby 
nie wejść w to błoto, żebyście pozostali na tych zielo-
nych łąkach. Bo bardzo łatwo jest wejść w to kuszące 
nas bagno, które wciąga, w którym człowiek się topi, a 
wreszcie umiera. To wszystko jest pociągające, ale wy 
musicie być mocni. 

Mówi się nieraz o czterdziestolatkach, że są to już 
ludzie wypaleni. Oby ta szkoła, która też ma czterdzie-
ści lat, nabrała jeszcze nowych rumieńców, żeby mogła 
wznieść się jeszcze wyżej. Papież naucza: Choćby inni 
od was nie wymagali, wy musicie wymagać od siebie. 
Musicie wymagać i piąć się coraz wyżej, być coraz 
radośniejszymi, wciąż pełni nadziei, pełni miłości i 
wiary, Tak do was mówi dzisiaj Papież i o to prosi.



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

23 listopada 201440 

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

 4123 listopada 2014

Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

Kocham Cię, Polsko!

Dnia 7 listopada 2014 roku, uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Rudniku uczcili 96. rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. W akademii wystąpili uczniowie klas 
drugich gimnazjum, którzy z wielkim zaangażowaniem popro-
wadzili widzów przez niełatwą historię naszego państwa - od 
czasu rozbiorów po dzień odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Młodzi aktorzy wcielili się w role uczniów zwiedzających salę 
muzealną, poświęconą ostatnim latom państwowości polskiej. Z 
obrazów muzealnej sali wyłaniały się postaci historyczne, któ-
re pokazywały uczniom, jak ważna jest przeszłość. Opowieści 
starszego mężczyzny i jego żony oraz nobliwej damy były prze-
platane prezentacjami, pieśniami patriotycznymi w wykonaniu 
szkolnego chóru oraz pięknymi wierszami. Na koniec uczniowie 
zaśpiewali piosenkę „Kocham Cię Polsko”, która była hasłem 
przewodnim akademii. (E.Tajs-Drąg)

Narodowe Święto 
Niepodległości
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W dniu 3 listopada 2014 r. w naszej 
szkole został zorganizowany  kon-
kurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu 

drogowego w ramach akcji „ Odblaskowa szkoła”.  
Po zaznajomieniu uczniów z zasadami przebiegu 
konkursu rozwiązywali oni zagadki związane 
z bezpiecznym poruszaniem się po drodze. Po 
części teoretycznej klasa II i III pokazała swoim 
młodszym kolegom przedstawienie pt: „Jak paw 
przez jezdnię przechodził”. Nasi starsi uczniowie 
przypomnieli również kilka zasad związanych  z 
bezpiecznym przechodzeniem przez jezdnię. Po 
zakończeniu konkursu odbyła się pogadanka na 
temat konieczności noszenia po zmroku odblasków, 
dzięki którym jesteśmy widoczni przez innych 
użytkowników drogi. Na zakończenie konkursu 
uczniowie otrzymali opaski odblaskowe oraz ksią-
żeczki pt: „ Droga i ja” w której bohaterowie mówią 
, jak zapewnić spokój i bezpieczeństwo podczas co-
dziennych podróży.

Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Konkurs w ramach akcji „Odblaskowa 
szkoła” Punkt Filialny
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

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

Bachowice, Ryczów, Spytkowice, Miejsce, Lipowa, Półwieś

POLSKA TO MY
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI

Chodź, opowiem Ci o mojej Polsce. Idź i uważaj, nie depcz tu 
niczego. Oto jest moja Ojczyzna wiekowa, drżąca w starości nad 
mogiłą synów. Już tyle razy biała i znowu czerwona. Jest ona 
pieśnią. Ona modlitwą jest. Jest krzyżem mogił i jest sercem ludu. 
Chodź, opowiem Ci o dzieciach Wrześni, o pamięci polskiej mowy 
w codziennym pacierzu, i o tym, co tacy jak ty i ja robili, by prze-
trwała, by nie zginęła, byś ty mógł żyć…

Niespełna dwa tygodnie temu odwiedzaliśmy groby najbliż-
szych i stojąc nad ich mogiłami, trwaliśmy we wspomnieniach. 

Listopad sprzyja zadumie, nie 
pozwala zapomnieć  o tych, 
którzy odeszli. Skłania nas, 
byśmy pamiętali również o 
wszystkich tych, dzięki którym 
żyjemy w wolnej Polsce. 11 li-
stopada to szczególna data dla 
każdego Polaka. Właśnie tego 
dnia w 1918r., po latach 123 
latach niewoli, Nasza Ojczyzna 
odzyskała niepodległość. Stało 
się już tradycją, że w gminie 
Spytkowice uroczystości upa-
miętniające ten dzień mają 
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niezwykle podniosły charakter. W tym roku 
96. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości obchodziliśmy w Bachowicach.

11 listopada 2014 roku, w słoneczne wtor-
kowe przedpołudnie, sprzed budynku OSP 
w Bachowicach wyruszył uroczysty orszak z 
udziałem siedemnastu pocztów sztandaro-
wych, przedstawicieli organizacji kombatanc-
kich, władz samorządowych, zaproszonych 
gości, młodzieży szkolnej, mieszkańców wioski 
i gminy. Uczestnicy przemaszerowali na cmen-
tarz parafialny, gdzie Wójt Gminy Pan Mariusz 
Krystian i Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Jerzy Piórowski z uczniami Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Bachowicach złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przed pomnikiem upamięt-
niającym Poległych za Ojczyznę. O godzinie 
10.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczęła się 
Msza święta za Ojczyznę, której przewodniczył 
ks. proboszcz Franciszek Jeleśniański. Oprawę 
muzyczną przygotował Chór Parafialny z Ba-
chowic oraz Orkiestra Dęta z Ryczowa.

