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PIERWSZE CZYTANIE   Iz 2, 1-5 
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie 
się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierz-
chu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popły-
ną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana
do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 
kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana 
z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki 
dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a 
swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie 
miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu 
Jakuba, postępujmy w światłości Pana!

DRUGIE CZYTANIE   1 Kor 1, 3-9 
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystu-
sa. Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam 
w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we 
wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo 
Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie doznajecie braku żadnej 
łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On 
też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w 
dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powo-
łał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem 
naszym.

EWANGELIA   Mk 13, 33-37 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. 
Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czu-
wał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora 
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie 
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię 
wszystkim: Czuwajcie».
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Rozpoczynamy drugi rok realizacji czteroletniego Programu duszpasterskiego Episkopatu Polski (2013-2017): „Przez Chrystusa, z 
Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Po temacie „Wierzę w Syna Bożego” (2013-2014) podejmujemy temat: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014-2015). Nawrócenie jest bowiem owocem osobistego spotkania Chrystusa.

Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do pogłębienia w wiernych postawy nawrócenia, zakorzenio-
nej w łasce chrztu świętego, która owocuje posłuszeństwem Chrystusowi i postępowaniem według Jego woli. Szczególny akcent będzie 
położony na sakrament pokuty i pojednania.

W ten ogólny program duszpasterski wpisuje się również przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy jesteśmy wezwa-
ni do włączenia się w to ważne zadanie duszpasterskie i ewangelizacyjne. Tematem tego roku formacji będzie kolejne błogosławień-
stwo: „Błogosławieni czystego serca”.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka nadchodzący rok będzie w całym Kościele rokiem życia konsekrowanego. Okazją do obchodów 
tego roku jest 50 rocznica dekretu soborowego „Perfectae caritatis” o odnowie życia konsekrowanego w Kościele. Rozpocznie się on 30 
listopada 2014 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, a zakończy 2 lutego 2016 roku, w święto Ofiarowania Pańskiego. Będzie to również 
szczególna mobilizacja do modlitwy w intencji powołań, zarówno do życia konsekrowanego, jak też do kapłaństwa i do małżeństwa.

Wiele uwagi poświęcimy w tym roku rodzinie. Po zakończeniu nadzwyczajnego Synodu Biskupów trwa dyskusja i modlitwa, która 
ma wesprzeć rodziny i przygotować zwyczajne zgromadzenie Synodu, które będzie miało miejsce w październiku 2015 roku.

NAWRACAJCIE SIĘ
I WIERZCIE W EWANGELIĘ
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Na zakończenie liturgii na Placu św. Piotra odmówiono 
modlitwę Anioł Pański. Papież poprzedził ją pozdrowieniem 
skierowanym do pielgrzymów, których ok. 50 tys. przybyło na 
uroczystości kanonizacyjne:

„Niech przykład czterech włoskich świętych, urodzonych 
w prowincjach Vicenzy, Neapolu, Cosenzy i Rimini, pomoże 
umiłowanemu narodowi włoskiemu ożywić ducha współpracy i 
zgody dla dobra wspólnego i spoglądać z nadzieją w przyszłość, 

w jedności, ufając w bliskość Boga, który nigdy nas nie opuszcza, 
nawet w chwilach trudnych” – powiedział Franciszek.

„Przez wstawiennictwo dwojga indyjskich świętych pocho-
dzących z Kerali, wielkiej ziemi wiary oraz powołań kapłańskich 
i zakonnych, niech Pan udzieli dzielnemu Kościołowi w Indiach 
nowego misyjnego bodźca, aby inspirując się ich przykładem 
zgody i pojednania, chrześcijanie Indii kroczyli nadal drogą soli-
darności i braterskiego współistnienia” – dodał Papież.

tc/ rv

Anioł Pański: nowi święci zaczynem dobra wspólnego 
i misyjnego ducha dla Włoch i Indii

Moja wizyta ma miejsce ponad ćwierć wieku od tej, jaką zło-
żył papież Jan Paweł II. Wiele się zmieniło od tamtych czasów w 
Europie i na całym świecie. Nie ma już przeciwstawnych bloków, 
które wówczas dzieliły kontynent na dwie części i powoli spełnia 
się pragnienie, aby „Europa suwerenna i wyposażona w wolne 
instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej 
geografi a, a bardziej jeszcze historia”.Oprócz rozszerzonej Unii 
Europejskiej jest również bardziej złożony i mocno zmieniający 
się świat. Jest on coraz bardziej wzajemnie powiązany i globalny, a 
więc mniej „eurocentryczny”. Obszerniejszej i posiadającej więk-
szy wpływ Unii zdaje się jednak towarzyszyć wizerunek Europy 
trochę podstarzałej i przytłumionej, skłonnej by czuć się mniej 
uczestniczącą w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieuf-
nością, a niekiedy z podejrzliwością.

Zwracając się dziś do was i wychodząc od mojego powołania 
jako pasterza, chciałbym skierować do wszystkich obywateli Eu-
ropy orędzie nadziei i zachęty. Orędzie nadziei, którego podstawą 
jest ufność, że trudności mogą stać się silnymi katalizatorami jed-
ności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie Europa przeżywa 
razem z całym światem. Nadzieję w Panu, który przekształca zło 
w dobro, a śmierć w życie. Zachęty, by powrócić do stanowczego 
przekonania ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli 
przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania 
na rzecz przezwyciężenia podziałów i krzewienia pokoju i jed-
ności wśród wszystkich narodów kontynentu. W centrum tego 
ambitnego projektu politycznego było zaufanie do człowieka, nie 
tyle jako obywatela ani też podmiotu ekonomicznego, ale do czło-
wieka jako osoby obdarzonej godnością transcendentną.

Bardzo zależy mi na podkreśleniu ścisłego związku między 
tymi dwoma słowami: „godność” i „transcendentna”. „Godność” 
to słowo-klucz, które charakteryzowało odbudowę po II wojnie 
światowej. Nasza historia najnowsza wyróżnia się z powodu 
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Przemówienie Ojca Świętego Franciszka wygłoszone 
na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

niewątpliwie centralnego miejsca krzewienia ludzkiej godności 
wobec różnego rodzaju przemocy i dyskryminacji, których na 
przestrzeni wieków nie brakowało również w Europie. Dostrze-
ganie znaczenia praw człowieka rodzi się właśnie jako wynik 
długiej drogi, na którą składały się również liczne cierpienia i 
ofi ary. Przyczyniła się ona do uświadomienia sobie wartości, 
wyjątkowości i niepowtarzalności każdej poszczególnej osoby  
ludzkiej. Ta świadomość kulturowa znajduje swój fundament 
nie tylko w wydarzeniach historii, ale przede wszystkim w myśli 
europejskiej, wyróżniającej się bogactwem spotkania, którego 
liczne źródła pochodzą „z Grecji i Rzymu, ze źródeł celtyckich, 
germańskich i słowiańskich oraz z chrześcijaństwa, które ją do-
głębnie ukształtowało”, dając właśnie miejsce pojęciu „osoby”.

Dzisiaj promowanie praw człowieka odgrywa kluczową rolę 
w ramach zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wspierania 
godności osoby, zarówno w jej wnętrzu, jak i w relacjach z inny-
mi państwami. Jest to zaangażowanie ważne i godne podziwu, 
bo wciąż istnieje nazbyt wiele sytuacji, w których istoty ludzkie 
są traktowane jak przedmioty, których koncepcję, strukturę i 
przydatność można zaprogramować, a które następnie można 
wyrzucić, gdy nie są już potrzebne, gdyż stają się słabe, chore lub 
stare. Jaka bowiem godność istnieje rzeczywiście, kiedy nie ma 
możliwości swobodnego wyrażania swej myśli czy wyznawania 
bez ucisku swej wiary religijnej? Jaka godność jest możliwa bez 
jasnych ram prawnych, ograniczających panowanie siły i spra-
wiających wyższość prawa nad tyranią władzy? Jaką godność 
może w ogóle posiadać mężczyzna lub kobieta, którzy stali się 
przedmiotem jakiejkolwiek dyskryminacji? Jaką godność może 
mieć kiedykolwiek osoba, która nie ma pożywienia czy minimum 
niezbędnego do życia, czy co gorsza, pracy, która namaszcza ją 
godnością?

Cdn
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Czcigodny i drogi Księże Kardynale;
Członkowie Kapituły;
Drodzy Księża, Klerycy;
Drodzy bracia i siostry, a szczególnie Wy, Przedstawiciele 

Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży!

Sprawujemy Najświętszą Eucharystię w Uro-
czystość Chrystusa Króla Wszechświata, modlimy 
się pośród grobów królów i władców. Mówimy: 
Ten ma władzę, kto ma poparcie obywateli. Ten 
ma władzę, kto ma wojsko i nowoczesną broń. Ten 
ma władzę, kto ma pieniądze. Dziś podkreśla się 
także, że ten ma władzę, kto ma środki przekazu. 
Pan Jezus powiedział, że jest Królem przed Piła-
tem. – Tak, jestem królem. „Hosanna” umilkło; 
było tylko: „Ukrzyżuj Go!”. Piłat uległ naciskom 
Żydów i wydał wyrok śmierci na Pana Jezusa. -
Tak, Ja jestem królem – powiedział przed Piłatem, 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 
KRÓLA NA WAWELU

ale od razu dodał wyjaśnienie: „Królestwo Moje nie jest z tego 
świata. Królestwo Moje nie jest stąd.” 

Pan Jezus jest Królem Wiecznym i Pan Jezus jest Królem 
Wszechświata. Niektóre królestwa, ustroje trwały całe wieki, ale 

w historii wszystkie ulegały upadko-
wi. Pan Jezus jest Królem Wiecznym. 
Pan Jezus jest Królem Wszechświata. 
Myślimy o ziemi, na którą przyszedł 
Syn Boży zjednoczony z ludzką na-
turą. Wszechświat nieogarniony, 
badany i wciąż niezbadany... Król, 
Pan Wszechświata. Aby zrozumieć, 
co znaczy, że Pan Jezus jest Królem, 
trzeba sięgać do innych słów, którymi 
Pan Jezus przybliżał Swoją godność i 
Swoje posłannictwo oraz trzeba się-
gać po Jego nauczanie o królestwie, 
które przyniósł. 

W dzisiejszej liturgii słyszymy 

W ubiegłą niedzielę w Katedrze na Wawelu była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
ks. kard. Stanisława Dziwisz. Jest to także patronalne święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji 
Katolickiej. O tym wydarzeniu będziemy pisać szerzej w następnych numerach, w tym zamieszczamy okolicz-
nościowe kazanie ks. bp. Jana Szkodonia, które wygłosił w czasie Mszy św. 



30 listopada 20146  730 listopada 2014

inne słowo z proroctwa Ezechiela: „pasterz”. Pan Jezus samo sobie 
powiedział: Ja jestem dobrym Pasterzem. Dobry pasterz oddaje 
życie swoje... Żeby zrozumieć co znaczy, że Pan Jezus jest Królem, 
trzeba sięgnąć choćby do tego jednego określania. Jest pasterzem 
dobrym, który bierze na ramiona zagubioną owcę i przynosi ją 
do owczarni. Ale warto by też wspomnieć słowa Pana Jezusa: 
Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć. 
W czasie ostatniej wieczerzy Król umywa nogi apostołom... Pan 
Jezus opowiedział wiele przypowieści o królestwie Bożym. Jeśli 
lepiej zrozumiemy, co znaczy, że Pan Jezus jest Królem, lepiej 
zrozumiemy także przypowieści. I odwrotnie – wnikając w treść 
przypowieści o królestwie Bożym lepiej zrozumiemy, co znaczy, 
że Pan Jezus jest Królem. – „Przybliżyło się królestwo Boże” - na 
samym początku publicznej działalności. – Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię! – te słowa od przyszłej niedzieli będą pro-
gramem duszpasterskim. 

Tylko kilka wspomnijmy przypowieści: o winnicy, o ziarnie, o 
siewcy, o połowie, o uczcie... Pan Jezus przyniósł królestwo przez 
nauczanie, cuda, ale szczególnie przez mękę, śmierć, zmartwych-
wstanie i dar Ducha Świętego. I mówił: Królestwo Boże w was 
jest. Królestwo Boże teraz jest, w nas, pośród nas. I nauczył nas 
modlić się: „Przyjdź, królestwo Twoje”. To jest dziękczynienie 
o dar królestwa, prośba, by Bóg obdarzał nas światłem i mocą 
swego królestwa. I to jest zadanie, abyśmy to królestwo budowali. 
„Przyjdź, królestwo Twoje”. Mówił: Ja jestem z wami. I mówił: 
„Jam zwyciężył świat”. Na świecie doznacie ucisku; to królestwo 
jest teraz, ale pełnia królestwa będzie w niebie. Pełnia królestwa 
po końcu świata. 

Jakże przejmująca jest Ewangelia, którą przed chwilą wysłu-
chaliśmy! Król jest Sędzią. Król osądzi ludzi z miłości bliźniego: 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci Moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili.” Zauważmy, że Pan Jezus nie wypomina złych 
czynów, tylko zaniedbanie: Czego nie uczyniliście jednemu z 
braci Moich najmniejszych, tegoście Mnie nie uczynili. Pójdźcie 
błogosławieni. Idźcie przeklęci... 

Święty Jan Paweł II wiele razy mówiąc o tym, że należymy do 
Chrystusa Króla, że oprócz udziałów nauczycielskim, kapłańskim 
– w posłannictwie Chrystusa mamy udział w Jego królewskiej 
godności, królewskich zadaniach. Podkreślał to, że królewskość 
naszego serca wyraża się w tym, że jesteśmy wewnętrznie wolni. 
Wolni od niewoli szatana, grzechu, 
egoizmu, pychy. To jest królewskość 
– wewnętrzna wolność. A kiedy 
człowiek jest wolny, może tę wolność 
ofiarować Bogu i tę wolność może 
ofiarować przez miłosierną miłość 
bliźniemu. To jest królewskość przy 
Chrystusie, w Chrystusie. To jest kró-
lewskość w Jego królestwie. 

I kilka praktycznych wniosków; 
kilka propozycji postanowień z dzi-
siejszej uroczystości. Pierwsze: posłu-
szeństwo Królowi. „Kto idzie za Mną, 
nie chodzi w ciemności, ale będzie 
miał światło życia. Pójdź za Mną!”. 
Posłuszeństwo Bożej woli, Bożym pla-
nom, Bożym wezwaniom. 

Drugie: zaufanie Temu Królowi, 
Synowi Bożemu, który stał się człowie-
kiem i umarł na krzyżu dla naszego 
zbawienia. Zaufanie Jego słowu, Jego 
obietnicom, Jego miłości, Jego mocy. 

Zaufanie....
Trzecie: w szczególny sposób budujemy królestwo przez mi-

łość, miłosierdzie. Znów wspomnijmy dzisiejszą Ewangelię. 
Czwarte: królestwo Chrystusowe jest wciąż zagrożone; trzeba 

go bronić; królestwo budować i w ten sposób bronić – zło dobrem 
zwyciężać. Bronić przed atakami szatana. Bronić przed ty, co złe 
w nas. 

I jeszcze jedno, mianowicie społeczny wymiar królestwa Bo-
żego. Ksiądz Kardynał przywitał przedstawicieli Akcji Katolickiej 
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlimy się z wami i 
za was – z kapłanami obecnymi i nieobecnymi, którzy wam służą. 
Niech Uroczystość Chrystusa Króla dziś i zawsze będzie umoc-
nieniem. Bądźcie solą ziemi! Bądźcie światłem świata! Bądźcie 
ziarna Chrystusowym! Bądźcie tymi, których Pan Jezus zaprasza 
do swojej winnicy. Nie zrażajcie się trudnościami. Nie zrażajcie 
się tym, że wciąż jesteście nieliczni. Cieszcie się tym, że Chrystus 
Król jest z wami i służycie Jego królestwu.

Możemy i powinniśmy wciąż wołać: Króluj nam, Chryste!
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W życiu człowiek ciągle na coś czeka. Cze-
ka na dzwonek budzika, czeka na tramwaj, czy 
autobus, który zawiezie go do pracy lub do 
szkoły, czeka na obejrzenie jakiegoś programu 
w telewizji Dziecko czeka na powrót rodziców, 
żona czeka na powrót męża. To czekanie jest 
nieodłącznie związane z ludzkim życiem. Gdy 
to czekanie łączy się z pewnymi czynnościami 
przygotowującymi nas na spotkanie z tym, na 
co czekamy, mówimy o Czuwaniu.

Czytania z dzisiejszej niedzieli mówią nam 
o czuwaniu. I możemy na ich podstawie za-
uważyć, że istnieje różnica pomiędzy czuwa-
niem, które spotykamy w naszym codziennym 
życiu, a czuwaniem, o którym mówi Chrystus. 
Ta różnica tkwi w tym, iż w ludzkim życiu 
przeważnie wiemy, kiedy nadejdzie to, na co 
czekamy. Wiemy o której godzinie przyjedzie 
autobus, o której godzinie zaczyna się, dany 
program w telewizji. Natomiast nie wiemy, 
kiedy przyjdzie Chrystus. My nawet nie mo-
żemy tego przewidzieć. W chwili, w której się nie domyślacie Syn 
Człowieczy przyjdzie. I dlatego też człowiek winien przez całe 
swoje życie, przyjąć postawę czuwania. W każdej chwili dnia wi-
nien być przygotowany na przyjęcie Jezusa:

„Pewna żydowska legenda opowiada o rabbim, który spotkał 
proroka Eliasza. Rabbi pomyślał sobie, ten człowiek może mi 
rzeczywiście powiedzieć, kiedy w końcu przyjdzie obiecany Me-
sjasz. Pomyślał i zapytał:

- O to musisz Go już sam spytać, odparł prorok.
- A gdzie Go szukać - chciał wiedzieć rabin.
- Siedzi przy bramie miejskiej w Rzymie, pomiędzy biednymi i 

chorymi i opatruje ich rany - wyjaśnił Eliasz.
Rabbi udał się w drogę i odnalazł szybko wskazane miejsce, 

zastał wszystko tak, jak opisał prorok. Wykrztusił też z siebie 
pytanie do Mesjasza, dotyczące terminu Jego powrotu. Mesjasz 
odpowiedział krótko: DZISIAJ.

Rabbi natychmiast pospieszył do 
domu, aby zdążyć przed zachodem 
słońca. Późnym wieczorem spotyka 
znów Eliasza i z wyraźnym rozczaro-
waniem w głosie wyznaje, że Mesjasz 
go okłamał: miał przyjść dzisiaj, a tu 
Go do tej pory nie ma.

- Dopóki nie zrozumiesz, co 
oznacza DZISIAJ, Mesjasz przyjść 
nie może - usłyszał w odpowiedzi”.

Chrystus pragnie, byśmy stale 
byli przygotowani na Jego przyjście. 
Co zatem mamy uczynić? Mówi nam 
o tym św. Paweł w drugim czytaniu. 
Odrzućmy więc uczynki ciemności, 
a przyobleczmy się w zbroję światła. 
Co jest tą zbroją światła? Jest nią 
Chrystus: Przyobleczcie się w Pana 
Jezusa Chrystusa. Trzeba zdjąć z 
siebie zbroję zła, która jest ciężka i 
ciągnie nas ku sprawom ziemskim. 

Trzeba ją odrzucić, a na jej miejsce włożyć zbroję światła. Nie 
mówmy, że mamy jeszcze czas, że jesteśmy jeszcze młodzi, że 
młodość jest po to, by się bawić, by używać tego świata. Bo 
przecież podobnie myśleli i mówili ludzie za czasów Noego. I jak 
mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, ludzie ci nie spostrzegli się, 
kiedy przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Nie spostrzegli 
się. My nie wiemy, gdzie nas zastanie przyjście Chrystusa. Może 
będziemy wtedy w pracy, w domu, może będziemy wypoczywać, 
może będziemy spełniać jakiś dobry uczynek, lub będziemy po-
pełniać jakiś grzech. 

Czas Adwentu jest czasem przygotowania się na przyjście 
Jezusa. Adwent przypomina każdemu z nas, czym powinno 
być życie człowieka. Ono winno być ciągłym czuwaniem, które 
wyraża się w słowach św. Pawła: żyjmy przyzwoicie jak w jasny 
dzień.

Ks. Janusz WIELGUS

CZUWANIE
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1.  Co poleci³ Pan Jezus Swoim 
uczniom? 

2. Komu podró¿ny 
przykaza³, ¿eby ten 

czuwa³? 

3. Czego nie 
powinniœmy przespaæ?

CZEKAM NA CIEBIE, JEZU

A ja czekam na Ciebie, mój Jezu, 
tak jak inni kiedyś czekali, 

A ja czekam na Cebie, mój Jezu, 
patrz w ciemnościach światełko się pali.
Jezu przyjdź, wołam Cię, Jezu, przyjdź! 

Świąteczne witryny sklepowe

Święta idą - jak pochodnia!
Urodziny Pana! 
Świat chce wypaść okazale, 
nurza się w staraniach.

Patrz! Witryny sklepów 
strojne, pomysłowe –
przechodzący podziwiają, 
dzieci tracą głowę:

Tu krasnalek z brodą 
i choinka w blaskach, 
srebro dzwonków, czerwień kokard 
w świerkowych gałązkach.

Tam święty Mikołaj – 
jeleń go powozi –
uśmiecha się do przechodniów, 
srebrną rózgą grozi.

Tu i tam paczuszki 
wiązane wstążkami, 
kwiaty, gwiazdki, chmurki, śnieżki 
między girlandami.

Wszędzie o tęczowe 
światełka zadbano 
tylko o Dzieciątku Bożym 
całkiem zapomniano.

Widząc to Matka Boża 
ubolewa szczerze: 
-Jakże tak zapomnieć można 
o świąt Bohaterze?...

Emilia Berndsen 



30 listopada 201410  1130 listopada 2014

Na początku spotkania, po modlitwie, 
głos zabrał ks. kard. Stanisaw Dziwisz.

 
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich 

obecnych z dekanatów: Zator, Wadowice Pół-
noc, Wadowice Południe, Sucha Beskidzka, 
Maków Podhalański, Jordanów i Kalwaria 
Zebrzydowska. 

