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3. Niedziela Adwentu

PIERWSZE CZYTANIE Iz 61, 1-2a. 10-11
Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać
rok łaski u Pana. «Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje
się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę
strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród
rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów».
DRUGIE CZYTANIE 1 Tes 5, 16-24
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko
badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma
choćby pozór zła.
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony
duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana
naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też
tego dokona.
EWANGELIA J 1, 6-8. 19-28
Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby
zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem:
«Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie
jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?»
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!»
Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym,
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»
Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę
Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród
faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu
zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani
prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was
stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie
jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał
chrztu.

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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Anioł Pański w Niepokalane Poczęcie:
zbawienie jest darmową łaską,
a przyjmując ją powinniśmy się również nią
dzielić z innymi

W

szystko jest łaską i
darmowym darem
miłości Boga względem nas. W ten sposób Papież streścił przesłanie dzisiejszej
uroczystości Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Jest ona we
Włoszech dniem świątecznym, dlatego
Franciszek spotkał się w południe na
modlitwie Anioł Pański z licznie zgromadzonymi wiernymi. W poprzedzającym ją rozważaniu zwrócił uwagę na
postawę Maryi, wyrażającą ową „pełnię
łaski”, o której mówił Jej w pozdrowieniu anioł podczas Zwiastowania.
„Maryja odpowiada na łaskę i jej się
powierza, mówiąc aniołowi: «Niech mi
się stanie według twego słowa» – zauważył Papież. – Nie mówi: «Uczynię
według twego słowa», ale: «niech mi
się stanie...». I Słowo stało się ciałem w
Jej łonie. Także my jesteśmy wezwani,
by słuchać Boga, który do nas mówi, i
przyjmować Jego wolę. Zgodnie z logiką
Ewangelii nic nie jest bardziej skuteczne
i owocne, jak słuchanie i przyjmowanie
Słowa Pana, które przychodzi z Ewangelii, z Biblii. Pan zawsze do nas mówi!”.
Ojciec Święty zaznaczył, że postawa ta wskazuje na pierwszeństwo „bycia” przed „czynieniem”, co z kolei otwiera na działanie Boga.
„To On czyni w nas tyle cudów. Maryja jest podatna, ale nie
bierna – mówił dalej Franciszek. – Podobnie jak na poziomie
fizycznym przyjmuje moc Ducha Świętego, ale potem daje ciało
i krew Synowi Bożemu, który w Niej się formuje, tak na poziomie duchowym przyjmuje łaskę i odpowiada wiarą. Dlatego św.
Augustyn stwierdza, że Dziewica «poczęła wpierw w sercu, niż
w łonie». Najpierw poczęła wiarę, a potem Pana. Ta tajemnica
przyjęcia łaski, która w Maryi, dzięki jedynemu w swoim rodzaju
przywilejowi, dokonała się bez przeszkody grzechu, jest możli-
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wa dla wszystkich. (...) Tak, jak
Maryja została pozdrowiona
przez Elżbietę jako «błogosławiona między niewiastami», tak
również my byliśmy od zawsze
«błogosławieni», czyli umiłowani, a zatem «wybrani przed
założeniem świata, abyśmy byli
święci i nieskalani»”.
Franciszek wyjaśnił, że o ile
Maryja została zachowana od
zmazy grzechu, to my zostaliśmy zbawieni przez Chrzest i
wiarę. Jednak i jedno, i drugie
dokonało się za pośrednictwem
Chrystusa.
„Wobec miłości, wobec
miłosierdzia,
boskiej
łaski
rozlanej w naszych sercach,
narzuca się jeden jedyny wniosek: darmowość. Nikt nie może
kupić zbawienia! Zbawienie jest
darmowym darem Pana Boga,
który do nas przychodzi i w
nas zamieszkuje. I jak darmo
otrzymaliśmy, tak darmo mamy
dawać, na wzór Maryi, która
zaraz po zwiastowaniu przez
anioła idzie dzielić dar płodności ze swoją krewną Elżbietą. Bo
jeśli wszystko zostało nam dane, to i wszystko powinno zostać
oddane. W jaki sposób? Pozwalając Duchowi Świętemu czynić z
nas dar dla innych. Duch jest darem dla nas, a my, dzięki mocy
Ducha, mamy być darami dla innych. Niech On uczyni nas narzędziami gościnności, pojednania, przebaczenia. Jeśli nasze istnienie pozwala się przemienić przez łaskę Pana, bo ona dokonuje
przemiany, to nie będziemy w stanie zatrzymać dla siebie światła,
które przychodzi z Jego oblicza, lecz pozwolimy mu przejść, aby
oświeciło innych” – powiedział Ojciec Święty.
tc/ rv