Dalsza część obchodów miała miejsce w 
budynku OSP w Bachowicach. Tam Przewod-
niczący Rady rozpoczął Uroczystą Sesję Rady 
Gminy. W czasie jej trwania nie zabrakło opra-
wy artystycznej, którą przygotowali uczniowie i 
nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bachowicach pod opieką pań: Agnieszki 
Harmaty (scenariusz i reżyseria), Dagmary 
Książek i Jadwigi Stanek (chór szkolny). Wystę-
pujący zaprezentowali spektakl „POLSKA TO 
MY”. W bardzo wymowny sposób pokazali, 
że świętowanie kolejnej rocznicy Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości nie może być je-
dynie wspominaniem przeszłości. Ten dzień 
to refleksja nad bogatą historią, ale i współcze-
snością naszego Kraju. Polska, jak mówił nasz 
Wielki Rodak – święty Jan Paweł II Nic nie jest 
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nam dane raz na zawsze, doty-
czy to także wolności, Wolność 
trzeba ciągle zdobywać, ciągle 
o nią walczyć. Pomni tych 
słów a także historii naszego 
kraju musimy dokładać starań, 
by każdy kolejny dzień był 
świadectwem naszej troski o 
Polskę. Sztuką jest umierać dla 
Oj¬czyz¬ny, ale naj¬większą 
sztuką jest dob¬rze dla niej 
żyć. Krajowi ojczystemu i na-
rodowi należy służyć – każdy 
na miarę swoich sił, kompeten-
cji i zdolności w sposób mądry, 
ostrożny i pełen najwyższego 
szacunku. Ojczyzna przecież 
to ziemia rodzinna, to groby 
ojców, to język, którym mówili 
nasi przodkowie, to chwytają-
cy za serce obyczaj i matczyna 
kołysanka, to cała przeżyta 
przez nasz Naród historia.

W dalszej części Uroczy-
stej sesji Rady Gminy podjęto 
uchwałę dotyczącą Programu Stypendialnego 
w Gminie Spytkowice oraz wręczono nagrody 
rzeczowe laureatom konkursów przedmioto-
wych i zwycięzcom zawodów sportowych. Już 
po raz czwarty zostali nagrodzeni uczniowie, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki w konkursach 
na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 
Upominki zostały ufundowane z prywatnych 
oszczędności Wójta Pana Mariusza Krystiana 
i wszystkich Radnych. Opiekunowie naukowi 
uzdolnionych uczniów otrzymali dyplomy. Nie 
zabrakło też okolicznościowych przemówień, 
których tematem była Polska i Polacy.

Agnieszka Harmata
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

Jakub Gangala urodził się w 1394 r. w Monteprandone (Ascoli 
Piceno), w Marchii Ankońskiej - rejonie Włoch położonym nad 
Adriatykiem. W dzieciństwie musiał ciężko pracować, bo jego 
rodzina była bardzo uboga. Był osiemnastym z dziewiętnaścior-
ga dzieci swoich rodziców. Zajmował się wypasaniem bydła i 
świń. Po śmierci ojca, Jakubem zaopiekował się wuj-kapłan i 
to dzięki niemu chłopak zdobył wykształcenie. Studiował na 
kilku włoskich uniwersytetach i ukończył studia prawnicze.
Gdy miał 22 lata, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych. Ukończył 
studia filozoficzno-teologiczne i w 1420 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Szybko zaczął się wyróżniać swoją wiedzą teologiczną, 
pięknem i logiką wypowiedzi oraz 
pokorą i świętością życia. Dzięki 
temu z polecenia św. Bernardyna ze 
Sieny został mianowany kaznodzieją 
zakonu, co było dużym wyróżnie-
niem. Chociaż poświęcił się przede 
wszystkim tej posłudze, znalazł 
czas, by współpracować ze św. Janem 
Kapistranem i św. Bernardynem 
przy reformowaniu zakonu. Przy-
czynił się do zakładania klasztorów 
o surowszej regule. Godny podziwu 
był jego dar przyswajania nowych 
języków oraz doskonała pamięć.
Jako misjonarz przewędrował pra-
wie całe Włochy. Dotarł także do 

28 listopada

Święty Jakub z Marchii, prezbiter
wielu państw europejskich. Swoje kazania głosił na terenie Bośni, 
Dalmacji, Albanii, Czech, Polski, Rusi, Norwegii, Danii, Węgier, 
Prus i Austrii. Mówi się, że w ciągu 40 lat swojej pracy nawró-
cił 50 tysięcy heretyków oraz niezliczone rzesze grzeszników.
Wszędzie krzewił kult Najświętszego Imienia Jezus. Z poczucia 
wagi pełnionej misji ani na chwilę nie ustawał w swojej posłu-
dze. Jego starania zostały docenione przez trzech papieży. Był 
legatem Eugeniusza IV, Mikołaja V i Kaliksta III. Darząc Jakuba 
szacunkiem i podziwem, powierzali mu kolejne, ważne zadania 
misyjne oraz funkcję inkwizytora. Z pokory Jakub nie przyjął 
proponowanej mu godności biskupa Mediolanu. Zmarł w Ne-
apolu 28 listopada 1476 roku. Pozostawił po sobie kilka rozpraw 
ascetycznych i wiele listów. Beatyfikował go papież Urban VIII w 
1624 roku, kanonizował Benedykt XIII w 1726 roku. 
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

Podobnie jak św. Cecylia na Zachodzie, tak św. Katarzyna 
przede wszystkim na Wschodzie należała do najbardziej znanych 
świętych. Mało jednak o niej wiemy, a tak wiele powstało o niej 
legend, że niektórzy hagiografowie nawet powątpiewali w jej hi-
storyczne istnienie. Zachowały się dwa opisy męki i śmierci św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, ale pochodzą one dopiero z wieku 
VI i są pełne legend. Mamy jednak świadectwa już z wieku IV - a 
więc bardzo wczesne, bo sięgające prawie czasów Świętej. Wspo-
minają bowiem o niej Rufin i Euzebiusz z Cezarei Palestyńskiej.
Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy 
Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo 
zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej rękę 
daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo 
- jak wiele chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej czystości.
Wkrótce wybuchło najdłuższe i najbardziej krwawe w 
dziejach Kościoła prześladowanie chrześcijan - za panowa-
nia cesarza Dioklecjana i jego współrządców: Galeriusza 
Maksymiana i Konstancjusza I. Szczególną nienawiścią do 
chrześcijan wyróżniał się Maksymian, władca wschodniej 
części Imperium Rzymskiego. Przybył on osobiście do Alek-
sandrii, by dopilnować realizacji prześladowczych edyktów.
Jedną z jego ofiar miała być Katarzyna. Po pojmaniu była przy-
muszana do złożenia ofiary bogom. Odmówiła, wyznając wiarę 
w Boga Jedynego. Wówczas cesarz zarządził dysputę między 
Katarzyną a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i retorami. 
Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając praw-
dziwość chrześcijaństwa, i doprowadziła wielu z nich do wiary 