 Tematem przewodnim tegorocznych 
kongregacji kapłańskich są słowa: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Stanowią 
one przesłanie drugiej części czteroletniego 
programu. Pamiętamy hasło tego programu: 
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chry-
stusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. 
Nowy program duszpasterski, którego reali-
zacja rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu - 
akcentuje znaczenie sakramentu pojednania i 
pokuty. Skierowany jest do ludzi wierzących, a także kieruje swoje 
przesłanie do kapłanów, aby najpierw oni sami mieli żywe i głę-
bokie doświadczenie miłosiernego Boga, przystępując osobiście 
do spowiedzi i kiedy sprawują ten sakrament we wspólnocie wie-
rzących. Są oni nie tylko szafarzami tego sakramentu, ale również 
kompetentnymi kierownikami duchownymi. Ufam, że nowy rok 
duszpasterski zaowocuje pomnożeniem gorliwości kapłańskiej 
w posłudze konfesjonału. Wierność temu zadaniu zleconemu 
namprzez Chrystusa niech wyraża się wyczekiwaniem na peni-
tentów, prowadzeniem ich do miłosiernego Boga oraz gotowością 
ochotnej służby w sakramencie pojednania i pokuty.

Drodzy bracia, wszystkich nas przejmuje - i to jest drugi 

 21 XI 2014 - Zembrzyce

KAPŁAŃSKA KONGREGACJA REJONOWA

punkt naszego spotkania - mała, a na pewno niewystarczająca, 
liczba powołań kapłańskich w Polsce, również w naszej archidie-
cezji. Są w naszej diecezji obszary, dekanaty, parafie, z których 
nie ma alumnów w seminarium. W bieżącym roku akademickim 
dawniej bogate w powołania środowiska nie zaowocowały nowy-
mi powołaniami. Doświadczając prawdy, że kiedyś sami zosta-
liśmy wezwani przez Chrystusa, aby być Jego uczniami, trzeba 
podjąć wzmożone modlitewne i duszpasterskie działania mające 
na celu przysporzenie nowych, świętych powołań kapłańskich. 
Tego wymaga od nas troska o dobro archidiecezji krakowskiej 
dziś, jutro i w dalszej przyszłości. To przecież parafie - a w nich 
grupy ministranckie, lektorskie, młodzieżowe, stowarzyszenia, a 
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nade wszystko rodziny stanowiące domowy Kościół - są miejsca-
mi, w których rodzą się nowe powołania. Prośmy Pana żniwa, aby 
posłał robotników na swoje żniwo.  

Kolejny punkt, bardzo ważny dla nas, to Światowe Dni Mło-
dzieży w Krakowie  w lipcu 2016 roku. Młodzi z całego świata 
będą świętować swoją wiarę w ojczyźnie i mieście Karola Wojtyły, 
który jako biskup Rzymu zapoczątkował spotkania z młodzieżą 
całego świata.  Pośród wielu inicjatyw duszpasterskich świętego 
Papieża Światowe Dni Młodzieży należą z pewnością do najbar-
dziej trafnych, dalekosiężnych, owocnych. Do Polski, do Krakowa 
przyjadą młodzi z całego świata ze swoją wiarą, entuzjazmem i 
przywiązaniem do Kościoła. Z naszego miasta, stolicy diecezji, 
jak ufamy, rozlegnie się na nowo, z nową siłą Chrystusowe orę-
dzie miłości, pojednania, przebaczenia, a zwłaszcza wezwanie 
do miłosierdzia, którego tak bardzo potrzebuje współczesny, tak 
bardzo zwaśniony świat. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią.

Pięknym wydarzeniem ostatnich tygodni było nadzwyczajne 
zgromadzenie synodu biskupów, którego tematem były wyzwa-
nia duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji. 
To spotkanie odbyło się w Rzymie w październiku. Informacje na 
temat obrad synodu, podejmowanych na nim zagadnień i redago-
wanych dokumentów przekazywały środki masowego przekazu. 
To one stworzyły atmosferę oczekiwania na przełomowe zmiany, 
zwłaszcza doktrynalne. Jesteśmy świadomi, że problemów doty-
czących życia małżeństw i rodzin w różnych częściach świata, 
również w naszej ojczyźnie, jest wiele. Obserwujemy wzrastającą 
liczbę rozwodów, zwłaszcza w dużych miastach, zwiększającą się 
liczbę osób wchodzących w trwałe związki bez sakramentu mał-
żeństwa, dążenie do prawnego zalegalizowania związków jedno-
płciowych i wiele innych problemów. Wszystkie one  pojawiły się 
również w wypowiedziach ojców synodalnych. Mimo nacisków 
wielu środowisk i osób doktryna Kościoła dotycząca życia mał-
żeńskiego, rodzinnego - w tym dopuszczenie rozwodników do 

Komunii świętej - została potwierdzona. W związku z tym wielu 
ludzi poczuło się zawiedzionych, gdyż nie  spełniły się ich oczeki-
wania zmian  wychodzących poza dotychczasowe nauczanie Ko-
ścioła. Do tych problemów powróci synod zwyczajny w przyszłym 
roku. Jaka zatem wobec takiej atmosfery powinna być nasza rola?  
Dziś stawiamy sobie zadania w posługiwaniu duszpasterskim. 
Powinniśmy wiernym przedstawiać zdrową naukę Kościoła na 
temat małżeństwa i rodziny; przypominać im, że nauczanie to nie 
podlega zmianom mimo ciągle nowych okoliczności, oczekiwań 
ludzi i podejmowanego przez wielu nieewangelicznego stylu ży-
cia. Zakończony synod w swym dokumencie końcowym zachęca 
do większej troski - i to trzeba robić - o małżeństwo i rodzinę, 
wskazując na potrzebę m.in. dobrego prowadzenia narzeczonych 
w procesie przygotowania do małżeństwa, a potem towarzyszenia 
im w małżeństwie. Mówi o ważności duszpasterstwa osób żyją-
cych w małżeństwie cywilnym, lub konkubinacie. Uwrażliwia 
na troskę o rodziny zranione. Wspomina także o duszpasterskiej 
trosce o ludzi o orientacji homoseksualnej. Przypomina    o roli 
rodziny  w dziele ewangelizacji we współczesnym świecie. Te 
sugestie zawarte w orędziu powinny nas inspirować w naszym 
duszpasterstwie. 

Kończąc, proszę, aby temat nowego roku pracy duszpaster-
skiej: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! - inspirował Was, 
drodzy Bracia Kapłani, do podejmowania w Archidiecezji Kra-
kowskiej nowych inicjatyw pomagających człowiekowi w wejściu 
w sakramentalną komunię z miłosiernym bogiem. Niech przy-
czyni się do pobudzenia gorliwości kapłańskiej, duszpasterskiej. 
Niech stanie się rozbudzeniem nowej aktywności wobec mał-
żeństw, wobec rodzin - na wzór świętego Jana Pawła II. Ciągle 
jest On wielkim obrońcą godności człowieka, sakramentu mał-
żeństwa i życia. Niech również zaowocuje poczuciem, wspólnej 
odpowiedzialności i zaangażowania w przygotowaniu do Świato-
wych dni Młodych w naszej Archidiecezji i w Polsce.         
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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)

Widzimy to w życiu 
Maryi, która jest od-
dana całkowicie Bogu, 
która pamięta o swoim 
Ofi arowaniu i je reali-
zuje. W tej tajemnicy 
przypomina nam, byśmy 
także ofi arowani Bogu w 
chrzcie świętym – stale o tym pamiętali i do Boga zdą-
żali. Mówił o tym w czasie odpustu parafi alnego ks. B. 
Zając, rodak z Wadowic. Oto fragment. 

Tak samo jak Jezus, kiedy był ofi arowany w Świątyni, Maryja 
żyła dalej normalnym życiem z Joachimem i Anną....

  Moi drodzy bracia i siostry, dzisiaj my wszyscy przychodzimy, 
aby stanąć w tej Bazylice Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny,  
by oddać Jej cześć, by oddać szacunek za to, że kiedyś Jej rodzice 
przynieśli Ją do świątyni, a Ona przez swoją postawę, przez swoje 
czyny, przez swoje słowa weszła w dzieło zbawienia, przynosząc 
nam na świat Jezusa Chrystusa. I każdy z nas, chociaż dzisiaj nie 
jesteśmy w  tym Prawie, że każde dziecko, które na świat przycho-

dzi, ofi aruje się Bogu, w sposób oczywisty – tak jak w  Prawie 
Mojżeszowym to było – tak dzisiaj każdy z nas zostaje przy-
niesiony do świątyni i jest ofi arowany Bogu przez sakrament 
chrztu świętego. To na każdym z nas jest naznaczone znamię 
tego sakramentu, tego przyjęcia przez Boga, ofi arowania Bogu.

 Maryja, która pewnie była nieświadoma, że została ofi aro-
wana Bogu, do końca wypełnia swoje dzieło. My też jesteśmy 
nieświadomi, kiedy przyjmujemy sakrament chrztu świętego, 
kiedy zostajemy przez ten sakrament chrztu  świętego ofi a-
rowani Bogu, przedstawieni Bogu. Niejednokrotnie jednak 
poprzez naszą ludzką naturę, skłonną do zła, nie wypełniamy 
tych wszystkich postanowień i poleceń, które wypływają z sa-
kramentu chrztu, tego naszego ofi arowania się Bogu. Ona jest 

Jej ofi arowanie Bogu dojrzewa… 
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niedościgłym wzorem. Ona jest Tą, która pokazuje, że można 
przez uczestnictwo w życiu Boga od samego początku iść aż pod 
Krzyż. Iść za Synem Bożym po to, aby otrzymać nagrodę życia 
wiecznego. Została w pełni ukoronowana chwałą nieba. Przecież 
wierzymy w to, że została Królową nieba i ziemi za to wielkie 
dzieło...

Jej Ofiarowanie Bogu dojrzewa. Dojrzewa w sposób nor-
malny, codzienny, ale dojrzewa w obecności Boga, dojrzewa w 
obecności ludzi. I też z pewnością nikt z Jej najbliższych – z ro-
dziny, otoczenia, sąsiadów – nie odkrył niczego nadzwyczajnego 
w Jej zachowaniu, chociaż bez wątpienia pewnie podbijała serca 
i swoich rówieśników, i wszystkich tych, z którymi się spotyka-
ła w swoich latach dziecięcych, a później, kiedy wzrastała, była 
„normalna”. Normalna w życiu codziennym. My też mamy być 
„normalni” w życiu codziennym, ale mamy „nosić” to swoje ofia-
rowanie w obecności Boga i ludzi. 

Co to znaczy? To znaczy, że mamy pamiętać, komu zostali-
śmy przedstawieni i do jakiej wspólnoty należymy; do jakiego 
celu zmierzamy. Pomimo tego, że może wielokrotnie nawet 
schodzimy gdzieś na manowce swojego życia, to jednak powin-
niśmy ciągle pamiętać o tym, że zostaliśmy przedstawieni Bogu 

w sakramencie chrztu. Ona o tym przez całe swoje życie pewnie 
pamiętała; rodzice pewnie Jej o tym fakcie, że Ją ofiarowali w  
świątyni Bogu, nieraz opowiadali. 

To Jej życie w tym klimacie Ofiarowania Bogu później rozlało 
się, kiedy w  sposób bardzo uroczysty, wzniosły, ale także świado-
my, z drżeniem serca wypowiedziała „Magnificat”: Wielbi dusza 
moja Pana... To było coś niezwykłego, ale nastąpiło tylko dlatego, 
że Maryja była w świątyni, że całe Jej piękno, Jej wdzięk, to że 
była piękna w duszy i na ciele, była dla Pana... Taka treść dzisiej-
szej uroczystości – naszej wspólnej modlitwy - jak powiedziałem 
na początku, zapraszając wszystkich: i wadowiczan i gości, któ-
rzy nawiedzają tę Bazylikę. W tej to świątyni został także ofia-
rowany ten, który dzisiaj jest świętym – świętym Janem Pawłem 
II. Który w tym kościele, przy tej chrzcielnicy został ofiarowany 
Bogu. Popatrzcie, moi drodzy, jak to pięknie później w jego życiu 
wzrasta, kiedy pełen świadomości  wypowiada te słynne słowa: 
Totus Tuus – cały Twój, Matko. Cały Twój... To nie są słowa 
wypowiedziane na wiatr, ale to są słowa, które wypływają z jego 
ofiarowania Bogu przez sakrament chrztu świętego.  

Cdn.

Kto? Rafał Kalinowski, bo to o nim mówił w ka-
zaniu odpustowym w niedzielę 16 XI br. o Benedykt 
Belgrau. A w poniższym fragmencie tego kazania 
możemy prześledzić jego drogę do kapłaństwa, jakże 
naznaczoną wewnętrzną, duchową walką. 

Był czas w życiu Józefa Kalinowskiego, kiedy odszedł od Boga, 
od praktyk religijnych. Przez 10 lat nie spowiadał się, a we Mszy 
niedzielnej uczestniczył rzadko. Ojciec Rafał wspomina: „Prak-
tyki religijne zaniedbałem, do pobożności jednak wewnętrznej 
popęd tu i ówdzie mocno, acz przechodnio, w duszy się budził. 
Nie byłem temu głosowi jednak wierny”.

Było to w czasie, gdy studiował w Petersburgu w szkole in-
żynierskiej, potem zaciągnął się do wojska rosyjskiego, ukończył 
też akademię wojskową i pracował, jako adiunkt w Mkołajewskiej 
Szkole Inżynierskiej. Znalazł już sobie partnerkę życiową i myślał 
o ożenku. Ale ta partnerka postawiła bardzo wysoką poprzeczkę. 
Był dla niej za biedny - nie miał stałych dochodów.

Nic z tego nie wyszło. Zrażony i obolały popada ze skrajności 
w skrajność; raz szukał rozrywki, to znów samotności. Rozrywka 
szybko go nużyła, samotność rozdzierała wewnętrznie, potęgując 
tęsknotę duchową. Zmęczony osobistym zmaganiem w poszuki-
waniu sensu życia i atmosferą Petersburga, zaangażował się do 
pracy przy budowie linii kolejowej Kursk-Kijów-Odessa. I tam, 

On Boga szukał 
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na bezludziu, chodząc po bezdrożach, 
zaczął w samotności krzepnąć du-
chowo i swej tęsknocie nadawać inne 
wymiary. W długie zimowe wieczory 
czytywał książki i nad nimi rozmyślał. 
Święty Rafał zmaga się ze sobą. On 
Boga szuka.

I wtedy - tam na samotności - wra-
ca do wspomnień z dzieciństwa, do 
tej atmosfery Maryjnej, do modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo”. Kiedyś w niebez-
pieczeństwie życia to „Zdrowaś” go 
uratowało. Nic o tym bliżej nie wiemy. 
Swoich przyjaciół - jak Benedykta Dy-
bowskiego - prosi często o „Zdrowaś”. 
Pozdrowienie Anielskie stanowiło dla 
niego klucz do otwarcia bram niebie-
skich.

Jego życie było wypełnione walką, 
walką nie tylko z wrogami Ojczyzny, 
ale walką wewnętrzną, duchową, walką ze swoim słabościami, 
walką starego człowieka z nowym człowiekiem, nieustannym 
zmaganiem się grzechu i łaski, dobra i zła, miłości i egoizmu.

Z życiem duchowym nierozerwalnie związana jest walka 
duchowa. One pozostają ze sobą w ścisłym związku. Osiągnięcie 

świętości, która powinna być zasadniczym celem każdego chrze-
ścijanina jest niemożliwe bez walki duchowej. W każde dążenie 
do czegokolwiek wpisuje się trud, przeciwności, które muszą 
zostać pokonane. To zaś nie uda się bez zmagania.

Cdn.

W ubiegły wtorek w podziemiu kościoła, 
przy sarkofagu  budowniczego i pierwszego 
proboszcza w parafii św. Piotra, odprawio-
na została po raz 21 Msza sw. w jego inten-
cji, koncelebrowało 7 kapłanów, krypta 
była wypełniona uczestniczącymi. Kazanie 
którego obszerne fragmenty zamieszczamy 
poniżej wygłosił proboszcz parafii prałat 
Tadeusz Kasperek.

Drodzy bracia i siostry, sprawujemy tę Eucha-
rystię w 21. rocznicę wspomnienia tego nagłego, 
zaskakującego odejścia do domu Ojca śp. Księdza 
Michała. Wielu z was dobrze pamięta jego posługę. 
Mówiłem o tym już w niedzielę, w czasie ogłoszeń, 
zachęcając do modlitwy, o tym, że  wszyscy powin-
niśmy być wdzięczni za tę jego pracę duszpaster-
ską. Młodym mówiłem na Mszy świętej z udziałem 
dzieci (o 11.30) o tym, kim był śp. Ksiądz Michał. Bo trzeba 
przekazywać młodemu pokoleniu, zwłaszcza przy takich oka-
zjach, jak rocznica śmierci, również treści związane z pierwszym 
proboszczem naszej parafii. To co pierwsze jest zawsze najważ-
niejsze. I ten start parafii, start budowy tej świątyni, a wcześniej 
domu katechetycznego dzisiaj owocuje wielkim biegiem. I ufamy, 
że my kiedyś dobiegniemy do tej mety i spotkamy się z nim tam, 

gdzie on już jest, a ci, którzy po nas przyjdą, ufamy, będą wspo-
minać i jego, i następców, również w modlitwie dziękczynnej. 

Rocznica śmierci śp. Księdza Michała dla mnie jako drugiego  
proboszcza jest zarazem odmierzaniem tego pobytu tutaj razem 
z wami w tej świątyni i w tej części naszego miasta. Za dwa tygo-
dnie – 8 grudnia – będę wspominał 21 rocznicę objęcia po nim 
tej parafii. I dlatego myślę, ze przy jego sarkofagu możemy po-

W ROCZNICĘ ŚMIERCI 
KS. MICHAŁA PIOSKA
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wiedzieć, że robimy wszystko – gdy chodzi o nas, zespół 
duszpasterski – ażeby w tej świątyni rozbrzmiewało to 
Piotrowe wyznanie. Przekłada się to niedzielną Euchary-
stię. Dwa tygodnie temu mówiłem, że jestem zaskoczony, 
ze być może liczenie przeprowadzone 19 października 
było jakąś pomyłką, bo wskazało, że około 6 tysięcy ludzi 
przez Msze święte tu i w Zawadce przewinęło się przez te 
dwa kościoły. To jest – mówiąc językiem świeckim, staty-
stycznym – bardzo dobry procent w skali uczestniczenia 
we Mszy świętej w Polsce. Pamiętam, że jak  przyszedłem, 
to wspominali że wielu mówiło Księdzu Michałowi, że 
im włosy na dłoniach wyrosną, jeżeli tu będzie kościół, 
a potem gdy powstał ten ogromny kościół, wielu się nie-
pokoiło, że będzie świecił pustkami. Ale chociaż nadeszły 
trudne czasy – tzw. laicyzacji – to jednak możemy powie-
dzieć, idąc za statystyką – że ta świątynia jest wypełniana 
nie tylko mieszkańcami, ale i tymi którzy przybywają na 
te Msze spoza parafii

Jan Paweł II, gdy koronował Figurę Matki Bożej Fa-
timskie powiedział; Ucz nas Chrystusa, Matko. Ten napis 
zresztą mamy nad tą figurą w kościele; przypomina nam 
on ciągle, byśmy tego Chrystusa się uczyli. I te nabo-
żeństwa fatimskie, które trwają tu już 20 lat są potwier-
dzeniem tego jak wielką czcią się cieszy tu Matka Boża. 
Te nabożeństwa, trwające tu od maja do października, 
musieliśmy niejako rozdzielić. Teraz są odprawiane przed 
południem, o godz. 10.00 i wieczorem – o 18.30. Liczba 
uczestniczących w tych nabożeństwach wprowadzonych 
przez Ks. Michała nie pomniejsza się. To jest bardzo waż-
ne, byśmy nie tylko sobie o tym przypomnieli, byśmy idąc 
za świętym Pawłem chlubili się w Panu, ale też byśmy jako 
starsi również wobec tego młodego pokolenia -  w trudnej 
sytuacji zmagania się z laicyzacją – wszystko robili, aby 
ta chwała Boża w tej świątyni, u której fundamentów jest 
jego sarkofag, jego grób, ta chwała Boża rozbrzmiewała. 

Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Zdzisła-
wowi Kałwie, z okazji imienin składamy 
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, 
sił do dalszej, gorliwej służby Bożej. Niech 
dobry Bóg błogosławi Księdzu w pracy 
duszpasterskiej w papieskiej parafii, a św. 
Jan Paweł II otacza Swą opieką i wyprasza 
potrzebne łaski. Szczęść Boże.

Wdzięczni parafianie oraz czytelnicy i re-
dakcja „Carolusa” 
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W uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla 
Wszechświata, w nie-
dzielę, 23 listopada br., 

Ojciec Święty Franciszek dokona w Wa-
tykanie kanonizacji sześciorga błogosła-
wionych. Czterech z nich to Włosi: biskup 
Treviso Jan Antoni Farina, franciszkanin o. 
Ludwik z Casorii, oblat zakonu minimitów 
Mikołaj z Longobardii i tercjarz francisz-
kański Amato Ronconi. Natomiast pozo-
stałych dwoje to Hindusi obrządku syro-
malabarskiego, przynależący do rodziny 
Karmelu Terezjańskiego: o. Cyriak Eliasz 
Chavara i s. Eufrazja od Najświętszego Ser-
ca Jezusa Eluvathingal.

Błogosławiony Cyriak przyszedł na 
świat 10 lutego 1805 r. w Kainakary (Ka-
rala) w Indiach, w katolickiej rodzinie ob-
rządku syromalabarskiego. Po szkole pod-
stawowej rozpoczął w 13. roku życia naukę 
najpierw w niższym, a potem w wyższym 
seminarium duchownym w Pulipuram, 
gdzie w 1829 r. przyjął w obrządku syro-
malabarskim święcenia kapłańskie.

Jako młody kapłan został prefektem 
seminarium. W 1831 r. przyłączył się do 
grupy księży obrządku syro-malabarskie-
go pragnących żyć we wspólnocie i od 
1846 r. stanął na jej czele w Mannanam, 
gdzie wcześniej wybudowano klasztor. 
Zafascynowany duchowością Karmelu, z 
którą zapoznał go włoski karmelita bosy 
o. Leopold Beccaro, misjonarz w Indiach, 
poprosił o agregowanie swej wspólnoty 
do zakonu karmelitów bosych jako regu-
larnego zgromadzenia zakonnego pod 
nazwą Karmelitów Maryi Niepokalanej, 
zachowującego obrządek syro-malabarski. 
Stało się to, dzięki aprobacie Stolicy Apo-
stolskiej, 8 grudnia 1855 r., kiedy też jako Cyriak Eliasz od Świętej 
Rodziny złożył on śluby zakonne.

Kilka lat później o. Cyriak założył żeńskie zgromadzenie 
zakonne Sióstr Matki Karmelu – zgromadzenie tego samego 
obrządku, również agregowane do Karmelu Terezjańskiego. 
W 1890 r. aspirantką zgromadzenia została Róża Eluvathingal, 
urodzona 7 października 1877 r. w Katturze (Kerala). W 1900 r. 
złożyła ona w klasztorze w Ollur śluby zakonne jako s. Eufrazja 
od Najświętszego Sakramentu.

