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PIERWSZE CZYTANIE   Iz 40, 1-5. 9-11 
«Pocieszcie, pocieszcie mój lud!» mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do 
serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w 
dwójnasób za wszystkie swe grzechy». Głos się rozlega: «Przygotuj-
cie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na pustkowiu gościniec 
naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie 
góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome 
zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją 
wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana». Wstąpże na wysoką 
górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, 
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Po-
wiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg!» Oto Pan, Bóg, przychodzi 
z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i 
przed Nim Jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi 
ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące pro-
wadzi łagodnie.

DRUGIE CZYTANIE   2 P 3, 8-14 
Umiłowani, niech to jedno nie będzie dla was tajne, że jeden dzień u 
Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z 
wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, 
ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych 
zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś 
przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiaz-
dy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną spalone.
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winni-
ście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie 
i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że 
niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. 
Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i ziemi nowej, w 
których będzie mieszkała sprawiedliwość.
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał 
bez plamy i skazy, w pokoju.

EWANGELIA   Mk 1, 1-8 
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napi-
sane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; 
on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego». Wystąpił Jan Chrzciciel 
na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 
Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Je-
rozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając 
przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak 
głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, 
aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
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Świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży jest Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata.

 W tym dniu, tak jak każdego roku, człon-
kowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży spotkali się w Katedrze 
na Wawelu, by uczestniczyć w uroczystej 
Mszy św. , której przewodniczył Metropo-
lita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. 
W koncelebrze uczestniczyli członkowie 
Kapituły Metropolitalnej oraz kilku księży 
asystentów kościelnych Akcji Katolickiej z 
ks. kan. Mirosławem Dziedzicem asystentem 
diecezjalnym AK oraz z ks. Rafałem Buzałą 
asystentem diecezjalnym KSM. Oprawę litur-
giczną: czytania, psalm, modlitwę wiernych i 
uroczyste złożenie darów ofi arnych sprawo-
wali wspólnie przedstawiciele obu stowarzy-
szeń.Homilię wygłosił J.E. ks. bp Jan Szko-
doń. Wyjaśnił nam na czym polega Królestwo 
Chrystusa i jak należy przyczyniać się do Jego 
rozwoju. Podkreślił również, że Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem 
patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. Na koniec Ksiądz 
Biskup wymienił zadania, jakie stoją przed 
nami. Ujął je w trzech punktach:

1. Posłuszeństwo Panu Jezusowi „ bądź 
wola Twoja „. 2. Zaufanie. Zaufać miłości 
Jezusa, Jego Mocy. 3. Królestwo Boże ma 
wymiar społeczny przez to, że realizuje się w 
rodzinie. Akcja Katolickai Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży wyraża społeczną, wspólnotową treść i to 
jest przestrzeń do realizacji.

Pod koniec Mszy św. odbyło się uroczyste ślubowanie 37 
kandydatów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i wręczenie 
nowym członkom legitymacji przez Księdza Kardynała.

Po Mszy św. przeszliśmy do Auli XX Misjonarzy na Strado-
miu, by uczestniczyć w uroczystej gali, którą poprowadzili: pani 
Grażyna Kominek i pan Stefan Majerczak - wiceprezesi Zarządu 

DIAK. Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewaliśmy hymn AK, 
a następnie ks. kan. Mirosław Dziedzic poprowadził modlitwę 
Anioł Pański. Obecny z nami ks. bp Jan Szkodoń przypomniał 
nam słowa Jezusa Chrystusa „ wypłyń na głębię „ i podkreślił, 
by te słowa były w pełni realizowane przez Akcję Katolicką i 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Przypomniał też zadania, 
jakie stoją przed AK i KSM, a które zostały wymienione w czasie 
homilii w Katedrze. Na koniec J.E. ks. bp Jan Szkodoń pozdrowił 

    Uroczystość Chrystusa Króla  
Wszechświata -

święto patronalne Akcji  
Katolickiej i KSM
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wszystkich i udzielił błogosławieństwa.Kolejnym punktem pro-
gramu było wystąpienie prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytu-
tu Akcji Katolickiej pana Jana Wilka. Podkreślił, że nasze święto 
przypadające w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest 
dla nas wielką łaską. Nawiązał też do kanonizacji św. Jana Pawła 
II. Następnie wymienił ważne wydarzenia, które wspólnie reali-
zowaliśmy i przeżywaliśmy, min.: kanonizacja św. Jana Pawła II, 
ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę, doroczne spotkanie 
członków, sympatyków i księży asystentów Akcji Katolickiej w 
Rabie Wyżnej, szkoła formacyjna , XII Małopolski Przegląd Pie-
śni Patriotycznej i V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej, 
konkurs o bł. Jerzym Popiełuszce, którego zakończenie przewi-
duje się na początku 2015 r.

Prezes Jan Wilk wymienił również najbliższe, ważne wyda-

rzenia: - 17 - 20 września 
2015 r. II Kongres Akcji 
Katolickiej w Krakowie;

- 2016 rok - Światowe 
Dni Młodzieży. 

Powinniśmy się 
włączyć w organizację 
tych wydarzeń poprzez 
konkretną pomoc, ale 
też modlitwę;

Pragniemy, aby nasze 
działania zaowocowały 
w postaci wzrostu liczeb-
nego Akcji Katolickiej i 
większej aktywności.

Prowadzący uroczy-
stość Stefan Majerczak przedstawił 
prezesa KSM Joannę Kulę i wicepre-
zesa Wojciecha Krakowiaka. Prowa-
dzący powiedział kilka ciepłych słów 
na temat zaangażowania członków 
KSM w pracach związanych z organi-
zacją i przebiegiem Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej. Wojciech Krakowiak 
stwierdził, że ten rok jest szczególny 
ze względu na setną rocznicę śmierci 
bł. Karoliny Kózkówny, która została 
zamordowana przez rosyjskiego żoł-
nierza, gdy broniła się przed gwałtem. 
Błogosławiona jest patronką KSM. 
Prezes i wiceprezes przedstawili waż-
niejsze wydarzenia realizowane w tym 
roku i po- wiedzieli, że przygotowują 
się do Światowych Dni Młodzieży. 

Ksiądz Mirosław Dziedzic poinformował zebranych, że ks. Sta-
nisław Staśko wygłosi referat na temat ludzi starszych, chorych i 
eutanazji. Czy eutanazja jest szansą czy zagrożeniem.Ksiądz Sta-
nisław Staśko powiedział, że choroba, cierpienie i śmierć wpisana 
jest w życie człowieka. Choroba i cierpienie ma charakter uniwer-
salny i staje się problemem globalnym.Mówca, przedstawiając ten 
problem, oparł się na wielu publikacjach zarówno krajowych jak i 
zagranicznych. Zadał pytanie: jak pogodzić cierpienie człowieka, 
a szczególnie dzieci?Dziś mocno promowana jest eutanazja (od 
greckiego „ dobra śmierć „ ). W niektórych krajach eutanazja 
usankcjonowana jest prawem. W Polsce istnieje portal „ tak 
dla eutanazji”. Kościół jest społecznością wierzących. Tu trzeba 
nam wraz z Chrystusem pochylić się nad człowiekiem starszym, 
chorym, cierpiącym w jego osobistym, indywidualnym i nie-
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powtarzalnym doświadczeniu. Trwa 
światowa dyskusja o sensie ludzkiego 
cierpienia. Ksiądz Stanisław Staś-
ko przytoczył wypowiedź papieża 
Franciszka dotyczącą życia, aborcji i 
eutanazji. Prawo do życia ma każdy 
od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Zaniechanie leczenia ludzi ciężko cho-
rych to też eutanazja.

Nastąpił czas na podsumowanie 
konkursu „ Napisz błogosławionemu 
księdzu Jerzemu Popiełuszce, jak 
dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. Pani 
Jolanta Kupiec, przewodnicząca jury 
tego konkursu, poinformowała, że do 
drugiego etapu diecezjalnego wpłynę-
ło 16 prac z trzech grup wiekowych, 

spośród których do etapu ogólnopolskiego zakwalifi kowa-
no:  - w kategorii szkoła podstawowa: Maciej Dąbrowski 
- SP nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach;

- w kategorii gimnazjum:1. Paulina Pyko - Publiczne 
Gimnazjum im. Królowej Apostołów w Krakowie; 2. Karo-
lina Krasny - Gimnazjum Sióstr Zgromadzenia Najświęt-
szej Rodziny z Nazaretu w Krakowie; 3. Kamil Dzierża - 
Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach; 
- w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: 1. Małgorzata Gru-
chacz - ZSTE im. M. Reja w Myślenicach;2. Katarzyna Nie-
psuj - ZSTE im. M. Reja w Myślenicach. Wszyscy uczestni-
cy etapu diecezjalnego otrzymali dyplomy i książki.

Pan Stefan Majerczak złożył podziękowanie wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w pozyskanie nagród dla 
uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznej, który trwa 
już od 12 lat.

Na zakończenie naszej uroczystości wystąpił chór FER-
MATA z Zielonek, zdobywca głównej nagrody V Ogólno-
polskiego Festiwalu i XII Małopolskiego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej. Jest to zespół młodzieżowy, który śpiewa od 
2007 roku.

Usłyszeliśmy pięć pieśni patriotycznych i trzy pieśni 
religijne. Byliśmy wszyscy urzeczeni ich pięknym śpiewem 
i okazaliśmy nasz zachwyt i podziękowanie gromkimi bra-
wami na stojąco.

Zofi a Gatkowska       
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RUBRYKA DLA DZIECI 

8 grudnia 1854 r., bullą Ineff abilis Deus, czcigodny sługa Boży 
Pius IX ogła szał uroczyście dogmat Niepokalanego Poczęcia na-
stępującymi słowami: „Naj świętsza Maryja Panna w pierwszej 
chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga 
Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zba-
wiciela rodzaju ludzkiego, została za chowana wolną od wszelkiej 
zmazy winy pierworodnej... W konsekwencji ustawi cznie była 
wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej i, cała piękna i dosko-
nała, jaśniała taką niewinnością i świętością, jakiej, po Bogu, u 
nikogo innego nawet pojąć nie można i jakiej, poza Bogiem, żaden 
umysł nie zdoła zgłębić”.

W cztery lata potem, w 1858 r., w Lour des sama Najświęt-
sza Dziewica, na pyta nie Bernadety Soubirous, kim jest, odpo-
wiedziała: „Jestem Niepokalanym Poczę ciem!” Nie można było 
pragnąć, po wypo wiedzeniu się Urzędu Nauczycielskiego Kościo-
ła, bardziej miarodajnego i uroczy stego potwierdzenia.

Ale dlaczego ten cudowny wylew łaski, ten przywilej dla Dzie-
weczki z Nazaretu? Ponieważ Ta, którą lud Boży, dziś w całym 
świecie, czci pod szczególnym tytułem Nie pokalanej, jest, jak 
czytamy w konstytucji soborowej Lumen gentium (nr 61), Alma 
Mater - Matką-żywicielką, to jest Tą, która dała życie Odkupicie-
lowi: więc jest rzeczy wiście Matką Chrystusa, czyli Matką Bożą! 
Innymi słowy, ponieważ Ta, która, jak wie my, wydała na świat 
Świętego w całym tego słowa znaczeniu, winna okazć się świętą w 
najwyższym stopniu; Ta, która była zjedno czona z Synem w dziele 
zniszczenia grze chu, i tego co z grzechu bierze początek, winna, 
jak nikt inny, nie cierpieć grzechu, by być odeń całkowicie wolną.

Oto racja teologiczna tego bogactwa łaski, przywileju: została 
wybrana przez Boga, jak Jej zwiastował Archanioł Ga briel, by stać 
się Matką Słowa wcielonego za niepojętą sprawą Ducha Świętego!

W ten sposób Kościół, w orzeczeniu dogmatu Niepokalanej, 
a nawet w samej liturgii dzisiejszego święta, stawia nam przed 
oczy pierwszy ze wszystkich środ ków, jakie Bóg wybrał, by urze-
czywistnić odwieczny plan zbawienia: zachowanie Maryi, Matki 
Odkupiciela, od grzechu pierworodnego.

Miłość Boga od wieków zaplanowała i wybrała Maryję jako 
Matkę Świętego i uczyniła Ją niepokalaną, by mogła być Matką 
Bożą w sposób najwspanialszy, najokazalszy, najgodniejszy i 
najdosko nalszy dla stworzenia. Jak to się stało?

Bóg, Miłość nieskończona, nie ma in nego prawa - można by 
powiedzieć - jak prawo miłości. Myśląc o przyszłej Matce Chry-
stusa Odkupiciela, nie czekał, aż do kona się dzieło odkupienia, 
lecz oddał się Maryi wylewając na Nią, w nadobfi tości, owoce tego 
powszechnego planu zbawie nia, który nie dokonałby się bez Jej 
zgody.

To wyprzedzenie łaski, które naprawdę stanowi pierwociny, 
ukazuje nam potęgę miłości Bożej: miłości, która zachowując 
od grzechu Dzieweczkę z Nazaretu czyni Ją niepokalaną, to jest 
całkowicie czystą i zawsze świętą. Niepokalana bowiem ozna cza 
pełna łaski (Łk 1, 28), pełna błogosła wieństwa i błogosławiona 
między wszyst kimi niewiastami (Łk 1,42).

Wiadomo, że Szkoła franciszkańska, począwszy od bł. Jana 
Dunsa Szkota, niezmordowanie broniła przywileju Nie pokalanego 
Poczęcia Maryi, który napoty kał przez wieki sprzeciwy. Właśnie 
Dok tor Subtelny udowodnił, że godność i do skonałość Chrystusa 
jako Odkupiciela, Wielbiciela i Uświęciciela wymagała, by Maryja, 

Jego Matka, była zachowana od grzechu pierworodnego i obda-
rzona pełnią łaski, gdyż to, czego wymagała cześć Słowa Wcielo-
nego, wymagała też, w kon sekwencji, cześć Jego Matki.

W ten sposób Maryja, od pierwszej chwili swego istnie-
nia, była umiłowana bardzo przez Ducha Świętego, który, 
za chowując Ją od winy pierworodnej, jedno cześnie napełniał 
Jej duszę pełnią łaski. Inaczej mówiąc, na ubóstwo Maryi jako 
stworzenia wylewało się bogactwo łaski Bożej, aby pewnego dnia 
na Jej dziewic twie rozkwitło macierzyństwo Boże.

Dla nas dziś jest pocieszające - i to trzeba podkreślić - że Ma-
ryja jest pełną laski nie tylko dla siebie samej, ale dla wszystkich 
ludzi we wszystkich czasach, tak dla sprawiedliwych jak grzesz-
ników, właśnie dlatego, że jest Niepokalaną -Matką Odkupiciela 
wszystkich. Jest pocie szające, gdyż wszyscy otrzymujemy z Jej 
pełni łaski: wszystkim otwiera Ona łono swego miłosierdzia; 
nikogo nie omija ciepło Jej matczynej miłości.

Ale kontemplacja Miłości Boga, który ab aeterno (od wiecz-
ności) wybiera Mary ję do tak szczególnej misji i, bez Jej wie dzy, 
zachowuje Ją od grzechu i ubogaca darami niebieskimi, rzuca 
zwłaszcza światło na życie osób zakonnych.

Faktycznie, jak u Maryi, owa miłość upodobania, z jaką Bóg 
powołał nas, byś my poszli w ślady Chrystusa, jest miłością tak 
wielką, że pociąga za sobą nie tylko wszystkie łaski konieczne do 
naszej szyb kiej i wspaniałomyślnej odpowiedzi, ale i bezcenny 
dar tego Syna, który, nie zada walając się naszym odkupieniem, 
pozostał z nami w Eucharystii i ofi aruje się nam codziennie, aby 
zachować nas od grzechu i prowadzić do świętości.

Wasz współbrat św. Maksymilian Maria Kolbe, którego 
pierwsze stulecie urodzenia upłynęło w br., jako prawdziwy syn 
św. Franciszka nauczył się w szkole Niepo kalanej Matki Chry-
stusa, że nasza miłość Matki Najświętszej nie może być tylko mi-
łością zachwytu, ale też, i to jeszcze bar dziej, miłością całkowitej 
zgodności, to jest ciągłego starania się, by naśladować Jej pocią-
gający przykład pokory, czystoś ci, ubóstwa, posłuszeństwa..., by 
sprawiać radość Jej Synowi, by zbawiać dusze i ostatecznie by 
oddawać chwałę Trójcy Przenajświętszej!

Na przykładzie Niepokalanej o. Kolbe zrozumiał, że poświę-
cić swe życie Bogu oznacza oddać się całkowicie Jemu, Jego woli, 
Jego miłości, i to w sposób heroicz ny; oznacza chwalić Go stale i 
radośnie, z gotowością aż do najwyższej ofi ary.

Zakładając Rycerstwo Niepokalanej o. Kolbe zamierzał za-
siewać tę prawdę w ser cach ludzi, wszystkich ludzi, aby Niepoka-
lana wystawiła w nich tron swemu Synowi i doprowadziła 
wszystkich do Jego pozna nia i gorącego umiłowania (por. list z 
28II 1933).

Św. Franciszek zaczął swą pielgrzymkę duchową przed 
Ukrzyżowanym w kościół ku San Damiano, a zamknął ją pod 
miło snym spojrzeniem Matki Bożej Aniel skiej. Oby jego przy-
kład i przykład św. Maksymiliana M. Kolbego, jak tylu in nych 
heroicznych franciszkanów, obudził w nas pragnienie, by rów-
nież przebyć ten sam szlak, aż do doskonałego upodobnie nia 
się do Chrystusa, z pomocą i pod wo dzą zatroskanej o nas po 
macierzyńsku Dziewicy Niepokalanej. Amen.

Kard. Edward Martinez Somalo Homilia wygłoszona 8 
XII 1994 r. w bazylice asyskiej

Tłum. J. D. 

Jestem Niepokalanym Poczę ciem!
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1.  Jakiego proroka przywo³uje 
dzisiejsza perykopa 
ewangeliczna? 

2. Kogo zapowiada ten 
prorok? 

3. Co g³osi³ i jak ¿y³ 
Jan Chrzciciel? 

Maryja, Matka milczenia

Poczęcie Niepokalane, 
Stworzenie tryskające w nowej
wspaniałości,
Cudowna nietykalność. Łaska takiej pełni 
Że napełnia duszę bezdenną głębią Milczenia.

Milczenie śniegu.
Maryja jest milczeniem do głębi swej istoty.
Każda dolina zostaje zasypana, a każde

wzgórze znika Pod bezmiarem śniegu, 
Śniegu niesplamionego.

Żadnej usterki, żadnej zmarszczki, 
Zwierciadło bez skazy piękności Stwórcy, 
Żadnego cienia kroków, żadnego śladu
zgiełku,

Ekstaza nieznajomości siebie, O, czystości.
Źródło zapieczętowane,
Milczenie, które dotyka granic Bóstwa,
Najwyższy dar, w którym stworzenie
zbliża się do niestworzonego, 

Doskonały obraz wiecznej tajemnicy Ojca - Dziewictwo.
Niewysłowiona przezroczystość,
W której drży każde wezwanie. Przejrzy
ta uwaga Niezliczone modlitwy, które się tłoczą
- Wszystkie one zostają objęte tajemnicą
tego milczenia -I Ojciec łaskawie je przyjmuje.
Dziewico, okaż się być Matką, 
Zaczerpnij z Twoich dóbr, aby nam hojnie
udzielić Uczestnictwa w Twym przeczystym
milczeniu,
Nieznużenie zarzucaj nasz rozgwar 
Tym nietkniętym śniegiem. 
Gdy tylko niepotrzebna myśl pozostawia
tam plamę, 
Przeczysta, przyoblekaj nas swoją
niewinności
Darem wciąż nowym, niepokalanym
narodzeniem.

- Matko, przenikaj mnie coraz bardziej
milczeniem Aż do mej wiecznej miary.

S. Joanna d’Arc OP
Un coeur qui ecoute (Paris 1966)

Tłum. s. Jadwiga Stabińska OSB ap

8 grudnia - Uroczystoœæ
Niepokalanego Poczêcia 

NMP
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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 - moderator dekanalny służby liturgicznej  i Ruchu Światło-Życie, 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)

Maryja – żyła cała dla Niego, będąc piękna na duszy 
i ciele – co kilkakrotnie podkreślił w czasie odpustu pa-
rafi alnego ks. B. Zając, rodak z Wadowic. Kaznodzieja 
zauważył także, że nasze ofi arowanie Bogu na chrzcie 
świętym, mimo różnych sytuacji życiowych, dąży do 
Boga. Poniżej druga część tego słowa. 

Maryja w świątyni... Jej piękno i wdzięk polega na tym, że była 
piękna w duszy i na ciele...  

Moi drodzy bracia i siostry, każdorazowo przeżywany odpust 
parafi alny to wielka uroczystość, to wielkie przypomnienie sobie, 
że pod tym tytułem, pod tą Osobą, jak choćby w tej Bazylice, moje 
serce, moja wiara, moje pragnienia, moja codzienność – i ta dobra 
i ta zła – wzrastają. I czas odpustu to czas właśnie wypowiedzenia 
wobec Najświętszej Maryi Panny tego: Tak! Kocham cię, Matko. 
Jestem przy Tobie, pamiętam. Chociaż czasem się gdzieś zatra-
cam, chociaż czasem jestem gdzieś na manowcach życia, to próbu-
ję wracać. Wracać do Ciebie. Przygarnij mnie. Kocham cię. 

Niespokojne jest serce człowieka... Niespokojne jest serce czło-
wieka szczególnie, kiedy zostało przez sakrament chrztu świętego 
ofi arowane Bogu. Będąc kapelanem więziennictwa, pewnego roku 
postanowiłem przed świętami Bożego Narodzenia, że odwiedzę 

Ofi arowanie Bogu 

wszystkie cele – i te wspólne, i te niebezpieczne – aby złożyć osa-
dzonym i skazanym życzenia na święta. Wtedy uczyłem także w 
gimnazjum. Postanowiłem, że na jednej z lekcji religii będziemy 
wykonywać świąteczne kartki, takie zwykłe – na tyle, na ile każ-
dy ma talentu, na ile ma twórczej weny – a ja je będę rozdawał. 
I tak też się stało. Ucieszyli się uczniowie i uczennice, że ich 
kartki znajdą się w rękach tych, którzy są za kratami, którzy są 
za drutem kolczastym... Przyszedł ten moment: przez radiowę-
zeł złożyłem życzenia, a potem w obecności służby więziennej 
przechodziłem od celi do celi i wręczałem. Jedni odbierali to 
sceptycznie, inni z musu, ale był jeden bardzo ważny moment 
– i dla mnie samego, i dla tego człowieka. Z IV piętra schodził 
mężczyzna i od razu poczułem, że wśród tych 10 mieszkających 
w tej celi to on jest przywódcą. Kiedy podszedł do mnie, przysu-
nął się bardzo blisko, jakby chciał ukryć twarz za moją osobą.

Troszeczkę się wystraszyłem; służba więzienna była już w 
pogotowiu, ale zauważyłem, że z jego oczu zaczynają płynąć 
łzy. I nie wiedziałem, co się dzieje. Zapytałem: co się stało? A 
on szeptem, żeby nikt nie słyszał, odpowiedział: Proszę księdza 
kapelana, mam 62 lata. Wiele dziesiątków lat przesiedziałem w 
różnych więzieniach, ale po raz pierwszy w życiu otrzymałem 
od kogoś kartkę na święta. – Ciesz się zatem i raduj tym! – od-
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parłem, wręczając mu kartkę. 
I pomyślałem wówczas, jakie niespokojne jest serce człowie-

ka... Przecież on był ochrzczony; po drodze się gdzieś zatracił, 
ale to serce ofiarowane Bogu było niespokojne. Dążyło przez cały 
czas i przyszedł ten moment, nadeszła ta chwila. Później, moi 
drodzy, ten człowiek niemal co niedzielę przychodził do kaplicy 
więziennej i stał się moim pomocnikiem przy Mszy świętej. Mia-
łem do niego całkowite zaufanie. Wiedziałem, że nie zwiedzie 
mnie w swoich słowach ani w swoich czynach. Tak. Przed laty 
przynieśli go do świątyni. On się zatracił, ale serca raz ofiarowa-
nego Bogu nie da się ani wyczyścić z tego ofiarowania, ani wyma-
zać, ani zmyć w jakikolwiek sposób. Serce ofiarowane Bogu jest 
sercem, które drży, które bije, które choć może się gdzieś zatracić, 
to jednak pozostaje otwarte na działanie Boga. 

Maryja w świątyni... Całe Jej piękno i wdzięk to to, że była 
piękna na duszy i na ciele. I taka jest treść teologiczna tego wiel-
kiego odpustu w tej Bazylice, w tym kościele, w tej świątyni, w 
której wielu z nas zostało ofiarowanych Bogu. W której został 

także ofiarowany święty Jan Paweł II. W której także został 
ofiarowany – i muszę tutaj to zrobić w tym miejscu i wspomnieć 
mojego kolegę, kapłana, rodaka, wadowiczanina – księdza Pawła 
Potocznego - którego serce już zostało zabrane przez Boga, aby 
wielbiło Go w innej formie, w innym wymiarze.

Tutaj wzrastaliśmy. Tutaj patrzyliśmy w Jej oczy. I te oczy, któ-
re są w głównym ołtarzu, jak i w te oczy, które są w Kaplicy Matki 
Nieustającej Pomocy. Tutaj biegaliśmy. Tutaj klęczeliśmy, tutaj 
dokazywaliśmy, ale także jesteśmy świadomi – ja przynajmniej 
- że tutaj zostałem ofiarowany. Może nie przez sakrament chrztu 
świętego, bo był on gdzie indziej, ale ofiarowany Bogu przez 
szczególne wybranie, jakim jest moje powołanie. 