    25 listopada

Święta Katarzyna Aleksandryjska,
dziewica i męczennica w Chrystusa. Miała wtedy 

18 lat. Cesarz rozgniewany 
obrotem sprawy skazał ją na 
tortury: smagano ją żyłami 
wołowymi tak, że jej ciało było 
jedną wielką raną; morzono 
ją głodem; łamano jej kości. 
Modlitwa Katarzyny sprawiła, 
że podczas miażdżenia kołem 
zstąpił anioł i spowodował, że 
rozpadło się ono w rękach kata. 
Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić 
się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok 
śmierci przez ścięcie prawdopodobnie między rokiem 307 a 312.
Męczeństwo św. Katarzyny musiała być czymś niezwykłym, 
skoro została ona wyróżniona tak wielką czcią. Ciało jej od se-
tek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne z 
Aleksandrii, kiedy Arabowie, a po nich Turcy najechali Egipt. 
Jest tam klasztor prawosławny i kościół, do którego podążają 
pielgrzymi. Klasztor ten wystawił cesarz Justynian w wieku VI.
Katarzynie poświęcili swoje arcydzieła najwięksi artyści: Hans 
Memling, Correggio, Tintoretto, Dawid Aubert, Masolino di 
Panicale, Jan Provost, Caravaggio i Raffael. Św. Joanna d’Arc 
zaliczała Katarzynę do swoich trzech głównych patronek. Na 
Zachodzie uważano ją za jedną z Czternastu Świętych Wspomo-
życieli. Św. Katarzyna z Aleksandrii była patronką wielu miast 
i związków katolickich.  Dawniej w Polsce istniał zwyczaj, że w 
wigilię św. Katarzyny chłopcy wróżyli sobie, który z nich jako 
pierwszy ożeni się i jakie imię będzie miała wybranka. Popularne 
też było powiedzenie: „Święta Katarzyna Adwent zaczyna”.
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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)

Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

W ramach organi-
zacji imprez promują-
cych bezpieczeństwo 
uczniów w drodze do 
i ze szkoły kolejny raz 
został zorganizowany 
happening „Nosząc 
odblaski chcemy czuć 
się bezpiecznie na 
drodze”. 

Wydarzenie to mia-
ło miejsce 3 października 2014. Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Stryszowie z własnoręcznie wykonanymi transparentami oraz ze 
znakami drogowymi przeszli od swojej szkoły do Urzędu Gminy 
promując noszenie odblasków. 

Uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe oraz w od-
blaski na rękę. Mottem przewodnim happeningu było hasło:  
TRZEBA CHODZIĆ Z ODBLASKAMI BY NIE ZGINĄĆ POD 
KOŁAMI. 

Podczas marszu rozdawano napotkanym przechodniom ulot-
ki informujące o korzyściach płynących z noszenia odblasków 
oraz o obowiązku zakładania elementów odblaskowych poza te-
renem zabudowanym. Uczniowie odwiedzili przydrożne sklepy 
oraz zakłady pracy takie jak: piekarnię, stację benzynową, gdzie 
zostawiali ulotki promujące noszenie odblasków. Zostały odwie-
dzone również instytucje użyteczności publicznej np. poczta czy 
przychodnia zdrowia. Kulminacyjnym punktem przemarszu 
przez naszą wioskę było spotkanie ze Sekretarzem Gminy Stry-
szów Panią Krystyną Pułka.

Święto szkoły Happening 2014

13.10.2014r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Edu-
kacji Narodowej. Uczniowie ze szkolnego koła teatral-
nego przygotowali program artystyczny, aby wyrazić 
wdzięczność nauczycielom za trud wkładany w wycho-
wanie, za cierpliwe przewodnictwo na trudnej drodze 
zdobywania wiedzy.

Wszystkim pracownikom szkoły złożył także życzenia dyrek-
tor placówki mgr inż. Lucjan Pająk. 

Kwiaty i życzenia spowodowały, że ten dzień upłynął w przy-
jemnej atmosferze.

22 października w uroczystość św. Jana Pawła II w 
Parafii Świnna Poręba dokonała się niezwykła uroczy-
stość. Nastąpiło poświęcenie nowego, pięknego wi-
traża świętego Jana Pawła II i wprowadzenie relikwii 

NOWY WITRAŻ JANA PAWŁA II
I WPROWADZENIE JEGO RELIKWII

włosów tego świętego do naszej świątyni. Uroczy-
stości przewodniczył ks. dr Andrzej Scąber, kanonik 
Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana w 
Krakowie, referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji 
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Krakowskiej. Dokonał również poświęcenia nowego 
witraża. Fundatorem tego witraża jest Maria Polak, 
osoba chorująca, cierpiąca. Jej dzieci postanowiły 
przeznaczyć emeryturę mamy właśnie na ten witraż, za 
co składam serdeczne Bóg zapłać. 

 - Jak do tego doszło?
- Najpierw powstała myśl, by zagospodarować wolne okna w 

świątyni. Dwa witraże już są, a kolejne mamy w planach; zostaną 



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

23 listopada 201450 

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

 5123 listopada 2014

Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

- O czym mówił Ksiądz Andrzej podczas
uroczystości?
- Oczywiście mówił o Papieżu, o tym, jak przebiegał jego pro-

ces beatyfikacyjny, o świętości. 

- Prowadzi Ksiądz także budowę...
- Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy budowę plebanii i będzie-

my ją kontynuować, dopóki pogoda nam pozwoli. Wykopaliśmy 
ogromny, 5-metrowy dół, żeby się dostać do trwałego gruntu, po-
tem wykonaliśmy nasyp z kamienia, tłucznia (400 ton kamienia), 
później beton, potem ławy. Jak Pan Bóg pozwoli, w tym roku 
„wyjdziemy” z ziemi, a ja z takich postępów będę się cieszył. 

- Czy parafianie Księdza wspierają w tym dziele?
- Oczywiście, jak widać nawet teraz, sami od siebie codziennie 

przychodzą do pracy i pomagają. Na razie nie proszę o składki, 
bo mamy trochę środków odłożonych i najpierw trzeba to zużyć, 
a potem zobaczymy, w miarę możliwości – jak będą ofiary inwe-
stycja będzie kontynuowana.