Ojciec Cyriak, starając się żyć w doskonałej wierności ekle-
zjalnemu ideałowi Karmelu, jako mąż prawdziwej modlitwy i za-

żyłości z Bogiem, oddał się przede wszyst-
kim sprawie umacniania jedności Kościoła 
syro-malabarskiego ze Stolicą Apostolską. 
Uznaje się go nawet za ojca odnowionego 
Kościoła syro-malabarskiego. Podjął się 
bowiem odnowienia liturgii syro-mala-
barskiej i przygotował do druku nowe 
księgi liturgiczne, wprowadzając, na wzór 
obrządku łacińskiego, wiele nabożeństw 
paraliturgicznych, uprzednio nieznanych 
jego współwyznawcom. Ożywił znacznie 
w swym Kościele cześć dla Najświętszego 
Sakramentu i nabożeństwo do Świętej 
Rodziny. Dużo czasu poświęcił formacji 
kleryków i rodzin chrześcijańskich. Zna-
lazł także czas na napisanie kilku dzieł 
duchowych, w których zawarł rozważania 
przede wszystkim o modlitwie, o zażyłości 
z Bogiem oraz uczy, jak należy żyć praw-
dziwie po chrześcijańsku. Zmarł 3 stycz-
nia 1871 roku. Beatyfikował go w 1986 r. 
św. Jan Paweł II.

Siostra Eufrazja była m.in. mi- strzy-
nią nowicjatu i przełożoną. Nazywano ją 
„modlącą się matką” albo „chodzącym 
tabernakulum”. Była bowiem wielką 
apostołką kultu Eucharystii i modlitwy 
różańcowej. Łączyła kontemplację z dzia-
łalnością apostolską. Spotykanym osobom 
okazywała czułą matczyną troskę. Wielu 
ludzi prosiło ją o modlitwę, powierzając jej 
swoje troski i cierpienia. Wiele modliła się 
za zmarłych. Za każdy, najmniejszy nawet 
gest dobroci dziękowała słowami: „Nie za-
pomnę nawet po śmierci”. Bardzo kochała 
Kościół, interesowała się jego działalno-
ścią i w głębi serca przeżywała wszystkie 
jego bolączki i problemy. Czyniła pokutę 
w intencji tych, którzy zadawali mu ból. 
Zmarła 29 sierpnia 1952 roku. Chwały 

ołtarzy przez beatyfikację dostąpiła w 2006 roku.
Zaznaczmy, że oba złożone przez bł. Cyriaka zgromadzenia 

zakonne są do dziś nader żywotne. Karmelitów Maryi Niepoka-
lanej jest ponad dwa i pół tysiąca, a sióstr Matki Karmelu ponad 
sześć tysięcy. Jedni i drudzy pracują nie tylko w Indiach, ale w 
wielu innych krajach azjatyckich, europejskich i amerykańskich 
oraz na misjach w Afryce. Korzystając z przywileju birytualizmu, 
chętnie posługują także w środowiskach obrządku łacińskiego, 
włączając się w dzieło nowej ewangelizacji.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Nowi święci Karmelu 
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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)

Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Dnia 14.XI.2014 w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. W tym wspaniałym dniu dla naszej szkoły święto-
waliśmy 17. rocznicę nadania szkole imienia ks. Franciszka Gołby.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą. Następnie kilku uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowało krótkie wspo-
mnienie o ks. Gołbie. Tematem przewodnim spotkania były słowa księdza Prałata: „Bez nauki trudno dziś żyć na świecie”. 

Po krótkim przedstawieniu uczniowie wraz z nauczycielami udali się na cmentarz. Złożone zostały kwiaty i znicze na grobie ks. 
Franciszka Gołby. W nastroju modlitewnym wszyscy wrócili do szkoły.

www.zspbachowice.pl

Dzień Patrona

13 listopada uczniowie ze szkoły podstawowej uczestniczyli 
w wyjeździe do Cinema Park Kraków. Pierwszym punktem 
wycieczki był udział w interaktywnym seansie „Podróże Ko-
smiczne”. Nasza wyprawa na krańce Wszechświata rozpoczęła 
się od trójwymiarowej podróży po Układzie Słonecznym oraz 
planetach położonych najbliżej Ziemi. W kolejnej sali, siedząc 

w ruchomych fotelach, zobaczyliśmy niezwykłe piękno naszej 
Niebieskiej Planety oraz niebezpieczne zjawiska, które zakłócają 
naturalną równowagę na Ziemi. Wyprawa w kosmos z załogą 
wahadłowca, stan nieważkości oraz pierwsze lądowanie człowie-
ka na Księżycu to myśl przewodnia seansu w sali muzyki. Udało 
nam się „porozmawiać” z kosmitami w sali ruchu. Kolejna sala to 

Wycieczka do Krakowa
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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 

interaktywny test  na wielkim ekranie. Na koniec czekała na nas 
sala inspiracji, w której odpowiedzieliśmy sobie na pytanie co z 
przyszłością naszej planety?

Kolejnym punktem wycieczki była fabryka bombek choinko-
wych. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od samodzielnego malowania 
bombki. Następnym etapem było zwiedzanie fabryki, dzięki 
czemu poznaliśmy cały proces tworzenie ozdób choinkowych. 
Pomalowane przez uczniów bombki będą z pewnością stanowiły 
część świątecznego wystroju domu.

www.barwalddolny.szkolnastrona.pl

W listopadzie uczniowie klas 4 - 6 oraz gimnazjaliści uczesni-
czyli w dwóch spotkaniach. Na warsztaty teatralnych czyli pod-
czas spotkania z akto-
rem uczniowie bliżej 
poznali mowę ciała. 
Za pomocą gestów 
nieliczni ścieli drzewo 
i zrobili z niego stół. 
Co ciekawe rekwizy-
tami byli uczniowie.
Drugim spotkaniem 
była żywa lekcja hi-
storii. Prowadzący 
wprowadzili młodzież 
w czasy Chrztu Pol-
skiego panowania 
Mieszka itp.

Niecodzienne lekcje
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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)

20 listopada 2014 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
odbył się „Dzień profi laktyczny”, który organizowany był po raz 
drugi w Gminie Brzeźnica. 

Temat przewodni tegorocznego dnia brzmiał „Żyjmy zdrowo, 
bez nałogów”. W ramach kampanii społecznej „No promil – no 
problem” uczniowie klasy VI b przeprowadzili happening na jed-
nym z parkingów w Brzeźnicy. Dzieci pod opieką pani Eweliny 
Woźniczki, pani psycholog Joanny Gawędy oraz pani pedagog 
Katarzyny Pietrykowskiej rozdawały kierowcom ulotki infor-
macyjne, naklejki, baloniki oraz przestrzegały przed wsiadaniem 
za kółko pod wpływem alkoholu. Akcja cieszyła się dużym za-

Dzień profi laktyczny 
w ZSP Brzeźnica 

interesowaniem i aprobatą ze strony kierowców. Wszyscy reago-
wali z uśmiechem i sympatią, potwierdzając, że takie działania 
są bardzo potrzebne. W szkole, na specjalnym stoisku dzieci 
miały możliwość zapoznania się z ideą „bezpromilowej akcji”. 
Mogły wziąć ulotki oraz wypełnić deklarację odpowiedzialnego 
świadka/pasażera.

Tego samego dnia dla wszystkich uczniów Gimnazjum od-
były się prelekcje przeprowadzone przez panią Barbarę Koło-
dziejczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z 
Wadowic dot. profi laktyki palenia tytoniu.

Oprócz działań, które odbyły się 20 listopada uczniowie 
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele 
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Antoni Pitek * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław 
Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu krakowskiego : WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wzięli udział w Gminnym 
Konkursie Plastycznym organizowanym przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Brzeźnicy. Tematy-
ka prac konkursowych dotyczyła szkodliwego wpływu nałogów 
na zdrowie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, gdyż I 
miejsce w kategorii klas I-III Szkół Podstawowych zajęła Amelia 
Cygan – uczennica klasy IIIb, natomiast w kategorii szkół Gim-
nazjalnych na pierwszym miejscu uplasowała się Ewa Nowacka 
z klasy IIIa. 

www.galeria.brzeznica.pl

Uczniowie działający w kole teatralnym 21 listopada 2014r. 
zaprezentowali krótki apel z okazji 25 rocznicy ustanowienia 
Praw Dziecka. Główny bohater – król Maciuś I – wysłuchał próśb 
dzieci, tych małych i tych dużych i postanowił je zapisać, aby już 
żadne dziecko nie miało wątpliwości do jakich praw ma prawo. 
Uczniowie w rymowankach wpadających w ucho przedstawili 
poszczególne prawa dziecka, nie zapominając o wewnętrznych 
prawach i obowiązkach każdego ucznia naszej szkoły, zawartych 
w Statucie Szkoły Podstawowej. 

Przed występem o prawach dziecka uczniowie klasy III zapre-
zentowali się w krótkim przedstawieniu dotyczącym Światowego 
Dnia Rzucania Palenia. Wraz z przyjacielem Dinkiem starali się 
zachęcić wszystkich do zdrowego stylu życia, z dala od dymu 
tytoniowego.

www.spbaczyn.iap.pl

Apel o prawach dziecka
 w SP w Baczynie 
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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)

Służba liturgiczna od zawsze pełniła istotne 
funkcje w życiu Kościoła. Ministranci sprawują 
posługę podczas Eucharystii i jest to bardzo 
ważna rola. Dla młodych chłopców jest to z 
pewnością spore wyróżnienie i zaszczyt i na 
pewno osiemnastu z nich, którzy w ubiegłą 
niedzielę zostało ministrantami był to niezapo-
mniany dzień. 

Msza rozpoczęła się od uroczystej procesji 
wejścia ze sztandarem, na którym widniał wi-
zerunek św. Dominiak Savio – patrona mini-
strantów i służby liturgicznej. Jego historia jest 
warta przytoczenia. Jako mały chłopiec służył 
do Mszy świętej i ani zła  pogoda, ani duża od-
ległość jego domu od kościoła nie przeszkadzała 
mu w tym, aby zjawiać się na Mszach i czynnie 
w nich uczestniczyć.  Pytany o to czy nie boi się 
sam pokonywać tak długiego dystansu zawsze 
odpowiadał: ‘’Przecież nie jestem sam! Jest ze 
mną Maryja i Anioł Stróż’’. Świecił przykła-

18 nowych ministrantów i 8 Cho-
ralistów w Choczni!
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dem zarówno w domu jak i w gronie rówieśników.  To właśnie 
on z grupką przyjaciół założył w wieku 14 lat stowarzyszenie 
poświęcone Maryi. Niestety ówczesna medycyna nie była do-
brze rozwinięta i chłopiec w tym samym roku zmarł na chorobę 
płuc.    Przez te czternaście, krótkich lat swojego życia nawet 
przez moment nie zwątpił w to, że jest potrzebny Bogu i Kościo-
łowi i z pokorą i zapałem wypełniał swoją misję na Ziemi.  Jest 
idealnym przykładem dla tych młodych chłopców, którzy tak 
jak św. Dominik chcą pomagać Bogu tu na Ziemi wypełnianiem 
swojej posługi.

Powinni zainspirowani postawą ich patrona naśladować go 
w jego wytrwałości, sumienności i odwadze do tego aby w każ-
dym miejscu, gdziekolwiek się znajdą i z kimkolwiek się spotkają 
dawali żywe świadectwo wiary.    W kazaniu ksiądz Mateusz 
zwrócił uwagę na przedstawiony w Ewangelii podział na dobre 
owce i niewierne kozły porównując do postaw przedstawionych 
w Biblii nas samych, którzy co niedziele przychodzimy do kościo-
ła, ale nie wszyscy przychodzimy tam aby modlić się w skupieniu. 
 Ministrant powinien dawać przykład zarówno rówieśnikom 
jak i innym ludziom posługując z dumą przy ołtarzu. Po ka-
zaniu nastąpiło błogosławieństwo ministrantów i poświę-
cenie ich strojów, w które następnie ubrali ich rodzice, dla 
których ten dzień zapewne również był bardzo wzruszający.
 Później Ksiądz Proboszcz zaprosił nowo przyjętych ministran-
tów do prezbiterium, aby zajęli miejsca właściwe dla służby 
liturgicznej.

Była to ich pierwsza Msza Święta, w której uczestniczyli już 
jako ministranci. Następnie 8 ministrantów, po przebyciu rocz-
nej formacji, zostało promowanych na stopień choralisty.

Po Mszy nastąpił czas na pamiątkowe zdjęcia i wymianę wra-
żeń miedzy młodymi ministrantami. Z tego co dało się usłyszeć 
z ich rozmowy wszyscy byli bardzo podekscytowani i szczęśli-
wi. Pozostaje nam życzyć im wspomnianej wytrwałości i odwagi 
jaką posiadał ich patron – św. Dominik Savio.  

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

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 

W tym roku mija kolejna już, 96 rocznica odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Tegoroczna uroczystość została przygotowa-
na przez klasy I gimnazjum i wychowawców: Panią Dorotę Płonkę 
i Pana Andrzeja Migdałka. 

Po odśpiewaniu hymnu i wyprowadzeniu pocztu sztandaro-
wego rozpoczęła się cześć artystyczna. Uczniowie w strojach ga-
lowych i nauczyciele zgromadzeni na sali gimnastycznej zostali 
przywitani przez Panią Dyrektor, Edytę Skowron. Po krótkim 
przemówieniu uczniowie zaprezentowali krótki program, w któ-
rym znalazły się sztandarowe wiersze patriotyczne, przeplatane 
historycznymi faktami. 

Następnie wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali pieśni 
patriotyczne. Każdy mógł także spróbować własnych sił samemu 
śpiewając do mikrofonu. Indywidualne występy uczniów i na-
uczycieli zostały przyjęte gromkimi brawami. 

Symboliczna data odrodzenia się państwa polskiego przy-
pomina nam o poświęceniu naszych przodków, by kolejne po-
kolenia mogły cieszyć się wolnością, a także o tym, by pamiętać 
o przekazywaniu patriotycznych wartości, które we współcze-
snych czasach są nie mniej ważne.

tekst mgr Anna Najbor II
www.spfrydrychowice.iap.pl

Apel z okazji Święta Niepodległości

Od 10 lat WDK w Głogoczowie organizuje Przeglądy Pieśni 
Patriotycznej i Żołnierskiej w okolicach Święta Niepodległości.  
W tym roku z racji obchodów Jubileuszu 40 – lecia naszego 
Domu Kultury i jego Finału 12 listopada, konkurs odbył kilka dni 

później. Jak się okazało, nie zniechęciło to uczestników – wręcz 
przeciwnie – do konkursu zgłosiło się więcej reprezentacji niż w 
edycjach poprzednich.

XI Przegląd Pieśni Patriotycznej i 
Żołnierskiej -Głogoczów 2014
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Izdebnik - Parafi a św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)

Kierując się słowami Stefana kard. Wyszyńskiego „Włącz się 
w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. 
Użyczaj ze swego” oraz hasłem organizacji szkolnej „Pomagamy 
potrzebującym – bądź z nami”, młodzież wraz z nauczycielami, 
pamięta o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki 
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Dlatego, po raz 
kolejny, włączyli się w kampanię POLA NADZIEI, zbierając do 
puszek kwestarskich pieniądze na rzecz Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie.

W dniu 1 listopada 2014 roku na cmentarzu parafi alnym 
w Izdebniku, za zgodą księdza proboszcza Andrzeja Gawendy, 
została przeprowadzona XIV kwesta na rzecz Chorych w Hospi-
cjum św. Łazarza. Celem kwesty było pozyskanie środków fi nan-
sowych, z przeznaczeniem na niesienie pomocy chorym, głównie 
na nowotwory, w ostatnim okresie ich życia. Dzięki ofi arności 
darczyńców zebrano - 4470,59  zł.

Należy nadmienić, iż społeczność Izdebnika, od 2001 roku tj. 
od 14 lat,  wczesną wiosną i późną jesienią, wspiera HOSPICJUM 
św. ŁAZARZA w Krakowie.

„TYM, KTÓRZY IDĄ PRZED NAMI” 
- kwesta na rzecz hospicjum

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom 
za obecność na przeglądzie , lista nagrodzonych wygląda nastę-
pująco:
Szkoła podstawowa – soliści
I nagroda –  Jadwiga Skowronek – SP Bęczarka
I nagroda ex eqwo Julia Tylek – SP Bęczarka
II nagroda – Zuzanna Kaczorowska – SP Zawada
III nagroda – Gabriela Kusek – SP Zawada
III nagroda – Dominik Maciejczyk  – SP Bęczarka
wyróżnienie – Rafał Bajer  – SP Głogoczów
wyróżnienie – Aleksandra Obajtek  -  SP nr 3 Myślenice
wyróżnienie -  Emilia Żądło – SP Polanka
Szkoła podstawowa – zespoły do  8 osób
I nagroda –   Kwartet wokalny –    SP nr 3 Myślenice
II nagroda –  Stokrotki z Polanki – SP Polanka
III nagroda – Duet : Weronika Markus i Faustyna Madej – SP 
Borzęta
Szkoła podstawowa – zespoły powyżej 8 osób
I nagroda –   Bemole –  SP nr 4 Myślenice
II nagroda –  Remisolki –  SP Bysina
III nagroda – Crescendo – SP Droginia
Gimnazjum -  soliści
I nagroda  -  Martyna Raczek –    Gimn. Krzyszkowice
II nagroda – Gabriela Kaczor-   Publ.Gimn. – Jawornik
II nagroda  – Natalia Szymska –   Gimn. nr 1 Myślenice

III nagroda – Nina Mikołajczyk – Gimn. nr 2 Myślenice
Gimnazjum -  zespoły
I nagroda –  Anafora –  Gimn. nr 1 Myślenice
II nagroda –  Zespół wokalno – instrumentalny – Gimn. nr 3 
Myślenice
wyróżnienie – Duet – Gabriela Bujas i Kinga Depta – Gimn. nr 
1 i 2 Myślenice
wyróżnienie – Mandolina  – Gimn. nr 2 Myślenice

wwwglogoczow.malopolska.pl
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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 

Serdeczne podziękowanie dla ofi arodawców – ludzi dobrego 
serca – składają:

WOLONTARIUSZE
  UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

ZESPOŁU SZKÓŁ W IZDEBNIKU
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

Zachęcał parafi an ks. misjonarz przypomi-
nając, jak bardzo Bóg nas kocha i jest blisko 
każdego z nas. Te słowa w dzisiejszą, pierwszą 
niedzielę adwentu nabierają jeszcze głębszego 
sensu, bo przecież to czas oczekiwania na na-
rodziny Pana Jezusa, którego Bóg posłał dla 
naszego zbawienia. Oto fragment wspomina-
nej nauki. 

Jezus Chrystus jest największym dowodem miłości 
Boga do człowieka. Jezus Chrystus - Bóg - Najświętszy 
z najświętszych  - przyjmuje nasze grzeszne, ludzkie 
ciało i staje się człowiekiem, aby w swoim ziemskim 
życiu doświadczyć tego wszystkiego, czego my, ludzie 
doświadczamy na ziemi. Doświadczył zimna, niewygo-
dy, braku gościnności, kiedy Maryja w stanie błogosła-
wionym spodziewała się narodzin i nie znalazła nigdzie miejsca. 
Zauważmy, że doświadczył wygnania, ucieczki; był emigrantem, 
kiedy razem ze swoimi rodzicami musiał uciekać przed rozwście-
czonym Herodem, który by mógł dalej rządzić, kazał pozabijać w 
Betlejem wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat. Dalej do-
świadczył ludzkiego nieszczęścia, kiedy chodząc i nauczając spo-
tykał ludzi chorych, sparaliżowanych, niedołężnych i opętanych. 
Doświadczył ludzkich łez, kiedy sam płakał na wieść o śmierci 

swego przyjaciela - Łazarza. Doświadczył, co to znaczy być nie-
chcianym, niekochanym, kiedy przyniósł na ziemię radość, po-
kój, a ci ludzie Go ubiczowali, zmaltretowali i powiesili na krzyżu 
za tyle dobra, które im wyświadczył. Doświadczył strachu i lęku, 
kiedy modlił się przed swoim pojmaniem w Ogrójcu; pocił się 
krwią ze strachu... Doświadczył zdrady, kiedy Jego najbliższy 
uczeń, którego wybrał - Judasz - zdradził Go, wydał na śmierć 
przez pocałunek. I wreszcie doświadczył cierpienia fi zycznego, 

Zaprośmy Pana Boga 
do naszego życia

Drogi Księże Proboszczu! 
Z okazji Twoich imienin skła-
damy Ci najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, pomyślności, 
prawdziwej radości płynącej z 
owoców kapłańskiej posługi w 
naszej parafii. 
Niech Cię Pan błogosławi i 
strzeże i niech Cię obdarzy 
Swą łaską i pokojem, a św. 
Andrzej oręduje za Tobą przed 
Bożym tronem. 

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

kiedy był maltretowany, biczowany, kiedy Mu założono cier-
niową koronę na głowę. I doświadczył śmierci, kiedy wisząc na 
krzyżu skonał, umarł...

Po tych wszystkich doświadczeniach, które przeżył na ziemi, 
nie są obce Mu także nasze łzy, cierpienia, troski, zmartwienia. 
Jak pisze autor Listu do Hebrajczyków: W czym bowiem sam 
cierpiał będąc doświadczanym, w tym może przyjść z pomocą 
tym, którzy są poddani próbom. Jak to wszystko wykorzystać w 
naszym codziennym życiu? W naszym ciągłym zagonieniu, w 
naszym cierpieniu, w  naszej chorobie?

Maryja i Józef – rodzice Chrystusa – według Prawa Mojżeszo-
wego przynoszą małego Jezusa do świątyni, ofi arując Panu Bogu. 
Chcą, żeby Bóg opiekował się tym Maleństwem. Chcą, żeby Bóg 
był przy Nim i błogosławił Mu. My też zaprośmy Pana Boga do 
naszego życia. O tym, że Bóg nigdy nie zostawia człowieka sa-
mego, tego, który się do Niego ucieka, świadczą najwięksi święci. 
Świadczą postacie, które często my jeszcze pamiętamy. Papież 
Jan Paweł II, ogłoszony świętym; Prymas Kardynał Wyszyński, 
którego proces beatyfi kacyjny już się rozpoczął; Ksiądz Jerzy Po-
piełuszko, ogłoszony błogosławionym. Ale ktoś z państwa może 

powiedzieć: „No tak, ale to takie postacie świetlane. A my, szarzy 
ludzie?”.