Moi drodzy bracia i siostry, życzę wam, aby uroczystość 
odpustowa nie zatrzymała się na baloniku, kramach, misiu i 
kolorowych koralikach, ale byście się radowali przy wspólnym 
stole – stole domowym. Radowali obecnością Jej – Matki Bożej 
Ofiarowania – w tej wspólnocie. Obecnością Matki Bożej, która 
jest piękna w duszy i na ciele. 

6 grudnia – dzień spotkania ze Świętym Mikołajem, a dokładniej ze 
Świętym Biskupem Miry z przełomu III i IV w. niech będzie błogosławio-
ny. Niech nadal trwa radosny zwyczaj obdarowywania się, a Święty Turecki 
– wczesnochrześcijański opiekun ubogich niechaj wyprasza nam przedświą-
teczne łaski – nawrócenia i trwania w dobrych postanowieniach. 

LIST DO ŚW. MIKOŁAJA

Umiłowany św. Mikołaju!
Ty, mnie człowieka tak mocno ukochałeś, że w grudniową noc przynosisz dzieciom 

podarki. Chociaż ja – dziecko, w przeciwieństwie do Ciebie Święty Biskupie z Miry, jestem 
odbiorcą nieprzygotowanym, to jednak, w ten zimowy wieczór, z pomocą Rodziców – 
pierwszych i najważniejszych katechetów, mogę się wiele od Ciebie nauczyć. Zwłaszcza tego, 
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że warto wierzyć! Po pierwsze: dziecko wierzy, że św. Mikołaj 
czeka na list, w którym maluch określi czego pragnie. Po drugie: 
dziecko wierzy, że zabawki, słodycze, książeczki z bajkami są do 
osiągnięcia. Po trzecie: w dzieciństwie wierzy się również w to, że 
moja nowa własność wszystkim się spodoba. I chociaż droga do 
dojrzałego pragnienia światła wiary jest daleka i trudna, wiedzie 
przez wychowanie do prawdziwych wartości, chociażby takich 
jak dobro, prawda i piękno, to jednak w pamięci dziecka pozosta-
je bardzo emocjonujące, często wzywające do odwagi i modlitwy 

– spotkanie ze św. Mikołajem. Ten międzykontynentalny Święty 
Kościoła Katolickiego wie, że dzieci odczuwają wiele potrzeb i 
wstawia się za każdym dzieckiem u Boga tak długo, aż dziecko 
dorośnie i stanie się świętym.

Święty Mikołaju! Prosimy, przynoś dzieciom światło wiary 
i ucz naszych najmłodszych patrzeć oczami wiary, ażeby jak 
najszybciej mogły przyjąć prawdę, że to Duch Święty przynosi 
Prezenty – łaski Boże, które są równocześnie darem i zadaniem.

Wdzięczni Czciciele 

Tak określa w ostatnim fragmencie kazania odpusto-
wego o. Benedykt Belgrau – bohatera tej uroczystości 
– św. Rafała Kalinowskiego, który toczył „duchowe 
boje” by zjednoczyć się z Bogiem, by podążać drogą 
świętości. Wspomniany fragment – poniżej. 

Słownik języka polskiego mówi, że wyraz „walka” oznacza 
nie tylko występowanie przeciwko komuś lub czemuś, jak to się 
zwykle kojarzy. Walka jest działaniem, które ma na celu osią-
gnięcie czegoś, polepszenie, uzyskanie, bądź też pozbycie się, 
przezwyciężenie czegoś, ewentualnie nie poddawanie się czemuś. 
W oparciu o to należy orzec, że walka duchowa jest świadomym 
i podejmowanym według ustalonej metody działaniem chrześci-
janina zmierzającym do przezwyciężania zła i rozwoju dobra, by 
jak najowocniej współpracować z łaską uświęcającą na drodze 
życia duchowego, a dzięki temu osiągnąć na ziemi możliwe pełne 
zjednoczenie z Bogiem poprzez miłość. Działanie to ma wymiar 
pozytywny, gdy dotyczy integracji talentów, zdolności, innych 
darów - tego wszystkiego, co bezpośrednio do Boga zbliża. Może 

Dzielny Wojownik 
też mieć wymiar negatywny, kiedy wiąże się z oczyszczaniem z 
wad i tego wszystkiego, co bezpośrednio od Boga oddala.

Walka duchowa jest zatem warunkiem osiągnięcia świętości. 
Musimy też pamiętać, że Bóg ma moc wprowadzić człowieka na 
szczyty zjednoczenia ze Sobą od razu, bez zmagania, bez walki. 
Zwykle jednak nie dzieje się to bez wysiłku ze strony człowieka. 
Walka jest zatem konieczna na wszystkich etapach drogi do świę-
tości, choć inaczej wygląda na każdym z nich. Rozpoczyna się z 
chwilą podjęcia przez osobę decyzji o świadomym podążaniu za 
Jezusem.

Przełomowym momentem w życiu świętego Rafała była 
spowiedź, którą odbył 15 sierpnia w święto Matki Bożej Wnie-
bowziętej, w kościele Księży Misjonarzy w Wilnie i odtąd wiernie 
kroczy za Chrystusem, idzie cały czas do przodu. Nie ustępuje 
pola grzechowi, lenistwu, obojętności. Przykład jego życia budu-
je, porywa innych do Boga. Jak mówi Psalmista: „gdzie przejdzie, 
tam wzbudza urodzaje”. Dziś jeszcze raz dziękujemy Bogu za tak 
dzielnego wojownika.
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Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych, już po raz dziewiąty 
zorganizowane zostały przez Zespół Szkół Specjal-
nych w Wadowicach. Uroczystości rozpoczęła Msza 
św. parafii pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, 
koncelebrowana przez ks. infułata Jakuba Gila, ks. 
kanonika Stanisława Jaśkowca z parafii Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz ks. 
prałata Tadeusza Kasperka – proboszcza parafii św. 
Piotra Apostoła w Wadowicach. 

Podczas homilii ksiądz prałat Tadeusz Kasperek 
ujął nas słowami, iż to co w niepełnosprawnych lu-
dziach jest najcenniejsze, nie jest niepełnosprawne, 
to ich serca. Ciepłe, pełne podziwu słowa skierowa-
ne zostały także do rodziców, opiekunów osób nie-
pełnosprawnych oraz dyrektorów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

Po nabożeństwie uczestnicy spotkania przeszli 
do podziemi kościoła, gdzie powitała ich Izabela 
Iwańska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w 
Wadowicach. Obchody swoją obecnością uświetnili 
między innymi Starosta Bartosz Kaliński oraz Wi-
cestarosta Andrzej Górecki.

Część artystyczną spotkania rozpoczął występ 
dzieci z ZSS w Wadowicach, po którym rozpoczął 
się Przegląd Kreatywności i Twórczości Artystycz-
nej Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział 
blisko 40 osób z różnych szkół i placówek powiatu 
wadowickiego. Wychowankowie prezentowali 
swoje talenty plastyczne, recytatorskie, wokalne. 

Powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych w wadowickim  

Zespole Szkół Specjalnych
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Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
dyplom i paczkę od św. Mikołaja oczy-
wiście. 

W drugiej części spotkania uczest-
nicy wzięli udział w zabawie prowadzo-
nej przez profesjonalnych animatorów. 
Były tańce, zabawy integracyjne i 
słodki poczęstunek. Impreza odbyła się 
pod honorowym patronatem Zarządu 
Powiatu w Wadowicach. Organizatorzy 
serdecznie dziękują sponsorom za po-
moc w realizacji naszego święta.

Autor artykułu Iwona Porzycka

W kwietniu 2012 roku byliśmy z 
Księdzem Infułatem Jakubem Gilem 
i nieżyjącym już Księdzem Prałatem 
Franciszkiem Skupieniem na piel-
grzymce na Litwie. Zwiedzaliśmy tak-
że Ostrą Bramę i modliliśmy się przed 
Obrazem Matki Boskiej Miłosierdzia 
uczestnicząc we Mszy św. koncelebro-
wanej w Jej kaplicy ostrobramskiej, o 
której pisze „Carolus” w artykule pt. 
„Jak dojrzały snop zboża”.

 Stefan Mżyk

Wspomnienie... 
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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

W Barwałdzie Średnim oddano hołd ofi arom olbrzymiej ka-
tastrofy kolejowej, jaka 70 lat temu 24 listopada 1944, wydarzyła 
się na torach. Doszło wówczas do czołowego zderzenia pociągu 
pasażerskiego z niemieckim pociągiem wojskowym, w wyniku 
którego zginęło ponad 130 osób, a około 100 zostało poważnie 
rannych. 

W hołdzie 
ofi arom 

25 listopada jak co roku obchodziliśmy w naszym Przedszko-
lu Święto Pluszowego Misia. W tym dniu, ten mały przyjaciel 
towarzyszył dzieciom w różnych sytuacjach. 

Były konkursy i zabawy z Misiem i o Misiach, były miodowe 
przysmaki, a także bajki i kołysanki. Przedszkolne sale przy-
ozdobiły barwne portrety pluszowego smakosza miodu, a wśród 
przedszkolaków panowała radosna atmosfera. Zwieńczeniem ca-
łego przedsięwzięcia było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
pt. „Mój przyjaciel Miś” i nagrodzenie wszystkich dzieci dyplo-
mami i upominkami.  Jedno nie ulega wątpliwości, dzieci – lubią 
Misie, Misie – lubią dzieci.

www.zspbachowice.pl

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA  
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W środę 26 listopada pod pomnikiem, upamiętniającym to 
tragiczne wydarzenie zebrali się m.in.: Starosta Wadowicki Jacek 
Jończyk, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradom-
ski, ks. proboszcz miejscowej parafii Wiesław Widuch, dyrektor 
miejscowej szkoły Bernadetta Kalemba – Żołnierek, sołtys Bar-
wałdu Średniego Paweł Odrobina oraz przedstawiciele Polskich 
Linii Kolejowych.

Przedstawiciele różnych instytucji złożyli kwiaty i oddali 
hołd tragicznie zmarłym.

Pod pomnikiem obecny był także urodzony w Wadowicach 
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Nowakowski, który jest autorem 
książki „Tragedia Barwałdzka”, relacjonującej tą ogromną tra-
gedię.

Podczas dalszych obchodów przeniesionych do Szkoły w 
Barwałdzie Średnim, profesor Nowakowski, razem z uczniami 
przypominał o faktach zawartych w swojej książce, związanych z 
owym wydarzeniem. Jak wyznaje profesor, to była jedna z najtra-
giczniejszych katastrof w historii polskiego kolejnictwa.

 www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Drogi księże, Wiesławie, nasz Proboszczu! W dniu Twoich imienin 
życzymy Ci długich lat życia w zdrowiu i sile dla dalszego szerzenia 
chwały Bożej. Niech Bóg Ci błogosławi, obdarza pokojem, radością 
i nadzieją, a Matka Boża prowadzi i otacza swą troskę na kapłańskiej 
drodze. Szczęść Boże. 

Róże Różańcowe, wdzięczni parafianie wraz z czytelnikami 
i redakcją „Carolusa” 
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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 

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)

We wtorek 24 listopada uczniowie naszej szkoły bawili się 
na corocznej „ zabawie andrzejkowej”. Najmłodsi oczywiście w 
przeróżnych, kolorowych , wykwintnych strojach, a trochę starsi 
„na luzaka” czyli w spodniach.  Oczywiście najstarsi chcieli prze-
dłużać w nieskończoność tą imprezę czyli się udała.

www.zsbarwaldg.iap.pl

Zabawa Andrzejkowa

Warto wybrać się do Spichlerza Książki w 
Brzeźnicy – Rynek 1, aby zobaczyć wystawę 
poświęconą znamienitym rodakom z Brzeź-
nicy. Wernisaż odbył się 21 listopada 2014 r. 
Ekspozycja składa się z 20 plansz, które przy-
bliżają życie i twórczość dwóch wybitnych 
osobowości. Opublikowane wiadomości 
ilustrowane są dokumentami archiwalnymi i 

Romantyk Adam Gorczyński 
i ksiądz dr Jan Piwowarczyk 
– wystawa 
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zdjęciami. Wystawa została przygotowana przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w ramach realizacji projektu współfi nansowane-
go ze środków Unii Europejskiej. 

ROMANTYK Z BRZEŹNICY…
Adam Gorczyński (1805-1876) – ur. w Tarnowie, zm. w 

Brzeźnicy: pisarz, malarz, tłumacz literatury angielskiej (np. W. 
Szekspir Romeo i Julia) i niemieckiej (np. Friedrich Schiller Rę-
kawiczka), kolator kościoła w Marcyporębie, społecznik, współ-
założyciel szkoły w Marcyporębie, opiekun szkoły w Brzeźnicy, 
konserwator zabytków, właściciel majątku ziemskiego w: Brzeź-
nicy, Nowych Dworach i Marcyporębie. Gawęda szlachecka była 
główną domeną jego twórczości. Pisał sztuki dla krakowskich 
teatrów. Posługiwał się pseudonimem Jadam z Zatora. Wydania 
jego dzieł ukazywały się do czasów II wojny światowej. Współ-
cześnie w niewielu antologiach można go wyszukać. Teksty do-
stępne są w internetowych zasobach bibliotek cyfrowych. Nowo 
wydana książka pt. Romantyk z Brzeźnicy Adam Gorczyński 
(1805-1876): życie i twórczość jest szansą na spopularyzowanie 
jego spuścizny twórczej. 

SŁUŻYŁ KOŚCIOŁOWI I NARODOWI SWEMU… 
Ks. dr Jan Piwowarczyk (1889-1959) – ur. w Brzeźnicy, zm. w 

Krakowie: absolwent wadowickiego gimnazjum, duszpasterz w 
krakowskich parafi ach, dziennikarz i redaktor naczelny „Głosu 
Narodu”. Rektor Seminarium w Krakowie w czasie II wojny 
światowej, kiedy to studiował Karol Wojtyła – Święty Jan Paweł 
II. Pierwszy redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Autor ponad 
5 tys. artykułów, wybitny publicysta katolicki. Przetłumaczył z 
oryginałów Hymny brewiarzowe. Był wykładowcą akademickim, 
opublikował Katolicką etykę społeczną t.1-2. Kapłan bardzo ce-

niony przez kardynała Stefana Sapiehę. Dzwon Zygmunta 
zabił w dniu jego pogrzebu w katedrze wawelskiej. Spoczywa na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wernisaż wystawy połączył pokolenia, bo zgromadził licz-
ną publiczność w różnym wieku, w tym seniorów, młodzież i 
dzieci. Przybyli m.in. Bogusław Antos Wójt Gminy Brzeźnica, 
ks. Adam Lenart proboszcz parafi i w Brzeźnicy, ks. Jan Giądła 
proboszcz parafi i w Marcyporębie, ks. Marek Holota proboszcz 
parafi i w Pobiedrze, Józef Łasak Przewodniczący Rady Powiatu 
Wadowickiego. Obecni byli krewni księdza Piwowarczyka, dr 
Edyta Gracz-Chmura z Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk 
Wojciech Baliński, Anna Lang dyrektor Zespołu Szkolnego w 
Brzeźnicy wraz z delegacją, Krystyna Korus dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Marcyporębie wraz z delegacją. W otwarciu 
uczestniczyli regionaliści, pracownicy samorządowi, mieszkańcy 
gminy Brzeźnica i goście. 

Gromadzenie materiałów trwało od dłuższego czasu, a inten-
sywnie od roku. Słowa podziękowania skierowano do osób, które 
dopomogły w tworzeniu wystawy. Jak podkreślono największą 
determinacją i dociekliwością w gromadzeniu informacji wyka-
zał się Zdzisław Polus z Brzeźnicy – krewny ks. Piwowarczyka. 
Z kolei przy opracowywaniu dorobku Adama Gorczyńskiego 
owocna okazała się współpraca z dr Edytą Gracz-Chmurą 
– historykiem literatury z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza Jana Giądły z Marcyporęby powstały 
zarysy drzew genealogicznych. 

Polecamy wybrać się do Spichlerza Książki w Brzeźnicy na 
indywidualne zwiedzanie wystawy. Można tam także otrzymać 
bezpłatnie książkę pt. Romantyk z Brzeźnicy Adam Gorczyń-
ski…

Wiesława Jarguz 

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)

Dnia 27.11.2014 r. odbyła się w naszej szkole zabawa andrzej-
kowa. Trwała od godziny 12.00 do 15.00. Wszyscy znakomicie 
bawili się przy muzyce. Uczennice z klasy VI przygotowały i 
przeprowadziły wróżby z serduszkami i z kolorami. Można było 

Andrzejki 
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wywróżyć, jakie będzie imię 
przyszłej ukochanej lub uko-
chanego, albo otrzymać prze-
strogę na przyszłość. Dzieci 
z kl. I-III, uczęszczające na 
kółko teatralne przedstawiły 
krótką inscenizację pt. „Co 
słychać w lesie”. Poprzez swój 
występ pokazały, jak zwie-
rzęta leśne przygotowują się 
do zimy. Rodzice przygoto-
wali słodki poczęstunek. An-
drzejki były udane. Zabawa 
przebiegła w miłej i radosnej 
atmosferze.

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

CZY POBIJEMY ZESZŁO-
ROCZNĄ LICZBĘ DZIECI I 
MŁODZIEŻY UCZESTNI-
CZĄCYCH CODZIENNIE W 
RORATACH?

Zaczął się grudzień. Wraz 
z I Niedzielą Adwentu rozpo-
czął się nowy rok liturgiczny, 
a zarazem adwent czyli czas 
radosnego oczekiwania na 
przyjście Zbawiciela, na naro-
dziny Jezusa.

Adwent powinien być dla 
nas czasem przebaczenia, cza-
sem, w którym wszyscy jeste-
śmy razem i wspólnie będziemy 
cieszyć się z tego, że Bóg stał się człowiekiem.

W czasie adwentu powinniśmy przygotować się do tego wy-
darzenia, bo przecież nie można do niego wejść tak po prostu, z 
marszu. Możemy podjąć jakieś postanowienie i starać się w nim 
trwać aż do wieczoru wigilijnego. Może to być cokolwiek, ale chy-
ba najodpowiedniejszym postanowieniem będzie zastanowienie 
się nad swoim życiem, nad tym czy może nie jesteśmy z kimś w 
złych relacjach, czy może nie dałoby się tego naprawić?

Czasami bywa tak, że wmawiamy sobie, że ktoś nas obraził, 
że dlatego nie chcemy z nim rozmawiać przy czym niekoniecznie 

pamiętamy co do-
kładnie ten ktoś nam 
powiedział. Wiemy 
tylko, a raczej wma-
wiamy sobie, że to 
było coś strasznego. 
Może powinniśmy się 
pomodlić o te łaskę 
zdolności przebacza-
nia, współczucia i wy-
rozumiałości, bo tego 
nasze społeczeństwo 
bardzo potrzebuje.

W naszej parafi i, 
pierwszego grudnia 
rozpoczęły się roraty, 
które będą odprawia-

ne codziennie (oprócz niedziel, bo zgodnie z przepisami Kościoła 
w niedziele nie odprawia się Mszy Świętej roratniej) w kościele o 
godzinie 6:45, a w soboty o 7:00. Jest też alternatywa popołudnio-
wa uczestnictwa w roratach w kaplicy w Choczni Górnej o 16.30, 
a w soboty o 8.00. 

W czasie pierwszych rorat, na które przybyło wiele dzieci 
(w pierwszych roratach 1 grudnia, wzięło udział 265 dzieci), 
kolorowe światło lampionów oświetliło cały kościół, stwarzając 
kameralny, uroczysty nastrój.

Tematem rorat jest życie świętej Teresy z Avila, ponieważ rok 

RORATY 2014 – 
WYSTARTOWAŁY!
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2015 to rok jubileuszowy 500-lecia urodzin św. Teresy, który rozpoczął się 15 
października 2014 r. Roratnim rozważaniom towarzyszy piosenka Magdy 
Anioł Solo dios basta. Słowa tej piosenki uświadamiają nam, że w naszym 
życiu tak naprawdę Bóg sam wystarczy.

W zeszłym roku na porannych spotkaniach poruszane były tematy ubó-
stwa i tego jak święci minionych wieków poświęcali siebie samych dla innych, 
rezygnując z dóbr doczesnych i własnej wygody.

Dzieci i młodzież uczestniczący w roratach, na pewno nie wyjdą głodne z 
kościoła, ponieważ przy wyjściu czekają na nie świeże drożdżówki. Tak więc 
zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież wraz z rodzicami, codziennie przed 
szkołą o 6.45 na roraty, na których będą poznawały kolejnych świętych i ich 
drogę do świętości.

 Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda

W sobotę 29.11.2014 r. na sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
nr 1 w Choczni odbyły się eliminacje dekanalne Mistrzostw 
Polski Służby Liturgicznej w Halowej Piłce Nożnej .Do tego 
etapu zgłosiło się 5 parafii z naszego dekanatu Wadowice - 
Północ.  W sumie 11 drużyn w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria: Szkoła podstawowa:
1. Chocznia
2. Witanowice
3. Wysoka

Kategoria: Gimnazjum:
1. Chocznia
2. Woźniki
3. Witanowice
4. Wysoka

Kategoria: Szkoła ponadgimnazjalna:
1. Chocznia
2. Woźniki
3. Wadowice
4. Witanowice 

Nie byliśmy gościnni… 
W Turnieju zgarnęliśmy wszystko co było możliwe!

Turniej rozpoczął się powitaniem wszystkich uczestników 
oraz wspólna modlitwą poprowadzoną przez Księdza Probosz-
cza naszej parafii Zbigniewa Bizonia. W turnieju przewidziane 
zostały cenne nagrody: puchary, dyplomy oraz statuetką króla 
strzelców turnieju. O przygotowanie i wzorowe przeprowadzenie 
turnieju, zatroszczył się ks. Janusz Korbel - nowy moderator de-
kanalny dla dekanatu Wadowice Północ, mianowany w sierpniu 
tego roku przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.  

W czasie trwania rozgrywek zawodnicy mogli posilić się 
drożdżówkami oraz uzupełnić płyny pijąc wodę mineralną. 
Przebieg i wyniki meczy zapowiadały niezłe emocje. Brawurowe 
akcje podbramkowe i świetnie grające drużyny dały w rezulta-
cie oszałamiające wyniki. Obserwując zmagania zawodników, 
można było dostrzec, że niczym błyskawice, nic nie robiąc sobie 
z asysty obrońców, potężnymi strzałami kończyli swoje akcje 
umieszczając piłkę w bramce przeciwnika. Zawodnicy wszyst-
kich drużyn byli zmobilizowani i zdeterminowani w najwyż-
szym stopniu. 

Już po pierwszych meczach widać było, że drużyny mini-
strantów i lektorów z Choczni nie mają najmniejszego zamiaru 
odpuszczać na boisku swoim przeciwnikom i przegrać. Prze-
piękne i odważne akcje w ataku, determinacja zespołu i nad 
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podziw zgrane podania spowodowały, że to właśnie Chocznia w 
każdej kategorii wiekowej zakwalifikowała się do dalszego etapu 
(rozgrywki rejonowe). Królem strzelców został Miłosz Bylica z 
dorobkiem 16 bramek (w 3-ech meczach w czasie rozgrywek 
gimnazjum), oczywiście też z Choczni. .

Prezentujemy wyniki naszych Choczeńskich drużyn w po-
szczególnych kategoriach :

Szkoła podstawowa:
Chocznia : Wysoka  4 :1
Chocznia : Witanowice  11 :1

Gimnazjum:
Chocznia : Woźniki 10 : 2
Chocznia : Witanowice 10 : 0
Chocznia : Wysoka 11 : 0 

Szkoła ponadgimnazjalna:
Chocznia : Wadowice 6 : 1
Chocznia : Witanowice 10 : 6
Chocznia : Woźniki 2 : 1
    

Ministranci i lektorzy z Choczni ubrani byli w jednakowe, 
żółto-niebieskie stroje sportowe, których głównym sponsorem 
jest nasz ks. Proboszcz Zbigniew Bizoń, za co mu serdecznie 
dziękujemy. Dziękujemy też ks. Mateuszowi za poświęcony czas 
młodym sportowcom na cotygodniowych sobotnich treningach.
 Serdeczne gratulacje dla całej Służby Liturgicznej z Choczni za 
świetnie rozegrane mecze i zdobycie 1-szych miejsc i pamiętając 
w modlitwie, życzymy równie dobrych wyników na etapie rejo-
nowym. 

T.M.
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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 

Dnia 18 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we 
Frydrychowicach odwiedzili nas aktorzy z Agencji Artystycznej 
Kanon z Krakowa. Goście wystąpili w inscenizacji pt. „Kalejdo-
skop zdarzeń”. Przedstawienie adresowane było do najmłodszych 
uczniów  i miało na celu kształtowanie umiejętności poprawnych 
zachowań, czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych. 
Spektakl poruszał treści związane z bezpieczeństwem. Dzieci 
dowiedziały się jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą rozmowa 
z nieznajomymi oraz utrwaliły zasady bezpieczeństwa na drodze. 
Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie z uwagą śledzili 
dynamiczną akcję i podziwiali grę aktorów.

tekst:  Joanna Zemanek
www.spfrydrychowice.iap.p

„Kalejdoskop zdarzeń”

Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się z sanktuarium 
domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto. Jak podaje tradycja, 
jest to dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił 
przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem. Sanktuarium 
w Loreto koło Ankony (we Włoszech) jest pierwszym maryj-

nym sanktuarium o charakterze międzynarodowym i stało się 
miejscem modlitw wiernych. Wewnątrz Domku nad ołtarzem 
umieszczono fi gurę Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca 
Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Rzeźba posiada dwie cha-
rakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, 

10 grudnia 

Najświętsza Maryja Panna Loretańska
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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)

a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza. Pośród 
kaplic znajdujących się w bazylice warto wspomnieć Kaplicę Pol-
ską, ozdobioną freskami w latach 1920-1946, przedstawiającymi 
dwa wydarzenia z historii Polski: zwycięstwo Jana III Sobieskie-
go pod Wiedniem oraz cud nad Wisłą.