KRAJAN Z TARNAWY DOLNEJ
Ks. Zdzisław Władysław Stypuła, syn rolnika Ta-

deusza, i Marii z d. Matuszyk urodził się 30 paździer-
nika 1940 roku w Tarnawie Dolnej. Ochrzcił go w 
kościele parafialnym pw. św. Jana Kantego 3 listopada 
1940 roku ks. proboszcz Franciszek Graca. Rodzicami 
chrzestnymi byli Władysław Stypuła i Janina Matu-
szyk. W 1954 roku ukończył w miejscowości rodzinnej 
szkołę podstawową. W latach 1955-1959 uczęszczał 
w Suchej Beskidzkiej do Liceum Ogólnokształcącego, 
które mieściło się wówczas w starym zamku hrabiów 
Tarnowskich – kolatorów ślemieńskiej parafii, a także 
tarnawskiej. Po zdaniu matury w 1959 roku został 
przyjęty do Seminarium Duchownego w Krakowie 
(1959-1965). Święcenia kapłańskie otrzymał 11 
kwietnia 1965 roku w katedrze wawelskiej z rąk abpa 
Karola Wojtyły (obecnie św. Jana Pawła II). Studia 
podyplomowe w dziedzinie biblistyki ukończył u ks. 
doc. dra hab. Jerzego Chmiela w 1968 roku.

Przebieg służby w Kościele:
21 VIII 1965 - 27 VIII 1968 wikariusz parafii pw. św. Michała 

Archanioła w Sieprawiu,
28 VIII 1968 - 1971 wikariusz parafii pw. Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela w Ślemieniu,
1971-1974 wikariusz parafii pw. Opatrzności Bożej w Biel-

sku–Białej, 
1974-1977 wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i 

Pawła w Trzebini,

1977 - 3 II 1980 wikariusz ośrodka duszpasterskiego pw. św. 
Katarzyny w Nowym Targu.

Od 4 lutego 1980 roku został przydzielony do zorganizowa-
nia parafii przy małej drewnianej kaplicy pw. MB Anielskiej w 
Nowym Targu–Kowańcu jako rektor ośrodka duszpasterskiego. 
Dekretem z dnia 28 X 1982 roku powołano go na pierwszego 
proboszcza. W latach 1993-1997 był wicedziekanem dekanatu 
nowotarskiego. Zbudował piękny, murowany kościół z obszerną 
plebanią, w której od 2011 roku spędzał emeryturę, odwiedza-
jąc od czasu do czasu rodzinną Tarnawę Dolną. Zmarł w porze 
obiadowej 1 listopada 2014 roku w budynku swego urodzenia. 
Przyczyną zgonu była niewydolność oddechowo–krążeniowa. 
Importa do kościoła parafialnego w Kowańcu, który wybudował 
i upiększył wraz z tamtejszą społecznością od podstaw odbyła się 
w środę 5 listopada o godz. 12.00. Mszę św. pod przewodnictwem 
bpa Jana Szkodonia odprawiło 54 kapłanów. Kazanie wygłosił 
rektor kościoła św. Anny ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk. W 
następnym dniu miała miejsce główna uroczystość pogrzebowa z 
udziałem bpa Jana Zająca i 60 kapłanów. Słowo Boże przy trum-
nie wygłosił ks. prof. dr hab. Edward Staniek. Ciało złożono w 
grobowcu nowotarskich proboszczów na cmentarzu parafialnym 
obok kościoła pw. św. Anny w Nowym Targu. 

Ciekawostki zaczerpnięte z biogramu Zmarłego Kapłana [por. 
ks. Andrzej Targosz, w: Magnificat. 40 lat kapłaństwa, Szczecinek 
2005, s. 173-175]: 

1. Ważniejsze dzieła
W środę 14 kwietnia 1983 roku spłonął drewniany kościół w 

poświęcone polskim świętym. Pierwszy witraż, znajdujący się 
najbliżej Matki Bożej Fatimskiej to właśnie witraż Jana Pawła II, 
Rodaka; był to nasz pomysł, nasza myśl. Drugi witraż, który już 
się tworzy, a będzie oddany w przyszłym roku, to witraż świętej 
Siostry Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia. Trzeci witraż 
zostanie poświęcony świętemu Bratu Albertowi, który czynił 
miłosierdzie. W ten oto sposób pozostajemy przez cały czas w 
temacie Bożego Miłosierdzia.

Ksiądz Andrzej, przyjeżdżając na poświęcenie witraża, przy-
wiózł nam bezpośrednio z Rzymu pierwszorzędne relikwie 
włosów świętego Jana Pawła II. Mieliśmy już co prawda relikwie 
drugorzędne – fragment pasa – ale te ofiarowaliśmy parafii w 
Mucharzu. Mamy teraz relikwie pierwszorzędne i bardzo cieszy-
my się, że Jan Paweł II jest z nami, jest pośród nas w świątyni – i 
w witrażu i w swoich doczesnych szczątkach. 
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Kowańcu. Na jego miejscu wybudował nowy, murowany (począ-
tek budowy 1984). Wnętrze świątyni wyposażył artystycznie i 
przygotował do konsekracji, której dokonał w dniu 9 XI 2002 
roku kard. Franciszek Macharski. 

2. Wikariat w Ślemieniu 
Będąc wikariuszem w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzci-

ciela w Ślemieniu grywał w szachy z ojcem swego kolegi roczni-
kowego Adamem Targoszem, który bardzo go za to szanował i 
wysoko oceniał jego umiejętności. Natomiast u miejscowego 
proboszcza ks. kanonika Józefa Dąbrowskiego zaskarbił sobie 
miano jednego z najlepszych wikariuszy, dzięki umiejętnościom 
posługiwania się narzędziami rolniczymi. Pierwsza jego praca w 
parafii to skoszenie łąki na wzgórzu powyżej plebanii. Składając 
wizyty chorym, podbijał sobie serca całych rodzin. Tak było ze 
znaną wówczas parafianką Anielą Górną. Do dnia dzisiejszego 
wspominają go życzliwie wszyscy jej krewni. 

3. Hobby
Od dziecka zajmował się fotografią. Posiadał wyjątkowe zdol-

ności techniczno–elektroniczne, które pomogły przy budowie 
kościoła. 

4. Podróże
Zwiedził całą Europę i prawie wszystkie sanktuaria w Polsce i 

Europie. Pielgrzymował do Ziemi Świętej. 