Chciałbym wam opowiedzieć o Mietce, którą poznałem w 
Konstancinie. W Konstancinie pani Sue Ryder wybudowała z 
wdzięczności dla polskich lotników, którzy bronili  Anglii w 
1940 roku, szpital dla osób sparaliżowanych, chorych. Tam prze-
bywała jej ciocia, matka chrzestna, która miała sparaliżowane 
palce u rąk i nóg. W Konstancinie była również  między innymi  
Mietka – trochę, młodsza, w klasie maturalnej (bo można tam 
też było się uczyć, skończyć szkołę). Mietka to była naprawdę bar-
dzo piękna kobieta, właściwie dziewczyna. My mieliśmy w tym 
miejscu, będąc jeszcze w seminarium,  praktyki; pomagaliśmy 
tym chorym. To były niezapomniane chwile, bo one pozwalały 
człowiekowi spojrzeć trochę inaczej na życie. Każdy myśli przede 
wszystkim o sobie, a tam miały miejsce niecodzienne sytuacje. 
Kiedyś siedząc przy stole i zapytaliśmy: - „Mietka, dlaczego nie 
jesz?”.- „To pokrój mi tego kotleta” – poprosiła, bo sama nie mo-
gła. I takie sytuacje pozwalały spojrzeć na innego człowieka, jego 
potrzeby. 

Cdn. 

O to prosił i o to 
się modlił z wiernymi 
w Dniu Zadusznym ks. 
proboszcz życząc swo-
im parafi anom i sobie 
świętości. A poniżej 
ostatnia część tego ka-
zania, ukazująca pie-
kło, w oparciu o wizje 
św. siostry Faustyny 
Kowalskiej, apostołki 
miłosierdzia. 

Objawienia w Fati-
mie... Cóż Matka Boża 
powiedziała dzieciom? Objawiła im straszną wizję piekła. I dla-
tego tak zachęcała, by dużo się modlić, by sięgać po różaniec, by 
ocalić ludzkość od zła, bo idzie w złym kierunku. To nie jest, moi 
drodzy, coś wymyślonego, ale potwierdzonego przez Kościół. A 
my też tak często mówimy o miłosierdziu Bożym i powołujemy 
się na Boże miłosierdzie. A tą apostołką Bożego miłosierdzia jest 
święta siostra Faustyna. Ona mówiła o tym, jak trzeba pomagać 
ludziom, ile ona mąk przeżyła i cierpienia, które ofi arowała za 
dusze, które odchodziły z tego świata, bo miała wizje, że nad nią 
już czyhał szatan, by ją pozbawić tego szczęścia wiecznego... Dla-
tego też ta zachęta do tej modlitwy. 

Ale święta siostra Faustyna też miała objawienie piekła. Dla-

tego teraz pozwolę 
sobie przytoczyć jej 
słowa, zapisane w 
„Dzienniczku”:

Dziś byłam w 
przepaściach piekła, 
wprowadzona przez 
Anioła. Jest to miej-
sce wielkiej kaźni, 
jakiż jest obszar jego 
strasznie wielki. 
Rodzaje mąk, które 
widziałam: pierwszą 
męką, która stanowi 
piekło, jest utrata 

Boga; drugą - ustawiczny wyrzut sumienia; trzecią - nigdy się 
już ten los nie zmieni; czwartą męką - jest ogień, który będzie 
przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest 
to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka 
- to ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest 
ciemność; widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą 
wszystko zło innych i swoje; szóstą męka jest ustawiczne towa-
rzystwo szatana; siódmą męką - jest straszna rozpacz, nienawiść 
Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które 
wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są 
męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów, każda 
dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny, i nie do 

Byśmy umieli dobrze wybierać 
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

opisania sposób...
Teologowie, którzy badali pisma świętej 

siostry Faustyny, bo wiemy, że ten proces długo 
trwał i wiele było zastrzeżeń, po wielu anali-
zach doszli do wniosku, że wizja ta potwierdza 
niezmienną naukę Kościoła o istnieniu piekła 
i karze wiecznego potępienia, wyrażoną w Pi-
śmie Świętym, w tym też słowa Jezusa Chrystu-
sa. Zauważmy, ile razy w Ewangelii Pan Jezus 
przypominał o tym ogniu palącym, o tym po-
tępieniu, o tym wyrzuceniu na zewnątrz, gdzie 
będzie płacz i zgrzytanie zębów...

Dlatego dzisiaj gorąco módlmy się, moi drodzy o to, byśmy 
w życiu umieli dobrze wybierać. Świętymi bądźcie, bo Ja jestem 
święty – mówi Pan Jezus. Dlatego starajmy się iść taką drogą 
mimo różnych przeszkód, słabości, ufając w wielkie Boże Mi-
łosierdzie, ale nigdy w życiu nie odrzucajmy tej miłosiernej ręki 
Boga, która jest wciąż do nas w jakiś sposób wyciągnięta. I w tym 
nam pomagają święci, w tym nam pomagają te wielkie, niekiedy 
opisane, spotkania i mistyków, i świętych z tymi, którzy są po 

tamtej stronie, którzy mieli te wizje od Boga i którzy poprzez 
to, że upublicznili, napisali, chcą nam pomóc, byśmy naprawdę 
byli szczęśliwi. Dlatego modląc się dzisiaj za naszych zmarłych, 
szczególnie za dusze w czyśćcu cierpiące, gorąco prośmy, by każ-
dy z nasz szedł taką drogą, by dostąpił świętości albo chociażby 
czyśćca, który nas oczyści, by być na wieczność już szczęśliwym 
w niebie.

Zachęcał w kazaniu ks. Grzegorz Chrapla. Chodziło 
oczywiście o dzień Wszystkich Świętych, pełen refl ek-
sji i zadumy, jaka nam towarzyszy, gdy stoimy nad 
grobami bliskich. W ostatnim, poniższym fragmencie 
tego słowa, ks. Grzegorz mocno akcentuje potrzebę 
dążenia do świętości. 

Jaką masz pewność, że twoja żona będzie jutro żyła, że twój 
mąż nie zginie w wypadku? Że twoja matka, ojciec nie będą mieć 
wylewu, zawału? Że twoje dziecko wróci ze szkoły do domu? 
Staniesz nad trumną i powiesz, że się spóźniłeś? Bóg ci wybaczy. 
Mnie też wybaczył. Ludzie też ci wybaczą. Ale najtrudniej będzie 
wybaczyć samemu sobie. Znienawidzimy swoje życie – jak Judasz 
je znienawidził... I dlatego dziś Kościół daje nam wielki dzień. 
Bo z jednej strony jesteśmy wielcy, ale jesteśmy także wielce 
zagrożeni. Otrzymaliśmy dar rozumu i wolnej woli – godność 

przewyższającą zwierzęta. Ale otrzymaliśmy także wielkie zada-
nie – aby być w niebie, by walczyć nie tylko o zbawienie swoich 
najbliższych, ale także swoje.      

I dlatego nie jesteśmy sami. Pan Bóg pragnie nam przypo-
mnieć, że mamy świętych orędowników; że patrząc na groby 
naszych bliskich zmarłych, nawet tych, których spóźniliśmy się 
kochać, nie musimy rozpaczać. Bo jeżeli będziemy zło zwyciężać 
dobrem, jeżeli będziemy kroczyć drogą świętości, to może nie 
wyniosą nas na ołtarze jak tę rzeszę świętych, których dzisiaj 
wspominamy, ale będziemy w niebie. I choćby ludzie nas potępi-
li, choćby wszyscy nas wyklęli, choćby świat nam nie uwierzył, to 
Bóg nam uwierzy.

Dlatego proszę was dzisiaj, w tę wielką uroczystość świętych, 
naszych patronów, abyście zrobili sobie w domu kolację, uroczy-
stą, ale nie wystawną, żeby za dużo problemów z tym nie mieć i 
posiedźcie sobie wesoło, porozmawiajcie. Popatrzcie, jaką warto-

Świętujmy ten dzień w nadziei
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Czcigodny Księże Proboszczu! 
W dniu święta Twojego Patrona 
przyjmij od nas gorące życzenia. 
Niech Pan Jezus wzmacnia Twe 
kapłańskie serce Swą łaską, darzy 
zdrowiem i mocą do podejmowania 
wielu zadań dla chwały Bożej i 
pożytku wiernych. Niech pokój i 
radość towarzyszą Ci każdego dnia, 
a św. Andrzej apostoł prowadzi Bo-
żymi drogami i wyprasza pomoc. 

Szczęść Boże. Parafianie oraz czytelnicy i redak-
cja „Carolusa”

ścią jest żona i może warto po kilku latach znów 
zaprosić ją na randkę. Popatrzcie, jaką wartością 
jest mąż i może warto mu powiedzieć o tym, co 
byś zrobiła bez niego. Popatrzcie, kochani, jaką 
wartością są dzieci, jaką matka czy ojciec. Nikt 
z nas nie jest łatwego charakteru, może popeł-
niliśmy w życiu wiele błędów – nawet w gronie 
sąsiedzkim – ale musimy już dzisiaj walczyć nie 
o to, by się kłócić, ale o to, by za naszą trumną 
szli ludzie, którzy będą płakać, zapalać znicz i 
modlić się. Dlatego proszę was dzisiaj, świętuj-
my ten dzień nie w rozpaczy jak ateiści, ale w 
nadziei, Kiedyś będziemy w niebie, a ci święci 
niech nam w tym dopomagają.
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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)

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat 
w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto 
Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach za-
borów, nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. Wspomnia-
nego dnia, słynny polski przywódca i działacz niepodległościowy 
Józef Piłsudski, został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a 
przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, 
zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się 
cieszyć ze swojego własnego domu – Polski, która przez wiele lat 
zawłaszczona była przez Rosję, Prusy i Austrię. 

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie 
niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za 
utraconą Ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych nieprzyja-
ciół, którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym naro-
dem, nie zdołano zabić ducha polskości. Ani Niemcom, ani Ro-
sjanom nie udało się narzucić naszym rodakom swojej kultury i 
języka w ramach tzw. procesów rusyfi kacji i germanizacji. Polacy 
odzyskując niepodległość po ponad 100 latach „niebytu” – co jest 
fenomenem na skalę globalną – po raz kolejny udowodnili zaś, że 
są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych 
narodów świata.

Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy 
walczyli o naszą niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie mó-
wilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy pewnie też de-

Święto Niepodległości 

monstrować dumy z naszych narodowych symboli – fl agi oraz 
godła państwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy 
na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby 
przepaść na zawsze.

Parafi anie z Krzeszowa zebrani na uroczystej Eucharystii w 
intencji Ojczyzny dziękowali za dar odzyskanej niepodległości. 
Odbył się uroczysty przemarsz sztandarów Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Krzeszowa i Targoszowa oraz sztandaru Związku 
Zawodowego Górników z Krzeszowa. Zebrali się przedstawi-
ciele oświaty, służby zdrowia, dzieci i młodzież szkolna oraz 
Parafi anie. W okolicznościowej homilii kaznodzieja posłużył się 
słowami bł. ks. Jerzego Popiełuszki nieustannie zatroskanego o 
umiłowaną Ojczyznę, wypowiedzianymi w dniu 11.11.1983 r.: 
Może jeszcze do skuteczności ofi arnego kielicha Narodu po-
trzeba więcej osobistego zaangażowania? Może jeszcze za mało 
naszych dobrowolnych wyrzeczeń, za mało czysto ludzkiej soli-
darności. Za mało odwagi do demaskowania zła, za mało troski 
o cierpiących, krzywdzonych i więzionych. Może ciągle za dużo 
w nas egoizmu, zalęknieni, za dużo pijaństwa, za dużo ludzi 
sprzedajnych, bez własnego zdania, chcących wygrywać własne 
interesy kosztem innych. Może jeszcze ciągle za tych, którzy są 
wierni ideałom, za które bracia nasi przelewali własną krew? (…) 
Nie można tworzyć dziejów bez dziejów, nie można zapominać 
o chrześcijańskiej drodze naszego Narodu. Nie można podcinać 



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

30 listopada 201432 

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

 3330 listopada 2014

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)

korzeni ponad tysiącletniej przeszłości, bo drzewo bez korzeni 
będzie się przewracało, (…). Nie można sprowadzać Narodu do 
poziomu zaczynania od początku. 

Nie zmarnujmy tego ogromnego dziedzictwa, za które wielu 
naszych ojców, braci, matek i sióstr przelewało krew za „wolność 
waszą i naszą”. Podejmujmy wciąż trud odpowiedzialności za 
przyszłość naszego kraju. Niech Bóg błogosławi naszym szla-
chetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą Ojczyznę – mówił 
kaznodzieja.

Po Eucharystii dokonało się uroczyste podziękowanie za dar 
wolności przed Najświętszym Sakramentem. Przewodniczący 
nabożeństwa modlił się tekstami Sługi Bożego kard. Stefana Wy-
szyńskiego: by Polska żyła po Bożemu; (…) by Polska była matką; 
(…) by Polska stała się opiekunką świętości itd. Na zakończenie 
nabożeństwa odmówiono antyfonę: Boże Wszechmogący, Panie 
Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez 
wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że 
Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i 
nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obda-

rzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle 
sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskaną wolność 
i suwerenność, prosimy Cię Boże, napełnij nas mocą Ducha Two-
jego. Uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość, oświeć zaćmione 
umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej 
walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się 
zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie 
Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych 
rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców. 
Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Bło-
gosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie 
Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej zie-
mi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu 
w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca 
Świętego – Jana Pawła II w 1979 roku – Twego Ducha nigdy nie 
zasmucali, a przez Zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej 
Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Oj-
czyźnie. Amen.

 Ks. Wojciech Matyga

12.11.2014r. klasa Ib gimnazjum zaprezentowała przedsta-
wienie słowno – muzyczne z okazji rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

 Uroczystość ta poświęcona była ojczyźnie i wolności. 11 
listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol 
wiary i zwycięstwa. To, co mogło wydawać się tylko marzeniem, 
w tym dniu 1918 roku stało się prawdą. Państwo polskie po 123 
latach niewoli odradzało się.  

W tym dniu wręczono również dypl my i nagrody dla We-
roniki Firlej z klasy VI oraz Klaudii Kasiarz z klasy IIIa gimn. 
uczennic, które zdobyły największą ilość punktóww II Małopol-
skim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”.

www.zswlanckoronie.internetdsl.pl

Święto niepodległości 
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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)

Jan urodził się ok. 675 r. w Damaszku (Syria) w chrześci-
jańskiej rodzinie arabskiej. Był synem ostatniego namiestnika 
miasta. Jego ojciec Sarbun-ibn-Mansur pełnił na dworze kalifa 
urząd logothety, czyli cywilnego szefa ludności chrześcijańskiej, 
którą zastali Arabowie po zajęciu Syrii, a którą chwilowo tole-

rowali. Dzięki tak wysokiemu stanowisku ojca Jan miał dostęp 
do wszystkich szkół. W domu rodzinnym wychowywał się pod 
okiem mnicha, chrześcijanina z Italii, którego ojciec kupił jako 
niewolnika od Saracenów i wybrał na nauczyciela.

Kiedy Jan doszedł do pełni lat, zastępował ojca w jego 

4 grudnia  - Św. Jan Damasceński, 
prezbiter i doktor Kościoła
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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 

 

Miały miejsce, jak wiemy, 6 sierpnia 1944 r. Wła-
śnie tu, w Łączanach. W tym roku wspominano 70 
– rocznicę tych prymicji. W związku z tym w sierpniu 
tego roku, o. Szczepan Praśkiewicz wygłosił w Łącza-
nach kazanie, w którym zapoznał wiernych z sylwetką 
tegoż kapłana, karmelity, a obecnie kandydata na oł-
tarze. Fragment słowa – poniżej. 

Bachowice bowiem leżały już w Reichu, w III Rzeszy. Nikt z 
Bachowic nie mógł przybyć na święcenia o. Rudolfa do Czernej 
k. Krzeszowic. Nie pozwolono też i jemu na przekroczenie gra-
nicy pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Reichem. Za 
to prymicje, najbliżej rodzinnych stron, właśnie tutaj u was w 
Łączanach, leżących na obrzeżu Generalnego Gubernatorstwa, 
w ówczesnej kaplicy, przy której duszpasterzował ks. Włady-
sław Miłaszewski, urządzili mu wraz z nim wasi przodkowie. 
Jak czytamy w biografi i o. Rudolfa, było to 
dokładnie 6 sierpnia, przy pięknej pogodzie. 
Z Bachowic na te prymicje mogła przybyć 
bratowa o. Rudolfa – Maria Warzecha ze 
swym bratem Janem, którzy zabrali ze sobą 
pięcioletnią wówczas bratanicę o. Rudolfa, 
Stanisławę Warzechę, która także dzisiaj 
jest pośród nas, a na co dzień promuje sławę 
świętości swego stryja, jako wiceprezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa. 

Tak moi drodzy! Dzisiaj, 70 lat od pry-
micji o. Rudolfa, dzięki życzliwości waszego 
drogiego ks. proboszcza Bogusława, chcemy 
podziękować Panu Bogu za tę dobroć, jakiej 
doświadczył on od waszych przodków. Co 
więcej, chcemy też poznać sylwetkę o. Ru-
dolfa, kandydata na ołtarze, chcemy modlić 

się o jego rychłe wyniesienie na te ołtarze, chcemy prosić go o 
wstawiennictwo przed Bogiem, o łaski, jakich potrzebujemy; sło-
wem chcemy aby dzisiejsza niedziela była niejako „przejściem” 
Pana Boga przez Łączany, jakim to z pewnością „przejściem” 
były tutaj prymicje o. Rudolfa sprzed 70-ciu laty; „przejściem” 
podobnym do „przejścia” Boga Jahwe przez Prorokiem Eliaszem, 
byśmy mogli za przykładem tegoż Proroka i na wzór o. Rudolfa 
wykrzyknąć i na co dzień to potwierdzać, że „żarliwością jeste-
śmy rozpaleni o chwałę Pana Boga Zastępów”.  

Spójrzmy więc, moi drodzy na postać o. Rudolfa. Wiadomo 
mi, że są wśród was osoby, które go znały; co więcej, w parafi i żyją 
też niektórzy jego krewni i osoby które te prymicje sprzed 70 lat 
jeszcze pamiętają. Otóż o. Rudolf, ze chrztu Stanisław Warzecha, 
syn Wojciecha i Stefanii z Momotów, urodził się w Bachowicach 
14 listopada 1919 r. Ochrzczony został 30 listopada tegoż roku w 
kościele parafi alnym w Spytkowicach. Miał sześcioro rodzeństwa: 

Prymicje o. Rudolfa

funkcji. Około roku 700 opuścił wraz ze swoim przybranym 
bratem, Kosmasem z Majumy, Damaszek, a spragniony życia 
doskonalszego wstąpił do klasztoru św. Saby nieopodal Jerozo-
limy. Tu niebawem patriarcha Jan V wyświęcił go na kapłana.
Kościołowi służył ogromną wiedzą i wymową. Przez długie lata 
był doradcą patriarchy. W sporze z obrazoburcami wystąpił w 
obronie obrazów. Napisał nawet osobną rozprawę w ich obronie:

Rozważania apologetyczne przeciwko tym, którzy odrzuca-
ją cześć świętych obrazów. Odwiedzał poszczególne kościoły i 
klasztory, by stworzyć przeciwko cesarzowi (będącemu obra-
zoburcą) wspólny, obronny front. W tym czasie napisał drugie 
dzieło o wierze chrześcijańskiej, które przyniosło mu największą 
sławę. Wykład wiary prawdziwej był pierwszym systematycznym 
wykładem dogmatyki. Wywarł on ogromny wpływ na dalszy 

rozwój teologii i stał się podręcznikiem dogmatyki na wiele 
stuleci. Jest to jedno z najważniejszych pism chrześcijańskiej 
starożytności. Zawsze cieszyło się ogromnym autorytetem, za-
równo na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dzieło to ma charakter 
encyklopedyczny, cytuje zarówno Pismo Święte, jak i Ojców Ko-
ścioła, dlatego jest skarbnicą tradycji, która stała się wzorem dla 
średniowiecznej scholastyki na Zachodzie.

Zmarł w klasztorze św. Saby prawdopodobnie ok. 750 r. Reli-
kwie tu umieszczone doznawały wielkiej czci. Celę, którą św. Jan 
zamieszkiwał, zamieniono na kaplicę. Do relikwii i do tej kaplicy 
szły liczne pielgrzymki, podążające do Jerozolimy. Około roku 
1400 relikwie Świętego przeniesiono do Konstantynopola. Zapew-
ne uległy zniszczeniu po zajęciu miasta przez Turków w 1453 roku.
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

starszą siostrę Marię i brata Franciszka; brata Stanisława, który 
żył tylko rok, i po nim przejął imię; oraz młodszych: brata Józefa, 
siostrę Rozalię, która zmarła jako niemowlę, i najmłodszą siostrę 
Zofi ę. Rodzice byli pobożnymi rolnikami, a tata pełnił też rolę 
księgowego Kasy Stefczyka. Mama umarła, gdy o. Rudolf miał 
zaledwie 13 lat. Był ministrantem i wpływ na jego życie miał 
znany ks. Franciszek Gołba, budowniczy kościoła w Bachowicach. 
Przed wstąpieniem do zakonu karmelitańskiego, o. Rudolf kształ-
cił się w internacie karmelitów bosych w Wadowicach, na Górce, 
gdzie pierwszy raz na odpust Matki Bożej Szkaplerznej, gdy był 
jeszcze dzieckiem, zaprowadziła go ciotka Aniela. Po zakonnym 
nowicjacie odbytym w Czernej, teologię o. Rudolf studiował w 
Krakowie. W wrześniu 1939 r. uciekał z innymi klerykami i ojcem 

wychowawcą do Lwowa, skąd musieli zawrócić po inwazji sowiec-
kiej na Polskę. Po święceniach kapłańskich sprzed 70 laty pełnił 
funkcję wychowawcy młodego pokolenia karmelitów bosych, był 
wielokrotnie podprzeorem w różnych klasztorach (zwłaszcza w 
Krakowie, w Czernej i w Wadowicach). Był także radnym pro-
wincjalnym. Wiele czasu poświęcał kierownictwu duchowemu, 
zwłaszcza młodzieży, apostołował wśród dzieci, pisał budujące 
artykuły, posługiwał w konfesjonale, prowadził dni skupienia 
oraz rekolekcje. Był oddanym apostolstwu chorych. Wypraszał 
potomstwo dla matek pragnących dziecka, ukierunkowywał 
ludzi do wypraszania u Boga łask uzdrowień duchowych i fi zycz-
nych. Zmarł w opinii świętości 27 lutego 1999 roku.

Cdn.