2000 lat temu w ciepłym klimacie Palestyny ludzie znajdo-
wali schronienie w grotach wykuwanych w skałach. Czasem do-
budowywano dodatkowe pomieszczenia. I tak pewnie postąpili 
Joachim i Anna, bo ich dom znajdował się obok groty, zbyt małej 
dla powiększającej się rodziny. Już pierwsi chrześcijanie otaczali 
to skromne domostwo opieką i szacunkiem. Między innymi 
cesarzowa Helena w IV w. zwiedziła je, pielgrzymując po Ziemi 
Świętej, i poleciła wznieść nad nim świątynię. Obudowany w ten 
sposób Święty Domek przetrwał do XIII w., chociaż chroniący go 
kościół był parokrotnie burzony i odbudowywany.

Gdy muzułmanie zburzyli bazylikę chroniącą Święty Domek, 
sam Domek przetrwał, o czym świadczą wspomnienia pielgrzy-
mów odwiedzających w tym czasie Nazaret. Jednak po 1291 r. 
brakuje już świadectw mówiących o murach tego Domku. Kilka 
lat później domek Maryi „pojawił się” we włoskim Loreto. Dało 
to pole do powstania legendy o cudownym przeniesieniu Święte-
go Domku przez anioły.

Okazało się, że legenda ta wcale nie jest taka daleka od praw-
dy. W archiwach watykańskich znaleziono dokumenty świad-
czące o tym, że budynek z Nazaretu został przetransportowany 
drogą morską przez włoską rodzinę noszącą nazwisko Angeli, co 
po włosku znaczy aniołowie. Cała operacja przeprowadzona była 
w sekrecie ze względu na niespokojne czasy i strach o to, by cenny 
ładunek nie wpadł w niepowołane ręce. Była to na tyle skompli-
kowana akcja, że bez udziału Opatrzności i wojska anielskiego 
wydaje się, że była nie do przeprowadzenia. Nie od razu przewie-
ziony budynek znalazł się w Loreto. Trafi ł najpierw do dzisiejszej 
Chorwacji, a dopiero po trzech latach pieczołowicie złożono go w 
całość w lesie laurowym, stąd późniejsza nazwa Loreto. Nie ulega 
też wątpliwości, że to ten sam Domek. W XIX w. prowadzono 
szczegółowe badania naukowe, które w pełni potwierdziły auten-
tyczność tego bezcennego zabytku.

Do Loreto przybywali sławni i święci, m.in. Katarzyna ze Sie-
ny, Franciszek z Pauli, Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Fran-
ciszek Borgiasz, Ludwik Gonzaga, Karol Boromeusz, Benedykt 
Labre i Teresa Martin.

Jest to miejsce szczególnych uzdrowień i nawróceń. Papież 
Leon X w swojej bulli wysławiał chwałę tego sanktuarium i pro-
klamował wielkie, niezliczone i nieustające cuda, które za wsta-
wiennictwem Maryi Bóg czyni w tym kościele.

Ciekawa jest także historia papieża Piusa IX i jego uzdro-
wienia, które zawdzięcza właśnie Matce Bożej z Loreto. Według 
historyków, młody hrabia Giovanni Maria Mastai-Ferretti już 
od wczesnego dzieciństwa poświęcony był Dziewicy Maryi. Jego 
rodzice wraz z dziećmi każdego roku jeździli do Świętego Domu. 
Początkowo ich syn miał być żołnierzem broniącym Stolicy Apo-
stolskiej. Zachorował jednak na epilepsję. Lekarze przepowiadali 
bliski koniec. Jednak za namową papieża Piusa VIII postanowił 
poświęcić się całkowicie służbie Bożej. Odbył pielgrzymkę do Lo-
reto, aby błagać o uzdrowienie. Ślubował tam, że jeśli otrzyma tę 
łaskę, wstąpi w stan kapłański. Gdy Święta Dziewica wysłuchała 
go, po powrocie do Rzymu został księdzem, mając 21 lat.

To właśnie papież Pius IX ogłosił światu dogmat o Niepoka-
lanym Poczęciu. „Oprócz tego, że został mi przywrócony wzrok, 
to jeszcze ogarnęło mnie ogromne pragnienie modlitwy. To było 
największe wydarzenie w moim życiu, bo właśnie w tym miejscu 
narodziłem się z łaski i Maryja odrodziła mnie w Bogu, gdzie 
Ona poczęła Jezusa Chrystusa”.

Warto pamietać, że rejon Marchii Ankońskiej, gdzie leży 
Loreto, był w lipcu 1944 r. wyzwolony spod władzy hitlerowców 
przez 2. Korpus Polski pod dowództwem gen. Andersa. Bitwa o 
Loreto i później bitwa o Ankonę to wielki sukces militarny Pola-
ków w ramach tzw. Kampanii Adriatyckiej. Włosi byli wdzięczni 
Polakom za uchronienie najcenniejszych zabytków, w tym Dom-
ku Loretańskiego. W Loreto, u stóp bazyliki, znajduje się polski 
cmentarz wojenny, gdzie pochowanych jest ponad 1080 podko-
mendnych gen. Władysława Andersa. Natomiast wewnątrz ba-
zyliki jest polska kaplica. W jej ołtarzu widać portrety polskich 
świętych: św. Jacka Odrowąża, św. Andrzeja Boboli i św. Kingi.

Z Loreto związana jest też Litania Loretańska do Najświętszej 
Maryi Panny, która rozbrzmiewa również w polskich kościołach 
i kapliczkach każdego roku, zwłaszcza podczas nabożeństw ma-
jowych. Mimo że w historii powstało wiele litanii maryjnych, to 
powszechnie i na stałe przyjęła się właśnie ta, którą odmawiano 
w Loreto. Została ona ofi cjalnie zatwierdzona przez papieża Syk-
stusa V w 1587 r.

Wicelin urodził się w 1090 r. w biskupstwie Minden we wsi 
stanowiącej własność Rzeszy, a noszącej nazwę Quernhamele, 
leżącej nad brzegiem Wezery. Podstawy wiedzy otrzymał u miej-
scowych kanoników. Jeszcze w wieku młodzieńczym został siero-
tą. Zaczął prowadzić wtedy hulaszcze życie. W końcu stracił dom 

11 grudnia 

Święty Wicelin, biskup
rodzinny i udał się do pobliskiego miasta Everstein. Tam szla-
chetna pani, matka hrabiego Konrada, zlitowała się nad opusz-
czonym chłopakiem. Utrzymywała go przez pewien czas i opie-
kowała się nim z serdecznością. Wzbudziło to zazdrość kapłana 
grodu, który w rezultacie szukał tylko okazji, by go z miasta usu-
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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 

Powyższe słowa należą do bohaterki opisanej w ka-
zaniu misyjnym – Mietki, 
której postawa nie tylko 
wzrusza, ale i poucza. To 
przykład mądrej i dzielnej 
kobiety, od której można 
się nauczyć prawdziwego 
zawierzenia Bogu w każdej 
sytuacji. Oto fragment tej 
nauki. 

Mietka miała piękną dewi-
zę, motto życiowe. Była bardzo 
silnie duchowo zaangażowana. 
Wierzyła w Pana Boga i ta wia-
ra jej pomagała zaakceptować 
swoje niedołęstwo, znieść cierpienie. Zawsze powtarzała: „Panu 
Bogu zawierzyłam. Jemu zaufałem i Jemu powierzyłam swoje ży-
cie. On mnie nigdy nie zawiódł”. W czasie swego pobytu w szpita-
lu Mietka poznała – nieładnie mówiąc – normalnego, zdrowego 
człowieka, Janka, który był konserwatorem. Zakochali się w sobie 

Jemu zawierzyłam swoje życie 
i postanowili się pobrać. Janek pojechał do domu na święta, żeby 

rodzicom przekazać 
radosną wiadomość. 
A rodzice powiedzieli: 
„Janek, skoro nie przy-
wiozłeś nam naszej 
przyszłej synowej, to 
chociaż pokaż jej zdję-
cie, żebyśmy wiedzieli, 
jak wygląda”. Janek 
wyciągnął z portfela 
zdjęcie zrobione w 
czasie audiencji u 
papieża Jana Pawła 
II, na Watykanie. Na 
tym zdjęciu Mietka 

siedziała w wózku inwalidzkim. Rodzice tak spojrzeli na siebie 
i w końcu powiedzieli: My nie zgadzamy się na ten ślub. My nie 
chcemy mieć takiej synowej. Janek, jak wrócił do Konstancina, 
był nie swój, unikał Mietki. Ale ona, jak to kobieta, wyciągnęła 
z niego swoimi sposobami to, co się wydarzyło w domu. Akurat 

nąć. W tym celu w obecności wielu świadków wyszydził jego brak 
wiedzy. Dotknęło to tak bardzo Wicelina, że natychmiast, bez 
pożegnania opuścił miasto. Później twierdził, że było to zrządze-
nie miłosierdzia Bożego. Od tej pory postanowił zająć się nauką.
Trafi ł do Paderborn, gdzie kształcił się u mistrza Hartmanna. 
Został kanonikiem-scholastykiem. Od nauki nie odciągały go 
ani zabawy, ani rozkosze. Wciąż tylko albo czytał, albo dyktował, 
albo pisał. Oprócz tego stał się gorliwym opiekunem chóru. Zro-
bił się bardziej pobożny i chciał służyć Bogu. Jego mistrz widząc, 
że uczeń pracuje ponad siły, często mówił: „Wicelinie, zbyt szyb-
ko działasz, pracuj z umiarem, albowiem jeszcze dość na to czasu, 
byś mógł bardzo wielu rzeczy się nauczyć”. On pamiętając o tym, 
że zbyt późno przyłożył się do nauki, uważał, że należy się spie-
szyć. Pan Bóg dał mu duże zdolności do nauki i pojętny umysł, 
więc szybko przerósł swoich towarzyszy i w krótkim czasie stał 
się pomocnikiem mistrza w prowadzeniu szkoły.

Modlił się często do Wszystkich Świętych, przede wszystkim 
do św. Mikołaja, którego opiece szczególniej się polecił.

Pewnego dnia przystąpił do niego Adalbert, przełożony ka-
noników katedralnych, mówiąc, żeby nie wahał się i wprowadził 
w czyn powzięty zamiar udania się do Francji, bo we śnie Bóg 
tym jego zamiarom pobłogosławił. Zachęcony tą Bożą wskazów-
ką, Wicelin porzucił szkołę i podążył do Francji. W Laon w la-
tach 1123-1126 kontynuował studia kościelne. Z rąk św. Norberta 
przyjął święcenia kapłańskie w 1126 r. w Magdeburgu. Nie wstą-
pił jednak do premonstratensów, ale wrócił do Bremy, gdzie bi-

skup Adalberon skłonił go do podjęcia misji wśród mieszkańców 
Wagrii (nazwa ta oznacza „tych, którzy żyją z zatoki”), słowiań-
skiego ludu. Będąc protegowanym księcia Obodrzyców Henryka, 
osiadł najpierw w Starej Lubece, potem działał w okręgu Faldery 
(w okolicy dzisiejszego Neumünster). Założył wspólnotę kano-
nicką wedle reguły św. Augustyna. Utrzymywał dobre stosunki 
ze Świętopełkiem, następcą Henryka, i z królem obodrzyckim 
Kanutem Lawardem. Potem zamieszkał w Segeberg, które od 
1134 r. budował Lotar III - cesarz niemiecki. W czasie powsta-
nia Przybysława wagryjskiego (1138) tamtejszy kościół został 
spalony i Wicelin razem z braćmi musiał się chronić w Falderze. 
Dzięki sprzyjającym okolicznościom, a więc po wyprawach Hol-
zatów na ziemie słowiańskie, mógł wrócić do Segebergu. Siedzibę 
konwentu przeniósł jednak do wsi Cuzelina. Prawdopodobnie 
założył jeszcze kilka klasztorów. Z rąk arcybiskupa Hartwiga 
otrzymał sakrę i został biskupem stargardzkim (Stargard Wa-
gryjski, czyli Oldenburg w Holsztynie), skąd ewangelizował 
Słowian. Hagiografowie nazywają go Wicelinem z Oldenburga 
(czyli ze Stargardu).

Uznał później zwierzchność Henryka Lwa - księcia Saksonii, 
a w 1152 r. wziął udział w zjeździe w Merseburgu (gdzie odbyła 
się koronacja Swena III na króla Danii i jego ślub z Adelą Mi-
śnieńską). Zmarł po kolejnym ataku paraliżu w klasztorze w 
Falderze 12 grudnia 1154 r. Uważany był za świętego zaraz po 
śmierci. Translacja relikwii została dokonana w 1332 r.
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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 szedłem korytarzem, spotkałem ją, jak zdecydowanym 
krokiem szła do kaplicy. Nic nie chciała powiedzieć; nie odezwa-
ła się nawet na powitanie. Ale w pokoju spotkałem Janka, który 
opowiedział mi o zaistniałej sytuacji. Po chwili dołączyła do nas 
Mietka i powiedziała: „Janek, bardzo cię kocham i zaakceptuje 
każdą decyzję, jaką podejmiesz. Jeżeli nie będziemy małżeń-
stwem to trudno, ale i tak będę cię szanować”. 

Pobrali się. Po kilku latach małżeństwa okazało się, że Miet-
ka jest w stanie błogosławionym. Lekarze stracili głowę: „Co tu 
robić? Ty nie możesz urodzić tego dziecka. Musisz usunąć ciążę. 
Nie donosisz tej ciąży w tym stanie; zginie albo dziecko, albo ty, 
albo obydwoje. Przyjdziemy w większym gronie wieczorem i się 
zastanowimy, jak to ma wyglądać.” Kiedy przyszli wieczorem, 
Mietka powiedziała: „Ja nie zabiję tego dziecka! I nie dlatego, że 
jestem osobą wierzącą i dla mnie to w ogóle nie podlega żadnej 
dyskusji. Janek wbrew woli rodziców został moim mężem, a ja 
chcę, aby był także ojcem. Chcę, abyśmy mieli dzieci. Panu Bogu 
zaufałam; Jemu powierzyłam swoje życie. On mnie nigdy nie za-
wiódł. Koniec dyskusji.” Urodziła się zdrowa Zosia. 

Po kilku następnych latach wspólnego pożycia małżeńskiego 
Mietka znowu znalazła się w stanie błogosławionym... Lekarze 

znowu byli wstrząśnięci: „Mietka, Zosia to jest cud. Ale ty teraz 
praktycznie z wózka nie schodzisz. Nie masz szansy na to drugie 
dziecko”. Mietka nie słuchała więcej. Przywaliła pięścią w stół: 
„Dość! Panu Bogu zaufałam i Jemu zawierzyłam swoje życie. On 
mnie nigdy nie zawiódł. Trzy lata temu to samo mówiliście. I co? 
To dziecko też urodzę. Urodził się zdrowy Jaś...

Są fantastyczną rodziną. Nie mają telewizora na przykład. 
Dzieci nie są wychowywane przez głupie reklamy. Dzieci za to 
wiedzą, co to znaczy, zaprowadzić chorą mamę do łazienki, co 
to znaczy zrobić zakupy do domu; dzieci wiedzą, co to znaczy 
przynieść mamie fi liżankę kawy do łóżka. Mają komputer i ba-
wią w wydzielonych do tego godzinach. Są fantastyczną rodziną. 
Kiedy się z nimi przebywa, to widać miłość matki do męża i do 
dzieci. I widać miłość dzieci do tej matki i do ojca. –„Panu Bogu 
zaufałam, Jemu powierzyłam swoje życie, a On mnie nigdy nie 
zawiódł!”.

Zaufajmy i my Panu Bogu. Jemu powierzmy swoje życie i Jego 
zaprośmy do naszej rodziny, do naszej codzienności: do naszego 
cierpienia, do naszych łez... A daję wszystkim więcej niż 1000 
procent pewności, że nie będziemy tego nigdy żałować. 

 

Na rynku wydawniczym jest już dostępna najnowsza 
książką prof. Andrzeja Nowakowskiego, traktująca o 130-
latach dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej „Zarys 
dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów 
kolei galicyjskiej i małopolskiej”.

Jest już dostępna książka dra hab. Andrzeja Nowakow-
skiego „Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na 
tle dziejów kolei galicyjskiej i małopolskiej. W 130-lecie 
doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884-2014)”. Licząca 175 
stron pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa „RS-
DRUK” Sp. z o.o. z Rzeszowa. Jej recenzentem był dr hab. 
Józef Brynkus z Instytutu Historii Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie.

W tym roku mija dokładnie 130 lat od chwili, kiedy 
to kolej, zwana wówczas „drogą żelazną” zagościła w 
granicach powiatu wadowickiego. Najpierw (1 sierpnia 
1884 roku) kolej dotarła do Brzeźnicy i Spytkowic tzw. linią nad-
wiślańską (obecnie jest to linia kolejowa nr 94), a następnie do 
Kalwarii Zebrzydowskiej (22 grudnia 1884 roku), uzyskując pod 
koniec 1899 roku połączenie z Zakopanem.

Linia ta nosi obecnie numer 97. Jak wiadomo, pierwszy ro-
boczy pociąg dotarł do Wadowic w grudniu 1887 roku, a stała 
komunikacja kolejowa z Bielska przez Wadowice do Kalwarii 
została zainaugurowana 1 czerwca 1888 roku (linią kolejową nr 
117). 

Książka o kalwaryjskiej kolei

Prof. Andrzej Nowakowski w swojej najnowszej publikacji 
w bardzo interesujący sposób opisał burzliwą i czasem drama-
tyczną historii tej kolei, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie 
węzła kalwaryjskiego.

Materiał podzielono na pięć rozdziałów, obejmujących różne 
lata: Początki kolei w Kalwarii (1884-1918), Kolej w okresie mię-
dzywojennym (1918-1939), Lata wojny i okupacji (1939-1945), W 
Polsce Ludowej (1945-1989) oraz Ruch kolejowy w Kalwarii w 
czasach współczesnych (1989-2013). Nie zabrakło w niej rzadkich 
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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.

zdjęć czy historycznych już rozkładów jazdy pociągów. Książka, 
pisana lekkim piórem, w którym czuć pasję miłośnika kolei, jest 
doskonałym uzupełnieniem innej ciekawej i dostępnej już jedy-

Czcigodnemu ks. proboszczowi Wiesławowi, z okazji imienin 
wszelkiego dobra i radości, zdrowia i sił do działań  duszpasterskich, 
światła Ducha Świętego w realizowaniu kapłańskiej posługi oraz 
błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi – Matki kapłanów. 

Życzą wdzięczni parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa”  

nie w bibliotekach pozycji tego autora „Z dziejów wadowickiej 
kolei (1987-1999)”.

www.naszakalwaria.pl

Imieniny ks. proboszcza
Fotorelacja
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

W tę Uroczystość cała nasza wspólnota parafi alna 
oddawała cześć Chrystusowi Królowi, dziękowała za 
wszystko co dla nas uczynił dziś, wczoraj i w mi-
nionym czasie. Dziękując za wszystko Chrystusowi 
Królowi chcieliśmy Go zapewnić, że będziemy Mu 
zawsze wierni i będziemy budować Jego królestwo 
w naszych sercach, naszych rodzinach i całej naszej 
parafi i. Ten dzień to również patronalne Święto 
Akcji Katolickiej. O godzinie 16:30 była odprawiona 
Uroczysta Eucharystia z udziałem wszystkich człon-
ków Akcji Katolickiej. Na początku Mszy Św. Prezes 
Akcji Katolickiej przy naszej parafi i Pani Helena 
Krawczyk przybliżyła nam wszystkim działalność-
Stowarzyszenia. Powiedziała między innymi:. (...) 
Akcja Katolicka w swej działalności stara się łączyć 
przeszłość z przyszłością, doświadczenie z młodością i rozwagę 
ze spontanicznością — tak to ogólnie można ująć.Do głównych 
celów i zadań Akcji Katolickiej dziś realizuje się przez:

- pogłębianie życia religijnego, intelektualnego, kulturalnego 
oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społeczne-
go;

- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a 
zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrze-
ścijańskiej;

- kształtowanie działaczy katolickich i wychowywanie ich do 
aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i 
politycznym.

Na tych głównych zadaniach i celach kaznodzieja, ksiądz 
Wojciech Matyga - wikariusz parafi i, oparł okolicznościową 
homilię. Podkreślił, że budowanie Królestwa Bożego w świecie 
nigdy nie było łatwe. I dziś to zadanie jest trudne i wymagające. 
Bowiem Jezus, od dnia swoich narodzin, «był znakiem sprzeci-
wu» (Łk 2, 34), i jest nim nadal, także dzisiaj. Gdy więc wkracza 
w życie ludzi z orędziem odkupienia i miłości, spotyka się często 
ze sprzeciwem; gdy proponuje zasady swego Królestwa, które są 
w stanie zmienić ten świat, przemienić serca, rozjaśnić umysły, 
umocnić wolę, obalić mury podziałów, doznaje odrzucenia. Jest 
jednak wielu takich uczniów Jezusa, którzy przyjmują Jego łaskę 
i zaproszenie do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Są tacy, 
którzy chcą być w świecie świadkami zwycięstwa Jezusa nad 
grzechem i tryumfu Bożej miłości nad nienawiścią, egoizmem 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 
KRÓLA PANA WSZECHŚWIATA

PATRONALNYM ŚWIĘTEM AKCJI KATOLICKIEJ

i krzywdą, które tworzą podziały między braćmi – tam, gdzie 
powinni żyć w jedności, zniszczenie – tam, gdzie ludzie powinni 
budować, rozpacz – tam, gdzie powinna kwitnąć nadzieja! (por. 
Benedykt XVI, homilia w Betlejem, 13 V 2009 r., «L’Osservatore 
Romano», wyd. pol., 2009, nr 7-8, s. 35). Chrystus Król pragnie 
królować przede wszystkim w duszy i sercu człowieka, w jego re-
lacjach z bliźnimi, w codziennych postawach i świadectwie życia 
– przez miłosierdzie i miłość. Gdy odmawiamy człowiekowi, to 
jakby odmawiamy samemu Chrystusowi. On Sam dziś nam to 
przypomina na kartach Ewangelii św. Mateusza. My Europejczy-
cy, Polacy nie wiemy, co to znaczy nie mieć wody albo nieść ją 
na głowie kilka, kilkanaście kilometrów. Czy dajemy pić ludom 
Sahary? Czy dajemy pić południowemu Sudanowi, do którego, 
po wojnie, jako do niepodległego państwa, wróciły setki tysięcy 
ludzi i nie mają nic, nawet wody? Czy daliśmy im wodę? Czy wy-
słaliśmy SMS w ramach akcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie? To tylko wysłanie wiadomości tekstowej z telefonu 
komórkowego, który posiada każdy. Byłem spragniony, a daliście 
Mi pić!

O co będzie nas pytał Chrystus – Król? Zapyta nas, czy 
przyjęliśmy przybyszy. Do Polski przybywa coraz więcej ludzi z 
innych krajów, ponieważ tutaj mogą coś osiągnąć, zamieszkać, 
pracować. Jak traktujemy tych ludzi? My, Polacy, w czasie zabo-
rów i po I wojnie światowej, w czasie stanu wojennego byliśmy 
przyjmowani we Francji, Niemczech czy USA. Teraz nasza kolej. 
Na Haiti dwa lata temu ludzie stracili wszystko. Czy myśleliśmy o 
tym? Czy daliśmy ubranie poprzez pomoc fi nansową? Czy doło-
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

żyliśmy choć parę złotych dla domu, którego oni nie mają? Jeżeli 
tak, to Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo.

I jeszcze jedno rozliczenie – z odwiedzania. Podam kilka 
przykładów, niestety nie będą one pozytywne. Małe miasto, kolę-
da, ksiądz, który przyszedł do staruszki usłyszał: Jak ja się cieszę, 
że ksiądz przyszedł, bo u mnie cały rok nikogo nie było, a mam 
rodzinę. Chrystus rozliczy nas z odwiedzania, nawet więźniów. 
To samo miasto – szwagier pewnej kobiety biegał z nożem za 
swoją matką. Teraz siedzi i czeka na wyrok, a jego szwagierka re-
gularnie przychodzi do niego do więzienia, zawsze mu coś przy-
niesie i ma nadzieję, że mężczyzna zrozumie swój błąd i zmieni 
się, jeśli zobaczy, że najbliżsi nie opuścili go i pamiętają o nim. 

Chrystus – Król zachęca was Drodzy Apostołowie Akcji Ka-
tolickiej do czynów miłosierdzia, do wypełniania przykazania 
miłości! Starajcie się, jak dotąd, dawać jasne świadectwo cnót 
chrześcijańskich, przykład żywej wiary, pogodnej nadziei i czyn-
nej miłości, w głębokim i żywym zjednoczeniu z Chrystusem. W 
ten sposób będziecie realizować swój podstawowy obowiązek, ja-
kim jest ewangelizacja i ciągłe wychowywanie do wiary (por. Jan 
Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, Poznań 1985, s. 40-41). Zwró-
cił na to uwagę członkom Akcji Katolickiej papież Benedykt XVI, 
mówiąc: «Wy, którzy Kościół kochacie i służycie mu, umiejcie 

być niestrudzonymi głosicielami i ofi arnymi (…) wychowawca-
mi; w Kościele przeżywającym trudne próby wierności i pokusy 
dostosowywania się, bądźcie odważnymi świadkami i prorokami 
ewangelicznego radykalizmu (…); w Kościele, który wzywa do 
heroizmu świętości, odpowiadajcie bez lęku, ufając zawsze w 
miłosierdzie Boże. Pogłębiajcie waszą modlitwę, ukierunkujcie 
wasze postępowanie zgodnie z odwiecznymi wartościami Ewan-
gelii, pozwólcie się prowadzić Maryi Dziewicy, Matce Kościoła» 
(«L’Osservatore Romano», wyd. pol., 2008, nr 105, s. 1).

Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, członkowie Akcji Ka-
tolickiej! Przyjmijcie wezwanie do budowania Królestwa Bożego 
na ziemi. Bądźcie krzewicielami jego zasad w świecie. Stójcie 
mocno na straży katolickiego wzoru małżeństwa i rodziny, które 
są pierwszą szkołą miłości. Brońcie życia, które się w nich poczy-
na i każdego życia, aż do naturalnej śmierci. 

Budujmy w sercach i postawach ludzi królestwo miłości, 
którego Panem jest Jezus: «Króluj nam Chryste, Tyś nasz Wódz!/
Twych hufców my rycerze!/Modlitwą naszą Ty nas wiedź,/
Pozyskać dusze wierze. […]/Królestwo Boże, ku nam zstąp!/My 
oto walczyć pragniem,/Aż ziemi naszej całej zrąb/Do Bożych 
stóp upadnie» («Hymn Apostolstwa Serca Jezusowego»).

    

Piotr Fourier urodził się 30 listopada 1565 r. w Mirecourt w 
Lotaryngii (Francja) jako syn sklepikarzy handlujących tkanina-
mi. Od najmłodszych lat cały wolny czas poświęcał modlitwie 
i nauce. Szczególnie czcił Najświętszą Marię Pannę. Gdy miał 
piętnaście lat, ojciec wysłał go do nowego kolegium jezuickiego 
w Pont-ŕ-Mousson koło Nancy. Jego nauczyciele bardzo go cenili, 
pisali o nim: „Albo się modli, albo studiuje”.

W wieku 20 lat wstąpił w Chamouoy, niedaleko rodzinnej 
miejscowości, do klasztoru kanoników regularnych. Swoją po-
stawą pełną modlitwy i ascezy nie pasował do tego klasztoru, 
gdzie reguła była luźno traktowana. Zaproponowano mu trzy 
probostwa do wyboru, by się go pozbyć. Nie budzi zdziwienia 
to, że wybrał sobie plebanię w Matincourt. Było to miejsce, gdzie 
mieszkali ludzie o najniższych dochodach, a zepsucie i moralny 
upadek parafi an wymagał od Piotra ciężkiej pracy.

Piotr wiedział, że nieznajomość religii jest głównym powo-
dem niewiary i bezbożności w tej okolicy. Nie poprzestawał na 
głoszeniu płomiennych kazań w kościele, ale chodził do chaty do 
chaty, od domu do domu i cierpliwie tłumaczył prawdy wiary, 
wyjaśniając, na czym polega życie prawdziwie chrześcijańskie. 

Okoliczne dzieci dawaniem nagród zachęcał do uczęszczania na 
nauki. Doprowadził tym sposobem do tego, że ich rodzice sami 
też starali się poznać naukę Kościoła, by wiedzieć nie mniej niż 
ich latorośle. Często całe dni spowiadał, żeby wszyscy chętni 
mogli przyjąć Komunię świętą. Cieszył się takim posłuchem, 
że nawet gdy przychodził po swoich wiernych do karczmy, szli z 
nim bez oporu na nabożeństwa. W zdobywaniu dusz był nieprze-
jednany. Odwiedzał zatwardziałych grzeszników, padając im do 
nóg z błaganiem o nawrócenie. Czasem, by przekonać opornych, 
przynosił Najświętszy Sakrament i zaklinał ich, by uwierzyli w 
Boże miłosierdzie. Po upływie trzech lat jego parafi a należała 
do wzorowych. Niestrudzony Piotr, nazywany „ojcem z Matin-
court”, nawrócił swoją świątobliwością i naukami tysiące niedo-
wiarków i rozgrzał wiarę obojętnych. Kapłani sąsiednich parafi i 
chętnie zapraszali go na odpusty i uroczystości kościelne.

Piotr Fourier żył w czasach szerzącego się protestantyzmu. 
Zdawał sobie sprawę, że tylko właściwe nauczanie i wychowanie 
może powstrzymać tę ekspansję. Działania proboszcza nie ogra-
niczały się jedynie do życia religijnego. W okolicy mieszało wielu 
rzemieślników. Aby im pomóc i ukrócić praktyki lichwiarzy, 

9 grudnia –

 Święty Piotr Fourier, prezbiter
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utworzył bank kredytowy bez odsetek. Walczył też z ogólną nie-
wiedzą, tworząc bezpłatne szkoły dla chłopców. Nauką dziewcząt 
zajęły się siostry zakonne. Ten zakon był również jego dziełem. 
Zgłosiło się bowiem do niego kilka dziewcząt, które chciały żyć w 
dziewictwie i poświęcić się Panu. Po zastanowieniu i konsultacji 
z innymi pobożnymi ludźmi, przepisał owym dziewicom regułę 
świętego Augustyna i nazwał je „Kongregacją Matki Bożej” (No-
tre-Dame). W regule tego zakonu był obszerny rozdział o wycho-
waniu i nauczaniu młodzieży, któremu siostry kanoniczki ślubo-
wały poświęcić się w sposób szczególny. Już w 1600 r. powstał 
ich pierwszy klasztor, oddany pod opiekę Najświętszej Maryi 
Panny. Papież Paweł V zatwierdził kongregację w roku 1616. Za 
życia Piotra powstały 32 klasztory, które później pomnożyły się 
i wychowują miliony dzieci w wierze i chrześcijańskich cnotach. 
Obecnie zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre-Dame liczy 
ponad 3300 członkiń, które pracują w 
34 krajach. Są obecne także w Polsce, 
gdzie mają kilkanaście placówek.

Na Piotra Fourier spadło jeszcze 
jedno ważne zadanie. W 1621 roku 
papież polecił biskupowi diecezji Toul, 
aby w klasztorach kanoników regular-
nych przywrócił karność, a ten popro-
sił o pomoc w tym dziele ks. Fouriera. 
Piotr nie bez wahania podjął się tego 
trudnego dzieła. W tym celu zwołał 
najgorliwszych członków zakonu z kil-
ku klasztorów, nakłonił ich do ścisłego 
trzymania się świętej reguły. Reforma 
została przeprowadzona w części 
klasztorów; utworzono z nich osobną 
gałąź zakonu, którą papież Urban VIII 
zatwierdził pod nazwą „Kongregacji 
świętego Zbawiciela”. Piotr wstąpił 
do nowego zakonu i po trzech latach 

został wybrany na generała.
Po wybuchu wojny trzydziestoletniej, która ogarnęła także 

Lotaryngię, ksiądz Piotr z zakonem opuścił strony rodzinne i 
przeniósł się do twierdzy Grai. Gdy działania wojenne przesu-
nęły się na inne tereny, proboszcz wrócił do Matincourt, ale był 
już bardzo schorowany i osłabiony. Ostatnią Mszę św. odprawił w 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
Umarł dnia 9 grudnia 1640 r. Papież Benedykt XIII, uwzględnia-
jąc jego dar proroczy i cuda, jakie zdziałał za życia i po śmierci, 
beatyfi kował go 29 stycznia 1730 r. Kanonizowany został 27 maja 
1897 r. przez Leona XIII.

Mottem św. Piotra Fouriera, umieszczanym czasem na jego 
podobiznach, były słowa: nemini obesse, omnibus prodesse - nie 
szkodzić nikomu, być przydatnym dla wszystkich.

Urodziła się w Albissola Marina (Włochy) 27 maja 1811 roku. 
Tego samego dnia została ochrzczona oraz otrzymała imię Be-
nedykty. Była czwartą z licznego rodzeństwa. Rodzice wyrabiali 
ceramiczne naczynia stołowe. Zarobek był niewielki, a rodzina 
duża. Dzieci pomagały rodzicom. Ubóstwo nie przeszkadzało 

7 grudnia 
Święta Maria 
Józefa Rossello, dziewica

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)

jednak rodzicom wszczepić swoim dzieciom zdrowych zasad 
chrześcijańskich.

Benedykta wyróżniała się szczególnym nabożeństwem do 
Męki Pańskiej i do Najświętszej Maryi Panny. Miała serce wraż-
liwe na niedolę uboższych od siebie. Już we wczesnych latach po-
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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 

 

Tak o Słudze Bożym o. Rudolfi e opowiadają świad-
kowie, wspominając spotkania z nim. W ostatniej czę-
ści kazania wygłoszonego z okazji 70 rocznicy prymicji 
o. Rudolfa, o. Szczepan Praśkiewicz mówił też o dzia-
łalności Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa, które 
propaguje jego życie i działalność wspierając prace 
procesowe zmierzające do beatyfi kacji tego kapłana. 

Z pewnością pośród was jest wiele osób, które doświadczyły 
dobroci o. Rudolfa. Zmarł przecież tak niedawno, bo zaledwie 15 

Spotkania z nim prowadziły 
do Boga 

stanowiła być świętą. Dlatego wstąpiła 
do III Zakonu św. Franciszka.

Kiedy miała 19 lat, została przyjęta 
przez bezdzietne małżeństwo w Savo-
nie jako przybrana córka. Jej głównym 
obowiązkiem u państwa Monleone 
było doglądanie chorego przybranego 
ojca. Nadto wykonywała wszystkie 
zajęcia domowe. Pozostała tu 6 lat ku 
zadowoleniu rodziny. Kiedy jej przy-
brany ojciec umarł, pani domu zapro-
ponowała Benedykcie, by pozostała z 
nią na zawsze jako spadkobierczyni 
majątku. Dziewczę jednak odmówi-
ło, mając postanowienie wstąpienia 
do zakonu. Na przeszkodzie stanęła 
jednak śmierć rodziców i obowiązek 
zajęcia się młodszym rodzeństwem.

Benedykta miała już 26 lat, kiedy 
miejscowy biskup, Augustyn de Mari, 
ogłosił apel, aby pobożne niewiasty 
zgłaszały się do wychowania ubogiej młodzieży. Benedykta była 
pierwsza wśród zgłoszonych. Biskup otworzył skromny dom, w 
którym zamieszkała. Zamiarem biskupa było założenie nowej 
rodziny zakonnej, która na terenie jego diecezji zajęłaby się wy-
chowaniem opuszczonej dziatwy, a także chorymi i biednymi. 
Kiedy zgłosiło się kilkanaście dziewcząt, w 1837 r. biskup miano-
wał przełożoną Anielę Pescio, zaś Benedykcie powierzył funkcję 
mistrzyni nowicjuszek i administratorki. Wtedy to Benedykta 
otrzymała imię Maria Józefa. Instytut zaś otrzymał nazwę Córek 
Matki Bożej Miłosierdzia. W dwa lata potem siostry złożyły śluby 
wieczyste, a na przełożoną wybrano Marię Józefę. Odtąd przez 40 
lat dźwigała urząd przełożonej generalnej instytutu.

W rok potem zmarł biskup założyciel. Na szczęście zdołał 
jeszcze napisać regułę. Pod roztropnymi rządami Marii Józefy 

dzieło rozwijało się pomyślnie. Siostry założyły nowe domy 
nawet w Afryce i w Argentynie. Kiedy 7 grudnia 1880 roku Ma-
ria żegnała ziemię w otoczeniu ukochanych córek duchowych, 
zgromadzenie liczyło już 65 domów. Dzisiaj ma ich ponad 250, w 
których pracuje ok. 4000 sióstr. Prowadzą one sierocińce, szkoły 
podstawowe i średnie, szpitale, a nawet sprawują opiekę nad wię-
zieniami dla kobiet. Duch zgromadzenia streszcza się w słowach 
św. Zyty: „Serce przy Bogu, a ręce przy pracy”.

Beatyfi kacja Marii Józefy nastąpiła w 1938 roku, dokonał jej 
papież Pius XI. Do grona świętych włączył ją papież Pius XII w 
1949 roku. Jej relikwie spoczywają w kaplicy domu macierzyste-
go w Savonie.

lat temu. Znałem go również i ja, gdyż był moim wychowawcą 
w zakonie i dzisiaj cieszę się, że mogę zajmować się sprawą jego 
wyniesienia na ołtarze. Jestem wdzięczny waszemu drogiemu ks. 
proboszczowi Bogusławowi za zaproszenie mnie tutaj do was, 
aby was poinformować o procesie beatyfi kacyjnym o. Rudolfa, 
aby wspólnie z wami modlić się o Boże błogosławieństwo dla 
prac procesowych i o rychłe wyniesienie o. Rudolfa na ołtarze.

Moi drodzy, wiecie to dobrze, że do otwarcia procesu zmie-
rzającego do wyniesienia kogoś na ołtarze, potrzebna jest sława, 
potrzebna jest opina o jego świętości. A o. Rudolf już za życia 
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cieszył się opinią człowieka żyjącego świątobliwie, dlatego wiele 
osób prosiło go o modlitwę i pociechę duchową. Ta opinia wzmo-
gła się wraz z jego śmiercią i pogrzebem, w którym wzięły udział 
tłumy nie tylko wadowiczan, ale i ludzi różnego wieku i stanu 
życia przybyłych z dalekich nawet stron. Pogrzebowi temu prze-
wodniczył generał Zakonu Karmelitów Bosych z Rzymu. Wiele 
osób do dziś nawiedza grób o. Rudolfa na parceli karmelitańskiej 
wadowickiego cmentarza parafi alnego; składają tam kwiaty i 
zapalają znicze, powierzając Słudze Bożemu swoje życiowe tro-
ski i kłopoty, prosząc równocześnie Boga o jego wyniesienie na 
ołtarze.

I właśnie w tym celu powstało w Wadowicach Stowarzyszenie 
Przyjaciół o. Rudolfa, które szczególnie wspiera prace procesowe 
prowadzone pod patronatem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza 
przez waszego rodaka, ks. dr. Andrzeja Scąbra, kierownika Re-
feratu spraw beatyfi kacyjnych 
w Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie. Stowarzyszenie or-
ganizuje spotkania przyjaciół 
o. Rudolfa w rocznicę jego 
urodzin, święceń kapłańskich 
i śmierci; spotkania rozpoczy-
nające się modlitwą przy jego 
grobie z późniejszą Eucha-
rystią w kościele karmelitów 
bosych i agapą połączoną ze 
wspomnieniami i składaniem 
świadectw dotyczących opi-
nii świętości tego „kapłana z 
otwartymi oczami” i „specja-
listy od spotkania człowieka z 
Bogiem”, jak jest on nazywany; 
co więcej, w rocznicę święceń 
o. Rudolfa, w czerwcu orga-
nizowany jest od kilku lat w 
Wadowicach festyn ku czci Kandydata na ołtarze.

Moi drodzy, podejmowane są też inne inicjatywy o o. Rudol-
fi e mające na celu szerzenie opinii jego świętości. W wadowickim 
klasztorze urządzono miejsce pamięci o. Rudolfa z licznymi 
pamiątkami (zapraszam do zwiedzenia!), zorganizowano sesję 
kommemoracyjną z naukowymi referatami o tym świątobliwym 
kapłanie, przedłożono o nim rozprawy magisterskie na niektó-

rych uczelniach, napisano wiele artykułów, opublikowano folde-
ry, pocztówki, obrazki i przygotowano spektakle. Wyszły też o o. 
Rudolfi e poczytne książki i przygotowywane jest wydanie jego 
pism. Przed kościołem przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół 
o. Rudolfa rozprowadzają te materiały i książki o Słudze Bożym. 
Zechciejcie zainteresować się nimi. Można też wstąpić w szeregi 
tegoż Stowarzyszenia, o co można zapytać jego przedstawicieli.  

Kochani: świadkowie życia o. Rudolfa opowiadają, że spotka-
nia z nim zawsze prowadziły do Boga. Z pewnością także jego 
prymicje sprzed 70 lat, odprawione tutaj, w Łączanach, były dla 
waszych przodków okazją do sakramentalnego spotkania się z 
Bogiem. Niech podobnie będzie i dzisiaj dla nas, gdy te prymicje 
wspominamy i modlimy się o beatyfi kację o. Rudolfa. Jego prze-
sycone wiarą, nadzieją i miłością, przesycone cnotami teologalny-
mi życiowe orędzie, syntetyzuje modlitwa o jego wyniesienie na 

ołtarze, zatwierdzona 
przez ks. kard. Stanisła-
wa Dziwisza, naszego 
ordynariusza (im-
primatur, 3.06.2009, 
nr 1523). Pozwólcie, 
że ją teraz odmówię. 
Uczyńmy ją naszym 
dziękczynieniem Panu 
Bogu za to, że dał nam 
w o. Rudolfi e wiernego 
szafarza swoich tajem-
nic, że dał nam w nim 
orędownika, który 
przykładem własnego 
życia uczył nas nabo-
żeństwa do Matki Bo-
żej i do św. Józefa, który 
dostrzegał cierpiących i 
im pomagał, który był 

siewcą Bożego miłosierdzia i specjalistą od spotkania człowieka z 
Bogiem, który był niejako „Eliaszem” naszych dni, i ukierunko-
wywał nas na Boga, który często w naszym życiu nie tylko obok 
nas, jak obok proroka na górze Horeb „przechodził”, ale i do nas, 
do naszych serc, w Eucharystii i innych sakramentach, sprawo-
wanych nam przez o. Rudolfa – „przychodził”!

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)

W tym roku szóstego grudnia stają przed nami dwaj święci. 
Jeden z kart Ewangelii. Młody, liczący około trzydzieści lat. Syn 
doświadczonych, bo w podeszłych latach, rodziców Elżbiety i Za-

Święty do naśladowania
chariasza. Cudowne dziecko, od poczęcia przeznaczone do wiel-
kich dzieł. Asceta, mąż wyrzeczenia i modlitwy. Wielki autorytet 
moralny, wychowawca narodu, słynny kaznodzieja wzywający 
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do nawrócenia. To święty Jan Chrzciciel.
Drugiego znamy znacznie mniej. Wiadomości historyczne 

są bardzo skąpe. Św. Mikołaj był w początkach czwartego wieku 
biskupem Mirry i zasłynął z wyjątkowej dobroci. Przeszedł do 
kalendarza, i kto wie czy nie jest świętym, który ma najdłuższą 
listę zasług, o ile taka jest prowadzona w archiwach królestwa 
niebieskiego. Czyni bowiem dobro na Ziemi do chwili obecnej 
przez ręce niezliczonej ilości ludzi, którzy czasem nie mają na-
wet nic wspólnego z religią. Z okazji wspomnienia św. Mikołaja 
istnieje prawie powszechna mobilizacja do czynienia dobra, i to 
bezinteresownego dobra, którego celem jest wzbudzenie radości 
w sercach innnych ludzi.

Według legendy św. Mikołaj miał dyskretnie pomóc wyjść za 
mąż młodym dziewczynom pochodzącym z ubogiego domu. To 
gest prawdziwej dobroci, zatroskanej o to, by stworzyć drugiemu 
człowiekowi możliwość jego rozwoju. Dar św. Mikołaja nie był 
jedynie upominkiem, którego celem była radość obdarowanych, 
lecz była to realna pomoc w ułożeniu dalszego życia. Biskup Mir-
ry objawia typowo ewangeliczną koncepcję dobroci.

Świętość Jana Chrzciciela jest do podziwiania, świętość św. 
Mikołaja jest do naśladowania. Jan był dobrym człowiekiem, 
otrzymał jednak jeszcze dodatkową, trudną misję budzenia 
sumienia i dobroć jego serca została ukryta w surowej formie 
życia. Św. Mikołaj nie posiadał tego dodatkowego powołania. Był 
biskupem i chciał być dobrym pasterzem swoich wiernych.

Zestawienie tych dwu świętych pozwala zrozumieć wagę do-
broci w życiu chrześcijanina. Niewielu z nas posiada powołanie 
tak wyjątkowe, jak Jan Chrzciciel. Wszyscy natomiast jesteśmy 

wezwani do dobroci na miarę św. Mikołaja. Od tej dobroci nikt 
nie może być zwolniony. Ona należy do istoty chrześcijańskiego 
powołania. Dobrym można być zawsze i wszędzie. Żadna sytu-
acja zewnętrzna nie może uniemożliwić człowiekowi czynienia 
dobrze. Nigdy też nie ma tak, by nie miał czym ubogacić innych. 
Bo nawet jeśli zabrakłoby do dzielenia chleba, to można ubogacić 
drugiego dobrym słowem czy uśmiechem.

Być dobrym dla żony, dla męża, dla dziecka, dla matki — cóż 
to za sztuka? To jedno jest w zasięgu możliwości każdego czło-
wieka. Dobroć zależy tylko od nas, od nikogo więcej. Ktokolwiek 
chce być dobrym, może nim być zawsze i wszędzie. Możemy 
usprawiedliwiać naszą małą wiedzę nieudolnością naszych na-
uczycieli; materialną biedę — ubóstwem swoich rodziców; niepo-
wodzenia w pracy — pechem; brak większych osiągnięć w życiu 
— słabym zdrowiem, ale niczym nie potrafi my usprawiedliwić 
braku naszej dobroci.

Wspomnienie św. Mikołaja jest wezwaniem do doskonalenia 
tego najbardziej potrzebnego na co dzień odruchu ludzkiego 
serca, jakim jest dobroć. To na nią czekają dzieci w przedszkolu 
i starcy w domach opieki. To za nią są wdzięczne ekspedientki 
w sklepach i żołnierze w koszarach. To dobroć stanowi o atmos-
ferze pogody ducha w naszych domach, miejscach pracy i przy-
godnych spotkaniach w autobusie, pociągu, w kolejce po zakupy.

Są święci do podziwiania i są święci do naśladowania. Św. Mi-
kołaja może naśladować każdy. Dobroć zaś stanowi najprostszą 
i najpewniejszą drogę do królestwa niebieskiego.

Ks. Edward Staniek
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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)

7 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta De-
bata Okrągłego Stołu w ramach programu WF z Klasą. 
Uczniowie byli przygotowywani do debaty poprzez po-
gadanki na lekcjach wychowania fizycznego i godzinach 
wychowawczych. Pan wuefista przygotował specjalną 
gazetkę gdzie był opisany program, podano tematykę 
debaty i wypisane były kluczowe pytania nad którymi 
mieliśmy się zastanowić. Uczniowie pomagali w przy-
gotowaniu sali gimnastycznej i dekoracji na debatę.

Debata odbyła się w Sali Gimnastycznej, wzięło w niej udział 
58 osób. 48 uczniów z klas od II do VI, Pani Dyrektor, pięciu 
nauczycieli, oraz zaproszeni goście, Sołtys Marcyporęby, Prze-
wodniczący Rady Rodziców, dwóch radnych i dwie kandydatki 
na radnych gminy Brzeźnica.

Sportowy Okrągły Stół
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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)

Debatę prowadził nauczyciel wychowania fizycznego wraz 
z przewodniczącą szkoły, ja byłam sekretarzem i pisałam notatki 
a nasza Pani sekretarka robiła zdjęcia. Debata przebiegła w miłej 
atmosferze, każdy mógł zabrać głos.

Celem tego spotkania było zachęcenie uczniów do ćwiczenia 
na lekcjach wychowania fizycznego oraz wprowadzenie zmian, 
które mogłyby poprawić i uatrakcyjnić zajęcia.

Na początku, uczniowie przedstawiali mocne strony naszego 
WF-u. Jedni podkreślali miłą atmosferę, inni wyrażali zadowole-
nie, że w szkole organizowane są zajęcia SKS-u. Uczniom podoba 
się, że mają wpływ na wybór rodzaju zajęć realizowanych na go-
dzinie fakultetowej z wychowania fizycznego oraz, że mogą brać 
udział w wielu zawodach na terenie gminy. Uczeń z klasy szóstej, 
dodał, jak wiele się nauczyli, czego dowodem są liczne sukcesy 
w zawodach sportowych.

W dalszej części dyskusji uczniowie wypowiadali się na temat 
słabych stron naszego WF-u. Wielu uczniów było niezadowolo-
nych z tego, że mamy bardzo małą salę, niewiele większą od klasy, 
brakuje również piłek. Padały głosy, że za mało jest wyjazdów na 
basen, lodowisko, kompleksy sportowe czy na teren Orlika. Ktoś 
podsunął pomysł, aby utworzyć szkolne boisko wielofunkcyjne 
z bieżnią, narysowanymi liniami i z zamontowanymi mniejszy-
mi bramkami z siatką.

Aby zrealizować propozycje uczniów, na pewno będziemy 
potrzebowali wsparcia finansowego ze strony gminy. Uczniowie 

klasy szóstej zaproponowali organizację festynów i imprez oko-
licznościowych, na których można zbierać środki na poprawę 
bazy sportowej.

Uczniowie wybrali dwa zadania do realizacji w ramach pro-
gramu WF z Klasą w pierwszym semestrze będzie to „Zdrowe 
odżywianie” a w drugim „Ruch na przerwach i innych lekcjach”.

Następnie Pani Dyrektor oddała głos zaproszonym gościom. 
Radny gminy poparł pomysł utworzenia wielofunkcyjnego bo-
iska. Mówił, że powstają wstępne projekty, dzięki którym uda się 
zrealizować ten plan. Przewodniczący Rady Rodziców cieszył się, 
że doszło do tego spotkania. Zaproponował również utworzenie 
„Klubu Przyjaciół Marcyporęby”, co pozytywnie wpłynęłoby na 
naszą miejscowość. Pan Sołtys gratulował uczniom wielu sukce-
sów w zawodach sportowych, mimo nie najlepszych warunków 
do trenowania i ubogiego wyposażenia. Kolejna kandydatka na 
radną gminy mówiła o bardzo złym stanie sali gimnastycznej. 
Dodała również, że na cel rozbudowy sali można czerpać pienią-
dze ze zbiórki makulatury.

Mamy nadzieję, że po tej debacie większa część naszych propo-
zycji związanymi z zajęciami sportowymi będzie zaakceptowana 
i zrealizowana a wybrane zadania przyczynią się do promowania 
zdrowego stylu życia.

 Sekretarz
Weronika Wójcik

Mucharska Pielgrzymka 
Parafialna do Włoch c.d.