5. Urlop
Spędzał w rodzinnej Tarnawie Dolnej położonej malowniczo 

w Beskidzie Małym między Wadowicami a Suchą Beskidzką. 
Często też wyjeżdżał do swojego rodzeństwa zamieszkałego we 
Francji i Belgii. 

6. Ulubione zajęcia
Głównie te, które traktują o wykorzystywaniu Biblii w kate-

chezie. 
7. Rodzeństwo
Było ich czworo w takiej kolejności: Henryka, Wanda, Zdzi-

sław i Jan. 
8. Ulubieni patroni 
Św. Zdzisława (córka burgrabiego z Brna i Sybilli z Sycylii), 

którą papież Jan Paweł II 2 VII 1994 roku wyniósł na ołtarze; 
także św. Krzysztof – patron kierowców i św. Jan Kanty patron 
rodzinnej parafii. 

9. Maksyma życiowa
Nie pracować dla zaszczytów i zasług ziemskich. Ta maksyma 

życiowa ks. Zdzisława uwidaczniała się w sposobie jego życia. Był 
z zamiłowania pracowitym samotnikiem, gorliwym duszpaste-
rzem i uporządkowanym rządcą parafii, co można było zauważyć 
już na pierwszy rzut oka skierowany na nową świątynię i pleba-
nię. 

Ks. Andrzej Targosz
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Wtorek, 4 X 2014 r. był dniem, w którym wszyscy uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Jana Pawła 
II w Wadowicach.

Podzielone na trzy grupy dzieci wraz z przewodnikami prze-
mierzały poszczególne pomieszczenia, w których oglądały eks-
ponaty i zdjęcia związane z kolejnymi etapami życia papieża Jana 
Pawła II. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły 
się interaktywne zdjęcia związane z pielgrzymkami Ojca Święte-
go do różnych krajów świata oraz dom rodziny Wojtyłów wraz z 
jego wyposażeniem. Ostatni etap wycieczki - to zakup pamiątek 
i spacer po wadowickim rynku.

www.sptluczan.iap.pl

Wycieczka do Muzeum Jana Pawła II
w Wadowicach
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

Okręg Nr 1
PUTEK Szymon Tadeusz - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 2
KWAŚNY Zbigniew Mikołaj - KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Nr 3
KWARCIAK Zbigniew - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 4
BUSSLER Marek - KWW Bałys - Postaw na Rozwój i Gospodarność
Okręg Nr 5
ADAMIK Paweł - KWW Bałys - Postaw na Rozwój i Gospodarność
Okręg Nr 6
KUKUŁA Adam - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 7
TŁOMAK Paweł - KW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg Nr 8
GRABOWSKI Witold Włodzimierz - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 9
CHUDY Zdzisław Jerzy - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 10
SZYMCZAK Zygmunt Piotr - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 11
MROWIEC Maciej - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 12
WODERSKI Marian Leszek - KWW Bałys - Postaw na Rozwój i Gospodarność
Okręg Nr 13
ADAMCZYK Antoni - KWW Wspólnota Sołecka
Okręg Nr 14
BAŁYS Ireneusz - KWW Bałys - Postaw na Rozwój i Gospodarność
Okręg Nr 15
MRUCZEK Daniel - KWW Wspólnota Sołecka

RADA GMINY TOMICE 
VII KADENCJI Szanowni Wyborcy

W związku z wyborem 
na kolejną czwartą 
kadencję dziękuję ser-

decznie moim Wyborcom za okazane 
zaufanie oraz duże poparcie w postaci 
oddanych głosów na moją osobę jako 
kandydata na Wójta. Dzięki Wam 
w I turze wyborów samorządowych 
otrzymałem 1501 głosów z terenu 
Gminy Tomice, co daje ponad 51% 
oddanych ważnych głosów.

Okazane poparcie jest wyrazem 
społecznego uznania i zarazem po-
twierdzeniem, że wszelkie działania 
na rzecz Gminy idą w dobrym kierun-
ku, a jednocześnie zobowiązaniem do 
jeszcze efektywniejszych działań. Jest 
to również wielka odpowiedzialność, 
której postaram się sprostać. Obie-
cuję dołożyć wszelkich starań, by nie 
zawieść Państwa zaufania. Wszelkie 
obowiązki wynikające z pełnionej 
funkcji w Urzędzie Gminy Tomice 
będę starał się wykonywać sumiennie, 
mając na uwadze przede wszystkim 
dobro mieszkańców i służebną rolę, 
z jaką wiąże się praca na tym stano-
wisku.

Szczególne podziękowania kieruję 
do mojego komitetu KWW Wspólnota 
Sołecka za trud włożony w kampanię. 

Gratuluję również nowo wybranym Radnym Rady Gminy Tomice na kolejną kadencję 
dzięki okazanemu poparciu mieszkańców Gminy. Z Wami w trakcie kadencji będę mógł 
współpracować, a trafne decyzje z pewnością przyniosą wiele korzyści naszej Gminie. 
Wszystkim pozostałym kandydatom dziękuję za to, że zdecydowali się kandydować. 

Dziękuję również wszystkim kontrkandydatom, którzy swoimi programami wybor-
czymi w trakcie prowadzonej kampanii wyborczej starali się przekonać do siebie wybor-
ców i uzyskać ich poparcie.

Jeszcze raz dziękuję z głębi serca wszystkim osobom, które obdarzyły mnie mandatem 
zaufania, dziękuję za głosy poparcia.

Z wyrazami wdzięczności
Adam Kręcioch

Wójt Gminy Tomice
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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)

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy” - to słowa motta 
akademii z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Uczniowie kl. VI w wierszach i patriotycznych piosenkach 
przedstawili historię zniewolonej Ojczyzny i wielką radość z od-
zyskania niepodległości.

wych. Anna Mozgała - Jazowy
www.witce.superszkolna.pl

96 lat temu Polska odzyskała
niepodległość
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

29.10.2014 r. w kościele pa-
rafialnym w Woźnikach odbył 
się montaż słowno-muzyczny z 
okazji 36 rocznicy Pontyfikatu 
Jana Pawła II.Przedstawienie 
powstało pod opieką Pań: 
A.Sienkiewicz, M. Lachendro-
wicz, M. Garus. Zgromadzeni 
w kościele widzowie mieli  
okazję na chwilę refleksji nad 
postacią Świętego. Sprzyjała 
temu niepowtarzalna atmosfera 
miejsca. To wszystko sprawiło, 
że wspomnienie o Ojcu świę-
tym Janie Pawle II ożyło na 
nowo w naszych sercach i umy-
słach.Serdecznie dziękujemy 
opiekunom i wykonawcom.

www.spwozniki.edupage.org

Dzień
Papieski
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

Poniżej druga część kazania wygłoszonego w Święto 
Niepodległości przez ks. proboszcza Adama Stawarza. 
Mowa w nim o patriotyzmie, wartościach, potrzebie 
pamięci o ważnych wydarzeniach w naszej historii. 
Treść ubogacają fragmenty poezji. 