Nie wiemy dokładnie ani kiedy, ani w jakich okolicznościach 
św. Barbara z Nikomedii poniosła śmierć. Przypuszcza się, że 
zapewne ok. roku 305, kiedy nasilenie prześladowań za panowa-
nia cesarza Maksymiana Galeriusza (305-311) było największe. 
Nie znamy również miejscowości, w której Święta żyła i oddała 
życie za Chrystusa. Późniejszy jej żywot jest utkany legendą.
Według niej była piękną córką bogatego poganina Dioskura z 
Heliopolis w Bitynii (Azja Mniejsza). Ojciec wysłał ją na naukę 
do Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Prowadziła 
korespondencję z wielkim fi lozofem i pisarzem Orygenesem z 
Aleksandrii. Pod jego wpływem przyjęła chrzest i złożyła ślub 
czystości. Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc wydać ją za 
mąż i złamać opór dziewczyny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowa-
na postawa wywołała w nim wielki gniew. Przez pewien czas

Barbara była głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. 
Kiedy to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził ją do sędziego i 
oskarżył. Sędzia rozkazał najpierw Barbarę ubiczować, jednak 
chłosta wydała się jej jakby muskaniem pawich piór. W nocy 
miał ją odwiedzić anioł, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii 
św. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać po-
chodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie 
pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej ciało 
białą szatą.

Wreszcie sędzia zrozumiał, że torturami niczego nie osią-
gnie. Wydał więc wyrok, by ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą 
tego wyroku miał się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno le-
dwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Barbara poniosła 
męczeńską śmierć w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku.
Być może tak nietypowa śmierć, zadana ręką własnego ojca, roz-
sławiła cześć św. Barbary na Wschodzie i na Zachodzie. Żywoty 

jej ukazały się w języku greckim, syryjskim, koptyjskim, ormiań-
skim, chaldejskim, a w wiekach średnich we wszystkich językach 
europejskich. W wieku VI cesarz Justynian sprowadził relikwie 
św. Barbary do Konstantynopola. Stąd zabrali je Wenecjanie w 
1202 roku do swojego miasta, by przekazać je z kolei pobliskiemu 
Torcello, gdzie znajdują się w kościele św. Jana Ewangelisty.

Również w Polsce kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. Już 
w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II (XI w.), wspominana 
jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 
1262 r. w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. Poza Polską św. Barba-
ra jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryn-
gii, południowym Tyrolu, a także w Zagłębiu Ruhry. W Nadrenii 
uważana jest za towarzyszkę św. Mikołaja - warto wiedzieć, że 
w wielu miejscach to właśnie ona obdarowuje dzieci prezentami.

Święta Barbara, dziewica 
i męczennica

4 grudnia 
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

W ostatnim fragmencie kazania od-
pustowego, który drukujemy poniżej, 
ks. Stanisław Pitek mówi o potrzebie 
troski o wolność i o niepodległość. 
Przypomina także naukę ks. prof. 
Tischnera o państwie, solidarności i 
pójściu razem w jednym kierunku, bo 
to sprzyja dobrej przyszłości naszej 
ojczyzny. 

Pozwólcie, że podzielę się w związku z tym z 
pewną refleksją. Otóż, powinniśmy sobie dziś 
oczywiście gratulować, powinniśmy być dum-
ni z wolności i z niepodległości. To będziecie 
słyszeć i dobrze, że tak wzajemnie się do tego 
zachęcamy i potrafimy się z tego cieszyć. Ale... 
Trzeba również powiedzieć, że wolność i niepodległość 
nie jest nam dana raz na zawsze. Musimy ją pielęgnować, 
musimy się o nią starać. Gdy rodziła się ta wolność i nie-
podległość na początku lat 90-tych, kapelan Solidarności 
– ksiądz Tischner – sformułował zasadę rozwoju niepod-
ległości. Brzmi ona tak: Jedni drugich brzemiona noście. 
I potem rozwijał tę myśl, twierdząc, że kiedy jesteśmy 
w jednym państwie, nie powinniśmy być jeden przeciw 
drugiemu, ale powinniśmy iść razem – razem budować, 
razem myśleć, iść w tym samym kierunku. Nie jeden 
przeciw drugiemu, ale razem. 

A w Gorcach, na Turbaczu rozwijał inną myśl doty-
czącą państwa. Wszyscy żyjemy w państwie, choć do 
niedawna nie mieliśmy go; państwo było obce. Państwo 

Razem budować 
było pod zaborem. Dzisiaj jest już inaczej, ale 
mówi ksiądz Tischner, że wielu podchodzi do 
państwa po staremu – próbuje mu dokuczyć, 
„rozkręcać”. A ma być odwrotnie – mamy 
uczyć się budowania naszego państwa, bo 
państwo jest nasze. Zatem kiedy dzisiaj, już 
z perspektywy lat mówimy o tym, cieszymy 
się z wolności i niepodległości, to trzeba so-
bie zadać to pytanie, czy jestem tym, który 
właśnie stosuje się do zasady: „jedni drugich 
brzemiona noście”. Czy dbamy o tę naszą oj-
czyznę? Czy ją kochamy? Choćby przez to, że 
pracujemy dla niej, że dbamy o to, by w niej 
mieszkało się nam dobrze?

Moi drodzy, kiedy kierujemy się zasadą so-
lidarności, to na pewno płaszczem okrywamy 
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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)

naszą ojczyznę. Niech się dzisiaj serdecznie zawstydzą ci, którzy 
porzucili solidarność w imię prywaty albo egoizmu. A wy, moi 
drodzy, bądźcie w tej małej ojczyźnie, jaką jest Marcyporęba, 
radośni z dnia dzisiejszego. Bądźcie także dla siebie hojni. Hojni 
w tym sensie, żeby dzielić się sercem, dzielić mądrością, dzielić 

dobrem. Bo przecież tego uczy nas patron dnia dzisiejszego. 
Życzę wam, abyście odważni szli drogą, którą wam wskazuje 

Chrystus, by kiedyś się z Nim spotkać i usłyszeć te przepiękne 
słowa: Pójdźcie, błogosławieni, Ojca mojego.

W dniach 17-19.10.2014 r. w naszym Domu Parafialnym 
odbyły się zajęcia modlitewno-taneczne: „W Jezusowej szkole 
tańca’’. Brała w nich udział mucharska młodzież i szanowna pani 
Bronisława Papierz. Zostały one zorganizowane przez ks. Leszka 
i s. Izabelę Wrześniak z okolic Tarnowa. Wraz z nią przyjechało 
5 animatorów. Co dzień chwaliliśmy naszego jedynego Mistrza 

W Jezusowej szkole tańca
tańcem i modlitwą. Wieczorami adorowaliśmy Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie. W sobotę (tj. 18.10) nagrywaliśmy 
teledysk, na którym znalazły się zabawy i tańce. Krótko mó-
wiąc, było WSPANIALE ! Działo się tak wiele. Myślę, że ten, 
kto uczestniczył w tych rekolekcjach, zapamięta je na długi czas. 
Szczęść Boże ! /Aleksandra Harbut/
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

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

W najbliższy poniedziałek Msza św. zwana Roratami, będzie 
miała charakter Maryjny, gdyż w Polsce, od XIII wieku poświę-
cona jest Niepokalanej Matce Jezusa. 

Symbolicznie wyraża się to przez zapalenie specjalnie 
przybranej świecy – Roratki – Symbolu Najświętszej 
Marii Panny. Roraty biorą swoją nazwę od śpiewanego 

po łacinie chorału Rorate coeli desuper czyli pieśni Niebiosa rosę 
spuście nam z góry… Jak podają dokumenty Kościoła, słowa te 
zostały zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza. Posiadają głę-
bokie, symboliczne treści. Według Ojców Kościoła, obłok jest 
zarówno znakiem ciała ludzkiego, które przybrał Chrystus, jak 
i znakiem Maryi, Która Go nosiła. W okresie adwentowym, w 
śpiewie, szatach i wystroju Kościoła, pojawia się jeszcze wiele 
innych symboli. W przeszłości w czasie Mszy św. roratniej na 
ołtarzu palono siedem świec – sześć zwykłych a jedną większą, 
która symbolizowała Maryję. W roku 1800, ks. Marcin Krajeński 
pisał, że przez palenie tych świec gotowość naszą na sąd ostatecz-
ny wyznajemy. Według chrześcijańskiej symboliki siedem ozna-
cza pełnię tj. siedem dni tygodnia. Gdy więc wypełni się liczba 
siedem, nastąpi dzień ósmy, dzień sądu. Z siedmioma roratnymi 
świecami wiąże się inny zwyczaj praktykowany w Krakowie w 
Katedrze na Wawelu, od czasów Bolesława Wstydliwego. W cza-
sie Mszy św. przedstawiciele wszystkich stanów, ówczesnego spo-
łeczeństwa polskiego: król, prymas, senator, rycerz, ziemianin, 
mieszczanin i kmieć, podchodzili kolejno do ołtarza i wstawiali 
zapaloną świecę na świeczniku. Mówili przy tym: Sum paratus 
ad Adventum Domini, co oznaczało: Jestem gotów na przyjście 
Pana, na sąd Boży. O zwyczaju tym należałoby pamiętać i czę-

Pan Bóg nie wynagradza
bezczynności

sto go przypominać, bo świadczył o jedności i głębokiej wierze 
całego narodu, nie wyłączając najwyższych władz. Warto wspo-
mnieć jeszcze jedną ważną datę związaną z Roratami. W roku 
1545, król Zygmunt Stary, ustanowił w Krakowie przy Katedrze 
Wawelskiej, Kolegium Rorantystów. Specjalizowało się ono w 
śpiewaniu uroczystych chorałów i przetrwało prawdopodobnie 
aż do zaborów.

Praktyka Mszy św. roratnych, dla całego kraju została ujed-
nolicona przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w 1957 i 1961 
roku. Od II Soboru Watykańskiego Roraty mogą być odprawiane 
jedynie w dni powszednie.

Dla nas chrześcijan Adwent, kończy okres zabaw i radości. 
Dawniej na Mazowszu i Podlasiu można było słyszeć jednak 
dostojne dźwięki ligawek - trąb dochodzących do półtora metra 
długości. Te trąby przypominały swymi dźwiękami o koniecz-
ności przygotowania się na Sąd Ostateczny i powtórne przyjście 
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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)

5 listopada w przedszkolu obchodzony był Dzień Postaci z 
Bajek. Każdy przedszkolak mógł przebrać się za swoją ulubioną 
bajkową postać i pięknie się zaprezentować przed pozostałymi 

Dzień postaci z bajek
dziećmi. Potem wszyscy wspólnie bawili się w rytm dziecię-
cych piosenek, były także zabawy i bajkowe zagadki. Na koniec 
wszystkie maluchy skosztowały pysznych ciast i ciasteczek przy-
gotowanych przez mamusie. To był bardzo udany dzień.

www.sppaszkowka.iap.pl

Pana. Podobnie krakowskich mieszczan, już w średniowieczu, 
budziły pobudki wygrywane na instrumentach dętych z wieży 
Kościoła Mariackiego. Jak podaje Zygmunt Gloger trąbiono: 
Boże wieczny, Boże żywy i inne religijne pieśni. 

Od kilku lat w naszym kościele Roraty oprawione są w ele-
menty im przynależne. Ksiądz Proboszcz dba o dekoracje i o to, 
aby zachęcać dzieci do udziału w Roratach.

Regina Brett napisała w jednej ze swoich lekcji, że niezależnie, 
na jaki szczyt się wspinamy, zawsze powinniśmy zabrać kogoś 
ze sobą. Można się wspinać po szczeblach docelowej drabiny, 

na wysokich obcasach, w butach roboczych albo w wygodnych 
mokasynach. Dodajmy, że można się wspinać w różnych strojach 
i nastrojach, bo każdy ma swoją filozofię życiową. W trudnej 
wspinaczce każdy chrześcijanin prosi o pomoc Pana Boga i opie-
kę Matki Najświętszej. Niewielu jednak daje sobie wystarczającą 
ilość czasu żeby faktycznie ją otrzymać. Faktem jest, że Bóg nie 
wynagradza niecierpliwości i bezczynności. 

BŻ-BŁ
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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. 

Dzień postaci z bajek
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

Parafia w Przytkowicach od swego utworzenia w 
1340 r. miała za patronkę św. Katarzynę Aleksandryj-
ską, dziewicę i męczennicę. Chociaż od zbudowaniu 
obecnego kościoła (poświęconego w 1953 r.) parafia 
nosi wezwanie Przenajśw. Trójcy, św. Katarzyna pozo-
stała drugą patronką wspólnoty. Co roku 25 listopa-
da, w liturgiczne wspomnienie jest obchodzony odpust 
ku Jej czci. 

Msze święte w tym dniu (był to wtorek) były o godz. 7 i 
– główna Msza uroczystości czyli tzw. suma o godz. 17. Odprawił 
ją i kazanie wygłosił proboszcz ze Skawinek ks. Adam Szczygieł. 
Obecne były poczty sztandarowe szkoły, rzemiosła i OSP Przy-
tkowice – wraz z nim strażacy. Uroczystej liturgii towarzyszyła 
grą orkiestra OSP.

Na wstępie ks. Adam przypomniał, że zbudowany z drewna 
kościół w Skawinkach, noszący obecnie wezwanie św. Joachima 
znajdował się dawniej w Przytkowicach. Został przeniesiony w 
latach 50-tych XX w., po zbudowaniu obecnego murowanego 
kościoła. Ks. Adam wyraził 
wdzięczność swojej wspólnoty za 
tę świątynię, w której starsi przy-
tkowianie modlili się i przyjmo-
wali sakramenty.

W wygłoszonym kazaniu su-
mista ukazał najpierw św. Kata-
rzynę jako tę, która uczyła się od 
Jezusa życiowej postawy. Mimo 
młodego wieku św. Katarzyna 
odczytała wezwanie Mistrza do 
pójścia w miłości za Nim, aż do 
oddania swego życia. W bliż-
szych nam czasach podobnym 
przykładem jest bł. Karolina 
Kózkówna. Kaznodzieja zachęcił 
do modlitwy, zwłaszcza psal-
mami. Zakończył wezwaniem 
do św. Katarzyny, aby pomagała 
nam przeżyć życie tak pięknie, 
jak ona.

Po Komunii świętej proboszcz 
ks. Leszek Filipek na ręce ks. 
Adama przekazał podziękowanie 

Odpust ku czci
św. Katarzyny
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

ADRES: Radocza, ul. Jagiellońska 2, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 96 93, tel./fax +48 33 873 28 01 * 
KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. porannej pt. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18, 
Niedziele i święta - 7:30, 10, 18 (zimą 17:00) * PROBOSZCZ: ks. Janusz Sołtys * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Henryk Młynarczyk, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 

dla wspólnoty parafialnej w Skawinkach za opiekę nad kościo-
łem. W bieżącym roku został przeprowadzony poważny remont 
tej świątyni – wymienione zostały gonty na dachu oraz deski 
osłaniające od zewnątrz ściany świątyni. Ks. proboszcz podzię-
kował także księżom dekanatu za obecność i modlitwę.

Następnie wobec wystawionego Najśw. Sakramentu został od-
śpiewany hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”, a ks. Adam udzielił 
zgromadzonym eucharystycznego błogosławieństwa.

xlf
Na zdjęciach: obraz św. Katarzyny w ołtarzu głównym; suma odpustowa; 

odnowiony kościół w Skawinkach.

Msza Św. odprawiona przez ks. kan. Henryka Mły-
narczyka w kościele parafialnym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Radoczy rozpoczęła uroczystości 50-lecia 
powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Radoczy. Po 
niej szacowne jubilatki oraz zaproszeni goście udali się 
do remizy radockiej jednostki OSP, gdzie odbyła się 
oficjalna część jubileuszu.

Przybyłych m.in. Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego Józefa Łasaka, 
Przewodniczącego Rady Gminy Tomice Zygmunta Szymczaka, 
radnych: Adama Kukułę, Andrzeja Wojnowskiego i Elżbietę Ja-
nik, sołtysa wsi Radocza Władysława Hajosta, Dyrektor Ośrodka 
Kultury Gminy Tomice Marię Paśnik wraz z Anetą Homel, Dy-

Jubileusz 50-lecia KGW Radocza
rektora ZSCKU w Radoczy Stanisława Gliwę, Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Radoczy Bożenę Jurczyk przywitała prezes koła 
Teresa Gołąb. Po powitaniu gości sekretarz koła Elżbieta Janik 
przybliżyła zebranym jakże bogatą 50-letnią historię Koła Go-
spodyń Wiejskich w Radoczy - historię, którą w 1964 r. rozpoczę-
ła seniorka Helena Piątkowska.

Następnie nastąpił moment wręczenia przez Wójta Gminy 
Tomice Adama Kręciocha zasłużonym gospodyniom pamiątko-
wych medali. Otrzymały je: Helena Piątkowska, Czesława Lurka, 
Krystyna Gołąb, Rozalia Kowalczyk, Krystyna Chwałek, Micha-
lina Kata, Maria Niesyty, Anna Tatar, Zofia Wieczorek, Dorota 
Kwarciak, Teresa Gołąb, Elżbieta Janik, Małgorzata Jarosz, 
Teresa Lofek, Józefa Piotrowicz, Bogumiła Szafran, Elżbieta Au-
gustyniak, Zofia Samel, Barbara Nidecka, Anna Pytlowska, Cze-
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

sława Bartnicka, Zefira Szostek, Janina Sołtys, Małgorzata Burza, 
Zofia Adamik, Helena Mrugała, Jolanta Tylutki, Helena Rączka i 
Jolanta Konieczny. Nie były to jednak jedyne medale pamiątkowe 
wręczone podczas tego jubileuszu. Solenizantki uhonorowały bo-
wiem też osoby, które wniosły wkład w rozwój radockiego koła. 
Wiele ciepłych słów i serdecznych życzeń otrzymały od zaproszo-
nych gości same jubilatki. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch 
powiedział m.in. „To dzięki Wam, drogie Panie, podtrzymywana 
jest wspaniała tradycja i kultura na wsi. Przez te 50 lat, pomi-
mo zmian ustrojowych i politycznych, potrafiłyście i potraficie 

dochować wierności swojej organizacji, naszej polskiej wsi i 
tożsamości narodowej. Za Wasz cały dorobek, wspaniałą pracę, 
w imieniu własnym i w imieniu władz samorządowych Gminy 
pięknie dziękuję”.

Po życzenia i prezentach przyszedł też czas na występy 
artystyczne, które zakończyły oficjalne uroczystości 50-lecia. 
Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej w 
Radoczy pod kierunkiem Haliny Kozłowskiej i Marii Hajost 
oraz same jubilatki, które w charakterystyczny dla siebie sposób 
bawiły zebranych przygotowanymi scenkami rodzajowymi.

Żywot Eligiusza napisał jego przyjaciel, św. Audoenus. Eligiusz 
urodził się w Chaptelat ok. 588-590 roku w rodzinie gallo-rzym-
skiej. Jego rodzicami byli Eucheriusz i Terrigia. Początkowo obrał 
sobie zawód mennika u boku głośnego Abbona. Tak się wydosko-

1 grudnia

Święte dziewice i męczennice Flora i Maria z Kordoby
nalił w tym zawodzie, jak również w rzemiośle złotniczym, że 
król francuski Chlotar II zamówił u niego złoty tron. Eligiusz 
wykonał go tak kunsztownie, że zachwycił wszystkich. Do dnia 
dzisiejszego pokazują „tron Dagoberta” w gabinecie medalio-
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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)

Tego dnia jak zwykle stanęliśmy przed ołtarzem w duchu 
wdzięczności za wolność naszej ojczyzny. Prosiliśmy też o mądre 
korzystanie z tego daru. Najmłodsi przedstawiciele naszej parafii 
przygotowali krótki program artystyczny, który pogłębił naszą 
refleksję o niepodległości.

Święto
Niepodległości

nów w Banku Narodowym Francji. Nie jest to jednak tron św. 
Eligiusza, gdyż tamten powstał dopiero w wieku XII i nie jest ze 
złota, ale z brązu. Uważa się, że jest to tron biskupów z Saint-De-
nis. Sława Eligiusza jako złotnika była tak wielka, że zgłaszano 
się do niego zewsząd z zamówieniami. To on właśnie miał wy-
konać grób św. Marcina w Tours i mauzoleum św. Dionizego w 
Paryżu. Jemu także przypisuje się wykonanie słynnego kielicha 
z Chelles. Tą drogą Eligiusz doszedł do wielkiego majątku.
Żył jednak bardzo skromnie, a swoje dochody poświęcał na cele 
charytatywne i kościelne. Około roku 632 ufundował opactwo w 
Solignac, na którego czele stanął św. Remaclus. W roku 633 ufun-
dował podobny klasztor żeński w Paryżu, którego prowadzenia 
podjęła się św. Aurea. Zyskał tak wielkie zaufanie królów Dagober-
ta I i Chlotara II, że powierzyli mu mennicę oraz skarb królewski.
Pomimo znacznego majątku i sławy, Eligiusz tęsknił za 
służbą Bożą. Dlatego też po śmierci Chlotara II w roku 639 
wstąpił do klasztoru, mając już ponad 40 lat. Opatrzność 
miała wobec niego inne plany. Po dwóch latach nastąpił wa-
kat na urzędzie biskupim w Noyon-Tournai. Ówczesnym 
zwyczajem miejscowe duchowieństwo i lud wybrali na ten 
zaszczytny urząd Eligiusza. Konsekracji biskupiej, a przed-
tem wszystkich święceń niższych i kapłaństwa udzielił mu 

arcybiskup Rouen, św. Audoenus, w dniu 13 maja 641 roku.
Okazało się, że Eligiusz był nie tylko mistrzem snycerstwa w 
metalu i złocie, ale również w zarządzaniu diecezją. Czuł się nie 
tyle jej rządcą, co ojcem. Każdy z wiernych miał prawo wstępu 
do jego domu: był sędzią, rozjemcą, obrońcą, a nawet żywicielem 
swoich owiec. Założył też kilka nowych klasztorów, m.in. dla 
niewiast w Noyon oraz opactwa męskie w Noyon, w Paryżu i 
w St-Quentin. Gnany zapałem misyjnym, urządzał wyprawy 
do Flandrii i Fryzji. W czasie jednej z nich w roku 660 zmarł 
jako 70-letni starzec w dniu 1 grudnia. Jego ciało sprowadzono 
uroczyście do Noyon dopiero w 1952 roku. Z pism, jakie miał 
pozostawić, zachował się list do św. Dezyderiusza z Cahors.
Kult Eligiusza rozpowszechnił się nie tyle dlatego, że był bisku-
pem, ile z tej przyczyny, że był rzemieślnikiem i jako taki został 
policzony między świętych. Złotnicy i artyści w metalach obrali 
go sobie we wszystkich krajach Europy za patrona. Czczono go 
także jako patrona szpitali, gdyż według podania miał dar uzdra-
wiania chorych. Odbierał cześć nawet jako patron od pożaru i od 
koni. Miasto Dunkierka we Francji wystawiło mu najpiękniejszy 
ze swoich kościołów. We Francji i w Belgii dotąd jeszcze należy 
on do najpopularniejszych świętych.
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Oświetlony stadion LKS „Orzeł” w Ryczowie
Kolejną zrealizowaną inwestycją mogą cieszyć się piłkarze i 

sympatycy klubu sportowego LKS Orzeł w Ryczowie. Po usil-
nych staraniach działaczy i władz gminy wykonano instalację 
oświetleniową i nagłośnienie stadionu. W przypadku oświetlenia 
zakres prac obejmował m. in. ułożenie kabli i rur osłonowych, 
montaż słupów, wysięgników rurowych oraz projektorów oświe-
tleniowych. Druga część inwestycji to przede wszystkim ułożenie 
przewodów, zakup mikrofonu bezprzewodowego i montaż zesta-
wu nagłośnieniowego. Całość 
przeprowadzonych prac wynio-
sła 120 8,95 zł. Jej wykonanie 
planowano od kilku lat, jednak 
dopiero skuteczne uzyskanie 
dofinansowania unijnego w 
ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 pozwoliło na realizację 

tego projektu. Jak mówi Wójt Gminy: „Po raz kolejny mamy 
dowód na to, że bez skutecznego ubiegania się o unijne fundusze, 
wielu inwestycji po prostu nie udałoby się zrealizować”. 