Dzień trzeci
 Wsiadamy do autokaru i jedziemy 

kawałek na dworzec kolejowy, aby 
przesiąść się do pociągu, którym po 
20 minutach dojeżdżamy do środka 
Wiecznego Miasta, czyli na słynną 
Stazione Termini. 
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widowni znajdowały się tam klatki dla zwierząt, pomieszczenia 
dla gladiatorów, szatnie, bufety. Do areny prowadziło 80 wejść, a 
wnętrze zostało tak skonstruowane, że można je było opuścić w 6 
min. W Colosseum nigdy nie mordowano chrześcijan. Te miały 
miejsce w Cyrku Nerona na Watykanie. Owszem, pomiędzy wal-
kami gladiatorów i polowaniami na dzikie zwierzęta odbywały 
się tutaj niezwykle okrutne egzekucje skazańców, bo rzymianie 
uwielbiali krwawe sceny.

W ogromnym tłoku idziemy w stronę Forum Romanum, mi-
jając wykopy nowej linii metra. Małgosia pokazuje nam kolejne 
fora, czyli rynki, w których znajdowały się sklepy, świątynie, ba-
zyliki, kolumny, z najpiękniejszą Trajana i wreszcie resztki, jakie 
pozostały po Forum Romanum. Dzięki Małgosi wiemy już, że 
trafić do mamra wywodzi się z nazwy więzienia mamertyńskie-
go, w którym cierpieli św. Piotr i Paweł. Wreszcie dochodzimy do 
kolejnego z siedmiu wzgórz rzymskich: Kapitolu.

Tu znajdują się budowle zaprojektowane w całości przez Mi-
chała Anioła. Pośrodku Pałac Nowy, dziś siedziba prezydenta 
Włoch, ale w 1797 siedziba legionów Dąbrowskiego. Przed pa-
łacem konny posąg cesarza Marka Aureliusza, który był wzorem 
dla B. Thorwaldsena, kiedy dla Warszawy rzeźbił pomnik księcia 
J. Poniatowskiego, stojącego dziś na Krakowskim Przedmieściu. 

Biegniemy z dworca lekko wystraszeni, bo Termini słynie z  
„działalności” zorganizowanej mafii kieszonkowców, mijamy po 
prawej stronie jedną z 5 bazylik watykańskich: Santa Maria Mag-
giore, w której znajduje się znany wszystkim obraz Matki Boskiej 
Śnieżnej. Obiecujemy sobie obejrzeć go później. Tymczasem 
zmierzamy do kościoła Św. Alfonsa. Jest to kościół oo redempto-
rystów, gdzie wysłuchamy porannej Mszy św. 

W głównym ołtarzu rozpoznajemy oryginalną ikonę Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, napisaną prawdopodobnie na górze 
Athos w IX w. Ikoną tą opiekują się oo redemptoryści. 

Po zakończeniu mszy św zmierzamy do Lateranu. Najpierw 
docieramy do Scala Santa, czyli Świętych Schodów. Według 
legendy jest to 28 stopni, po których Jezus wchodził do domu 
Piłata. 

Większość pielgrzymów mucharskich dzielnie i w zadziwia-
jąco szybkim tempie wspina się po tych stopniach na kolanach. 
Stamtąd idziemy pod platanami do Santa Croce in Gerusalem-
me. 

To tu zgromadzono relikwie, które św. Helena, matka cesarza 
Konstantyna odnalazła i przywiozła z Jerozolimy. Wedle tradycji 
znajduje się tu kawałek drzewa Krzyża św., tabliczka z napisem : 
INRI i gwoździe, którymi miał być przybity Jezus.

Wracamy, aby zwiedzić drugą bazylikę, należącą do Papieża: 
San Giovanni in Laterano: Św.Jana na Lateranie. Ta bazylika 
to „matka i głowa wszystkich kościołów chrześcijańskich”. Do 
XIVw. była siedzibą Papieży. Bazylika poświęcona jest dwóm 
świętym Janom: Chrzcicielowi i Ewangeliście. Jest przepiękna 
Zapamiętamy: kasetonowe złote sklepienie, złociste mozaiki 
w absydzie za ołtarzem głównym, przy którym mszę św. może 
sprawować tylko Papież i tylko w Wielki Czwartek.

Po tych przeżyciach estetycznych dano nam godzinkę na posi-
łek. Spędziliśmy ją prawie wszyscy kosztując lazanię lub pizzę w 
pobliskiej trattorii.

Popołudniu zwiedzamy największe zabytki starożytnego 
Rzymu w towarzystwie nadzwyczajnej przewodniczki: Małgosi 
Walczak.

Stoimy w cieniu pod Colosseum i słuchamy historii tej niezwy-
kłej budowli, którą wybudowali cesarze z dynastii Flaviuszy w I w. 
n.e. Jest to duża, eliptyczna budowla o długości 188 m i szerokości 
156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z pojemną widow-
nią, która mogła pomieścić od 45 do 50 tysiący widzów. Oprócz 
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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 

Po obu stronach placu mieszczą 
się muzea kapitolińskie z prze-
bogatymi zbiorami sztuki. Z 
placu prowadzą schody Michała 
Anioła wprost na Plac Wenecki. 
W bok od tego placu stoi ogrom-
niasta budowla, czyli tzw. Ołtarz 
Ojczyzny z Grobem Nieznanego 
Żołnierza i Pomnikiem króla 
Wiktora Emanuela. Rzymianie 
wyśmiewają tę okropną, nadętą 
budowlę i nazywają ją maszy-
ną do pisania lub tortem z bitą 
śmietaną.

Plac wenecki słynie z trzech 
pałaców: Palazzo Venezia, 
który w czasie ostatniej wojny 
był siedzibą Mussoliniego. To 
ze środkowego balkonu Duce 
wygłaszał swoje przemówienia. 
Po drugiej stronie znajduje się 
dom, w którym mieszkał mistrz 
nad mistrze: Michał Anioł, zaś 
w środkowym pałacu mieszkała 
matka Napoleona. 

Wraz z Małgosią zmierzamy w 
stronę Piazza della Rotonda, ale 
po drodze wchodzimy najpierw 
do wspaniałego kościoła oo dominikanów, p.w. Santa Maria 
sopra Minerva. Kościól powstał na starożytnej świątyni bogini 
mądrości Minerwy. Jest ogromny i przebogaty. Podziwiamy w 
nim : posąg Chrystusa dłuta Michała Anioła, grobowiec św. Ka-
tarzyny ze Sieny, patronki Włoch, ołtarz naszego świętego : Jacka 
Odrowąża, dominikanina.

Przed kościołem znajduje się oryginalna rzeźba słonia dźwiga-
jącego na grzbiecie egipski obelisk.

Kolejną świątynią jest jezuicki kościół św. Ignacego Loyoli. 
Na sklepieniu znajduje się słynny iluzjonistyczny fresk jezuity 
Andrei Pozza., który przedstawia otwierające się przed ojcem 
Ignacym Lolyolą niebo. Te malowidła oglądamy też w lustrze, 
stojącym na podłodze. Wybitnym dziełem jest także fałszywa 
kopuła, namalowana na płótnie przez tegoż artystę.

Stamtąd biegniemy już do pobliskiej Piazza della Rotonda, 
pełnej kawiarnianych stolików ustawionych przed Panteonem 

.Ten Panteon to kolejny cud sztuki starożytnej .Jest największą 
budowlą kopułową na świecie. Prostota i regularność budowli, 
piękno poszczególnych elementów, znakomity materiał kon-
strukcyjny kopuły(tuf), nadają całemu jej wnętrzu majestatyczny 
charakter. Niestety nie udało nam się wejść do wnętrza Pante-
onu, w którym trwała Msza św., więc klucząc uliczkami, po paru 
minutach znaleźliśmy się przed Fontanną di Trevi. Fontanna 
przysłonięta rusztowaniami, zatem zamiast rzucać monetę do 
pustego basenu, wykorzystaliśmy czas oczekiwania na Padre Ma-
rio i Christoforo zajadając najlepsze lody w Rzymie. Spoglądali-
śmy też z nadzieją na okna jednego z budynków, gdzie podobno 
mieszka Zośka Loren, ale się nam nie ukazała.

Robiło się późno, poszliśmy w górę kolejnego rzymskiego 
wzgórza, Kwirynału i czekaliśmy na autobus, którym dojechali-
śmy na Stazione Termini. 

Cdn.

Jak świadczymy o miłości do Jezusa?
Jak służymy Kościołowi?

W minioną niedzielę, pierwszą niedzielę adwentu, 
wysłuchaliśmy listu, zapowiadającego Rok Ży-
cia Konsekrowanego. To z woli Ojca Świętego 

Franciszka, w całym Kościele będzie trwał taki rok. Okazją 

do obchodów tego roku jest 50 rocznica dekretu soborowego 
Perfectae Caritatis o odnowie życia konsekrowanego w Ko-
ściele. Będzie przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, 
nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Ogłaszając 
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ten rok Papież powiedział: „życie konsekrowane jest 
złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku 
pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy 
też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości 
i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych 
domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, 
która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami 
Boga”.

Po odczytaniu listu, Ksiądz Proboszcz, podane wy-
żej hasło wyjaśnił i rozwinął w odniesieniu do powołań 
z naszego środowiska. O ludziach powołanych powie-
dział, że są Oni sercem Kościoła. Nasze życie codzienne 
– wypełnianie swojego powołania, pełne jest trosk i 
problemów. Tak i życie konsekrowane jest trudne i 
złożone. Podany wśród wielu innych, przykład powo-
łania do życia zakonnego Siostry Ireny - Karmelitanki, 
pochodzącej z naszej wspólnoty parafialnej, może 
świadczyć o tym, że i spośród nas wyszły powołania do 
życia konsekrowanego. Ukryte, bo jak inaczej nazwać 
takie powołanie, które rodzi się po latach kształcenia 
i dobrej pracy, kiedy decyzję podejmuje osoba dojrza-
ła. Wybiera takie a nie inne zgromadzenie zakonne. 
Klauzura klasztoru polega na tym, że Karmelitanki 
nieustannie poszukują Boga w samotności. Samotność 
ta jest jakby odejściem na pustynię. Ten rodzaj życia 
naśladuje Chrystusa kontemplującego na górze. W 
czasie odwiedzin rozmawia się w pewnej odległości, a 
przestrzeń oddzielającą mówiących, wypełniają kraty. 
Dlatego Papież Franciszek, głosem wszystkich konse-
krowanych mówi: Razem dziękujemy Ojcu, który nas 
powołał do pójścia za Jezusem w pełnym posłuszeń-
stwie Jego Ewangelii i w służbie Kościołowi oraz wlał 
w nasze serca Ducha Świętego, dającego nam radość 
i sprawiającego, że świadczymy całemu światu o Jego 
miłości i Jego miłosierdziu.

W języku potocznym mówi się, że trzeba być świę-
tym, aby wytrwać w tak trudnym powołaniu zakon-
nym. Kryteria oceny, kto jest prawdziwym świętym 
ustala Watykan. Mamy świętych na różne okazje, 
problemy, choroby. Święci stanowią ogniwo łączące 
nas z Panem Bogiem. W okresie Adwentu szczególnie 
podkreślamy rolę Maryi, królowej miłości i miłosier-
dzia. 

Jak ważna jest ta łączność, niech świadczy może 
zwykła ale jakże wymowna anegdota o tym jak do nie-
ba zaczęły przybywać niepożądane osoby. Kiedy Jezus 
upominał Świętego Piotra, kogo wpuszcza, On odpo-
wiedział: To nie moja wina, odprawiam ich z kwitkiem 
spod bramy, ale Twoja Matka przemyca ich od zaplecza. 
O Roratach będziemy jeszcze pisać, wszak zaświecono 
dopiero pierwszą świecę w pięknie wykonanym wieńcu 
roratnim. Dziś chcemy tylko napisać o licznej obecno-
ści dzieci wraz ze swoimi bliskimi.

Patrząc na zapaloną świecę –RORATKĘ, pojawia się 
też refleksja, że świętość i aureola nie są zarezerwowane 
tylko dla świętych z witraży. Może i wśród mieszkań-
ców małych miejscowości, takich jak nasza wioska, 
byli, są i będą nieoficjalni święci. Ludzie, którzy chodzą 
do kościoła, którzy po prostu kochają Boga i innych 
ludzi, choć nie przelewali za nich krwi. 

BŁ 
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem „Żyjmy zdrowo bez nałogów” organi-
zowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brzeźnicy. Konkurs plastyczny to jeden z 
elementów akcji profilaktycznej, która miała na celu uwrażli-
wienie dzieci na problematykę szkodliwego wpływu nałogów 
na zdrowie. Uczniowie przedstawili w formie plastycznej swoje 
wyobrażenia na temat zgubnego dla zdrowia wpływu alkoholu, 
nikotyny, narkomanii, złego odżywiania. Na konkurs wpłynęło 
bardzo dużo prac plastycznych. 

W kategorii klas I-III praca uczennicy klasy I Kingi Kozy 
zdobyła III miejsce.  Wszyscy uczniowie otrzymali za udział w 
konkursie elementy odblaskowe.

„ŻYJMY ZDROWO BEZ NAŁOGÓW”

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. 

13 grudnia 

Święta Łucja, dziewica i męczennica
Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Najstarszy żywot św. 

Łucji pochodzi z V wieku. Według niego Święta miała pocho-
dzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla pewnego 
młodzieńca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z 
pielgrzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić 
zdrowie dla swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i 
przepowiedzieć śmierć męczeńską. Doradziła jej też, by przy-

gotowała się na czekającą ją ofiarę. Kiedy więc Łucja powróciła 
do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność 
ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości. Gdy wkrótce 
wybuchło prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki 
zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie 
załamały bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo 
się to 13 grudnia ok. 304 roku. Święta miała 23 lata (lub 28, bo w 
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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 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Pilnie poszukiwani: św. Jan Paweł II, św. Katarzyna z Aleksandrii, 

św. Krzysztof, św. Dominik Savio, św. Jadwiga, św. Bakhita … 
Nagroda za odnalezienie: Życie wieczne!

Jak co roku w październiku przypominaliśmy sobie nauczanie św. Jana Pawła II w 
ramach odbywającego się Dnia Papieskiego. Tegoroczny Dzień Papieski był już XIV- 
tym, a jego tematem przewodnim było hasło „Świętymi bądźcie!” Zastanawiając się, 
w jaki oryginalny sposób uczcić naszego Wielkiego Polaka, przypomnieć przy tym 
Jego nauczanie dotyczące świętości i zaprezentować uczniom życiorysy świętych Ko-
ścioła – wpadłam na pomysł, aby uczniowie klasy II A naszego Gimnazjum przygo-

Poszukiwani Święci!

życiorysach można spotkać rok 286 jako datę urodzenia).
Legenda ozdobiła heroiczną śmierć św. Łucji pewnymi szcze-

gółami, których autentyczność trudno sprawdzić. Święta miała 
być m.in. wiedziona na pohańbienie do domu publicznego, ale 
żadną siłą nie mogli oprawcy ruszyć jej z miejsca, nawet parą wo-
łów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej nie tknął. 
Sędzia wtedy w obawie rokoszu skazał ją na ścięcie. Jednak i to 
przeżyła. Przyniesiona do domu, poprosiła jeszcze o Komunię 
świętą i dopiero po jej przyjęciu zmarła. Autor opisu jej męczeń-
skiej śmierci zostawił nadto przepiękny dialog Świętej z sędzią, 
swego rodzaju arcydzieło nauki moralnej ku zachęcie chrześcijan 
i ich podbudowaniu.

Posiadamy tak mało informacji o św. Łucji, że niektórzy hi-
storycy byli skłonni wykreślić ją z Martyrologium Rzymskiego. 
W roku 1894 znaleziono jednak w Syrakuzach na cmentarzu św. 
Jana starożytny napis w języku greckim, który orzeka, że grób 
ten wystawiła swojej pani Łucji niejaka Euschia.

Relikwie św. Łucji były mię-
dzy rokiem 1204 a 2004 prze-
chowywane w Wenecji, która 
po 800 latach zdecydowała się 
je „wypożyczyć” Syrakuzom. 
Imię Łucji od czasów św. Grze-
gorza Wielkiego wymienia 
się w Kanonie rzymskim. Jest 
patronką Szwecji oraz Tole-
do; ponadto także krawców, 
ociemniałych, rolników, szwa-
czek, tkaczy; orędowniczką w 
chorobach oczu.

W Skandynawii otoczona 
jest wielkim kultem. Jej wspo-
mnienie jest świętem światła, 
kiedy to dzieci zgodnie z trady-
cja idą w pochodzie prowadzo-
nym przez dziewczynę w wień-

cu z zapalonymi świecami na głowie. Tradycja wróżb w dzień św. 
Łucji spotykana jest także w innych krajach, choćby u słowackich 
górali. Polscy górale także pamiętają o św. Łucji - od tego dnia 
przepowiadają pogodę na cały kolejny rok. Jest to również trady-
cyjny dzień rozpoczęcia przygotowań do Godów.

W ikonografii przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej 
niewiasty z palmą męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży 
para oczu. Według bowiem dawnej legendy miała mieć tak duże 
i piękne oczy, że ściągała nimi na siebie powszechną uwagę. Wi-
dząc zachwyt nawet u oprawców, kazała sobie oczy wyłupić. Na 
tę pamiątkę w dzień jej dorocznego święta w Syrakuzach niesie 
się na drogocennej tacy „oczy św. Łucji”. Św. Łucja była tak dalece 
czczona jako patronka od chorób oczu, że nawet Dante modlił się 
do niej, kiedy zaczął chorować na oczy (Raj, Pieśń 32, 136). Atry-
butami św. Łucji są: lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u 
stóp; na tacy oczy, które jej wyłupiono; sztylet.
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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 

towali zadania o świętych… 
Zadanie – cóż, to nic nowego! Już 

widziałam entuzjastyczną reakcję – 
ZNOWU!!!! NIE!!!! Mamy przepisać z 
netu życiorys! Szkoda naszego czasu na 
pisanie, a pani na sprawdzanie! Oczy-
wiście reakcja (w realu) była taka, jak w 
moich wyobrażeniach – gdy pomysł zaprezentowałam uczniom. 

Trzeba było więc wymyśleć coś  innego, bo zadanie powinno 
być…

Ostatecznie praca polegała na sporządzeniu listu gończego o 
wybranym przez ucznia świętym. Na początku uczniowie, korzy-
stając z Internetu i zasobów biblioteki mieli sporządzić rysopis 
świętego – czyli przeglądnąć zdjęcia, obrazy, ilustracje – aby móc 
określić cechy jego wyglądu (fizyczności), tj. wiek, wzrost, kolor 
włosów, kolor skóry itd. Po drugie należało skupić się na życiu i 

dokonaniach świętego, dlaczego został 
przez Kościół ogłoszony świętym – a 
więc dlaczego jest poszukiwany. Na ko-
niec należało wyznaczyć nagrodę, jaka 
czeka każdego, kto odnajdzie poszuki-
wanego czyli  będzie go naśladował w 
swoim życiu. Nagrodą dla wszystkich 

uczniów za „schwytanie” w swoim życiu świętego okazało się 
życie wieczne.

Zadania okazały się wyzwaniem dla uczniów, a ich praca przy-
niosła  ciekawe efekty. Prace gimnazjalistów zaprezentowaliśmy 
na szkolnej gazetce, aby każdy uczeń  naszej szkoły mógł w inny, 
oryginalny sposób zapoznać się z życiorysem świętych, naszych 
patronów. 

I. Kondela

Imieniny Ks. Proboszcza
Zgromadziły w sobotni wieczór 

na Mszy św. w intencji Czcigodnego 
Solenizanta-ks. Janusza Sołtysa, wie-
lu parafian. Po Mszy św. i wspólnej 
modlitwie przyszła pora na życzenia 
i kwiaty. Składali je przedstawicie-
le różnych grup. Dzieci zaśpiewały 
„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże...”, 
zaś młodzież „ Życzymy, życzymy”. 
Przemawiały także panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich, które wyraziły 
wdzięczność ks. proboszczowi za „ go-
spodarską dbałość o obiekty w naszej 
parafii” i za pobożność. Powiedziały 
też m.in.” Niech Twoja, Księże soleni-
zancie, praca przynosi obfite owoce i 
jednoczy parafię w jedną Chrystusową 
Owczarnię”. Byli także z życzeniami 
przedstawiciele chóru, którzy zwró-
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cili się do Ks. proboszcza takimi słowami: 
„Dzień radosny, dzień jedyny! Dziś są Pro-
boszczu Twoje imieniny. Z głębi serca, serca 
radosnego, pragnę życzyć od chóru Księdzu 
życia wspaniałego. Bez stresu, kłopotów, bez 
napięć, choroby i wstrząsów- w spokoju su-
mienia, ufności i głębokiej wierze. A szczę-
śliwe życie właśnie stąd się bierze.” Życzenia 
wyrazili także przedstawiciele Wspólnoty 
Poranka. Ks. proboszcz, jak zwykle żartobli-
wie skomentował te życzenia, stwierdzając, 
że już nadrobiliśmy je na co najmniej dwa 
lata, gdyż w tym roku przyjmował życzenia 
z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa 
oraz urodzinowe. Wszystkim serdecznie po-
dziękował za pamięć, a po Mszy św. zaprosił 
na imieninową kawę.



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

7 grudnia 201442 

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

 437 grudnia  2014

Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

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)

Powiedział w czasie kazania niedzielnego ks. Longin Płachta, 
jezuita, adwentowy rekolekcjonista. Tutaj właśnie, tradycyjnie już, 
od pierwszej niedzieli adwentu parafianie przeżywają te ćwiczenia 
duchowe. Ks. Longin zachęcał wiernych do skorzystania z tego cza-
su , który jest darem, dla pogłębienia swojej relacji z Panem. A oto 
pierwsza część niedzielnego słowa.

Te rekolekcje
są darem ...

24.11.2014 r. gościli w naszej szkole „wysłannicy Inków”, czyli 
„Trio Kurakas” - zespół muzyczny z Łódzkiego Biura Koncerto-
wego „Wirtuoz”, który zabrał uczniów szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum w muzyczną podróż po krajach Ameryki Południo-
wej i Środkowej. Zespół tworzą trzej znakomici muzycy: Mirko 
Fernandez Snachez, Rafael Alfaro Alvarado (rdzenni Peruwiań-
czycy) oraz Polak - Maciej Malec - wirtuoz gry na puzonie. Ar-
tyści zagrali i zaśpiewali szlagiery muzyki latynoskiej: La Cura-
racha, Guantanamera, La Bamba, Macarena. Podczas koncertu 

Spotkania z muzyką w ZPO w Rudniku
uczniowie zostali też pokrótce zapoznani z tradycją, kulturą, 
obyczajami mieszkańców Boliwii, Peru, Ekwadoru, Meksyku, 
byli zapraszani przez muzyków do aktywnego udziału w wy-
stępie na scenie – gry na charakterystycznych dla ludów Ame-
ryki Łacińskiej instrumentach, takich jak: zamponias, chajchas, 
charango, bongosy czy fletnia Pana. Wspólne zabawy, konkursy 
z nagrodami, podrygiwania w rytmie największych przebojów 
muzyki latynoskiej, były świetną okazją do dobrej zabawy oraz 
niezapomnianym wrażeniem artystycznym. (A./Ch.)
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Bracia i siostry, całym moim sercem, 
całą moją duszą was witam w tę pierwszą 
niedzielę Adwentu, na progu tych naszych 
świętych, adwentowych rekolekcji czyli ćwi-
czeń duchowych. Jeżeli mówię, że witam was 
sercem, to wiecie, co to znaczy – to znaczy, 
że witam was z miłością. Bo serce zawsze 
symbolizuje miłość. Witam was z tą Bożą, 
Chrystusowa miłością i z radością. Cieszę się 
ogromnie, że Pan Jezus posłał mnie tutaj, do 
was, do tej parafii, żebym nie ja wam dawał 
rekolekcje, ale bym je wspólnie z wami prze-
żywał; tak powinno być. 

Kierunek przepowiadania w moim życiu 
zawsze był ten sam. Najpierw zawsze kieruję 
te słowa do siebie, a później do tych, których 
Pan Jezus stawia na mojej drodze misyjnej, 
rekolekcyjnej, kapłańskiej. Tak więc miejcie 
tę świadomość, że razem będziemy tutaj 
przeżywali te święte rekolekcje. 

Moi drodzy, program tych rekolekcji na 
pewno znacie. Codziennie będę przypomi-
nał go na dzień bieżący. (...) Moi drodzy, 
zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tych rekolekcjach; żeby 
nie było tak, że tylko w niedzielę będziecie uczestniczyć, a w ty-
godniu już nie, bo czas nie pozwala... Nie, kochani, nie – skorzy-
stajcie z tego czasu. I nie patrzcie na rekolekcje czy na misje jak na 
jakiś ciężar – że to obowiązek, że coś musicie. Spójrzcie na to jak 
na dary Bożego Serca. Te rekolekcje są darem Bożej miłości dla 
was, dla waszego dobra. Pan Bóg tych rekolekcji nie potrzebuje; 
my je potrzebujemy, byśmy stali się lepsi, cudowniejsi,. Wspanial-
si. Niech do każdego z nas przybliży się królestwo Boże, króle-
stwo miłości, byśmy już tu na ziemi byli szczęśliwi. 

Kochani, nauki nie będą długie. Oczywiście, zawsze podczas 
rekolekcji czy misji nauki są dłuższe od niedzielnych homilii, ale 
postaram się was nie zanudzić. Lubię głosić kazania obrazowo. 
Sam Pan Jezus nauczał przede wszystkim na konkretnych przy-
kładach, za pomocą przypowieści. A kto ma być dla mnie Mi-
strzem w przepowiadaniu jak nie Jezus Chrystus? 

W jednej małej parafii też były rekolekcje (co prawda wielko-
postne). Świątynia była niewielka i ławki stały blisko ambony. 