Moi drodzy, te słowa i te wiersze musimy przypominać, kiedy 
się nam chce odebrać ojca i matkę; kiedy się mówi, że nie ma ojca 
i matki, ale jest „rodzi 1 i rodzic 2”. To jest właśnie to pokolenie, 
o którym mówił wspaniały kompozytor, Paderewski, jako o tych, 
którzy „prowadzą Polskę do upodlenia”.

Dlatego dzisiaj, w tę 96. rocznicę odzyskania niepodległości, 
pragniemy, moi drodzy, prosić Pana Boga, aby nie odbierał nam 
rozumu, aby dał nam wiarę mocną i silną. Często się mówi, że gdy 
Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. I dzisiaj wielu, 

Nie ma przyszłości bez korzeni 
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którzy są na wyższych stanowiskach, chyba ten rozum tracą.
Tak pisał Józef Bogdan Zaleski w 1885 roku:
O krzyżu Pański, pamiątko przedroga Po Bogu! Straszne godło 

mąki Boga! Tulą cią, krzyżu światy, w sercu mojem Rozkołysanym 
srodze niepokojem. Krzyżu, puścizno po Bogu-człowieku! Po 
Zbawicielu tajemnico wieku wieków wszystkich-i całej wieczności 
Azaż me serce godnie cią ugości?

...Niechże, o Panie, prawowiernej słudze Krzyż twój steruje od-
tąd na żegludze ! W objąciu krzyża nie ląkam siąfali Ani nawałnic 
wszelkich ... Krzyż ocali.

Jeśli dzisiaj krzyż będziemy deptać, któż nas ocali? Nie ma 
przyszłości bez krzyża! Dlatego, drodzy bracia i siostry, dzisiaj, w 
tę uroczystość, te sztandary górników, strażaków, naszej szkoły; 
stąd harcerze i poczty sztandarowe. To wszystko jest znakiem 
tego, że jeszcze Polska nie zginała, póki my żyjemy, póki jesteśmy 
tutaj, na tej ziemi, która jest pamiątką tych wielkich i wspania-
łych dzieł historii. Dlatego trzeba, aby nasze domy zapełniały się 
książkami zawierającymi prawdziwą historię naszego narodu, a 
nie tymi, w których się mówi o „polskich obozach zagłady”. To 
niemieckie, hitlerowskie obozy zagłady na polskiej ziemi. Dla-
czego tu? Bo najwięcej Żydów było przyjętych przez Polskę na 
świecie. I dlatego tu, gdzie Żydów, naszych braci w wiwerze, było 
najwięcej, Niemcy utworzyli obozy zagłady. To oni zaplanowali, 
by jak najwięcej ich tu zamordować wraz z Polakami... Takie 
przekłamania musimy prostować i ratować prawdziwą historię 
od zapomnienia.

I tego nas uczył Jan Paweł II pisząc „Pamięć i tożsamość”. Nie 
wolno zapomnieć tego, co zawiera nasza historia i co wnosi w 
przyszłość. Nie ma przyszłości bez przeszłości. A dzisiaj chce 
się nam powiedzieć, że „nieważna przeszłość, wybierzmy przy-
szłość”. Nie! Nie ma przyszłości bez korzeni. Naród bez pamięci 
historycznej jest jak ucięte drzewo - musi uschnąć. Ci, którzy 
myślą rok do przodu, sieją zboże; ci, którzy myślą o kolejnych 
stu latach, sadzą drzewa; a ci, którzy myślą o całej wieczności, 
wychowują dzieci i młodzież. Dlatego, kochani rodzice, nie daj-
cie sobie wyrwać najwspanialszego, danego od Boga, autorytetu 
-pierwszego prawa wychowania dzieci. Państwo ma służyć wy-
chowaniu dzieci, a jeżeli się sprzeciwia sumieniu, nie można mu 
powierzyć dzieci, bo one są największym skarbem.

Wspaniale, że tu jesteście - drogie dzieci, kochana młodzieży, 
harcerze. To cudowne, że chcecie pielęgnować ten wielki skarb 
- tradycję harcerstwa. I te sztandary... górników, którzy wydoby-
wają w Polsce „czarne złoto”; sztandar strażaków, którzy są dziś 
bardzo ważni, którzy pielęgnują patriotyzm...

Takie słowa możemy adresować do naszych dzieci i młodzie-
ży: Ojczyzną, dziecię, to bracia twoi, Twoi ojcowie i twoje matki! 
Dawni rycerze w skrzydlatej zbroi, Dumne pałace i kmiece chatki! 
Ojczyzną, dziecię — to łany twoje, To groby przodków skryte żało-
bą! Rodzinne gaje, łąki i zdroje, I te niebiosa co lśnią nad tobą! Oj-
czyzną twoją chłopię sarmackie: To pieśń wolności i łzy tułackie!

Cdn.
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Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych na zatorskim 
cmentarzu po raz 13 odbywa się kwesta do puszek, w 
tym roku przeprowadzona przy trzech bramach wej-

ściowych od godz. 930 do 1600. Cel kwesty to prowadzenie dal-
szych prac renowacyjnych zabytkowych nagrobków na zatorskim 
cmentarzu. Zebrano kwotę 7.793,20 zł i 75 centów. Organizato-
rem kwest jest Rada Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich 

Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

Wspólnie ratujemy
zatorskie zabytki Zabytków wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej. 