Inwestycja ta z pewnością poprawi jakość przeprowadzanych 
w Ryczowie wydarzeń sportowych, wpłynie na bezpieczeństwo 
oraz miejmy nadzieję przyczyni się do sukcesów sportowych klu-
bu i wzrostu frekwencji na meczach LKS Orzeł.

www.spytkowice.net.pl
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. JANA JURKA

W ubiegłą sobotę w ko-
ściele parafialnym w Skawin-
kach żegnano zasłużonego 
przewodnika pielgrzymko-
wego Jana Jurka. Zasłużył 
się on także jako inicjator 
przeniesienia drewnianego 
kościoła z Przytkowic do 
Skawinek. Będąc przewod-
niczącym Rady Budowy 
Kościoła włożył wielu tru-
du i starania w tej sprawie. 
Cieszył się ogólnym szacun-
kiem i poważaniem, bo był 
przewodnikiem z powołania 
oddanym kościołowi. W po-
grzebie wzięło udział wielu 
kapłanów, kościół był pełen 
parafian i innych osób zwią-
zanych ze zmarłym. Na po-

czątku Mszy św. proboszcz 
parafii ks. Adam Szczygieł 
powiedział: 

To dzięki wielkim staraniom 
Pana Jana Jurki ten kościół u 
nas jest. Niedawno mieliśmy 
dokument wmurowany tutaj w 
kościół, przypominający ludzi, 
którzy ten kościół stawiali: „Na 
chwałę Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego, ku czci świętego 
Joachima ten kościół funduje-
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my.” Podpisany na tym dokumencie 
był także Jan Jurek. Dzisiaj Go tutaj, 
w tym kościele żegnamy. To jest Jego 
dom. Jego dom, który był dla Niego 
bardzo ważny do końca. Wielką ra-
dość przeżywał także teraz, gdy ten 
kościół odnawialiśmy. I jest wdzięczny 
i za nas wszystkich dzisiaj na pewno 
po tamtej stronie życia się modli. 

Poniżej zamieszczamy pierw-
szą część kazania o bernardyna 
z Kalwarii :

Drodzy Współbracia w Kapłań-
stwie; Droga, pogrążona w głębokim 
żalu rodzino; Krewni i Znajomi, Bra-
cia i Siostry! 

Między Wami jest wielu stałych bywalców Dróżek Kalwaryj-
skich i Pielgrzymek do Częstochowy, gdzie prowadziły często 
Jego kroki, gdzie uciekało Jego serce. Jak paciorki różańca prze-
suwają się chwile - nasze smutki, radości i blaski. A Ty Bogu je za-
nieś połączone w Różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski...

Moi drodzy, nasze życie przemija. Przemija, jak te paciorki 
różańca. Każdy dzień, każde zdarzenie nieubłaganie przemija... 
Tak jak i ludzie, którzy stanowią część naszego życia, a później 

odchodzą. Lecz dni płyną dalej... Prze-
platają się różne tajemnice. Czy jednak 
chcemy, by Maryja zaniosła każdy dzień 
naszego życia Panu Bogu? Nie brakuje 
w naszym życiu chwil pełnych radości, 
szczęścia, przyjemności. Nie brakuje w 
naszym życiu chwil zabawy, spotkań, 
czasu spędzonego w gronie najbliższych. 
Bo ileż to mamy tych miłych wspomnień? 
Ile tych pogodnych doświadczeń? One 
stają się wytchnieniem od tego naszego 

codziennego zabiegania, od dnia pełnego pracy i wysiłku. One 
dodają energii potrzebnej do wypełnienia kolejnych obowiąz-
ków. I dziś, spoglądając na trumnę śp. Jana, uświadamiamy 
sobie, jak kruche jest nasze życie. Gonimy za tak wieloma spra-
wami... ale czy znajdujemy chwilę na bliskość, na dawanie ciepła 
czy okazywanie życzliwości? Łatwo można zapętlić się w powsze-
dniości codziennych, zwykłych obowiązków, pracy, tego, co nas 
przygniata. Łatwo wtedy zapomnieć; zamknąć się w tym świecie 
pracy, zadań, spraw. Ale kiedy gromadzimy się na pogrzebie. kie-

dy spoglądamy na trumnę, uświadamiamy sobie z nową mocą, że 
to nasze życie przemija, ucieka. Przeminą więc te chwile radosne, 
przeminą chwile szczęścia i zabawy i odejdą w cień te miłe spo-
tkania. Przepłyną jak te paciorki różańca przez palce...

Moi drodzy, jest w naszym życiu także wiele chwil bolesnych, 
wiele wydarzeń związanych z cierpieniem, chorobą, odrzuce-
niem, krzywdą... Czy chcemy, czy nie, to krzyż wpisany jest w ży-
cie każdego człowieka. Jezus mówi wyraźnie: Jeśli kto chce pójść 
za Mną, niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje. Ten krzyż 
troski, choroby, cierpienia, opadających sił, oddalającej się mło-
dości można nieść samemu - jak niósł śp. Jan. Zamknięty w sobie 
sam dźwigał, sam walczył, sam niósł nieraz nieznośny ciężar na 
ramionach. Należy sobie postawić pytanie, jak długo człowiek 
może radzić sobie sam, jak długo to wytrzyma. Szybko przyjdzie 
zniechęcenie, załamanie, zgaśnie radość życia, gdyż ciężar życia 
jest przytłaczający. Każdy z nas ma swój krzyż, nasi bliscy też 
je mają. Zadajmy sobie pytanie, czy ja pomagam i odwiedzam, 
czy wspieram tych, których spotykam na swojej drodze - tak jak 
czynił to śp. Jan. 

Idąc do Częstochowy przechodził przez całe Skawinki. Niósł 
ze sobą zawsze plecak. Kiedy szedł na pielgrzymkę, każdy go po 
drodze tu zaczepiał i prosił, aby pomodlił się w jego intencji, 
aby poprosił Matkę Bożą o zdrowie dla dziecka, dla rodziny, dla 
męża. I idąc do tej Częstochowy, odmawiając różaniec, właśnie 
te intencje zanosił przez ręce Maryi, odmawiając różaniec. Nie 
było dnia, żeby zapomniał, że ktoś w trudnej sytuacji prosił go o 
modlitwę. Zawsze pamiętał i modlił się w drodze. 

Cdn.
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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)

W miesiącu listopadzie przeżywamy główny odpust 
parafialny ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W 
tym roku była to niedziela 23.listopada. Uroczystość 
odpustowa była poprzedzona czterdziestogodzinnym 
nabożeństwem. Msze św. z kazaniami, całodzienną 
adoracją w czwartek i piątek oraz sobotnia spowiedź 
były duchowym przygotowaniem do tej uroczystości. 
Kazania wygłaszał ks. prof. Uniwersytetu Jana Pawła 
II w Krakowie ks. Janusz Mastalski i przewodniczył 
Sumie odpustowej. Koncelebransem na Sumie odpusto-
wej był ks. Piotr Pilch, który miał praktykę diakońską 
w naszej parafii. Ks. kaznodzieja poruszył temat zagro-
żenia rodziny i uzdrawiania jej w oparciu o przykład 
życia Katarzyny. Poniżej zamieszczamy fragment kaza-
nia ks. prof. Janusza Mastalskiego.

Współczesna postawa rodziny wobec zagrożeń 
w stylu św. Katarzyny Aleksandryjskiej

W 2007 roku został nakręcony w Kanadzie film pt. „88 minut”. 
Psychiatra sądowy, profesor uniwersytecki i okazjonalny współ-
pracownik FBI- Jack Gramm, który jakiś czas temu wsadził za 

Odpust ku czci św. Katarzyny
kratki seryjnego mordercę, pewnego dnia dostaje przerażający te-
lefon. Nieznany głos oświadcza mężczyźnie, że za 88 minut zginie. 
W Seattle grasuje seryjny morderca, który używając zawsze tych 
samych technik usypia, gwałci i zabija swoje ofiary. Jack Gramm 
(Al Pacino) winą za zabójstwa obarcza Jona Forstera (Neal McDo-
nough) i przekonuje ławę przysięgłych, że mężczyźnie należy się 
kara śmierci. W przeddzień egzekucji „rzeźnika z Seattle”, psy-
chiatra dowiaduje się, że jedna z jego studentek, którą widział 
zaledwie noc wcześniej, została zamordowana w ten sam sposób, 
w jaki ginęły poprzednie ofiary psychopaty. Jack otrzymuje telefon, 
z którego dowiaduje się od tajemniczego mężczyzny, że zostało mu 
zaledwie 88 minut życia. Kiedy wina Forstera zostaje poddana 
wątpliwości, Gramm, mimo uciekającego czasu, musi przeprowa-
dzić śledztwo dotyczące nowych zabójstw, by w ten sposób znaleźć 
prześladowcę, który czyha na jego życie. Poszukując podejrzanych, 
Jack musi się spieszyć, gdyż z minuty na minutę jego czas się koń-
czy.(za http://filmboxextra.pl)

W kontekście tego filmu powstaje pytanie: co ja bym zrobił, 
gdyby mnie zostało 88 minut do końca życia? Co można zrobić, 
kiedy przychodzi zagrożenie w ogóle? A jak reagować, gdy zagro-
żenie jakiegokolwiek typu przyjdzie na rodzinę?

Odpowiedź, dość czytelną, daje św. Katarzyna Aleksandryj-
ska. Wiemy, że za panowania cesarza Dioklecjana i jego współ-
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rządców: Galeriusza Maksymiana i Konstancjusza I - wybuchło 
najdłuższe i najbardziej krwawe w dziejach Kościoła prześla-
dowanie chrześcijan - Szczególną nienawiścią do chrześcijan 
wyróżniał się Maksymian, władca wschodniej części Imperium 
Rzymskiego. Przybył on osobiście do Aleksandrii, by dopilnować 
realizacji prześladowczych edyktów. Jedną z jego ofiar miała być 
Katarzyna. Po pojmaniu była przymuszana 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 prawdziwość chrześcijaństwa, i do-
prowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 
lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na tortury. 
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. ( Z Liturgii Godzin) 

Z tego opisu można odczytać cztery konkretne chrześcijań-
skie postawy wobec zagrożeń, które można zastosować także w 
rodzinie. 

Poszukiwanie prawdy (dysputa z filozofami, które 
prowadziła święta)

Aby skutecznie zmierzyć się z przeciwnościami losu, trzeba 
najpierw odkryć prawdę i stanąć w prawdzie. Wiemy, że św. Ka-
tarzyna nie bała się jej. Potrafiła dyskutować z mędrcami po to, 
aby udowodnić im błędy. 

Poszukiwanie prawdy o własnej rodzinie jest nieraz bardzo 
bolesne. Wymaga to często odwagi, aby przyznać się do błędu lub 
ten błąd wykazać innym członkom rodziny. Prawda jest nieraz 
bardzo zakryta, a więc trzeba ją konsekwentnie poszukiwać. Nie-
raz w rodzinie fałsz i prawda mieszają się. 

Tak jak św. Katarzynie, tak i niektórym członkom rodziny 
chce się wmówić, że jest w błędzie. To często pomysł na życie 

narzucony mężowi, żonie czy dzieciom. Świetnie taką postawę 
ilustruje pewien przykład. Otóż, Autor tego przykładu wspomi-
na: Spacerowałem po ogrodach jednego ze szpitali psychiatrycz-
nych. Spotkałem tam pewnego młodzieńca, który w głębokim 
zamyśleniu czytał filozoficzną książkę. Jego zachowanie i naj-
wyraźniej dobre zdrowie umysłowe znacząco odróżniały go od 
innych pacjentów. Usiadłem obok niego i zapytałem. - Myślę, 
że jesteś w niewłaściwym miejscu. Co tu robisz? Spojrzał na 
mnie zaskoczony. Ale widząc, że nie byłem jednym z lekarzy, 
odpowiedział: - To dość proste. Mój ojciec, znakomity adwokat, 
chciał, abym był taki, jak on. Mój wuj, właściciel kilku wielkich 
supermarketów, miał nadzieję, że pójdę w jego ślady. Moja matka 
chciała, abym był następcą jej ukochanego ojca. Moja siostra za-
wsze stawiała mnie swojemu mężowi za wzór człowieka sukcesu. 
Mój brat chciał za wszelką cenę zrobić ze mnie doskonałego, jak 
on, sportowca. To samo było w szkole z nauczycielami fortepianu 
i angielskiego, którzy byli przekonani, że są najlepszym wzorem, 
jaki powinienem naśladować. Nikt z nich nie widział we mnie 
człowieka, ale wszyscy poszukiwali jakiegoś lustra. Dlatego za-
mknąłem się w szpitalu. Przynajmniej tutaj mogę być sobą.

Prawda o sobie i innych nie jest łatwa i dlatego nieraz trudno 
się z nią zmierzyć. Ale trzeba pamiętać o tym, o czym mówił św. 
Jan XXIII: Przyczyną i źródłem wszystkiego zła, które jakby za-
truwa jednostki, ludy i narody i które tak często niepokoi umysły 
wielu ludzi, jest nieznajomość prawdy, nie tylko nieznajomość, 
lecz niejednokrotnie pogarda i odwracanie się od niej. Tu tkwi 
źródło wszelkiego rodzajów błędów, które przenikają umysły i 
wsączają się w struktury społeczeństwa jakby w jego żyły, wszyst-
ko krzyżują z niebezpieczeństwem dla jednostek i dla całego 
ludzkiego współżycia.(Encyklika, AD PETRI CATHEDRAM)

Cdn.
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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.

W środę 12 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Święta Niepodległości, którą przygotowali uczniowie klasy III 
wspólnie ze swoją wychowawczynią, panią Beatą Oczkowską.
Klasa III recytacją poezji patriotycznej i śpiewem pieśni patrio-
tycznych przybliżyła zebranym dzieje naszego państwa związane 
z okresem wyzwolenia i odzyskania niepodległości po latach roz-
biorów. Aby uświetnić obchody tego święta uczniowie z wszyst-
kich klas oraz przedszkolaki zaśpiewali po jednej pieśni patrio-
tycznej związanej z tym okresem, którą przygotowali wcześniej 
ze swoimi wychowawcami.

www.sp2stanislawd.iap.pl

Akademia z okazji Święta Niepodległości
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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)

10 listopada br. uczniowie z Publicznej Szkoły Pod-
stawowowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolic-
kich w Stanisławiu Górnym udali się na wycieczkę na 
Czupel.

Czupel (933 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Małego w 
Beskidach Zachodnich. Leży w zachodniej części Beskidu Małe-

Wycieczka na Czupel
go (położonej na zachód od doliny Soły), w jej południowej części 
(na południe od Przełęczy Przegibek), zwanej pasmem Magurki 
Wilkowickiej. Cały masyw Czupla jest zalesiony. W lasach, za-
liczanych do piętra regla dolnego, dominuje buk z domieszką 
świerka. Ostatnio wiatrołomy i wycinka drzew spowodowały 
wylesienie szczytu, co umożliwia oglądanie dość rozległych wi-
doków. Czupel należy do Korony Gór Polski.
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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 Inspektoracie RZGW budowy Zbiornika Świnna 
Poręba odbyła się konferencja na temat „Współpracy 
na rzecz rozwoju Krainy Jeziora Mucharskiego”.

Pani Joanna Bobowska Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Pan Piotr Bodzek – Prezes Europejskiego Instytutu Roz-

„Współpraca na rzecz rozwoju Krainy Jeziora Mucharskiego”
woju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej zorganizowali w piątek 
14.11.2014 r. wspólną konferencję w Inspektoracie RZGW Bu-
dowy Zbiornika Świnna Poręba na temat „Współpracy na rzecz 
rozwoju Krainy Jeziora Mucharskiego”.

Przedstawiono plany i kierunki rozwoju dla Krainy Jeziora 
Mucharskiego oraz programy wsparcia małych organizacji w 

4 grudnia

Błogosławiony Adolf Kolping, prezbiter
Adolf przyszedł na świat 8 grudnia 1813 roku w miasteczku 

Kerpen, leżącym między Kolonią a Duren, w rodzinie ubogich 
rolników. Jego ojciec, chociaż bardzo ciężko pracował, z trudem 
zapewniał utrzymanie żonie i pięciorgu dzieciom. W tej sytuacji 
Adolf nie mógł nawet marzyć o gimnazjum. Jako trzynastoletni 
chłopiec rozpoczął terminowanie u majstra szewskiego w ro-
dzinnym mieście. Następnie zdobywał praktykę zawodową w 
różnych warsztatach, by wreszcie podjąć pracę w Kolonii. Poznał 
więc doskonale ówczesną sytuację czeladników i robotników w 
fabrykach, wyzysk, niesprawiedliwość, nienawiść i poniżenie 
człowieka.

W tym czasie zrodziło się jego powołanie kapłańskie. Po-
konując wiele trudności i przeciwności losu, w 1837 rozpoczął 
naukę w Kolonii i po czterech latach uzyskał świadectwo matu-
ralne ze znakomitymi wynikami. Następnie studiował teologię 
w Monachium i Bonn. Ukończył seminarium w Kolonii i dnia 
13 kwietnia 1845 roku otrzymał święcenia kapłańskie w kościele 
franciszkanów.

W protestanckim mieście Wuppertal-Eberfeld, będącym 
ważnym ośrodkiem przemysłowym, rozpoczął pracę kapelana 
i katechety. Jako duszpasterz otaczał opieką wyzyskiwanych ro-
botników i rzemieślników. Zetknął się tam też z Gesellenverein 
- organizacją czeladników; został duchowym opiekunem tego 
młodzieżowego stowarzyszenia.

W 1849 r. poprosił o przeniesienie do Kolonii i jako wikariusz 
tutejszej katedry założył, przy pomocy zaufanych osób, oddział 
Gesellenverein. To stowarzyszenie czeladników stało się - dzię-
ki zapałowi, uporowi, poświęceniom i modlitwie Założyciela 
- punktem odniesienia dla wszystkich organizacji młodzieży 

rzemieślniczej w Europie oraz Ameryce Północnej. Dzisiaj 
międzynarodowa organizacja Kolpingwerk działa w 40 krajach 
i wciąż potrafi zdobywać młodych dla Chrystusa i przekazywać 
dziedzictwo swego Założyciela następnym pokoleniom.

Zaangażowanie społeczne Adolfa Kolpinga miało swoje ko-
rzenie w głębokiej wierze i chęci służenia człowiekowi. Tworząc 
zrzeszenia czeladników i robotników, przełamywał ich izolację i 
apatię, gdyż wspólnota w wierze dawała im siłę do pokonywania 
codziennych trudności oraz świadomość, że są świadkami Chry-
stusa wobec Boga i ludzi.

Adolf uważał, że Kościół nie może zaniedbywać kwestii 
społecznej, wręcz przeciwnie: musi uczestniczyć w życiu, nie 
obawiając się walki ze strony swych przeciwników. Głosił po-
trzebę takich przemian społecznych, które biorą początek w 
życiu każdego człowieka oraz poszczególnych rodzin. Słowem, 
piórem i własnym przykładem ewangelizował świat pracy. Wy-
dając kalendarze i czasopisma, realizował konkretne zadania 
wychowawcze i duszpasterskie oraz zapewniał środki finansowe 
dla powołanych do życia stowarzyszeń.

Głosił ideę czynnego i otwartego chrześcijaństwa, od którego 
zależy ład i powszechny pokój świata, za który jesteśmy odpo-
wiedzialni przed Bogiem. Przygotowywał i zachęcał młodzież do 
sprawowania urzędów politycznych i społecznych.

Adolf Kolping zmarł w opinii świętości 4 grudnia 1865 roku 
mając niespełna 52 lata. Pochowany został w kościele franciszka-
nów w Kolonii. 27 października 1991 roku św. Jan Paweł II ogło-
sił go błogosławionym, ustanawiając wspomnienie liturgiczne 
na dzień 4 grudnia. W osobie błogosławionego Adolfa Kolpinga 
świat ludzi pracy zyskał kolejnego patrona i orędownika.
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Małopolsce na przykładzie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 
rozmawiano również o roli samorządu jako partnera organizacji 
społecznych. Ponieważ konferencja odbywała się na Ziemi Mu-
charskiej zaprezentowano wyroby lokalne w formie poczęstunku 

dla uczestników, które przygotowały wspólnie panie z KGW Mu-
charza i Jaszczurowej oraz rękodzieła o adwentowo-świątecznym 
charakterze wykonane przez Panie z Koła Gospodyń „Inspiracje 
z Kozińca”. (tekst i foto T.C.B.)

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 
 

Saba urodził się w 439 r. w Mutalasce koło Cezarei Kapa-
dockiej. Gdy jego ojca, oficera armii cesarskiej, przeniesiono 
do odległego garnizonu, Saba wychowywał się u krewnych. Od 
ósmego roku życia przebywał w klasztorze jako oblat (przyszły 
kandydat). Kiedy miał 18 lat, udał się do Palestyny, aby tam połą-
czyć się z mnichami klasztoru Theoktistos, założonego przez św. 
Passariona. Tu spotkał się ze św. Eutymiuszem Wielkim. Nie był 
jednak zadowolony z życia tamtejszych mnichów, zarażonych już 
błędem monofizytów (doktryny teologicznej, zaprzeczającej ist-
nieniu Chrystusa w dwóch naturach: boskiej i ludzkiej jednocze-

     5 grudnia

Święty Saba Jerozolimski, prezbiter
śnie, która została uznana za herezję na Soborze Chalcedońskim 
w 451 r.). Dlatego udał się do klasztoru położonego w pobliżu 
Morza Martwego. Za zezwoleniem opata zamieszkał w 469 r. w 
skalnej grocie jako pustelnik, a jedynie w soboty i w niedziele 
przychodził do klasztoru, aby wieść życie wspólne i uczestniczyć 
w liturgii.