Przyjechał tam kapłan, który głosił naprawdę głębokie i mądre 
nauki. Niestety, sposób podania tego był bardzo nieciekawy. Sta-
wał przy ambonce, jak ja teraz, zamykał oczy i wygłaszał kazanie 
– na jednym tonie, jakby odtwarzał nagranie; recytował wszyst-
ko, co miał ludziom do powiedzenia. Któregoś, bodajże trzeciego 
dnia, na nauki wieczorne przyszło starsze małżeństwo. Usiedli w 
pierwszej ławce, blisko ambonki. Dziadek, zmęczony po całym 
dniu pracy, słuchał, słuchał, słuchał aż głowa mu opadła na pierś 
i zasnął. To że zasnął, to pół biedy – zaczął jeszcze do tego chra-
pać. Chrapanie to stawało się coraz głośniejsze. W końcu zaczęło 
to przeszkadzać księdzu prowadzącemu rekolekcje. W końcu nie 
wytrzymał, przerwał to kazanie i zwrócił się do żony śpiącego 
staruszka:

- Proszę pani, pani mąż nie dość, że śpi, to jeszcze chrapie i 
strasznie mi to przeszkadza. Proszę go obudzić. 

- Proszę księdza, niech go budzi ten, kto go uśpił...
Cdn. 
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

W ubiegłą niedzielę roz-
począł się Adwent, ale tu 
w Skawinkach, wspólnota 
parafialna przeżywała ten 
początek nowego roku litur-
gicznego w sposób szczegól-
ny, ponieważ właśnie w tym 
dniu dziękowała Opatrzno-
ści Bożej za pięknie odno-
wioną świątynię. Msza św. 
dziękczynna pod przewod-
nictwem ks. bp. Jana Zająca 
rozpoczęła się o g. 11 przed 
nową, piękną, drewnianą, 
polową kaplicą. Tam powitał 
ks. biskupa ks. proboszcz 
Adam Szczygieł oraz przed-
stawiciele parafii. Po powi-
taniach ks. biskup odmówił 
modlitwę dziękczynną za 

Dziękczynienie
za odnowienie świątyni

odnowienie świątyni i na-
stępnie ruszyła procesja 
wokół kościoła, w czasie 
której bp Jan kropił wodą 
świeconą odremontowane 
ściany. Procesja weszła 
do wnętrza i rozpoczęła 
się uroczysta Msza św. 
Poniżej bliższa relacja. 

 
Powitanie ks. probosz-

cza Adama 

Radujemy się, że jest z 
nami Ksiądz Biskup, że roz-
poczynamy z nim Adwent, 
nowy rok liturgiczny, że roz-
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poczynamy ten liturgiczny okres od poświęcenia odnowionego 
kościoła i nowego ołtarza polowego. Radujemy się, że są z nami 
księża związani z tą parafią: poprzedni proboszcz, ks. kanonik 
Krzysztof Chromy, ksiądz prałat z Porąbki, najstarszy ksiądz Ar-
chidiecezji Krakowskiej, ksiądz prałat Stefan Misiniec z Kalwarii 
Zebrzydowskiej, ojciec Antoni z klasztoru. To wielka radość, że 
razem możemy sprawować Eucharystię, razem modlić się, razem 
rozpocząć Adwent, by spotkać Chrystusa, by na ołtarzu złożyć 
nasze serca pełne szczególnego oczekiwania i wdzięczności za 
Jego dary. 

Przedstawiciele Parafii

Eminencjo, czcigodny biskupie Janie! 
W imieniu wspólnoty parafialnej serdecznie witamy Cię w 

naszej parafii. Zgromadziliśmy się tu dzisiaj, aby prosić Cię o 
poświęcenie odremontowanego kościoła. Prawie 60 lat temu 
mieszkańcy Skawinek zapragnęli mieć kościół u siebie i to swoje 
pragnienie zrealizowali. Przenieśli i wyremontowali tę zabyt-
kową świątynię z Przytkowic. Ta świątynia wiernie nam służy. 
Gromadzimy się tu na modlitwie i chwalimy Boga. Ale jak każdy 
budynek, wymaga też troski, odnowy. Na apel księdza probosz-
cza z ochotą włączyliśmy się w to dzieło odnowy. Obecnie cieszy-
my się, że mamy to miejsce, gdzie możemy chwalić Boga, bo – jak 
powtarza nasz ksiądz proboszcz – to, co jest na chwałę Bogu, 
musi być najpiękniejsze. Ale też chcemy po prostu, po ludzku 
dobrze się tu czuć, żeby ta świątynia cieszyła nasze oczy. Staje-
my też przed kaplicą, która została przygotowana przez stolarzy 
naszej parafii, którzy pokazali swój kunszt na chwałę Boga i dla 
naszego dobra. 

Tak jak tu stoimy – od najmłodszych do najstarszych – ser-
decznie prosimy Cię, Ekscelencjo, o Twoje błogosławieństwo, 
modlitwę i słowo. 

Kazanie księdza biskupa Jana Zająca

Czcigodni Bracia Kapłani z Księdzem Prałatem, Jubilatem!
Kto nie był ze mną, może nie widział, w jakiej formie jest 

przeszło stuletni kapłan! 75 lat kapłaństwa. Trzeba to zaznaczać, 
podkreślając i wielkość, i znaczenie tego święta, jakie przeżywa ta 

parafia, ta wspólnota parafialna. 
Drodzy Parafianie, Wy – najmłodsi, Wy – dorastający, a 

przede wszystkim Wy – którzy tworzycie tę parafię, którzy tu 
pracujecie, modlicie się, cierpicie i budujecie królestwo Boże! Wy, 
którzy zbudowaliście ten kościół. Ktoś zauważył, że pracowały na 
to całe pokolenia. Tak, ale ważna jest też Wasza troska o wygląd 
zewnętrzny świątyni; świadczy ona o tym, że jest ona budowana 
także przez Was. Za to należy się Wam wielkie podziękowanie. 
To świadczy o tym, że troszczycie się o to, ażeby ta świątynia była 
i piękna – tak fizycznie, jak i pięknością duchową. Trzeba nam 
wciąż wracać do początków tej świątyni. Trzeba nam przypo-
minać wielką troskę całych pokoleń, które tam w Przytkowic, a 
teraz tu, w Skawinkach troszczą się o to, ażeby to był prawdziwy 
dom Boży, w którym mieszka Bóg. Dom, który jest nie tylko do-
mem Bożym, ale domem każdego z nas. 

Tak pięknie się składa, że dziś rozpoczynamy nowy czas 
– nowy rok kościelny, czas Adwentu, który przygotuje nas do 
przeżywania jakże radosnych, rodzinnych świąt Bożego Naro-
dzenia. Ale też przygotowuje nas na to spotkanie z Bogiem, gdy 
staniemy przed Chrystusem Sędzią, gdy będziemy odchodzić z 
tego świata, a przede wszystkim wówczas, gdy Chrystus przyj-
dzie po raz drugi na ziemię, na sąd ostateczny. Dlatego bądźmy 
wdzięczni Duchowi Świętemu, który dzisiaj nas tu zgromadził, 
przekazał święte Słowo Boże. .  

Kto pilnie słuchał, mógł wyczytać, mógł przyjąć to wielkie za-
troskanie samego Boga o każdego człowieka. O każdego i to nie 
tylko jako członka wspólnoty. O każdego z nas Bóg Przedwieczny 
troszczy się, byśmy przechodząc przez tę ziemię doszli na końcu 
do domu Ojca w niebie. Dlatego zatrzymajmy się chwilę i jesz-
cze raz przyjmijmy słowo Boże. Otwierajmy umysły, a przede 
wszystkim otwierajmy nasze serca, aby to słowo Boże do nas 
dotarło i aby dokonało w nas tej przedziwnej przemiany – by na-
sze ludzkie życie stawało się coraz bardziej podobające się Bogu. 
Troszczmy się o to, aby przyjęte dzisiaj słowo Boże przemieniało 
nas, aby odnawiało naszego ducha w tej przedziwnej pielgrzymce 
do domu Ojca. 

Dlatego najpierw przypomnijmy sobie, jak wołał do nas, pro-
rok Izajasz, modląc się: 

Tyś, Panie, naszym Ojcem, „Odkupiciel nasz” to Twoje imię 
odwieczne. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokole-
nia Twojego dziedzictwa. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie 
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nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. My wszyscy opadliśmy 
zwiędli jak liście, a nasze winy poniosły nas jak wicher. I dalej wzy-
wa nas prorok, abyśmy się modlili: Nikt nie wzywał Twojego imie-
nia, nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie. A jednak, Panie, Tyś 
naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Dziełem rąk 
Twoich jesteśmy my wszyscy. 

To błaganie człowieka, który ma świadomość, że jest slaby. A 
któż z nas nie przyznaje się do tego, że nieraz jest jak ten zwiędły 

liść, że nieraz jesteśmy w naszym życiu zagubieni. Trzeba, aby 
stawać w obecności Boga, który jest naszym Ojcem, który prze-
bacza, który okazuje swoje miłosierdzie. I dlatego za psalmistą 
niech każdy z nas wola: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie! 

Dzisiaj jesteśmy tu po to, aby zacząć ten czas odnowy naszego 
życia. Na czym będzie ona polegać? Na tej trosce, ażeby popra-
wiać się i poprzez modlitwę, i przez udział we Mszy świętej ro-
ratniej. To prośba skierowana nie tylko do dzieci, ale do każdego 
z nas, by święty czas rorat był czymś tak normalnym, a przede 
wszystkim czymś tak bardzo budującym nas, że jesteśmy gotowi 
przyjąć Chrystusa Pana, że przygotowujemy się przez odnowie-
nie swego serca. A gdy przyjdzie czas i Bóg okaże swe miłosier-
dzie w sakramencie pokuty, my będziemy gotowi stanąć przed 
Nim i usłyszeć te słowa: Jesteś moim dzieckiem i tobie przeba-
czam grzechy. Bądźmy odtąd razem. Zbliż się do mojego Syna, 
który przychodzi...

I oto Pan Jezus dzisiaj naprawdę staje między nami i wy-
powiada jakże mocne słowa – jakby bił na alarm: Uważajcie i 
czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie! Odczuwamy 
w tym jakieś wielkie zatroskanie Pana Jezusa o każdego z nas. A 
Pan Jezus przecież jest wśród nas. I On doskonale wie, co kryje 
się w naszych sercach; jak otoczeni jesteśmy różnego rodzaju nie-
bezpieczeństwami. I trzeba, abyśmy byli czujni. Wyraźnie mówi 
Pan Jezus: Uważajcie! On przestrzega, że niebezpieczeństwo jest 
bardzo blisko i przez nieuwagę można stracić to, co jest najcen-
niejsze w człowieku – życie Boże. Te niebezpieczeństwa czyhają, a 
zły duch przez swoich popleczników działa wśród was. 

Dlatego też mówi Pan Jezus: Czuwajcie, bo każdemu z was 
zostawiłem polecenie troski o swoje życie, o życie drugiego 
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człowieka – i w rodzinie, i w 
małżeństwie, i w parafii, i w 
ojczyźnie. I trzeba, aby nasza 
czujność była jak największa; 
żebyśmy nie dali się zwieść 
jakimś fałszywym obietnicom, 
nieprawdziwym naukom tych 
wszystkich pseudoproroków, 
którzy zapowiadają nam nie 
wiadomo jakie szczęście, ale 
bez Boga, poza przykazaniami 
Bożymi, poza nauką Kościoła. 
Trzeba, abyśmy wciąż czuwali. 
Abyśmy czuwali przede wszyst-
kim wtedy, gdy stajemy przed 
Bogiem w czasie Eucharystii. 

Bo tutaj Pan Jezus samego Siebie daje; 
przygotowuje nas na zjednoczenie z Nim 
po to, żeby potem iść do swoich domów, 
do swoich rodzin, do waszych małżeństw, 
iść do drugiego człowieka, gdziekolwiek 
on się znajduje, aby innych również pro-
wadzić po drogach zbawienia. 

Czas Adwentu to nie tylko czas przy-
gotowywania prezentów pod choinkę 
– choć o tym wielu z nas marzy – ale 
przede wszystkim czas przygotowania 
samego siebie, aby być darem dla dru-
giego człowieka – i w rodzinie, i w pa-
rafii, i na całym świecie. Mamy być do 



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

7 grudnia 201448 

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

 497 grudnia  2014

MODLITWA DZIĘKCZYNNA
ZA ODNOWIENIE KOŚCIOŁA

I POBŁOGOSŁAWIENIE ODNOWIONEJ
JEGO CZĘŚCI

Po homilii biskup zwraca się do zgromadzonych
tymi lub podobnymi słowami:

Bracia i Siostry! Skierujmy do Boga dziękczynną modlitwę
za wykonane w kościele prace i prośmy Go z wiarą,

aby pobłogosławił owoce trudu włożonego przez was
w odnowę kościoła. Chwila ciszy.

Módlmy się.
Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz.

Ty w dniu konsekracji uczyniłeś tę świątynię swoim domem
i nieustannie gromadzisz w nim swoje dzieci odrodzone

przez chrzest święty. Tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy,
a wierni zgromadzeni pod przewodnictwem kapłana,

sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy Twoim stole.
Dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za Twoją nieustanną
obecność pośród nas. Dziękujemy Ci za bezpiecznie

wykonane prace przy odnowieniu
i upiększeniu naszej  świątyni.

Tobie zawierzamy owoce naszego trudu i prosimy,
abyś chronił ten kościół od pożaru i innych nieszczęść.

Pobłogosław + dar, który Ci dziś przynosimy
i pobłogosław całą naszą wspólnotę.

Błogosław małżonków i rodziców, młodzież i dzieci,
ludzi starszych i chorych, a tym, którzy się

od Ciebie oddalili, daj łaskę powrotu.
Prowadź nas po ziemskich drogach do niebieskiej ojczyzny. 

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Biskup kropi odnowioną część kościoła wodą święconą.

Potem wszyscy odmawiają „ Credo „ i modlitwę powszechną.

dyspozycji drugiego człowieka, bo Pan Jezus po to przychodzi 
do nas, po to objawia swoją miłość, swoje zatroskanie, abyśmy 
również i my troszczyli się o drugiego człowieka. I tak jak wyra-
żamy wdzięczność Panu Bogu, ale też i ludziom za odnowienie 
tej świątyni, tak trzeba nam również okazywać wdzięczność 
tym wszystkim, którzy troszczą się o odnowienie naszego serca, 
naszego ducha. Chciejmy skorzystać z tej wielkiej możliwości, 
jaką jest dla nas czas Adwentu. Starajmy się nie zagubić w tych 
gorączkowych przygotowaniach naszych domów, prezentów – bo 
przede wszystkim trzeba przygotować swoje serce, aby najpierw 
przyjąć Pana Jezusa, a potem tego Pana Jezusa dawać drugiemu 
człowiekowi. Dawać przez i modlitwę, i życzliwe słowo, i przez 
dzielenie się i chlebem, i radością z tymi, którzy na ten chleb 
codzienny czekają; a przede wszystkim czekają na nasza miłość, 
która winna się objawiać codziennie, nie tylko w czasie świąt. 
Objawiać się przez życzliwe słowo, przez ogarniającą wszystkich 
modlitwę, przez dzielenie się sobą z tymi, którzy nam są dani 
jako dar pochodzący od samego Boga. 

Dlatego też trzeba nam dzisiaj, tutaj, podczas tej Eucharystii, 
na tym ołtarzu złożyć i samych siebie, i tych, których niesiemy w 
swoich sercach, aby czas Adwentu był czasem uwagi i czujności, 
abyśmy nie przegapili, nie przespali tego świętego czasu. Bo tylko 
wtedy radość ze Świąt Bożego Narodzenia będzie pełna, jeśli ten 
czas Adwentu niejako przepracujemy. Przepracujemy kształtując 
nas samych dla dobra własnego i innych ludzi.

Na tym ołtarzu składam całą Waszą Wspólnotę Parafial-
ną. Składam Wasz trud, Waszą pracę, Waszą ofiarę, również 
wspieranie modlitewne w odnowie tej świątyni. Składam na tym 
ołtarzu również pracę, trud i modlitwę Waszego Duszpasterza. 
Ale składam tu również tych wszystkich, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do odnowy świątyni, ale przede wszyst-
kim tych, którzy troszczą się o to, ażeby świątynie naszych serc 
były wciąż odnawiane. Ażeby ten czas oczekiwania na święta i na 
powtórne przyjście Pana Jezusa był czasem zatroskania każdego 
z nas. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, jesteśmy rodziną Bożą. 
Niech więc ten święty czas, a zwłaszcza ta Eucharystia, którą tutaj 
dzisiaj przeżywamy będzie umocnieniem w tym dążeniu do nie-
ba, do domu Ojca. Niech nas ogarnie duch miłości, duch życzli-
wości, by nie było tutaj nikogo, kto będzie dla nas w jakiś sposób 
obojętny; żeby nie było tu nikogo, na kogo będziemy się gniewać. 
To czas, aby się pojednać. Niech ta wspólnota parafialna, dzisiaj 
przeżywająca tak wielką uroczystość, będzie pełna wzajemnej 
miłości i życzliwości. I niech się tak stanie w sercu każdego z 
Was. O to się modlę i tego Wam życzę.
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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)

Zostały zaakcentowane przez ks. prof. Ja-
nusza Mastalskiego w kazaniu odpustowym 
ku Jej czci. Przy czym kaznodzieja tłuma-
czy czym jest świadectwo i na czym polega 
ofiarność w naszym życiu. Warto się zatem 
zastanowić czy możemy być światłem dla 
innych i czy jesteśmy gotowi do poświęcenia 
się dla obrony jakiejś wartości. Oto fragment 
kazania. 

Świadectwo
Drugą postawą, którą pokazała św. Katarzyna 

Aleksandryjska jest świadectwo. Nie miała żadnych 
wątpliwości, że powinna udowodnić wszystkim, jak 
ważne są dla niej wartości chrześcijańskie. Świa-
dectwo jest niezwykle istotne w chwilach prób. 
Współczesna rodzina potrzebuje świadectwa chrze-
ścijańskiego. W innym przypadku, chwile prób czy 
cierpienia mogą przynieść katastrofalne skutki. A 
świadectwo w rodzinie to przede wszystkim dostrze-
ganie tego co dobre, piękne, co służy domownikom. 

Świadectwo to zaangażowanie w sprawy rodzinne, 
to troska o to, aby być dobrym ojcem, matką, mał-
żonkiem, dzieckiem czy teściem. W tym kontekście 
świadectwo jawi się jako pokazanie światu, jakim 
skarbem jest rodzina.

A oto przykład ilustrujący tę postawę: Pewien 
mieszczuch, człowiek, który mieszkał w mieście, 

Świadectwo i ofiarność św. Katarzyny 

postanowił sprzedać swój wiejski domek, odziedziczony po ro-
dzicach. Spotkał zaprzyjaźnionego dziennikarza i poetę, który 
dla zabawy pisał różne teksty. Poprosił go o napisanie ogłoszenia, 
aby zamieścić je w gazecie, a także w Internecie. - Chcę sprzedać 
chatę, którą mam na wsi, znasz ją. Napiszesz mi ogłoszenie? Po-
eta napisał: „Sprzedam ładną posiadłość, gdzie o świcie śpiewają 
ptaki. Otacza ją zielony las, przez który płynie potok o czystej i 
połyskującej wodzie. Wschodzące słońce zagląda do środka przez 
okna. Dom ma werandę, która daje rześki i relaksujący cień. Wie-
czory urozmaicają świerszcze i gwiazdy”. Jakiś czas później poeta 
spotkał swojego przyjaciela i zapytał: - Sprzedałeś domek? - Nie - 
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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.

odpowiedział - zmieniłem zdanie. Kiedy przeczytałem napisane 
przez ciebie ogłoszenie zrozumiałem, że posiadam skarb.

Warto więc na nowo zaświadczyć o własnej rodzinie. Warto 
pokazać, tak jak uczyniła to św. Katarzyna, że życie ludzkie po-
winno być zbudowane na fundamencie wiary w Boga. Dobitnie 
to sfomułował Benedykt XVI: Życie ludzkie jest drogą. Życie 
jest niczym żeglugą po morzu historii, często w ciemnościach 
i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. 
Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły 
żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Jezus Chrystus 
sam jest światłem (…), słońcem, które wzeszło nad wszystkimi 
ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebu-
jemy bliższych świateł, ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z 
Jego światła, i w ten sposób pozwalają orientować się w naszej 
przeprawie. (Orędzie Papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień 
Migranta i Uchodźcy 2013). I to jest właśnie sens świadectwa: być 
światłem dla innych.

Ofiarność
Trzecią postawą chrześcijańską tak bardzo potrzebną w chwi-

lach prób - a którą nam pokazała św. Katarzyna - jest ofiarność. 
Nie zawahała się dać świadectwa nawet wtedy, kiedy groziły jej 
tortury i śmierć. To postawa gotowości i rozumienia istoty chrze-

ścijaństwa. Nie słowa są najważniejsze lecz czyny. Ofiarność to 
rezygnacja z siebie, to gotowość do poświęceń, to poczucie misji. 

Rozumiała to świetnie inna święta, bliższa naszych czasów 
- św. Matka Teresa z Kalkuty, pisząc: Ludzie potrzebują naszych 
rąk, by im służyły. Naszych nóg by ich odwiedzały. Naszych ust, 
by życzliwie do nich mówiły. Naszych serc, by kochały. Kwiat 
rozwija się, gdy świeci słońce, a człowiek rozwija się gdy kocha.

Często nie potrzeba jakichś heroicznych postaw. Wystarczy 
dostrzeganie innych we własnym domu. Tak jak miało to miejsce 
w pewnej rodzinie. Otóż, ośmioletnia dziewczynka tak opisała 
swoją rodzinę w krótkim wypracowaniu szkolnym: „W moim 
domu są dwa pokoje, dwa łóżeczka, jedno małe okienko i biały 
kot. W moim domu jemy tylko wieczorem, kiedy tato wraca do 
domu z torebką pełną chleba i suszonej ryby. W moim domu 
wszyscy jesteśmy biedni, ale tato ma niebieskie oczy, mama ma 
niebieskie oczy, brat ma niebieskie oczy i nawet kot ma niebieskie 
oczy. Kiedy wszyscy siedzimy przy stole, wydaje się, że w naszym 
domu jest niebo”.

Ta mała dziewczynka odkryła coś więcej niż pieniądze; od-
kryła ofiarność swoich rodziców. Ofiara bowiem leży u podstaw 
realizacji własnego powołania. Doskonale o tym wiedziała św. 
Katarzyna Aleksandryjska. 

Cdn.

27/28 listopada -pobyt nocny połączony z zabawą andrzej-
kową w kopalni soli w Bochni.

W dniu 27 listopada o godzinie 16.00 uczniowie klas IV - VI 
wyjechali na wycieczkę do kopalni soli w Bochni.

Tak nietypowa pora wyjazdu spowodowana była tym, że 
uczniowie spędzili noc w kopalni. Pobyt nocny obfitował w różne 
atrakcje. Najpierw było zwiedzanie kopalni połączone z przejaz-

Z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym

dem kolejką, potem zjazdy na zjeżdżalni, kolacja w podziemnej 
restauracji, mecz chłopców w piłkę nożną, a potem zabawa an-
drzejkowa.

Zabawa trwała do godziny 24.00, a potem do łóżek. Wszyst-
kim spało się bardzo dobrze chociaż krótko, bo pobudka była już 
o 6.30. Wracając do domu zwiedziliśmy jeszcze zamek w Wiśni-
czu Nowym. Wszyscy uznali, że wycieczka była udana, a zabawa 
andrzejkowa wyjątkowa.
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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)

Pielgrzymka Szkoły Katolickiej
ze Stanisławia Górnego do Zabawy
Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny

Co miesiąc, każdego 18-tego, w Zabawie koło Tarnowa zbie-
rają się tłumy ludzi, by o godzinie 15.00 uczestniczyć w drodze 
krzyżowej szlakiem męczeństwa bł. Karoliny. 

W sobotę 18 października - uczniowie szkół katolickich z 
Ponikwi i Stanisławia Górnego, przedstawiciele nauczycieli i ro-
dziców wyruszyli także na tę niezwykłą pielgrzymkę. Dzień był 
piękny i słoneczny. Do Zabawy przyjechało kilka tysięcy osób (z 
samych Tychów było 10 autokarów).
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Po Mszy Świętej i modlitwie przed sarkofagiem bł. Karoliny 
(który znajduje się pod płytą ołtarza) zgromadziliśmy się przed 
domem błogosławionej. Drewniana dwuizbowa chata znajduje 
się w pobliskiej miejscowości Wał-Ruda. To właśnie tu rozpoczy-
na się szlak męczeństwa Karoliny. 

Sto lat temu - 18 listopada 1914r. - 16-letnia dziewczyna wy-
ruszyła w swoją ostatnią drogę. Uprowadzona przez rosyjskiego 
żołnierza w głąb lasu , oddała życie w heroicznej obronie czy-
stości. Pogrzeb Karoliny był pierwszym przejawem jej kultu. 
Pomimo trwających działań wojennych zgromadziło sie ponad 
3 tysiące wiernych. W całej parafii panowało głębokie przekona-
nie o świętości życia Karoliny. Dziewczyna - pomimo młodego 
wieku - prowadziła głębokie życie religijne, uczyła młodsze 
dzieci katechizmu, należała do Apostolstwa Modlitwy, Bractwa 
Wstrzemięźliwości, Żywego Różańca. Była prawą ręką księdza 
proboszcza; mówiono o niej „prawdziwy anioł”, „najpobożniej-
sza dziewczyna w parafii”, „pierwsza dusza do nieba”. 

Szlak męczeństwa Karoliny znaczą krzyże. Przy kolejnych 
stacjach drogi krzyżowej wsłu-
chiwaliśmy się w rozważania 
poświecone życiu męczennicy. 
Tekst ułożyła i odczytywała na-
uczycielka, która tej błogosła-
wionej przypisuje uzdrowienie 
swojego dziecka.