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o odnowie zabytku Rada 
Społeczna wraz z TMZZ przy udziale Konserwatora Dzieł Sztuki 
ocenia i podejmuje decyzję w zakresie odnowy danego obiektu 
(nagrobka). Brane są pod uwagę walory wiekowe, architekto-
niczne, konserwatorskie, stan techniczny, zniszczenia powstałe 
w skutek biegu czasu oraz warunków atmosferycznych. W tym 
roku odnowiono XIX wieczny nagrobek rodziny Drzyżdżyków 
z Podolsza. Potrzebne środki finansowe pochodziły z kwesty 
oraz wsparcia rodzin: Barbary i Lecha Kędzierskich, Andrzeja 

Klemens I był trzecim następcą św. Piotra (po Linusie i Klecie), 
a więc czwartym papieżem. Kierował Kościołem w latach 88-97. 
Mamy niewiele wiadomości o jego życiu; pochodzą one ponadto 
z wielu tradycji chrześcijańskich. Był synem Faustyna, niewol-
nikiem pochodzenia żydowskiego. Miał go wyzwolić patrycjusz 
rzymski, Klemens. Przyszły papież z wdzięczności przybrał sobie 
jego imię. Według Tertuliana miał być ochrzczony i otrzymać 
święcenia kapłańskie z rąk Piotra Apostoła - prawdopodobnie 
znał także św. Pawła. Tradycja przypisuje mu autorstwo listu do 
chrześcijan w Koryncie, gdzie Kościół był rozdarty wewnętrzną 
niezgodą. Tamtejsi wierni odmówili swoim pasterzom posłu-
szeństwa; ci więc odwołali się do papieża. Dokument ten jest 
zatem świadectwem znaczenia biskupa rzymskiego w I wieku, 
który był pierwszym wśród biskupów i prezbiterów. List wyróż-
nia się pięknym stylem i jest bezcennym dokumentem jako jeden 
z najstarszych pomników literatury chrześcijańskiej, poapostol-
skiej. Paweł w Liście do Filipian (Flp 4, 3) wspomina o Klemen-
sie - nie wiadomo jednak, czy mowa o tym samym człowieku.

Tradycja chrześcijańska podaje, że Klemens poniósł męczeńską 
śmierć w 97 lub 101 r. Prawdopodobnie został wygnany z Rzymu 
do Chersonezu Taurydzkiego (dzisiejszy Krym), gdzie w kopal-
niach wśród ok. 2000 chrześcijan-skazańców głosił naukę Chry-

23 XI

Święty Klemens, I papież
stusową, za co został skazany przez cesarza na śmierć i wrzucony 
do Morza Czarnego z kotwicą u szyi. W 868 r. św. Cyryl w czasie 
pobytu w tamtych stronach miał odnaleźć relikwie św. Klemensa 
I i przywieźć je do Rzymu, gdzie zostały przyjęte z najwyższy-
mi honorami przez papieża Hadriana II i złożone w bazylice S. 
Clemente. Imię św. Klemensa wymieniane jest w Kanonie Rzym-
skim. Klemens jest patronem narodów słowiańskich, a także 
dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników i marynarzy.
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i Krzysztofa Doległo, Marianny Doległo, Konrada i Łukasza 
Kędzierskich a także pana Władysława Adamika z Rudz, II i III 
Różę Kobiet (panie Rozalia Klimek i Romualda Żak). Za wszyst-
kie wpłaty, datki dziękujemy mieszkańcom Zatora, rodzinie oraz 
przyjezdnym, którzy włączyli się w dzieło ratowania zabytków. 
Dbali o nie nasi przodkowie żyjąc w czasach bardzo trudnych. 
Nie możemy więc zapomnieć tego dziedzictwa. Dziękujemy za 
wspólną modlitwę i poświęcenie lapidarium pod przewodnic-
twem ks. Proboszcza i Wikarych.

W kweście udział wzieli: Maria Malinkiewicz, Noworyta 
Małgorzata, Ewa Wielgus, Anna Sulińska, Zbigniew Biernat, Sta-
nisław Orlicki, Urszula Dąbrowska, Wiesław Susek, Magdalena 
Rybak, Renata Pękala, Krystyna Zaporowska , Małgorzata Ber-
nowska, Bogusława Smreczyńska, Ewa Koczurkiewicz, Barbara 
Czuba, Momot Sławomir, Maria Fila, Maciej Romański, Szymon 
Smreczyński, Piotr Domagała, Janusz Czerwik, Joanna Momot, 
Franciszka Jarosz, Barbara Wieliczko, Alicja i Mariusz Makuch, 
Anna Wójcik i Maria Herma. Osoby chętne do kwestowania 
mogą zgłaszać się do Rady Społecznej Ochrony i Renowacji 
Zatorskich Zabytków lub Towarzystwa Miłośników Ziemi Zator-
skiej, w przypadku braku chętnych przedstawiciele organizatora 
kwesty proszą mieszkańców o udział w kwestowaniu. 

Dziękujemy Pani Annie Sulińskiej za przygotowanie puszek, 
Panu Piotrowi Wyrobcowi za opracowanie i wykonanie wraz z 
firmą Grafikon z Wadowic materiałów informacyjnych o kwe-
ście, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy włączyli się w 
jej organizację.

Do tej pory staraniem Rady Społecznej Ochrony i Renowacji 
Zatorskich Zabytków przy finansowym wsparciu darczyńców 
odnowiono figurę św. Rocha, św. Jana Kantego, św. Jana Nepo-
mucena Krzyż Przydrożny, współfinansowano odnowę figury 
św. Jana Nepomucena w Podolszu, ołtarza głównego wraz z jego 
obrazami (Matki Boskiej Śnieżnej) i wymiennym Św. Wojciecha 
w Zatorskim Kościele. Wymieniono także szyby w oknach ko-
ścioła z pojedynczych na potrójne oraz przeprowadzono renowa-
cję elewacji frontowe ściany kościoła. Na zatorskim cmentarzu 
odnowiono XIX wieczny nagrobek rodziny Piernikarskich. W 
2013 roku przygotowano miejsce (lapidarium), na których usta-
wiono odnowione cztery nagrobki w tym XIX wieczny rodziny 
Drzyżdżyków odnowiony w bieżącym roku. 