Po kilkunastu latach opuścił i to miejsce, by udać się ponow-
nie do Jerozolimy i zamieszkać w jednej z grot w pobliżu potoku 
Cedron w 478 r. Z czasem zgromadzili się wokół niego uczniowie. 
Mieszkali w pobliskich grotach. Założył dla nich Wielką Ławrę 
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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)

W czwartek, 6 listopada 2014 r. w szkole podstawo-
wej w Tłuczani odbył się apel z okazji zbliżającego się 
za kilka dni Święta Niepodległości.

W tym roku przebiegał on pod hasłem: „Śpiewamy dla Nie-
podległej”. Uczniowie klas IV - VI naszej szkoły przygotowali 
część artystyczną składającą się z dwóch elementów: śpiewu i 

Święto Niepodległości Polski
tańca. Najpierw każda z klas zaprezentowała po 2 - 3 pieśni pa-
triotyczne. Wśród nich nie zabrakło utworów legionowych, jak 
np. „Przybyli ułani”, „Piechota” czy „Marsz Pierwszej Brygady”. 
Dużą popularnością cieszyła się też piosenka „Kwiaty polskie”, 
którą zaśpiewano dwa razy.

Końcową część uroczystości uświetnił polonez tańczony przez 
wszystkich piąto i szóstoklasistów. Młodzież ubrana w galowe 

- klasztor Mar Saba. W 483 r. wystawił kościół, a dokoła cele 
mnichów, których liczba doszła do kilkuset. Dla ułatwienia rzą-
dów i kierownictwa duchowego w wieku 48 lat przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk patriarchy Jerozolimy (w 491 r.). Kiedy liczba 
mnichów jeszcze się powiększała, św. Saba założył kilka innych 
podobnych klasztorów (ławr) w Palestynie. Szczególną sławę 
zdobyły osady mnisze w Gadara i w Emaus. Dla zachowania kar-
ności, osobiście obchodził założone przez siebie klasztory i wy-
głaszał do mnichów nauki. Łącznie miał zostawić w Palestynie 
7 klasztorów dużych, 8 mniejszych i 3 hospicja dla pielgrzymów. 
W kilka lat później został archimandrytą wszystkich klasztorów 
i pustelników palestyńskich.

Czymś oryginalnym i niespotykanym dotąd ani potem było 
to, że św. Saba zakładał klasztory-kolonie. Mogły do nich należeć 
osoby różnych narodowości i języków. Każda kolonia miała swo-
ją kaplicę, gdzie w swoim języku odprawiała liturgię i codzienne 
modły. Każda też z tych kolonii miała swojego przełożonego. W 
niedziele oraz w święta wszyscy mnisi gromadzili się w kościele, 
gdzie w języku greckim odprawiano nabożeństwa. Nad wszyst-
kim czuwał Saba.

W sporach doktrynalnych Saba opowiedział się za nauką 
Soboru Chalcedońskiego (451). Chcąc skłonić do powszechnego 

uznania tej nauki, udał się do cesarza Anastazego I w Konstanty-
nopolu. Jego wysiłki okazały się jednak daremne. Wziął w obro-
nę miejscowych kupców i rzemieślników przed nadmiernymi 
podatkami urzędników cesarskich, na których wytoczył skargę 
przed wspomnianym cesarzem (511). Wziął również w obronę 
Samarytan, którym groziło wyniszczenie. Kiedy cesarz Justyn I 
(518-528) zamierzał osadzić na stolicy patriarchy w Jerozolimie 
monofizytę, Saba ze swoimi mnichami wystąpił przeciwko nie-
mu tak gwałtownie, że intruz musiał się zrzec biskupstwa. Jest 
autorem „Typikonu” - księgi regulującej przebieg całorocznej 
liturgii. Została ona przyjęta przez cały Kościół Wschodni.

Zmarł w klasztorze Mar Saba 5 grudnia 532 r. Jego relikwie 
były czczone w Mar Saba, a potem zostały przeniesione do Kon-
stantynopola, wreszcie do Wenecji (w X lub XI w.). Pierwszy 
żywot Świętego napisał jego uczeń, Cyryl ze Scytopolis. Kult 
Saby poprzez południowe Włochy przenieśli na Zachód mnisi 
wschodni. W samym Rzymie ma Święty wystawiony ku swo-
jej czci kościół na Małym Awentynie (z wieku VII), wiele razy 
restaurowany. Kiedyś był przy nim również klasztor grecki. W 
roku 1965 na życzenie papieża Pawła VI Wenecja oddała relikwie 
św. Saby prawosławnym mnichom w Mar Saba, którzy się o nie 
upominali.
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stroje z przypiętymi do nich biało-czerwonymi kotylionami pre-
zentowała się bardzo efektownie. Wszystkie figury poloneza, jak 

pary, czwórki, tunel, koło - zatańczyła dostojnie i z pełnią elegan-
cji, co zostało przez widzów dostrzeżone i nagrodzone brawami.

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 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w 
miesiącach marzec - październik realizował projekt pn. „Aka-
demia przedsiębiorczości w Gminie Tomice - organizacja semi-
narium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, 
ceramicznych oraz wikliniarskich jako działań wspierających 
przedsiębiorczość”. Projekt był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 za pośrednictwem LGD: 
Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W GMINIE TOMICE

Celem operacji była promocja lokalnej przedsiębiorczości po-
przez organizację poszczególnych warsztatów.

Jako pierwsze zostało zorganizowane seminarium z zakresu 
przedsiębiorczości, które było wprowadzeniem do pozostałych 
warsztatów i ich wykorzystania w przyszłości pod kątem przed-
siębiorczości.

Następnie zorganizowano warsztaty ceramiczne będące oka-
zją do propagowania aktywności twórczej i kreatywności, oraz 
pobudzenia wyobraźni plastycznej. Uczestnicy warsztatów na-
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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)

uczyli się w jaki sposób można wykorzystać glinę do celów arty-
stycznych i jak czerpać z tego korzyści. Zorganizowano 7 spotkań 
warsztatowych w których wzięło udział 15 osób.

W kolejnych miesiącach zorganizowano warsztaty wikliniar-
skie będące doskonałą nauką wyplatania różnych produktów z 
wikliny, poznawania technik wikliniarskich i odkrywania tera-
peutycznych właściwości koszykarstwa. Spotkania przy wikli-
niebyły świetną zabawą oraz integracją społeczności. Uczestnicy 
warsztatów nauczyli się podstawowych splotów wikliniarskich. 

Warsztaty były prowadzone przez Pana, który na przykładzie 
swoich zainteresowań, pasji, dążył do bycia przedsiębiorczym. 
Zorganizowano 7 spotkań warsztatowych w których wzięło 
udział 15 osób. Ostatnie z warsztatów jakie zorganizowano w 
ramach projektu to warsztaty kulinarne uczestniczki zgłębiały 
swoją wiedzę kulinarną, poznając, tradycyjne przepisy z terenu 
Doliny Karpia. Zorganizowano 7 spotkań warsztatowych w któ-
rych wzięło udział 15 osób.

www.tomice.pl

Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!

„Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć 
(pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak 
blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do 
nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.”
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„Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy 
pełnią służbę ołtarza z radością i en-
tuzjazmem, dają swoim rówieśnikom 
wymowne świadectwo doniosłości i 
piękna Eucharystii” 

Jan Paweł II

W Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata - niedzielę 
23 listopada 2014 roku, podczas 
Mszy Św. o godz. 9.00, dziewię-
ciu kandydatów na ministranta 
zostało włączonych w grono 
Służby Liturgicznej Ołtarza. 
Ks. Proboszcz Józef Wróbel uro-
czyście wezwał ich po imieniu, 
poświęcił stroje liturgiczne, a ro-
dzice swych synów pobłogosła-
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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)

wili i ubrali wobec wspólnoty parafialnej, posyłając na 
służbę Panu. W grono ministrantów przyjęty został:

Jakub Sarnecki
Grzegorz Stanek
Hubert Bliźnik
Robert Kusina
Dominik Krański
Oskar Góra
Jakub Momot
Kamil Domagała
Kamil Srokosz

Chłopcy ci nadal będą formować się podczas zbiórek mini-
stranckich prowadzonych przez ks. Proboszcza w poniedziałki 
o godz. 16.15.

W imieniu Rodziców i chłopców, serdecznie dziękujemy Ks. 
Józefowi za formację duchową, poświęcony czas i zapał, a także 
ufundowanie pełnego stroju liturgicznego naszym dzieciom. Bóg 
zapłać!

Rodzice nowoprzyjętych Ministrantów

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć zasady, któ-
re powinien przestrzegać każdy Ministrant:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo speł-
nia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim 

charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgie i zyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla 

Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawo-

dowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną 

pracą.

Życzymy wszystkim Ministrantom, aby swą służbę pełnili 
wzorowo z wielką radością i pobożnością.

18 listopada klasa V oraz dwóch uczniów klasy VI pod opieką 
pani Anny Zalewskiej Sordyl oraz pani Iwony Bobik pojechali na 
wycieczkę do Krakowa. Pierwszym punktem programu wyciecz-
ki było zwiedzanie Katedry Wawelskiej, miejsca koronacji królów 
Polski i ich pochówku. We wnętrzu katedry mieliśmy możliwość 
zobaczyć przepiękne nagrobki między innymi św. Stanisława 
ze Szczepanowa, Władysława Łokietka, Anny Jagielonki oraz 
Jadwigi. Z Katedry udaliśmy się na Wieżę Zygmuntowską gdzie z 
zachwytem w oczach podziwialiśmy najsłynniejszy polski dzwon 
– Dzwon Zygmunta. Każdy z uczniów osobiście dotknął olbrzy-

WYCIECZKA KLASY V DO KRAKOWA
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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)

Niech to święto uskrzydli nas… 
Wołał w kazaniu ks. proboszcz Adam Stawarz, a 

chodziło oczywiście o Święto Niepodległości. W ostat-
niej już części tego słowa – apeluje o obronę wiary i o 
wartości chrześcijańskich, przestrzegając jednocześnie 
przed „uśpieniem”, zniechęceniem i trwaniem w wa-
dach narodowych. Oto jego słowa. 

Moi drodzy, te wspaniałe pieśni i wiersze Władysława Bełzy 
zostały wydane w 1900 roku – jeszcze kiedy Polska była w niewoli 
- we Lwowie i ten „Katechizm małego Polaka” był adresowany do 
dzieci i rodziców, pragnących wszczepić swoim dzieciom nasze 
wartości narodowe i katolickie. Warto, by tę książeczkę mieć w 
domu i ofiarować każdemu dziecku w tych trudnych czasach. 

miego serca dzwonu i pomyślał marzenie, które z pewnością się 
spełni. Następnie pani przewodnik zabrała nas do podziemi ka-
tedry. W podziemiach zobaczyliśmy groby królewskie w których 
spoczywają królowie polscy i ich rodziny oraz wielcy bohatero-
wie polscy.

Następnie pełni wrażeń, udaliśmy się na spacer Traktem 
Królewskim do Rynku. Pani przewodnik pokazała nam najcie-
kawsze i najstarsze budynki Krakowa między innymi Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Po dotarciu do 
Rynku Głównego udaliśmy się do Kościoła Mariackiego, jednego 
z najbardziej znanych zabytków Krakowa z przepięknymi ele-
mentami wystroju autorstwa Wit Stwosza. Po wyjściu z kościoła 
wysłuchaliśmy hejnału z wieży mariackiej i udaliśmy się na drob-
ne zakupy. Kolejnym punktem programu wycieczki było zwie-

dzanie Muzeum w Podziemiach Sukiennic. Nagle z XXI wieku 
przenieśliśmy się w czasy średniowieczne. To była niesamowita 
podróż w przeszłość, ożywiona po wiekach przez archeologów. 
Podróż, w trakcie której zobaczyliśmy kamienne drogi z kole-
inami wyżłobionymi przez koła wozów transportujących towary 
w czasach króla Władysława Łokietka, najstarsze murowane 
budowle handlowe Krakowa, cmentarz, ozdoby, monety i różne 
przedmioty pozostawione przez mieszkańców dawnych czasów. 
W lekcję historii świetnie wpisała się matematyka. Każdy zważył 
się na średniowiecznej wadze i przeliczył ile waży kamieni, oboli 
czy funtów. Półmrok i specyficzny zapach podziemi świetnie bu-
dowały klimat spotkania z historią i zabytkami.

Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się Konsulatu General-
nego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
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dawnych czasów. Dlatego nie wierzmy tym, którzy mówią, że nic 
się nie dzieje, że nic nam nie zagraża. Oni chcą uśpić naszą czuj-
ność... Nie pozwólmy na to. Bogu dziękujmy i Ducha nie gaśmy. 
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy! O tym nam mówił 
Jan Paweł II, święty: To jest moja Ojczyzna; to jest moja Matka. 

Niech to dzisiejsze święto uskrzydli nas. Z radością patrzmy 
w niebo i dziękujmy Bogu za polską mowę, za polskich poetów, 
za pisarzy, za tych wszystkich, którzy tworzyli historię, którą my 
w sobie nosimy. A to wszystko chce się dziś zniszczyć.  Polonia 
semper fidelis – Polonia zawsze wierna. I jak mówił Słowacki: 
Polska Winkelriedem narodów, czyli światłem prowadzącym na-
rody Europy do prawdziwej wolności. Niech ta wolność będzie w 
naszym sercu. Niech nie będzie zalana przez alkohol, narkotyki, 
internet... Szczególnie modzież i dzieci są zniewolone. Podajmy 
im rękę, pozwólmy się wyzwolić. I bądźmy zawsze zjednoczeni z 
Chrystusem, który jest gwarantem jest wspaniałej przyszłości, o 
której mówi nam Ewangelia: Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało i serce nie pojęło, co przygotował Bóg tym, którzy Go 
miłują.

Nasza ojczyzna zawsze kochała Boga i Maryję. Módlmy się, 
moi drodzy słowami, których nauczył nas ks. Piotr Skarga: 

Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  
 
 

Wczoraj powiedział biskup Zawitkowski, że nawałnica hitlerow-
ska, niemiecka i rosyjska, to nic, bo dzisiaj wykształceni ludzie, 
inteligentni, którzy dostali dar od Boga, ale są o bezczelnych 
twarzach i zatwardziałych sumieniach, przygotowują dla nas 
straszną przyszłość. Przyszłość bez ojca, bez matki, bez ojczy-
zny, bez korzeni... To jest jak wielkie tsunami, które zmierza w 
stronę naszego kraju. Nasza ojczyzna, Polska, tyle krwi wylała 
i jest teraz tak bogata w zasoby duchowe i materialne, że inni 
nam zazdroszczą i chcą zniszczyć ducha narodu, który się zwią-
zał z duchem Boga. Dlatego Polska jest mocna i niezwyciężona, 
gdyż: Któż z nami, jeśli nie Bóg?! Któż przeciwko nam, jeśli Bóg 
z nami? Dlatego chciejmy z radością na nowo podnieść do góry 
sztandary, które są znakiem wolności i znakiem miłości do Boga, 
krzyża i Ewangelii. 

Brońmy krzyża od Tatr do Bałtyku! – apelował Papież. Niech 
ten krzyż zostanie – prosił. Brońmy krzyża również w sumieniu, 
by nie upodlano tego znaku, na którym umarł Chrystus. Dzisiaj 
chce się nam dać, moi drodzy, ojczyznę bez korzeni bez twa-
rzy. Boją się ojczyzny wolnej, suwerennej, ale która nikomu nie 
zagraża, bo dla Polaka Ojczyzna jest w niebie, a ta ojczyzna na 
ziemi jest ojczyzną pośrednią – nie celem. Tam, gdzie ojczyzna 
jest celem, pojawia się fundamentalizm i szowinizm. Dla ościen-
nych krajów w ich historii ojczyzna nieraz stawała się głównym 
celem i dla tego chcieli ją powiększać za cenę zniewolenia innych 
narodów. 

Ale dzisiaj, moi drodzy, jeśli mówimy o odzyskaniu niepodle-
głości, to musimy również powiedzieć o utracie niepodległości. 
Dlaczego ta wolność została utracona? Nie tylko zewnętrznie z 
powodu zewnętrznych agresorów, ale również z przyczyn we-
wnętrznych. Dlaczego rozpadło się Cesarstwo Rzymskie? Dla-
tego, że było osłabione moralnie, duchowo. W Polsce również 
osłabła rodzina i doszły do głosu różne wady narodowe: zdrady, 
pijaństwo, kłótnie i zwady. Dzisiaj święty Paweł pisze – a to się 
tyczy naszych ojców, matek i wszystkich, którzy chcą rządzić 
– abyśmy wszyscy byli pokorni; abyśmy nie upijali się, nie byli 
kłótliwi, ale byli ludźmi zgody, jedności i miłości. 

Rozbiór Polski dokonał się również przy pomocy różnych wad 
narodu polskiego, szczególnie pijaństwa. W tym czasie staty-
stycznie na jednego Polaka wypadało rocznie 9 litrów czystego 
spirytusu. A dziś? 7,5 litra! Już tylko jeden krok dzieli nas od 
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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)

Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym 
dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi 
modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożno-
ścią, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci 
rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z 
potrzebującymi. Miał ułatwić zamążpójście trzem córkom zu-
bożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze. O tym 
wydarzeniu wspomina Dante w „Boskiej komedii”. Wybrany 
na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), 
podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, 
ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które 
czynił, przysparzały mu jeszcze większej chwały. Kiedy cesarz 
Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na 
karę śmierci za jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż 
tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Kon-
stantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie.
Kiedy indziej miał swoją modlitwą uratować rybaków od nie-
chybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. Dlatego odbiera 
cześć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, 
jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem 
własnego życia. Podanie głosi, że wskrzesił trzech ludzi, zamor-
dowanych w złości przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić 
należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie Mikołaja podaje, że 
w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarzy Dioklecjana 
i Maksymiana (pocz. wieku IV), Święty został uwięziony. Uwol-
nił go dopiero edykt mediolański w roku 313. Biskup Mikołaj 
uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei 
(325), na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariu-

    6 grudnia

Święty Mikołaj, biskup
sza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej).
Po długich latach błogosławionych rządów Mikołaj od-
szedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to między 
rokiem 345 a 352). Jego ciało zostało pochowane ze czcią 
w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja 1087 
roku zostało przewiezione do włoskiego miasta Bari. 29 
września 1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec 
w bazylice wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
Najstarsze ślady kultu św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, 
kiedy to cesarz Justynian wystawił mu w Konstantynopolu jedną 
z najwspanialszych bazylik. Cesarz Bazyli Macedończyk (w. VII) 
w samym pałacu cesarskim wystawił kaplicę ku czci Świętego. 
Do Miry udawały się liczne pielgrzymki. W Rzymie św. Mikołaj 
miał dwie świątynie, wystawione już w wieku IX. Papież św. Mi-
kołaj I Wielki (858-867) ufundował ku czci swojego patrona na 
Lateranie osobną kaplicę. Z czasem liczba kościołów św. Miko-
łaja w Rzymie doszła do kilkunastu. W całym chrześcijańskim 
świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, że pewien pisarz 
średniowieczny pisze: „Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, 
nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich kościołów, wzniesionych 
ku jego czci”. W XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania w 
szkołach pod patronatem św. Mikołaja stypendiów i zapomóg. 
O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny zwy-
czaj przebierania się ludzi za św. Mikołaja i rozdawanie dzieciom 
prezentów. Podobiznę Świętego opublikowano na znaczkach 
pocztowych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja uwieczniło 
wielu malarzy i rzeźbiarzy. Wśród nich wypada wymienić Agno-
lo Gaddiego, Arnolda Dreyrsa, Jana da Crema, G. B. Tiepolo, 

Tycjana itd. Najstarszy wizerunek 
św. Mikołaja (z VI w.) można oglą-
dać w jednym z kościołów Bejrutu.
W Polsce kult św. Mikołaja był 
kiedyś bardzo popularny. Jeszcze 
dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż 
327 kościołów w naszej Ojczyźnie. 
Po św. Janie Chrzcicielu, a przed 
św. Piotrem i Pawłem najpopu-
larniejszy jest św. Mikołaj. Do 
najokazalszych należą kościoły 
w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy 
Mikołaj posiada znacznie więcej, 
a figur i obrazów ponad tysiąc. 
Zaliczany był do Czternastu Orę-
downików. Zanim jego miejsce 
zajął św. Antoni Padewski, św. Mi-
kołaj był wzywany we wszystkich 
naglących potrzebach.
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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)

3 grudnia

Święty Franciszek Ksawery, prezbiter
Franciszek urodził się 7 kwietnia 1506 r. na zamku Xavier w 

kraju Basków (Hiszpania). Jego ojciec był doktorem uniwersyte-
tu w Bolonii, prezydentem Rady Królewskiej Navarry. W 1525 
r. Franciszek podjął studia teologiczne w Paryżu. Po uzyskaniu 
stopnia magistra przez jakiś czas wykładał w College Domans-
Beauvais, gdzie zapoznał się z bł. Piotrem Favre (1526), zaś w 
kilka lat potem (1529) ze św. Ignacym Loyolą. Niebawem za-
mieszkali w jednej celi. Mieli więc dosyć okazji, by się poznać, 
by przedstawić swoje zamiary i ideały. Równocześnie Franciszek 
rozpoczął na Sorbonie studia teologiczne z zamiarem poświęce-
nia się na służbę Bożą. Duszą całej trójki i duchowym wodzem 
był św. Ignacy. Razem też obmyślili utworzyć pod sztandarem 
Chrystusa nową rodzinę zakonną, oddaną bez reszty w służbę 
Kościoła Chrystusowego. Potrzeba nagliła, gdyż właśnie w tym 
czasie Marcin Luter rozwinął kampanię przeciwko Kościołowi, a 
obietnicą zagarnięcia majątków kościelnych pozyskał sporą część 
magnatów niemieckich i z innych krajów Europy.

Dnia 15 sierpnia 1534 roku na Montmartre w kaplicy Męczen-
ników wszyscy trzej przyjaciele oraz czterej inni towarzysze zło-
żyli śluby zakonne, poprzedzone ćwiczeniami duchowymi pod 
kierunkiem św. Ignacego. W dwa lata potem wszyscy udali się 
do Wenecji, by drogą morską jechać do Ziemi Świętej. W ocze-
kiwaniu na statek usługiwali w przytułkach i szpitalach miasta. 
Kiedy jednak nadzieja rychłego wyjazdu zbyt się wydłużała, 
gdyż Turcja spotęgowała wtedy swoją ekspansję na kraje Europy, 
a w jej ręku była ziemia Chrystusa, wszyscy współzałożyciele 
Towarzystwa Jezusowego udali się do Rzymu. Tam Franciszek 
otrzymał święcenia kapłańskie 24 czerwca 1537 roku; miał już 
31 lat. W latach 1537-1538 Franciszek apostołował w Bolonii, a 
potem powrócił do Rzymu, gdzie wraz z towarzyszami oddał się 
pracy duszpasterskiej oraz charytatywnej. Dnia 3 września 1540 
r. papież Paweł III zatwierdził ustnie Towarzystwo Jezusowe, a 27 
września tego samego roku osobną bullą dał ostateczną aprobatę 
nowemu dziełu, które nieba-
wem miało zadziwić świat, a 
Kościołowi Bożemu przynieść 
tak wiele wsparcia.