Naszą pielgrzymkę zakoń-
czyliśmy w Zabawie, gdzie 
spotkaliśmy się z miejscowym 
przewodnikiem. Postać Karo-
liny - choć w naszych terenach 
mało znana - zachwyciła nas i 
zainspirowała do poznania jej 
życia. Wielu z nas wróciło z 
gorącym postanowieniem obej-
rzenia filmu „Karolina”, który 
z okazji 100-lecia męczeńskiej 
śmierci błogosławionej można 
obejrzeć w kinach.
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

Damazy urodził się około 305 r. w Rzymie. Był synem Anto-
niusza, rzymianina pochodzenia hiszpańskiego, kapłana, a może 
nawet biskupa. Celibat bowiem w owym czasie nie obowiązywał 
jeszcze w sposób ścisły, jak jest obecnie. Rodzina Damazego mu-
siała być na wskroś katolicka, skoro również jego siostra, Irena, 
odbiera chwałę ołtarzy. Za papieża Liberiusza (352-366) Damazy 
był diakonem i prezbiterem. Wraz z nim udał się na wygnanie, na 
które papież został skazany przez ariańskiego cesarza Konstansa. 

11 grudnia 

Święty Damazy I, papież
Po powrocie do Rzymu Damazy poparł antypapieża Feliksa II. 
Śmierć Liberiusza spowodowała jednak krwawe zmagania o god-
ność papieską. Grupa zwolenników Liberiusza zgromadziła się w 
bazylice juliańskiej, wybierając i konsekrując diakona Ursyna. 
Większość kapłanów i wiernych opowiedziała się natomiast za 
Damazym. Doszło do krwawych walk, Damazy zajął bazylikę na 
Lateranie i w 366 r. został konsekrowany. W ciągu 18 lat pasterzo-
wania (366-384) uczynił wiele dobra.

Szerzyły się wtedy liczne here-
zje, m.in. arianizm, macedonia-
nizm, lucyferianizm, pryscylia-
nizm i apolinaryzm. Błędy były 
nieraz tak subtelne, że trzeba było 
być wybitnym teologiem, by od-
różnić je od prawdy. Błędnowiercy 
ponadto szukali zawsze oparcia u 
cesarzy. W swoich 10 listach do 
biskupów Wschodu Damazy wy-
jaśnił doktrynę katolicką wobec 
ówczesnych herezji. Na szczęście 
panował wówczas Teodozy I 
Wielki (379-395), który ze wzglę-
du na przyjaźń, jaką żywił do św. 
Ambrożego, wspierał mocną ręką 
również papieża. Dla potępienia 
błędów i wyjaśnienia nauki Ko-
ścioła papież zwołał dwa synody 
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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)

do Rzymu (371 i 374). Zezwolił także na zwołanie II Soboru 
Powszechnego - do Konstantynopola w 381 roku, na którym 
150 biskupów ze Wschodu potępiło wspomniane błędy. Sobór 
ten postanowił także, że biskup Konstantynopola jako stolicy 
cesarskiej posiada pierwszeństwo honorowe (bez jurysdykcji) za-
raz po biskupie Rzymu, ponieważ Konstantynopol jest „nowym 
Rzymem”. Damazy I nie zaakceptował postanowień soboru.
Synod rzymski zwołany w 378 r. zwrócił się z prośbą do cesarza 
Gracjana (375-383), by państwo udzieliło pomocy biskupom w 
wykonywaniu wyroków kościelnych w Rzymie i Italii. Cesarz 
wyraził zgodę oraz uznał zwierzchność sądowniczą biskupa 
Rzymu i odpowiedzialność biskupów tylko przed kolegium bi-
skupów, a nie przed władzą świecką. Dekret cesarski nie uwolnił 
jednak papieża od jurysdykcji cesarza w przypadku przestępstw 
kryminalnych. Synod wypowiedział się za wolnym wyborem 
papieża, z tym że cesarz zastrzegł sobie prawo zatwierdzania 
wyboru.

W roku 382, na prośbę św. Ambrożego, Damazy zwołał do 
Rzymu synod w nadziei zjednoczenia Wschodu i Zachodu we 
wszystkich kwestiach religijnych. Niestety, biskupi wschodni 
zbojkotowali synod. Synod ogłosił także oficjalnie prymat bi-
skupa Rzymu, opierając się na prawie sukcesji począwszy od św. 
Piotra. Rolę eksperta papieskiego na tym synodzie odegrał św. 
Hieronim. Papież bardzo go poważał i dlatego polecił mu prze-
tłumaczenie Pisma świętego na język łaciński. Istniały bowiem 
wówczas liczne tłumaczenia, lecz bardzo niedoskonałe. Papież 
chciał ustalić jeden tekst, aby stał się on obowiązującym w Ko-
ściele rzymskim. Hieronim w ciągu 30 lat wykonał to zadanie, 

tworząc tzw. Wulgatę. Stała się ona urzędowym tekstem Kościo-
ła. Damazy I był pierwszym papieżem, który nazwał biskupstwo 
rzymskie Stolicą Apostolską. Rozwinął kancelarię papieską i 
przeprowadził reformy w liturgii - za jego pontyfikatu łacina 
stała się głównym językiem liturgii rzymskiej.

Dzięki wpływom papieża ogłoszony został edykt, uznający 
chrześcijaństwo za religię państwową (28 lutego 380 r.). Dama-
zy zajął się także sprawą uporządkowania cmentarzy i grobów 
męczenników. Sam będąc poetą, na wielu nagrobkach zostawił 
własne utwory. Do naszych czasów dochowało się ich ok. 60, a 
było ich znacznie więcej. W ten sposób ocalił od zapomnienia 
wielu świętych. Układał teksty, a na marmurze rył je Furius 
Dionisius Philocalus. W tak zwanej Krypcie Papieży, wykutej na 
zlecenie Damazego w katakumbach św. Kaliksta, napisał na koń-
cu długiej inskrypcji: „Pragnąłbym ja, Damazy, aby tutaj zostały 
pochowane moje szczątki, ale lękam się, by nie zakłócać spokoju 
prochom Świętych”. Faktycznie też przygotował sobie miejsce 
na pochówek, w pokorze i dyskrecji, w miejscu odosobnionym, 
wzdłuż via Ardeatina.

Zmarł 11 grudnia 384 r. Nie został pochowany w katakum-
bach. Jego relikwie spoczywają w głównym ołtarzu kościoła San 
Lorenzo in Damaso, który sam ufundował, prawdopodobnie na 
miejscu swojego rodzinnego domu. 1 września 1577 roku zostało 
odnalezione miejsce pochówku papieża Damazego, a kardynał 
Aleksander Farnese polecił zbadanie relikwii. Czaszka św. Da-
mazego przechowywana jest w bazylice św. Piotra w Rzymie, a 
relikwie ramienia w kościele św. Tomasza w Parione (obecnie 
dzielnica Rzymu).

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wia-
ry. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus 
papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 
kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak:

Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzy-
muje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego 
poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego 
Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga obja-
wioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez 
wahania wierzyć.

Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, sam wyłączyłby się 
ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie 
tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale 
również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pier-
worodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką 
Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie 

8 grudnia

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była 
więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konse-
kwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci 
- stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a 
nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywne-
go - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter 
pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.

Francisco de Zurbaran: Niepokalana Maryja Historia dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierw-
szych wieków chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wska-
zywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród 
wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, 
bez skazy, niewinną. W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII 
w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia Maryi. 
Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z 
Akwinu zakwestionowali wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, 
ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym dogma-
tom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności 
powszechnego odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Ma-
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

ryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns Szkot, który wska-
zał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego 
dokonało się już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 
1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Nie-
pokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić 
w całym Kościele.

W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła 
ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie 
Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Po-
częcie”.

Kościół na Wschodzie nigdy prawdy o Niepokalanym Poczę-
ciu Maryi nie ogłaszał, gdyż była ona tam powszechnie wyzna-
wana i praktycznie nie miała przeciwników.

Warto zwrócić uwagę, że teologia rozróżnia niepokalane 
poczęcie i dziewicze poczęcie. Niepokalane poczęcie dotyczy 
ustrzeżenia Maryi od chwili Jej poczęcia od grzechu pierworod-
nego (przywilej, cud w porządku moralnym). Dziewicze poczęcie 
polega natomiast na tym, że Maryja poczęła w sposób dziewiczy 
„za sprawą Ducha Świętego” Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa 
(przywilej, cud w porządku natury).

Giotto: Spotkanie przy Złotej Bramie Kościół Wschodni usta-
lił tylko jeden typ ikonograficzny w X w. Obraz przedstawia spo-
tkanie św. Joachima ze św. Anną przy Złotej Bramie w Jerozoli-
mie. W tym bowiem momencie według tradycji wschodniej miał 
nastąpić moment poczęcia Maryi. Ikonografia zachodnia jest 
bogatsza i bardziej różnorodna. Do najdawniejszych typów Nie-
pokalanej (XV w.) należy Niewiasta z Apokalipsy, „obleczona w 
słońce”. Od czasów Lourdes powstał nowy typ. Ostatnio bardzo 
często spotyka się także Niepokalaną z Fatimy. Dokoła obrazu 
Niepokalanej często umieszczano symbole biblijne: zamknięty 
ogród, lilię, zwierciadło bez skazy, cedr, arkę Noego.

Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w 
dniu dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w Euchary-
stii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni 
z tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawo-
wo wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału 
we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli 
jednak mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eu-
charystii.

Grzegorz urodził się w 690 r., był z pochodzenia Syryjczykiem. 
Do Rzymu przybył jako młody benedyktyn. W czasie pogrzebu 
Grzegorza II został niespodziewanie wybrany na papieża przez 
aklamację ludu rzymskiego. Konsekrowany został 18 marca 731 
r., po pięciu tygodniach oczekiwania na zatwierdzenie wyboru 
przez egzarchę Rawenny (był ostatnim papieżem zatwierdzanym 
przez bizantyjskiego władcę). Grzegorz III kontynuował działal-
ność swego poprzednika. Nie dopuścił do niszczenia obrazów w 
Italii. Na synodzie rzymskim (731), po nieudanych próbach po-
jednania z cesarzem Leonem III Izauryjskim, ekskomunikował 

10 grudnia 

Święty Grzegorz III, papież
popieranych przez niego obrazoburców. Gdy w 733 r. Longobar-
dowie zajęli Rawennę - siedzibę bizantyjskiego egzarchy, papież 
Grzegorz III przyczynił się do jej odzyskania przez egzarchę 
Eutychiusza, za co otrzymał od niego kolumny onyksowe, któ-
re umieścił w bazylice przed konfesją św. Piotra. Obawiając się 
dalszych napadów Longobardów, nakazał naprawić mury Rzy-
mu i umocnić twierdzę Civitavecchia. Longobardowie dotarli do 
Rzymu w 739 r. Grzegorz III wraz z senatem mianował wówczas 
konsulem Rzymu Karola Młota (władcę państwa Franków) i we-
zwał go do obrony przed Longobardami. Dzięki temu otrzymał 
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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)

Którego tak oczekiwał i przyprowadził do Niego 
swego brata Szymona – Piotra. Tę scenę powołania 
pierwszych apostołów przywołał w kazaniu o. Szcze-
pan Praśkieiwcz OCD, który wygłosił je na odpuście 
ku czci św. Andrzeja, obchodzonym w parafii w sobotę 
29 XI. Fragment tego rozważania zamieszczamy poni-
żej. 

 „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć 
przed Synem Człowieczym” (Łk 21,36).

Takimi słowami św. Łukasza kończy się fragment ewangelii 
odczytywany w kościołach całego świata w tę ostatnią sobotę 
roku liturgicznego, przed adwentem, tj. przed okresem szcze-
gólnego czuwania, szczególnego oczekiwania na przyjście Pana 
Jezusa. W adwent wkroczymy bowiem w jutrzejszą niedzielę i 

Spotkał Jezusa 
będziemy przygotowywać się na spotkanie z Jezusem, który przy-
chodzi. I jutro też usłyszymy w naszych kościołach ewangeliczne 
do adwentowego czuwania i oczekiwania.

W tutejszej parafii, w Tłuczani, w ten czas adwentowego ocze-
kiwania wprowadza nasz wasz patron, św. Andrzej apostoł, któ-
rego odpust celebrujemy. On spotkał Pana Jezusa w sposób szcze-
gólny. Oczekiwał, jako prawy Izraelita, na przyjście Mesjasza 
zapowiadanego przez całe wieki przez proroków i przez mędrców 
Izraela! I doczekał się tego przyjścia! Spotkał Jezusa – Mesjasza 
nad Jeziorem Galilejskim. I odpowiedział ochoczo na Jego we-
zwanie „Pójdź za Mną”. Co więcej, przyprowadził do Pana Jezusa 
swego brata – Piotra i poszli za Zbawicielem wspólnie. Czytając 
Ewangelię św. Jana, możemy się nawet wzruszyć! Zauważamy, 
jak apostołowie, którzy doświadczyli bliskości Pana Jezusa, 
dzielą się niezwłocznie z innymi własnym doświadczeniem i 

pomoc dyplomatyczną, a król Longobardów, Liutprand, odstąpił 
od Rzymu. Historycy wysoko oceniają ten zwrot papiestwa w 
stronę Franków, ponieważ dzięki tej decyzji papieża znacznie 
wzmocnił się prestiż i wpływy Rzymu.

Grzegorz III imponował wszystkim wymową, władał biegle 
greką, łaciną i syryjskim. Oprócz decyzji związania się z Franka-
mi, podejmował inne kroki polityczne, mające na celu wsparcie 
ewangelizacji Europy północnej. Wręczył paliusz i nominację na 
papieskiego wikariusza w całej Anglii Tatwinowi z Canterbury 
w czasie jego pobytu w Rzymie. Popierał działalność misyjną 
Bonifacego-Winfrida w Germanii, nadając mu paliusz i tytuł 
arcybiskupa oraz legata Stolicy Apostolskiej do zorganizowania 

Kościoła w Bawarii, Aleksandrii, Hesji i Turyngii. Osobiście 
zwrócił się do św. Willibalda z Eichstätt o towarzyszenie św. Bo-
nifacemu w misji na ziemiach niemieckich. Popierał także życie 
monastyczne i otwierał nowe klasztory. Zreorganizował nabo-
żeństwa. Wystawił kilka nowych kościołów w Rzymie, a wiele z 
nich odnowił. Umocnił mury i obwarowania Wiecznego Miasta, 
by je zabezpieczyć przed najazdami Saracenów, Bizantyńczyków 
i Longobardów. Zmarł w Rzymie w jedenastym roku pontyfikatu 
- 27 lub 28 listopada 741 r. Jego ciało złożono w bazylice św. Pio-
tra w wybudowanej przez niego kaplicy Zbawiciela i Najświętszej 
Maryi Panny.
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

przyprowadzają ich do Niego. Odczytajmy ten fragment: „Naza-
jutrz Jan znowu stał w tym miejscu z dwoma swoimi uczniami i 
gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. 
Dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś 
odwróciwszy się i ujrzawszy ich, rzekł do nich: Czego szukacie?”. 
Oni odpowiedzieli: Rabbi, gdzie mieszkasz? Odrzekł im: Chodź-
cie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli gdzie mieszka, i pozostali 
u Niego. Było to około godziny dziewiątej. Jednym z dwóch, któ-
rzy to usłyszeli od Jana, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten 
pobiegł najpierw do swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy 
Mesjasza – to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, 

ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Nazajutrz Jezus 
postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział 
do niego: Pójdź za Mną. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta 
Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: 
Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy. I 
przyprowadził go do Jezusa” (J 1,35-51). Wygląda to jak łańcuch, 
złożony z poszczególnych ogniw: jedno pociąga za sobą drugie; 
tak i uczniowie Jezusa, jeden przyprowadza doń drugiego… (A 
my, moi drodzy, czy przyprowadziliśmy kogoś do Pana Jezusa, 
czy doprowadziliśmy kogoś do nawrócenia, do odmiany życia i 
przylgnięcia do Pana Jezusa?).

Cdn.

W poniedziałek (01.12). w Urzędzie Gminy Tomice 
po raz pierwszy zebrali się radni VII kadencji, by wziąć 
udział w obradach Rady Gminy Tomice. Porządek ob-
rad przewidywał m.in. ślubowanie radnych, wybory 
prezydium Rady oraz ślubowanie Wójta Gminy Tomi-
ce. Pierwszą część obrad poprowadził radny senior Pan 
Marian Woderski.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Gmin-
nej Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Tomczyszyn, który 

PIERWSZA SESJA RADY GMINY 
TOMICE VII KADENCJI

przedstawił wyniki wyborów z 16 listopada br. oraz wrę-
czył radnych zaświadczenia o wyborze. Następnie radni 
przystąpili do ślubowania. Każdy z nich rotę ślubowa-
nia potwierdził słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Kolejnym punktem w porządku obrad były wybory, przepro-
wadzone w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Gminy 
Tomice i dwóch Wiceprzewodniczących. Po przeliczeniu głosów 
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki. Przewodniczącym Rady 
Gminy Tomice na kolejną kadencję został Pan Zygmunt Szym-
czak, zaś Wiceprzewodniczącymi - Pan Adam Kukuła i Pan 
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

Zbigniew Kwarciak. Podczas obrad ślubowanie złożył także, 
wybrany na czwartą kadencję w I turze głosowania, Wójt Gminy 
Tomice Adam Kręcioch. Również on rotę ślubowania „Obejmu-
jąc urząd wójta gminy Tomice, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” za-
kończył słowami „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

www.tomice.pl

Jak co roku, 20 listopada w naszej społeczności szkolnej ob-
chodzimy święto zwane Dniem Patrona Szkoły. W tym dniu 
odbyła się m. in. uroczysta Akademia przygotowana przez wy-
chowawczynie klas pierwszych i klasy piątej. Uroczystość rozpo-
częły występy klas pierwszych. Był to niecodzienne wydarzenie, 
bowiem po raz pierwszy w murach naszej szkoły występowały 

Dzień Patrona Szkoły
dwie klasy pierwsze – klasa Ia i klasa Ib. Wspólna inscenizacja 
pod tytułem Już w szkole, ukazała w jaki sposób nasi najmłodsi, 
przygotowywali się do nowej roli społecznej - roli bycia uczniem 
Szkoły Podstawowej w Witanowicach. Pięknie deklamowane 
wiersze, scenki dramowe, taniec, ukazały, że po trzech miesią-
cach pracy potrafią już bardzo wiele. Punktem kulminacyjnych 
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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)

ich występów było złożenie przy Sztandarze Szkoły uroczystego 
przyrzeczenia, a także pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej 
w Witanowicach przez Pana Dyrektora. 

Kolejna część uroczystości przeniosła nas w odległe czasy 
życia naszego Patrona Szkoły Jana Kochanowskiego. Insceniza-
cję pt. „Pieśń świętojańska o sobótce” przygotowała klasa piąta. 
Uczniowie przybliżyli nam postać wybitnego poety. Wiemy, że 

Jan Kochanowski pisząc m.in. liczne Fraszki, Pieśni, Psalmy, 
Treny przyczynił się do rozwoju polskiej literatury. Uczniowie 
poprzez ciekawą choreografię – taniec oraz śpiew i piękną re-
cytację utworów poety, oddali nastrój odległych czasów epoki 
renesansu. 

www.witce.superszkolna.pl

Świąteczne warsztaty plastyczne
Święta Bożego Narodzenia tuż tuż. Już niedługo w naszych 

domach pojawią się piękne świąteczne dekoracje i strojna zielona 
choinka. W związku z tym, niektórzy uczniowie i dorośli, poku-
sili o własnoręczne wykonanie kartek i ozdób choinkowych, w 
czasie świątecznych warsztatów plastycznych. Warsztaty odbyły 
się 26 listopada w naszej szkole i prowadziła je pani Monika Woj-
tanek, która na co dzień zajmuje się rękodzielnictwem. Kartki 
świąteczne wykonywane były techniką scrapbookingu, czyli 
ręcznego tworzenia i dekorowania papieru. Natomiast zawieszki 
na choinkę były wykonywane techniką decoupage’u przy użyciu 
ozdobnych serwetek. Wszyscy świetnie się bawili, zarówno dzie-
ci, jak i dorośli. Była to także doskonała okazja do rozmowy i 
wymiany doświadczeń. Wspólna zabawa i praca pozwoliła nam 
poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.
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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)

W związku z dużym zainteresowaniem i prośbą uczestników biorących udział w warsztatach, nastąpi ich kontynuacja przed okre-
sem wielkanocnym. Już teraz zapraszamy!

J.G. www.spwozniki.edupage.org

W dniu 07.11.2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej 
kolejny raz wzięła udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W klasach 
0 – III i świetlicy szkolnej zostały zorganizowane wspólne zdro-
we i kolorowe śniadania. Dzieci same nakrywały do wspólnego 
stołu, na którym znalazły się nie tylko kolorowe kanapeczki, 
ale także owocowo – warzywne szaszłyki oraz soki i koktajle ze 

Śniadanie Daje Moc
świeżych owoców i warzyw. Odbyły się również zajęcia na temat 
zdrowego odżywiania i jego wpływu na funkcjonowanie naszego 
organizmu. W zdrowym śniadaniu wraz z dziećmi i wychowaw-
cami wzięła udział pani Dyrektor.

Akcję koordynowały panie: Małgorzata Radwan i Renata 
Turek.
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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)

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)

28 listopada 2014r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zato-
rze zaprzysiężona została Rada Miejska w Zatorze kadencji 2014 -
2018. W pierwszym punkcie sesji Rady Miejskiej w Zatorze Prze-

I sesja Rady Miejskiej w Zatorze
kadencji 2014 -2018 wodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Katarzyna Gołda 

wręczyła wszystkim obecnym radnym oficjalne zaświadczenia o 
wyborze na radnego Rady Miejskiej.

Po wręczeniu zaświadczeń odbyło się uroczyste ślubowanie 
radnych. Rotę ślubowania odczytała najmłodsza radna Pani 

To była trzecia nasza rozmowa w ciągu siedmiu miesięcy. 
Podczas niej usłyszałem wyznanie: „Odkryłem ze zdziwieniem, 
że grzeszę dlatego, iż nie dostrzegam sensu mego życia. Szukam 
grzechu, by przynajmniej jedna godzina miała ‘jakiś sens’. Szu-
kam przeżyć erotycznych, szukam kieliszka, szukam towarzy-
stwa do zabawy, by czymś wypełnić czas. Upływają lata. Wydaje 
mi się, że szukam sensu życia, że chcę robić coś wielkiego, ale 
ile razy staję przed jakimś zadaniem, nawet najwznioślejszym, 
prawie natychmiast stwierdzam, że ono nie ma sensu. Szukam 
i uciekam zarazem. To straszne. Grzeszę nie dlatego, że kocham 
grzech, ale dlatego, że chcę nadać ‘sens’ skrawkom mego życia. 
Po grzechu wiem, że oszukuję samego siebie. Jak wyjść z tej 
matni?” Oto trafna diagnoza człowieka kończącego studia. On 
już rozumie, że nawrócenie polega na dostrzeżeniu sensu swego 
życia. Wie, że gdyby ten sens odkrył, życie jego uległoby zasad-
niczej zmianie. Jak pomóc człowiekowi w takiej sytuacji? Jeśli 
jest on zamknięty w ciasnych granicach doczesności, pomoc jest 
wyjątkowo trudna. Doczesność może wygrywać jedynie ten, kto 
dysponuje dużą siłą przebicia. Tymczasem kryzys sensu życia 
atakuje człowieka w godzinie jego słabości, kiedy na nic nie ma 
najmniejszej ochoty. Prawie jedyną szansą w takiej sytuacji jest 
wciągnięcie na siłę danego człowieka w jakieś sensowne dzieło. 
Zaangażowany przynajmniej nie pogrąża się w swoich czarnych 
myślach, stopniowo może odnaleźć radość z czynienia dobra, 
a razem z nią i sens każdego dnia.

Nieco łatwiejsza jest sytuacja wówczas, gdy dany człowiek za-
chował przynajmniej iskrę wiary. Kryzys sensu życia w wypadku 
wierzącego, jest bowiem ściśle połączony z kryzysem wiary, 
stąd nie występuje u ludzi o mocnej i żywej wierze. Jeśli jednak 
w sercu takiego człowieka jest iskra wiary, można ją stopniowo 
rozdmuchać i zamienić w płomyk, a to już wystarczy, by w jego 
świetle można było dostrzec sens chwili obecnej. Szczęśliwy taki 

Sens mego życia
człowiek, jeśli znajdzie się w pobliżu ludzi głęboko wierzących 
i jeśli ci swoją modlitwą i życzliwością pomogą mu ożywić wiarę. 
Chrześcijaństwo niesie ludzkości wezwanie do nawrócenia. Tych, 
którzy żyją wyłącznie dla doczesności, uświadamia, iż ona nie 
jest warta ludzkiego życia. Przed tymi, którzy nie dostrzegają 
żadnego sensu, usiłuje otworzyć perspektywę zaangażowania 
w budowę królestwa Bożego mającego wymiar wieczny. Adwent 
to szczególnie głośne wezwanie do nawrócenia. To czas wielkiego 
dziękczynienia Bogu za ukazanie sensu naszej ludzkiej egzysten-
cji przez wcielenie Jego Jednorodzonego Syna. Równocześnie 
Adwent to czas wielkiej mobilizacji wszystkich wierzących 
celem maksymalnego wykorzystania dni spędzonych na ziemi 
i objawienia w swym środowisku radości z powodu poznania 
Bożego sensu życia. Samo wyjście wcześnie rano na roraty jest 
już znakiem tej duchowej mobilizacji i gotowości do wykorzysta-
nia rozpoczynającego się dnia dla współpracy z Bogiem w dziele 
budowania Jego królestwa. Słuchając wezwania Jana Chrzciciela: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”, miejmy 
odwagę postawić pytanie o sens naszego życia. Jeśli jest on dla 
nas znany, jeśli precyzyjnie wiemy, w jaki sposób możemy wy-
korzystać w pełni dzień dzisiejszy, podziękujmy Bogu, bo już 
uczestniczymy w „przygotowaniu drogi Panu i w prostowaniu 
ścieżek dla Niego”. Obejmijmy zaś swoją modlitwą tych, którzy 
jeszcze nie dostrzegają sensu tej pracy, niech ich wiara wzrośnie 
na tyle, by ten sens dostrzegli. Jeśli zaś nie dostrzegamy sensu 
dzisiejszego dnia, a więc i sensu życia, zacznijmy wołać w stronę 
Boga, by nas wyzwolił z tych ciemności i zesłał światło, choćby 
w nikłym płomyku roratniej świecy. Niech w jego blasku do-
strzeżemy bezsens grzechu i sens ewangelicznej drogi życia.