Wymienione prace renowacyjne szacuje się na 320 tysięcy 
złotych. Środki finansowe pochodziły z organizowanych kwest, 
darowizn: mieszkańców, instytucji i organizacji społecznych. 
Wsparcia udzielili również Małopolski Urząd Marszałkowski, 
Parafia rzymsko-katolicka w Zatorze oraz Urząd Miejski w Za-
torze. 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Jesteśmy wdzięczni za 
zrozumienie potrzeby ratowania cennych zabytków

Za Radę Społeczną i TMZZ
Przewodniczący Wiesław Susek

Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

Ok. 849 r. w opanowanej przez saraceńskich Maurów Hisz-
panii rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, oskarżanych o 
bluźnierstwo, apostazję, wykroczenia przeciw prawu szariatu. 
Świadkiem i wspaniałym kronikarzem tych wydarzeń był św. 
Eulogiusz, wybrany tuż przed męczeńską śmiercią arcybiskupem 
Toledo. Szczególne nasilenie prześladowań miało miejsce w 851 r. 
Wtedy też śmierć za wiarę ponieść miały, opisywane w Memoria-
lis Sanctorum Eulogiusza, Flora i Maria z Kordoby.

Flora pochodziła z religijnie mieszanej rodziny. Jej matka 
była chrześcijanką, ojcem był natomiast muzułmanin pocho-
dzący z Sewilli. Ojciec zmarł jeszcze w dzieciństwie Flory i to 
matka wychowała swe córki (Florę i Baldegoto) w wierze kato-
lickiej. W kalifacie hiszpańskim według obowiązującego tam 
prawa dzieci pochodzące z małżeństw mieszanych nie miały 
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Święte dziewice i męczennice 
Flora i Maria z Kordoby

wyboru - musiały być muzułmanami; decyzję matki Flory 
należy więc uznać za akt bohaterstwa. Matka i córki musiały 
wszelako ukrywać wiarę Flory przed starszym bratem Flory - 
według prawa stanowił on głowę rodziny, a był muzułmaninem.
Taka sytuacja nie mogła trwać wiecznie. Ok. 845 r. Flora, 
która już wtedy podjęła osobiste śluby dziewictwa, uciekła 
wraz z siostrą z domu. Chciała w spokoju i ciszy cieszyć się 
swoją wiarą i móc otwarcie oddawać cześć Bogu. Niestety, 
jej brat, osoba dość wpływowa w muzułmańskiej Kordobie, 
próbując sprowadzić siostry z powrotem do domu zaczął na-
ciskać na lokalną społeczność chrześcijańską, winiąc ją za 
ucieczkę Flory. Doprowadził do przesłuchań i aresztowań.
Flora nie chcąc narażać braci i sióstr w wierze, zdecydo-
wała się powrócić do domu. Tam brat próbował ją zmusić 
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- groźbami i obietnicami - do wyrzeczenia się wiary. Gdy 
nie osiągnął zamierzonego skutku, wydał ją w ręce władz.
Flora broniła się argumentując, że jest chrześcijanką od 
urodzenia, a zatem oskarżanie jej o apostazję nie ma pod-
staw. Oprawcy byli jednak głusi na jej słowa i skazali ją na 
biczowanie. Karę brutalnie wymierzono, po czym odda-
no Florę pod kuratelę bratu, który zamknął ją w domu.
Wkrótce Flora uciekła ponownie. Zatrzymała się w jednym 
z chrześcijańskich domów, po czym wraz z siostrą opuściła 
Kordobę. Przez sześć lat ukrywała się w Martos. Nie znalazła 
i tam spokoju. Wróciła więc do Kordoby, zdeterminowana, by 
dalej już się nie ukrywać, ale aby dać jej publicznie świadectwo.
Podczas modlitwy o radę w kościele św. Acisclusa spotkała Ma-
rię.

Maria pochodziła z mieszanej rodziny. Ojciec, właściciel 
ziemski w miejscowości Elche, chrześcijanin, poślubił muzuł-
mankę, która wkrótce nawróciła się. Małżeństwo i apostazja 
matki Marii nie zostały przyjęte przychylnie przez muzułmań-
skie środowisko i rodzina - już z dwojgiem dzieci - musiała opu-
ścić rodzinne ziemie i przenieść się do wioski niedaleko Kordoby.
Matka Marii zmarła młodo i po jej śmierci ojciec zdecy-
dował się na przyjęcie pokutniczego stylu życia. Wysłał na 
dalsze nauki syna, Walabonsusa, do klasztoru św. Feliksa, 
a córkę - do konwentu w Cuteclara. Rodzeństwo po paru 
latach połączyło się, gdy Walabonsus został - jako dia-
kon - jednym z zarządzających konwentem w Cuteclara.
W 851 r. Walabonsus poniósł z rąk muzułmańskich władców 
śmierć za wiarę. Maria była świadkiem jego ostatnich dni i go-

dzin. Odważne wyznanie wiary przez brata, w obliczu śmierci, 
wstrząsnęło nią. Gdy więc spotkała Florę, była gotowa zmienić 
swoje życie.

Flora i Maria poczuwały się do publicznej obrony swojej 
wiary. Razem udały się na plac miejski, by przed muzułmań-
skim sędzią, wobec zgromadzonych, wyznać swoją wiarę i 
ukazać islam jako wiarę pogańską. Natychmiast je aresztowano 
i osadzono w więzieniu - z prostytutkami. W więzieniu spo-
tkały także Eulogiusza, który później opisał ich męczeństwo.
Zgodnie z obowiązującym prawem szariatu Flora była apostatką, 
osobą, która odrzuciła islam. Islam daje apostatom szansę nawró-
cenia, wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Flora odrzuciła wszelkie 
naciski i propozycje. Przed sądem stanęła zatem oskarżona o 
apostazję. Została, podobnie jak Maria, skazana na śmierć. W 
851 r., na placu przed bramą do pałacu kalifa, obie kobiety ścięto.
Ciała męczennic porzucono ku przestrodze na okolicznych po-
lach. Zwierzęta ponoć omijały je jednak z daleka, wrzucono je 
więc do rzeki Guadalquivir, skąd wiernym chrześcijanom udało 
się wyłowić ciało Marii. Ciała Flory nie odnaleziono. Relikwie 
głów obu męczennic umieszczono w bazylice św. Acisclo (dziś 
czczone są w bazylice San Pedro w Kordobie). Po śmierci Flora 
i Maria miały pojawić się w Kordobie innej więzionej za wiarę 
chrześcijance, Sabigotho. Ubrane w nowe szaty męczeńskie, 
miały jej przepowiedzieć niedługie spotkanie. Tak też wkrótce 
się stało. Natomiast św. Eulogiusza tym razem po paru dniach 
zwolniono. Uratowanie zawdzięczał - jak sam twierdził - wsta-
wiennictwu świętych dziewic.