W tym samym czasie 
przychodziły do św. Ignacego 
naglące petycje od króla Por-
tugalii, Jana III, żeby wysłał 
do niedawno odkrytych Indii 
swoich kapłanów. Św. Ignacy 
wybrał grupę kapłanów z Szy-
monem Rodriguezem na czele. 
Ten jednak zachorował i mu-

siał zrezygnować z tak dalekiej i męczącej podróży. Wówczas na 
jego miejsce zgłosił się Franciszek Ksawery. Oferta została przez 
św. Ignacego przyjęta i Franciszek z małą grupą oddanych sobie 
towarzyszy opuścił Rzym 15 marca 1540 roku, by go już więcej 
nie zobaczyć. Udał się zaraz do Lizbony, stolicy Portugalii, aby 
załatwić wszelkie formalności. Wolny czas w oczekiwaniu na 
okręt poświęcał posłudze wobec więźniów i chorych oraz głosze-
niu słowa Bożego.

7 kwietnia 1541 roku, zaopatrzony w królewskie pełnomoc-
nictwa oraz mandat legata papieskiego, wyruszył na misje do In-
dii. Po długiej i bardzo uciążliwej podróży, w warunkach nader 
prymitywnych, wśród niebezpieczeństw (omalże nie wylądowali 
na brzegach Brazylii), przybyli do Mozambiku w Afryce, gdzie 
musieli czekać na pomyślny wiatr, bowiem żaglowiec nie mógł 
dalej ruszyć. Franciszek wykorzystał czas, by oddać się posłudze 
chorych. W czasie zaś długiej podróży pełnił obowiązki kapela-
na statku. Wszakże trudy podróży i zabójczy klimat rychło dały 
o sobie znać. Franciszek zapadł na śmiertelną chorobę, z której 
jednak cudem został szczęśliwie uleczony. Kiedy dotarli do wy-
spy Sokotry, leżącej na południe od Półwyspu Arabskiego, okręt 
musiał ponownie się zatrzymać. Tu Franciszek znalazł grupkę 
chrześcijan zupełnie pozbawioną opieki duszpasterskiej. Zajął 
się nimi, a na odjezdnym przyrzekł o nich pamiętać. Wreszcie po 
13 miesiącach podróży 6 maja 1542 roku statek przybył do Goa, 
politycznej i religijnej wówczas stolicy portugalskiej kolonii w 
Indiach. Spora liczba Portugalczyków żyła dotąd bez stałej opieki 
kapłanów. Święty zabrał się energicznie do wygłaszania kazań, 
katechizacji dzieci i dorosłych, spowiadał, odwiedzał ubogich. 
Następnie zostawił kapłana-towarzysza w Goa, a sam udał się na 
tak zwane „Wybrzeże Rybackie”, gdzie żyło około dwadzieścia 
tysięcy tubylców-rybaków, pozyskanych dla wiary świętej, lecz 
bez duchowej opieki. Pracował wśród nich gorliwie dwa lata 
(1543-1545).
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

W piątek (26 IX) w Zespole Szkół w Zebrzydowicach odbył się 
uroczysty apel przypominający wydarzenia sprzed siedemdzie-
sięciu pięciu lat - wybuch II wojny światowej i utworzenie Pol-
skiego Państwa Podziemnego. Uczniowie klasy drugiej gimna-
zjum przybliżyli tragiczne losy Polaków uwikłanych w dziejową 
zawieruchę - tych, którzy walczyli na frontach II wojny światowej 
i tych, których dotknęły sowieckie deportacje. W atmosferze po-
wagi, zamyślenia i skupienia zgromadzeni wysłuchali wierszy i 
pięknie zaśpiewanych piosenek patriotycznych. Na zakończenie 
spotkania uczczono pamięć poległych minutą ciszy.

APEL POŚWIĘCONY 75 ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ I UTWORZENIA
POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
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Co niesie tydzień (30 XI - 6 XII)

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE 
W EWANGELIĘ

30 XI – I NIEDZIELA ADWENTU
 CZUWANIE JEST PRACĄ STESKNIONEJ DUSZY, ABY 

NIE UTRACIĆ NADZIEI

Ewangelia z dzisiejszej niedzieli świętego Marka (Mk 13,33-37) 
mówi o czuwaniu. Chrystus powiedział: Mówię wam wszystkim: 
Czuwajcie!. Dlaczego mamy czuwać? Nie dlatego, żeby się zadrę-
czyć, pokutować czy ćwiczyć. Czuwać mamy dlatego, żeby nie 
przespać najważniejszej chwili. To czuwanie Chrystus porównał 
do zlecenia, jakie pewien człowiek zostawił swoim sługom, uda-
jąc się w podróż. Każdemu wyznaczył zajęcia, a odźwiernemu 
przykazał, aby czuwał. Oczywiście te słowa odnoszą się do całej 
wspólnoty Kościoła i do każdego z nas indywidualnie. Ma czu-
wać Kościół i ma czuwać każdy człowiek. 

Tym odźwiernym jest roztropność, przewidująca wszelkie 
zagrożenia, a równocześnie nakazująca gotowość na powrót 
pana. Można by posłużyć się porównaniem – człowiek dora-
stając, otrzymuje od Boga rozum i Pan jak gdyby zostawia go 
samego; wyjeżdża w podróż nakazując posługiwać się pod Jego 
nieobecność rozumem i czuwać aż wróci i go sprawdzi. Podob-
nie jest z Kościołem – Chrystus odchodząc do nieba pozostawił 
wierzących jak gdyby samych sobie (dając im oczywiście pomoc) 
do czasu Jego powrotu. Podstawowym sensem tego czuwania jest 
świadomość, że sytuacja, w której żyjemy nie jest na stałe, a tylko 
chwilowa, bo Pan, choć odjechał, w końcu wróci i zmieni wszyst-
ko. Dlatego nie możemy układać sobie planów życiowych pod tę 
tymczasową sytuację, ale pod Jego ponowne przyjście. 

O tym, co nam pomaga w tym czuwaniu, mówi drugie czy-
tanie z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1,3-9), w 
którym apostoł dziękuje Bogu za łaskę daną w Jezusie Chrystusie 
wszystkim – jemu samemu i wszystkim, których nawrócił, do 
których mówił. W Chrystusie wszyscy zostaliśmy ubogaceni 
w słowo, w poznanie, w świadectwo, które się utrwaliło. Dzięki 
temu nie doznajemy braku żadnej łaski, oczekując na objawienie 
się Chrystusa. Tak więc Pan odchodząc nie zostawił nas samymi, 
sierotami. Jest z nami przez swoją łaskę.  

Natomiast pierwsze czytanie z Księgi Izajasza (Iz 63,16b-
17.19b;64,3-7) mówi o sytuacji, która była przed tym, zanim Pan 
„najął” swoje sługi – czyli przed przyjściem Jezusa na ziemię. 
Wtedy człowiek był w mroku, w stanie zagubienia – jak ktoś, 
kto szuka zajęcia, oparcia, pracy i nie może tego znaleźć; jak ktoś 
pozbawiony przyszłości. Ale ta sytuacja była zawiniona. Dlatego 
żali się prorok: Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala 
od Twoich dróg? Bo serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed 

Tobą. Odmień to wszystko! Rozedrzyj niebiosa i zstąp; zapomnij 
swojego gniewu, bo jesteśmy skalani, jesteśmy jak zwiędłe liście. 
Ale jednak Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, a myśmy gliną, dzie-
łem rąk Twoich. 

Ta tragiczna sytuacja człowieka, który nie miał żadnego 
oparcia ani przyszłości, zmieniła się z chwilą przyjścia na ziemię 
Jezusa Chrystusa, który najął sługi do swojego dziedzictwa. Za-
tem w tej liturgii słowa pierwszej niedzieli Adwentu jest ukazana 
najpierw tęsknota człowieka, który nie widzi swoich dróg i swojej 
przyszłości i oczekuje Odkupiciela, a dalej tęsknota za pojawie-
niem się Odkupiciela już Zwycięzcy, która ma pobudzić do czu-
wania na Jego drugie przyjście.  

Bez nadziei nie ma czuwania, czuwając rozpalamy nadzieję

1 XII – Poniedziałek
ŁASKA WIARY DOTYKA KAŻDEGO, ALE SĄ TEŻ 

SZCZEGÓLNIE WYBRANI

Ewangelia z poniedziałku wg świętego Mateusza (Mt 8,5-11) 
mówi o tym, że łaska wiary nie zatrzymała się tylko na Izraelu, 
ale dotyka wszystkich narodów. Setnik, który prosił Chrystusa 
o uzdrowienie sługi jest przykładem wierzącego, który nie po-
chodził z narodu żydowskiego, ale przez swoją wiarę należał do 
pokolenia Abrahama i zasłużył na słowa Chrystusa: U nikogo 
w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary jak, u tego setnika. 
Chrystus dał w Ewangelii wiele przykładów ludzi, którzy byli 
spoza kręgu narodu wybranego, ale należeli do niego przez swoją 
wiarę. Setnik zasłużył na to miano, ponieważ, kiedy usłyszał sło-
wa Jezusa: przyjdę i uzdrowię twojego sługę – powiedział: Panie, 
nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko 
słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. To są tak wielkie słowa, że 
znalazły się w liturgii Mszy świętej 

Zapowiedź Jezusa Chrystusa, który wtedy powiedział do 
zebranych, że wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą 
do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w królestwie niebie-
skim jest poprzedzona podobną zapowiedzią proroka Izajasza z 
pierwszego czytania (Iz 2,1-5) mówiącego o pokoju w królestwie 
Bożym. Są tu takie słowa Izajasza: Wszystkie narody do niej 
popłyną (do góry, świątyni Pana), mnogie ludy pójdą i rzekną: 
Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba! Do 
tego Boga, który będzie rozjemcą między ludami. I wtedy nasta-
nie pokój. Przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. 

Ziarno Królestwa pokoju, zasiane w sercu człowieka wyma-
ga pracy i czuwania
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2 XII – Wtorek 
BÓG ZAKRYŁ SWOJE TAJEMNICE PRZED MĄDRYMI I 

ROZTROPNYMI TEGO ŚWIATA BO Z WIARY UCZYNILI 
NARZĘDZIE SUKCESU

W Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 10,21-24) Jezus 
mówi do uczniów: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzi-
cie, bo powiadam: Wielu proroków pragnęło ujrzeć to, co wy wi-
dzicie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 

Mówi zatem, że są czasy, są chwile szczególnie ważne i żyć 
w tych czasach, w tych chwilach to szczególna łaska. Jezus roz-
radował się w Duchu Świętym i powiedział: Wysławiam Cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. To było powodem Jego 
radości. „Prostaczkom” – to znaczy – ludziom, którzy mieli serca 
nieobciążone balastem tej ziemi, wolni od zniewolenia wszyst-
kim tym, co niesie pycha żywota.  

O tej radości Chrystusa zapowiada pierwsze czytanie z Księgi 
Izajasza (Iz 11,1-10) że spocznie na Nim Duch Pana, Duch mą-
drości, rady, męstwa, wiedzy, bojaźni Bożej. On będzie sądził 
sprawiedliwie; sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a 
wierność przepasaniem lędźwi. 

Zapowiada Izajasz na czasy mesjańskie powszechne pojedna-
nie wszelkiego stworzenia. Przedstawia to takim obrazem: Wtedy 
wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem; cielę i lew paść 
się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Lew będzie 
jak wół – jadał słomę. Powodem tego będzie to, że kraj napełni się 
znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. 

Ten chaos, jaki świat przezywa i pożeranie się wzajemne stwo-
rzeń stało się powodem grzechu pierworodnego. Drugi Adam 
odwróci tę sytuację – wprowadzi powszechny pokój wśród 
wszelkiego stworzenia.  

Pokój Mesjański to nowe życie w nowym Raju

3 XII - Środa
ZAFASCYNOWANE TŁUMY 3 DNI TRWAŁY PRZY JE-

ZUSIE ZAPOMINAJĄC O JEDZENIU, W NAGRODĘ PRZE-
ŻYŁY CUD ROZMNOŻENIA CHLEBA 

W Ewangelii (Mt 15,29-37) znajduje się opis cudownego roz-
mnożenia chleba, które miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim, 
gdzie Chrystus nauczał i uzdrawiał. trzy dni trwały przy nim 
wielkie tłumy; ulitował się Chrystus nad nimi i zapytał uczniów: 
Ile macie chlebów? Powiedzieli: Siedem i parę ryb. Polecił lu-
dowi usiąść na ziemi; wziął te siedem chlebów i ryby, odmówił 
dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie tłumom. 
Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano siedem 
pełnych koszów.

Chrystus okazał tutaj swoją moc nie tylko nad chorobami 
ludzkimi, ale i również nad naturą – że jest Panem wszystkiego. 
Koreluje z tym pierwsze czytanie z Księgi Izajasza (Iz 25,6-10a), 
w którym jest zapowiedź uczty mesjańskiej po sądzie ostatecz-
nym. Ta nagroda dla godnych zbawienia jest przedstawiona jako 
wspólna uczta z Nim. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich lu-
dów na Syjonie ucztę najwspanialszą. Zedrze zasłonę zapuszczo-
ną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie 

narody, i raz na zawsze zniszczy śmierć. 
Jest to zapowiedź nowego nieba i nowej ziemi, nowych stosun-

ków między Bogiem a człowiekiem. 
Ucztowanie z Bogiem jest szczytem zjednoczenia zalążek 

tego mamy w Eucharystii

4 XII – Czwartek 
PRAWDZIWA WIARA PYTA BOGA- CO I JAK MAM 

CZYNIĆ?

W Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 7,21.24-27) są sło-
wa Jezusa o konkretach wiary: tylko ten, kto spełnia wolę Bożą, 
wejdzie do królestwa niebieskiego. Mówił Pan Jezus: Nie każdy, 
który mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, 
ale ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Zna-
czy to, że modlitwa jest tylko początkiem naszej drogi do Boga. 
Modlitwa musi obfitować w dobre czyny. Porównał to Chrystus 
do budynku. Budynek zbudowany na skale wytrzyma nawałnice, 
powodzie i wichry. Budowla tego, kto zbuduje na piasku, runie. 
Podobnie jest z naszym życiem. Wiara bez uczynków jest mar-
twa. 

W podobnym tonie jest pierwsze czytanie z Księgi Izajasza (Iz 
26-1-6). Tylko naród sprawiedliwy, dochowujący wierności wej-
dzie do królestwa Bożego. Pisze Izajasz: Otwórzcie bramy! Niech 
wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wiary; jego charakter 
stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. 
Złóżmy zatem nadzieję w Panu na zawsze.

Bez pomocy Ducha Świętego nikt nie jest w stanie wypełnić 
woli Boga 

5 XII – Piątek
JEZUS, ZANIM UZDRAWIA, WPIERW ODKRYWA W 

CZŁOWIEKU POKŁADY WIARY

W Ewangelii (Mt 9,27-31) jest o uzdrowieniu niewidomych, 
którzy uwierzyli w Jezusa. Kiedy przechodził, dwaj niewidomi 
wołali: Ulituj się nad nami synu Dawida! Zapytał ich, czy wierzą, 
że może uzdrowić ich oczy. Odpowiedzieli: Tak, Panie! Dotknął 
ich oczu i powiedział: Według wiary waszej niech wam się sta-
nie. 

W tym wydarzeniu Chrystus pokazuje, że potrzebna jest na-
sza wiara, ale wiara połączona z działaniem. Oni Chrystusowi 
uwierzyli; za Nim szli i Go prosili – dlatego zostali uzdrowieni. 

Te wydarzenia zapowiedział już prorok Izajasz w pierwszym 
czytaniu (Iz 29,17-24). Pisze tak: Czyż nie w krótkim już czasie 
Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie uznany? W 
ów dzień głusi usłyszą słowa Księgi, a oczy niewidomych wolne 
od mroku i ciemności będą słyszeć. Na końcu tego fragmentu 
pisze: Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią szano-
wać Boga Izraela. Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzą-
cy zdobędą pouczenie.

Izajasz zapowiada Mesjasza czyniącego znaki i cuda, wpro-
wadzającego ludzkość w nowy sposób istnienia 
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6 XII– Sobota 
SPODOBAŁO SIĘ BOGU, ABY PRZEZ GŁOSZENIE 

„SŁOWA” ZBAWIĆ WIERZĄCYCH

Ewangelia z soboty (Mt 9,35-10,1.6-8) jest o trosce Jezusa nad 
tymi, których przyszedł zbawić. Jezus obchodził wszystkie mia-
sta i wioski, nauczając, głosząc Ewangelię, lecząc choroby i sła-
bości, a widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani 
i porzuceni jak owce nie mające pasterza. I wtedy właśnie posłał 
swoich uczniów, dwunastu apostołów, mówiąc: Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. I udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi oraz aby leczyli choroby i wszystkie słabości.

Zapowiada to wszystko w pierwszym czytaniu prorok Izajasz 
(Iz 30,19-21.23-26). Fragment ten mówi o tym, jak Bóg lituje się 
nad swoim ludem. Pisze Izajasz: O ludu, który zamieszkujesz 
Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg 
okaże ci łaskę na głos twojej prośby. Choćby dał ci Pan chleb 
ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi. Oczy 
twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa 
rozlegające się za tobą: To jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył 
na prawo lub na lewo.

Tak Izajasz zapowiada czasy błogosławione, o których mówi 
Ewangelia. 

Błagalne prośby ludu przyjmuje Boże Miłosierdzie

Paweł stał w kościele. Uczestniczył we Mszy 
świętej rozpoczynającej Adwent. Zastanawiał 
się, jakie podjąć postanowienia adwentowe; tyle 

już miał różnych postanowień, ale niewiele z nich udało mu 
się zrealizować. Dla zasady zaczął się jednak zastanawiać. 
Wówczas przypomniał sobie pewien epizod ze swojego 
życia. Kiedy był jeszcze chłopcem, chodził do szkoły w 
dużym mieście i pewnego razu przechodził obok wystawy, 
na której znajdował się piękny scyzoryk wielofunkcyjny. 
Bardzo mu się spodobał. Przecież taki przyrząd może się 
przydać do wielu różnych spraw. Nie był tani, więc trzeba 
było przez dłuższy czas oszczędzać, aby go kupić. W końcu 
nadszedł upragniony dzień. Gdy Paweł zaoszczędził całą 
sumę, wszedł do sklepu, zapłacił i wziął do ręki upragniony 
scyzoryk. Już wówczas poczuł w sobie coś dziwnego. Idąc 
ulicą zauważył, że nie jest taki, jak sobie wyobrażał. Poza 
tym miał pewna wadę – jeden z nożyków nie chciał się 
otwierać. Coraz bardziej rosło w nim rozgoryczenie, złość, 
wściekłość. Myślał: Tyle wysiłku, a tu taki szmelc... Tak 
mu się przynajmniej wydawało. I wtedy postanowił, że się 
go pozbędzie. Stanął nad kratką ściekową i z rozmysłem, 

LEPSZE JEST WROGIEM 
DOBREGO

spokojnie, powoli, próbując trafić między żeberka upuścił 
scyzoryk... Nie trafił. Scyzoryk odbił się od metalu, więc 
delikatnie przesunął go nogą, aż ten zniknął w kanale... 
Zawiódł go ten scyzoryk i za to został ukarany...

Paweł był zdolnym uczniem, ale nie zawsze wszystko 
mu wychodziło najlepiej. Dlatego kiedy w jakimś przed-
miocie nie mógł być najlepszym robił co mógł, aby nie być 
ostatnim. Po szkole średniej poszedł do pracy. Miał dobrą 
i interesującą pracę, ale nie mógł się dogadać z szefem. Był 
nieprzystępny i jakby specjalnie się na nim odgrywał. Dłu-
go walczył z sobą i chociaż praca bardzo mu się podobała, a 
nikt go z niej nie wyganiał, odszedł, bo nie mógł patrzeć na 
szefa. W życiu osobistym też mu się nie układało. Poznawał 
kolejne dziewczyny; na początku wszystko wydawało mu 
się wspaniałe, ale po bliższym poznaniu rezygnował z każ-
dej. Mówił: Nie, to nie ta. 

W końcu zdarzyło się tak, że musiał się ożenić. Pogodził 
się z losem. W pracy też nie przejmował się zbytnio szefami. 
Najpierw urodziła im się córka, ale potem syn, niestety oka-
zał się niepełnosprawny umysłowo. Zaczął w nim dojrzewać 
bunt. Dlaczego jemu to się zdarzyło?! Kochał to dziecko, ale 
równoczesne miał do niego jakby pretensje. Znów wszystko 
traciło blask, świeżość i siłę. Nie miał jednak wyjścia – był 
na tyle uczciwy i honorowy, ze musiał z uśmiechem dźwi-
gać ten krzyż.

Tak myślał podczas Mszy świętej. W tym momencie 
dotarły do niego słowa: Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. 
Oczywiście oczekiwany Mesjasz, który miał wszystko 
naprawić, który miał przynieść pokój, zbawienie, nadać 
wszystkiemu sens. Te słowa o oczekiwanym Mesjaszu, 
„naprawcy” wszystkiego, który ma rozedrzeć niebiosa i 
zstąpić na ziemie jakoś dziwnie rysowały nowy sens. Paweł 
wyszedł z kościoła zamyślony i przez kilka dni rozmyślał na 
ten temat. Zaczął się modlić myśląc o tej sprawie. Przyszedł 
w końcu moment, ze pojął, iż nie chodzi o to, aby wszystko 
było najlepiej i najlepsze, ale chodzi o to, że wszystko jest 
darem od Tego, który jest dla nas najlepszym rozwiązaniem 
– że nawet to, co wydaje się powszechnie jako najgorsze, bez 
wartości – dla Stwórcy ma inną wartość. Życie w radości, 
pokoju i sile Bożej to zmaganie się z trudnościami, to bycie 
„naprawiaczem” wszystkiego, pomagając Temu, który roz-
darł niebiosa i zstąpił. 

Paweł pojął, że tego się musi nauczyć i to stało się jego 
postanowieniem na Adwent. 

  

Ks. H. Młynarczyk