Ks. Edward Staniek
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Agnieszka Jezierska. W swojej pierwszej uchwale radni wybrali 
ze swego składu – w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zatorze nowej kadencji.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zatorze na lata 2014-2018 
został wybrany jednogłośnie Pan Stanisław Orliki reprezentują-
cy Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Wspólny Dom Gmina 

Zator”. Burmistrz Zatora – Pan Zbigniew Biernat złożył gratula-
cje nowym radnym życząc owocnych 4 lat pracy samorządowej 
na rzecz całej Gminy Zator i wszystkich jej mieszkańców.

 
Serdecznie gratulujemy
Urząd Miejski w Zatorze

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

7 grudnia

Święty Ambroży, biskup i doktor Kościoła
Ambroży urodził się około 340 r. w Trewirze, ówczesnej stoli-

cy cesarstwa (dziś w Niemczech). Jego ojciec był namiestnikiem 
cesarskim, prefektem Galii. Biskupstwo powstało tu już w wieku 
III/IV, od wieku VIII było już stolicą metropolii. Po św. Marce-
linie i po św. Uraniuszu Satyrze, Ambroży był trzecim z kolei 
dzieckiem namiestnika.

Po śmierci ojca, gdy Ambroży miał zaledwie rok, wraz z mat-
ką i rodzeństwem przeniósł się do Rzymu.. W 365 roku, kiedy 
Ambroży miał 25 lat, udał się z bratem św. Satyrem do Syrmium 
(dzisiejsze Mitrovica), gdzie była stolica prowincji Pannonii. Gu-
bernatorem jej bowiem był przyjaciel ojca, Rufin. Pozostał tam 
przez 5 lat, po czym dzięki protekcji Rufina Ambroży został mia-
nowany przez cesarza namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii ze 
stolicą w Mediolanie. Ambroży pozostawał na tym stanowisku 
przez 3 lata (370-373). Zaledwie uporządkował prowincję i do-
prowadził do ładu jej finanse, został wybrany biskupem Medio-
lanu, zmarł bowiem ariański biskup tego miasta, Auksencjusz. 
Przy wyborze nowego biskupa powstał gwałtowny spór: katolicy 
chcieli mieć biskupa swojego, a arianie swojego (arianizm kwe-
stionował równość i jedność Osób Trójcy Świętej, został potępio-
ny ostatecznie na Soborze Konstantynopolitańskim w 381 r.).

Ambroży udał się do kościoła na mocy swojego urzędu, jak 
również dla zapobieżenia ewentualnym rozruchom. Kiedy obie 
strony nie mogły dojść do zgody, jakieś dziecię miało zawołać: 
„Ambroży biskupem!” Wszyscy uznali to za głos Boży i zawołali: 
„Ambroży biskupem!” Zaskoczony namiestnik cesarski prosił o 
czas do namysłu. Skorzystał z nastającej nocy i uciekł z miasta. 
Rano jednak ujrzał się na koniu u bram Mediolanu. Widząc w 
tym wolę Bożą, postanowił więcej się jej nie opierać. O wybo-
rze powiadomiono cesarza Walentyniana, który wyraził na to 
swoją zgodę. Dnia 30 listopada 373 r. Ambroży przyjął chrzest i 

wszystkie święcenia, a 7 grudnia został konsekrowany na bisku-
pa. Rozdał ubogim cały swój majątek. Na wiadomość o wyborze 
Ambrożemu swoje gratulacje przesłali papież św. Damazy I i św. 
Bazyli Wielki.

Pierwszym aktem nowego biskupa było uproszenie św. Bazy-
lego, by przysłał mu relikwie św. Dionizego, biskupa Mediolanu, 
wygnanego przez arian do Kapadocji (zmarł tam w 355 r.). Św. 
Bazyli chętnie wyświadczył tę przysługę delegacji mediolańskiej. 
Relikwie powitano uroczyście. Z tej okazji Ambroży wygłosił po-
rywającą mowę, którą wszystkich zachwycił. Odtąd będzie głosił 
słowo Boże przy każdej okazji, uważając nauczanie ludu za swój 
podstawowy pasterski obowiązek. Sam również w każdy Wielki 
Post przygotowywał osobiście katechumenów na przyjęcie w 
Wielką Sobotę chrztu. W rządach był łagodny, spokojny, rozważ-
ny, sprawiedliwy, życzliwy. Kapłani mieli więc w swoim biskupie 
najpiękniejszy wzór dobrego pasterza. Wielką wagę przykładał 
do liturgii. Jego imieniem do dziś jest nazywany ryt, który miał 
spory wpływ na liturgię rzymską i który został zachowany do 
dzisiaj; celebracje w liturgii ambrozjańskiej dozwolone są w die-
cezji mediolańskiej i we włoskojęzycznej części Szwajcarii.

Ambroży dał się poznać jako pasterz rozważny, wrażliwy 
na krzywdę ludzką. Wyróżniał się silną wolą, poczuciem ładu, 
zmysłem praktycznym. Cieszył się wielkim autorytetem, o 
czym świadczą nadawane mu określenia: „kolumna Kościoła”, 
„perła, która błyszczy na palcu Boga”. Ideałem przyświecającym 
działalności św. Ambrożego było państwo, w którym Kościół 
i władza świecka wzajemnie udzielają sobie pomocy, a wiara 
spaja cesarstwo. W roku 382 Ambroży wziął udział w synodzie 
w Rzymie, zwołanym przez papieża przeciwko apolinarystom 
(kwestionującym równość boskiej i ludzkiej natury Chrystusa) 
oraz przeciwko antypapieżowi Ursynowi. W roku 383 udał się do 
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Co niesie tydzień (7 - 13 XII)

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE 
W EWANGELIĘ

Trewiru, by omówić pilne sprawy kościelne. Pod wpływem Am-
brożego cesarz Gracjan zrzekł się tytułu i stroju arcykapłana, jaki 
przynależał cesarzom rzymskim, usunął posąg Zwycięstwa oraz 
zniósł przywileje kapłanów pogańskich i westalek. Pod wpływem 
kazań św. Ambrożego nawrócił się św. Augustyn, którego biskup 
ochrzcił w 387 r.

W roku 392 Ambroży udał się aż do Kapui, by wziąć udział 

w synodzie zwołanym dla potępienia herezji, która Maryi od-
mawiała dziewictwa. Chciał udać się także do Pawii, by wziąć 
udział w instalacji nowego biskupa (397). Niestety, zabrakło mu 
sił. Pożegnał ziemię dla nieba dnia 4 kwietnia 397 roku, mając ok. 
57 lat. Pochowano go w Mediolanie w bazylice, która dzisiaj nosi 
nazwę św. Ambrożego, obok śmiertelnych szczątków świętych 
męczenników Gerwazego i Protazego.

7 XII Druga Niedziela Adwentu. 
OBFITOŚĆ SERCA I MOC DUCHA RODZI SIĘ NA PUSTYNI 

ŚWIATA

Dzisiejsza Ewangelia według świętego Marka (Mk 1,1-8) mówi o 
Janie Chrzcicielu, który narodził się po to, aby przygotować drogę 
dla Chrystusa. Jan Chrzciciel przedstawiony jest jako ten, który 
przebywał na pustyni, żył wśród dzikich zwierząt, ubrany był w 
odzienie z sierści wielbłądziej i żywił się szarańczą i miodem leśnym. 
W ten sposób przygotowywał się do swojej misji, odgradzając się od 
zgiełku świata i umacniając swoje serce wielką bliskością Boga. 
Postać Jana Chrzciciela ma wiele znaczeń, między innymi jest on 
nawiązaniem do Adama – który musiał opuścić raj i iść do ziemi nie-
przyjaznej, do ziemi, która człowiekowi stawia opór, do życia, które 
jest bardzo trudne. Równocześnie wskazuje na drugiego Adama 
Chrystusa, który przyszedł, aby wszystko naprawić. 

Pustynia zwyczajnie jest miejscem pobytu dla ludzi, którzy 
stracili łączność ze społecznością. Ale na tej pustyni Jan Chrzciciel 
znajduje wielką bliskość Boga, pokazując, że raczej takimi ścieżka-
mi powinna była podążać ludzkość po utracie niewinności, utracie 
Raju, szukając bardziej bliskości Boga. Tak Jan Chrzciciel odciął 
się od wszystkich złych wpływów ludzkich, od złych dróg, jakimi 
od czasów raju zdążał człowiek. Jego droga, to - przez pustynię do 
Nowego Raju.

Niejako drugim imieniem Jana Chrzciciela jest nazwanie go 
„głosem wołającego na pustyni”. O nim prorokował Izajasz w 
pierwszym czytaniu (Iz 40,1-5.9-11). Ten głos mówił do człowieka, 
do ludzi, aby przygotowali drogę dla przychodzącego Boga. Janowe 
przesłanie miało podwójny wymiar. Jego pobyt na pustyni i sposób 
życia był wstępem, prologiem do tego, co miał powiedzieć. Przez 
ten sposób życia, przez świadectwo zapowiedziane wiele wieków 
wcześniej przez proroka Izajasza, stał się wiarygodnym. Inaczej 
ludzie nie przychodzili by do niego, inaczej by go nie posłuchali. 
Ale jako postać jakby z „innego świata” – równocześnie nawiązująca 
do dziedzictwa proroków – Jan Chrzciciel sprawił, że ludzie zaczęli 
myśleć, iż to on jest zapowiedzianym Mesjaszem. Dlatego też musiał 
się bronić przed ta opinią. 

Są dwa ważne elementy w określeniu Jana Chrzciciela jako „głosu 
wołającego na pustyni” . Po pierwsze, nie on przychodził do ludzi, 
ale to ludzie sami przychodzili do niego, bo usłyszeli sercem ten głos. 
Po drugie, w naszym życiu rodzinnym, narodowym, całej wspólnoty 
ludzkiej wiele prawdziwych rozwiązań możemy znaleźć nie wśród 

zgiełku świata, ale właśnie na pustyni serca, która eliminuje wszel-
kie ideologie i fałszywe nauki. Pustynia daje czystość, spokój i siłę.

O tym przygotowaniu na przyjście Pana jest mowa w drugim 
czytaniu z listu św. Piotra Apostoła (2 P 3,8-14). Naucza, abyśmy 
oczekiwali czynnie, pracując nad sobą, oczekiwali z niezmaconą 
nadzieją drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa – czyli na Nowe Niebo 
i Nową Ziemię. Bo dzień Pański, który nadejdzie, będzie zagładą 
starego świata i otwarciem świata nowego, w którym według obiet-
nicy zamieszka sprawiedliwość. Oczekując na to starajmy się o naszą 
sprawiedliwość. 

Nasza sprawiedliwość jest miarą adwentowego oczekiwania

8 XII – Poniedziałek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny

NIEPOKALANE POCZĘCIE MARYI JEST OTWARCIEM 
WRÓT DO NOWEGO RAJU

Obchodzimy dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Czytania z tego dnia mówią o starym raju, 
z którego człowiek został wypędzony i o winie Ewy (Rdz 3,9-15.20) 
oraz o nowym raju, który swój początek ma już w poczęciu Najświęt-
szej Maryi Panny (Łk 1,26-38). Ona już za życia była uczestniczką 
nowego raju przez swoje Niepokalane Poczęcie. Te dwie sceny są 
przeciwstawne, a równocześnie tak wiele mają ze sobą wspólnego 
– scena z rajskiego ogrodu, gdzie człowiek po popełnieniu grzechu 
utracił swoja niewinność i scena z Ewangelii świętego Łukasza, gdy 
Anioł Pański zwiastował Najświętszej Dziewicy, że zostanie Matką 
Zbawiciela. Nazwał Ją błogosławioną miedzy niewiastami, ponie-
waż dostąpiła wyjątkowego wyróżnienia, będąc wolną od grzechu 
pierworodnego od pierwszej chwili poczęcia. 

Te dwie niewiasty – pierwsza Ewa z raju i druga Ewa – Najświęt-
sza Dziewica – mają wiele wspólnego, ale również tak bardzo się 
różnią. Najświętsza Dziewica przez swoje wybranie jest przewod-
niczką rodzaju ludzkiego, bramą do nieba. Zło, które przyszło na 
świat przez Ewę, zostało zwyciężone w Najświętszej Dziewicy przez 
Jej Syna Jezusa Chrystusa. 

Dlatego święty Paweł Apostoł w drugim czytaniu (Ef 1,3-6.11-12) 
pisze do Efezjan: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana na-
szego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławień-
stwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim 
bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i 
nieskalani przed Jego obliczem. 
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Jeszcze przed założeniem świata wybrał nas Chrystus do świę-
tości

9 XII – Wtorek 
DOBRY PASTERZ ODDAJE ŻYCIE SWOJE ZA OWCE

W Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 18,12-14) Chrystus 
mówi o swojej szczególnej miłości do zbłąkanych. Dając przykład, 
jak dobry pasterz szuka zgubionej owcy, daje nadzieję wszystkim 
zbłąkanym grzesznikom na to, że Bóg ich nieustannie szuka i 
pragnie, by do Niego wrócili. Dobry pasterz zostawi 99 owiec w 
zagrodzie i idzie szukać tej jednej, zabłąkanej. Tak też czyni Ko-
ściół. Najwięcej troski, wysiłku, zainteresowania w myśli i działaniu 
Kościoła zajmuje to, aby odnaleźć grzeszących i przyprowadzić z 
powrotem do owczarni. Jest to szczególnie ważne w tym roku, który 
jest poświęcony sakramentowi pokuty. „Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię!” – te słowa przez cały rok brzmieć szczególne wyraźnie. 

O tym dobrym pasterzu mówi pierwsze czytanie z Księgi Izajasza 
(Iz 40,1-11). Pasie on swoją trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. 
Taką nadzieję daje nam Ewangelia. Nadzieję, że Bóg przychodzi z 
mocą i ramię Jego dzierży władzę, a nagroda Jego z Nim idzie i przed 
Nim Jego zapłata dla wszystkich, którzy są Mu wierni. 

Nadzieja zbawienna dla zbłąkanych jest czystym tchnieniem 
Ducha Świętego

10 XII - Środa
Z WIARĄ PRZYJĘTY KRZYŻ PROMIENIUJE MOCĄ 

CHRYSTUSA
 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy – mówi Chrystus w Ewangelii (Mt 

11,28-30) -którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 
i pokorny sercem.

Jarzmo Chrystusowe to obowiązki duszy wiernej Bogu. Jak ko-
smonauta nie może w kosmosie przebywać bez skafandra, który jest 
jak gdyby jego jarzmem, tak nikt bez łaski Chrystusowej, bez Jego 
pomocy nie jest w stanie wejść do życia wiecznego. Trzeba przyjąć 
ten „skafander wiary” i uczyć się od Chrystusa pokory i cichości. 

O tym też mówi pierwsze czytanie (Iz 40,25-31), że Bóg dodaje 
mocy zmęczonemu. Zachęca, żeby Mu zawierzyć. Mówi: Popatrzcie 
na gwiazdy, na to co stworzyłem, i zawierzcie Mojej mocy. Bóg się 
nie męczy ani nie nuży, ale dodaje mocy zmęczonemu, pomnaża siły 
omdlałego. Ci, którzy zaufają Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzy-
dła jak orły. Bez znużenia i zmęczenia idą za Panem. 

 Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki

11 XII – Czwartek 
OBIECANE DARY BOŻE SĄ WIEKSZE 
NIŻ POJEMNOŚC LUDZKIEGO SERCA I ROZUMU

Ewangelia z czwartku (Iz 41,13-20) jest o różnicy między starym 
światem a nowym. Otóż Jezus powiedział: Między narodzonymi z 
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy 
w królestwie niebieskim większy jest niż on. Taka jest różnica mię-
dzy starym światem – tym, w którym żyjemy – a nowym – tym, na 
który oczekujemy. Można by dokonać również takiego porównania 
– najsilniejszy człowiek ze starego świata jest słabszy od niemowlęcia 
z nowego świata. Inne porównanie – dokonanie człowieka starego 
świata, który łopatą przerzuca ziemię jest niczym w porównaniu 
z człowiekiem nowego świata, który wiarą przenosi góry. O tym 
również pisze prorok Izajasz w pierwszym czytaniu (Iz 41,13-20): 
Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam 

– twój Odkupiciel. Ty zmłócisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki 
w drobną sieczkę; ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba po-
wietrzna rozmiecie. I rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz w 
Świętym Izraela. 

Nie bój się swojej małości, twoja bezradność jest z bliskiej obec-
ności Boga

12 XII – Piątek 
LUDZKA NIESOLIDARNOŚĆ JEST SKAŻONA DIABEL-

SKIM ODDECHEM

Ewangelia z piątku (Mt 11,16-19) mówi o duchu sprzeciwu, 
który od samego początku występował przeciw Bogu. Obrazuje to 
porównanie ludzi do dzieci, które nie mogły na rynku dojść do po-
rozumienia i wspólnie się bawić, czy wspólnie smucić. Ta niezgoda 
jest przejawem ducha sprzeciwu. Dlatego faryzeusze, ludzie uczeni 
w Piśmie, kapłani, najpierw nie przyjęli Jana Chrzciciela,- wielkiego 
pokutnika i męża bardzo surowego trudu życia – a potem odrzucili 
również Chrystusa, który z głęboko ludzkimi uczuciami i otwarto-
ścią – można rzec – „przytulał się” do każdego człowieka w swojej 
Boskiej pokorze.  Ten brak solidarności w dobrym stał się murem od-
dzielającym człowieka od Boga. O tym samym pisze prorok Izajasz 
(Iz 48,17-19). Według niego, gdyby Izrael zachowywał przykazania 
Boże, nie zostałby odrzucony. Bóg mówi takie słowa: Jam jest Pan, 
twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na 
drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na Me przykazania, stałby 
się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale.  
Jaką można osiągnąć solidarność w dobrym, doświadczył naród 
polski niedawno i cały świat. Ale niestety dobre porywy, jak i dobra 
wola człowieka – na ogół nie trwają długo. Musi znowu nadejść wiele 
cierpień, złych doświadczeń, aby ludzie ponownie się opamiętali. 

Opamiętanie to wielki dar Boży wypływający z twórczego cier-
pienia

13 XII– Sobota 
GORLIWOŚĆ ELIASZA ZOSTAŁA 
MESJAŃSKO NAMASZCZONA W JANIE CHRZCICIELU

W Ewangelii z soboty (Mt 17,10-13) jest mowa o przyjściu Eliasza. 
Mianowicie panowało w Izraelu przekonanie, że przed nadejściem 
Mesjasza, przyjdzie ponownie Eliasz – wielki prorok, który umarł 
wiele wieków wcześniej. Potwierdził to Pan Jezus, mówiąc: Eliasz już 
przyszedł, ale nie poznali go i postąpili z nim tak jak chcieli. Tak i 
Syn Człowieczy będzie cierpiał. I wtedy uczniowie poznali, że mówił 
im o Janie Chrzcicielu. Te słowa nie przemawiają w żadnym wypad-
ku za reinkarnacją. Są one dowodem ducha gorliwości, niezwykłej 
wiary i posłannictwa posłanego – najpierw w Eliaszu, a potem w 
Janie Chrzcicielu. 

O Eliaszu natomiast mówi pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa 
(Syr 48,1-4.9-11). Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego jak 
pochodnia. On głód na nich sprowadził i swoją gorliwością zmniej-
szył ich (tzn. przeciwników Boga) liczbę. Słowem Pańskim zamknął 
niebo, z niego również trzy razy sprowadził ogień. 

Dalej jest napisane, że został wzięty do nieba w skłębionym 
płomieniu wozem o koniach ognistych, ale że będzie zachowany na 
czasy stosowne, by zwrócić serce ojca do syna, i pokolenia Jakuba 
odnowić.

Zatem Pismo Święte łączy te dwie postacie – Eliasza i Jana Chrzci-
ciela – nie w rozumieniu reinkarnacji, ale w rozumienia ducha, ja-
kiego otrzymali obydwaj od Boga, spełniając swoje posłannictwo. 

Jan Chrzciciel jest adwentowym przewodnikim duszy i ewan-
geliczną miarą rozumu

Ks. Henryk Młynarczyk
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Od paru godzin jechali samochodem. Byli już 
w połowie trasy. Mateusz, trochę zmęczony, 
spojrzał w lusterko. Z tyłu samochodu sie-

działa dwójka dzieci. Bawiły się, by zabić nudę. Z boku siedziała 
żona. Na najbliższym przystanku autobusowym zauważyli stoją-
cego zakonnika, który podniósł rękę w charakterystycznym ge-
ście oznaczającym, że potrzebuje transportu. Mateusz parsknął, 
nie lubił „klechów”, tym bardziej zakonników. – Następny, który 
chce się za darmo przejechać. Marzena, nie mająca żadnych 
uprzedzeń, poprosiła: - Zatrzymaj się, cóż ci zaszkodzi? Przy-
najmniej droga szybciej nam zleci. 

 Miała zresztą różne nurtujące problemy, do których nie chcia-
ła się nawet za bardzo przyznać. Do spowiedzi nie chodziła, choć 
była wierząca. Myślała, że może usłyszy coś ciekawego między 
wierszami. 

Zatrzymali się. Marzena przesiadła 
się do tyłu, do dzieci; jej miejsce zajął 
zakonnik. Przedstawił się jako ojciec 
Rudolf. – Czy mogą mnie państwo 
podwieźć 10 kilometrów tą drogą? – za-
pytał. – Oczywiście – odparła Marzena 
– bardzo się cieszymy. 

Trasa była niedługa. Dzieci z cieka-
wością przyglądały się zakonnikowi, a 
rozmowa była czysto grzecznościowa. 
W końcu zakonnik powiedział: - O, to 
już tu, niedaleko. Mateusz, odetchnął z 
ulgą. – Ciekawe, czy chociaż podzięku-
je? – zastanawiał się. – Na pewno nie da 
ani grosza. Tak też się stało. – Wielkie 
Bóg zapłać ! – powiedział wysiadając z 
samochodu zakonnik. Jestem wdzięcz-
ny za podwiezienie. Proszę ode mnie 
przyjąć chociaż obrazek. – Oczywiście, 
to jedyna znana im waluta – pomyślał 
Mateusz, ale ugryzł się w język. – Bóg 
zapłać, ojcze! – Marzena wzięła obrazek 
do reki. – Piękny! Na obrazku był Jan 
Chrzciciel. Zakonnik wysiadł. Obrazek 
trafił do dzieci, które zaczęły się przekomarzać na temat tego, kto 
się na nim znajduje. 

Jechali dalej. Najpierw pod stroma górę, potem stromy zjazd. 
Mateusz go nie lubił, gdyż było tam pełno niebezpiecznych za-
krętów. Wyobrażał sobie, co by było, gdyby zawiodły hamulce. 
Teraz, z dziećmi w samochodzie, bał się podwójnie. Dzieci tym-

OBRAZEK
czasem zaczęły się bić o obrazek. – To mój! To mój! – przekrzyki-
wały się/. Mateusz denerwował się coraz bardziej. 

Gdy wjeżdżali na szczyt wzniesienia, Mateusz nie wytrzymał, 
wziął od dzieci obrazek i wyrzucił go przez okno...

- Co ty robisz?! – krzyknęła Marzena. Dzieci zaczęły płakać. 
– Widzisz, do czego doprowadziłeś? Zatrzymaj się w tej chwili! 

- Nie ma mowy. Gdzie ja teraz będę szukać tego obrazka? 
– ale zdjął nogę z gazu i zwolnił. W ostatnim momencie, bo w 
tej samej chwili tuż przed nim na drogę wyjeżdżała furmanka. 
Na szczęście nie jechał więcej niż 20 km/h. – Zatrzymać się i 
puścić? – zastanawiał się. Ze złością przyhamował jeszcze bar-
dziej. Wówczas nagle coś się stało... Samochód stanął w poprzek 
drogi. Balansował to w jedną, to w drugą stronę, aż w końcu się 
zatrzymał. Na szczęście nic nie jechało z naprzeciwka. Mateusz 
wyszedł z auta, by sprawdzić co się stało. Sytuacja beznadziejna 

– koła stały w poprzek. Nie znał się na 
tym, ale wiedział, ze musi zadzwonić 
po pomoc drogową. Ta przyjechała po 
godzinie. Mechanik tylko spojrzał na 
samochód i powiedział: 

- Ależ mieliście szczęście! Dobrze 
że tylko tak się skończyło. Urwał się 
drążek zawieszenia... Gdyby pan jechał 
szybciej albo gdyby to się stało na zjeź-
dzie z tej góry, nie miałby pan żadnych 
szans. 

 Wszyscy zamilkli, wystraszone 
dzieci zaczęły szeptać między sobą. 
Samochód został wciągnięty na lawe-
tę...Pojechali do warsztatu. Po skom-
plikowanej naprawie, ruszyli w dalszą 
drogę. Zaczęła się wówczas dyskusja. 
Marzena oczywiście przeżyła to wyda-
rzenie strasznie. Dopatrywała się szczę-
śliwego zbiegu okoliczności w pojawie-
niu się zakonnika; dziękowała Bogu za 
ratunek za cud, postanowiła całkowicie 
zmienić swoje życie. Mateusz odwrot-
nie, śmiał się, uważając, że to jest bez 

związku z czymś nadzwyczajnym, po prostu przypadek, a jak 
już, to ocaleli tylko dzięki niemu, bo to on wyrzucił ten obrazek. 
Pomyślcie, co by to było, gdybym tego obrazka nie wyrzucił, po-
wiedział z triumfem, zadowolony z siebie. 

 Ks. H. Młynarczyk