Ks. bp Szkodoń

Starajmy się jak najlepiej przeżyć
Adwent
Przeżywamy Adwent. Pamiętamy, że słowo „adwent” znaczy
„przyjście”. W Adwencie wspominamy przyjście Pana Jezusa,
które dokonało się 2000 lat temu. Będziemy to przyjście czcić
w Święta Bożego Narodzenia. Z wiarą przyjmujemy słowa Pana
Jezusa o przyjściu na końcu świata. A Pan Jezus teraz przychodzi.
Przychodzi w słowie i w sakramentach. Przychodzi tam, gdzie jest
cierpienie i tam, gdzie jest miłość. I przychodzi w chwili naszej
śmierci.
Starajmy się jak najlepiej przeżyć Adwent. Wielu uczęszcza na
Roraty. Niech nam nie zabraknie czasu na spowiedź przed świętami. Owszem, ważne są zakupy, sprzątanie, choinka, ale najważniejszy jest Pan Jezus i nasze przyjęcie Pana Jezusa.
Rozpoczęliśmy nowy rok kościelny, liturgiczny. Tematem
tego roku jest: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. To jest
zresztą program całego naszego życia. Ojciec święty Franciszek
prosi, byśmy w tym roku w szczególny sposób modlili się za osoby konsekrowane czyli za zakonników i zakonnice i za tych ludzi
świeckich, którzy żyją według ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i
czystości. Pamiętajmy o tych osobach, które żyjąc w świecie składają ślub całkowitej czystości.
Są dwie intencje na ten rok; to są intencje modlitwy, ale także
to jest wezwanie do naszego apostolstwa. Jedna intencja wkrótce
– jeszcze półtora roku, a będziemy przeżywać w Krakowie, w
diecezji, w Polsce Światowe Dni Młodzieży. To jest wielkie wyda-

rzenie – przyjedzie młodzież z ponad stu krajów z całego świata.
Trzeba to przygotować modlitewnie. Trzeba to przygotować organizacyjnie. Trzeba to przygotować liturgicznie. Wielu ludzi już
pracuje nad tym, aby przeżycie Światowych Dni młodzieży było
jak najbardziej owocne.
Jest inna jeszcze intencja... Przeżyliśmy już Nadzwyczajne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat rodziny. W
przyszłym roku w jesieni będzie mieć miejsce synod zwyczajny
biskupów poświęcony tematowi małżeństwa i rodziny. Wiemy,
jak ważny to temat. Przecież małżeństwo i rodzina to podstawowe powołanie. A wiemy, jak wielki kryzys przeżywają obecnie
małżeństwo i rodzina, jak wielu młodych ludzi nie jest przygotowanych do podjęcia tego powołania.
Potrzebna jest modlitwa, potrzebne jest świadectwo małżeństw, rodzin. Potrzebne jest apostolstwo kapłanów, osób zakonnych i apostolstwo ludzi świeckich, którzy na różny sposób
wspierają to podstawowe powołanie, jakim jest małżeństwo i
rodzina. To jest problem. Mimo wszystkich trudności, przeciwności, mimo wszystkich naszych kłopotów i cierpień z entuzjazmem, z radością podejmujmy te zadania, które przed nami stawia Pan Jezus. Pan Jezus jest z nami. Pan Jezus to Emmauel – to
znaczy – Bóg z nami. Z nami jest Maryja, z nami jest święty Józef,
z nami jest święty Jan Paweł II. Dlatego z radością, z ufnością, z
nadzieją przyjmijmy to, do czego nas wzywa Pan Jezus.

Odrestaurowane Organy – parafia
Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach
W I Niedzielę Adwentu na Mszy Św. O godz. 11.00 po raz
pierwszy zagrały wyremontowane organy. Podczas uroczystej
Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za ten wieli dar Bożej opatrzności. Utwory Bacha, Haendla i innych kompozytorów wykonał
prof. Krzysztof Michałek, wirtuoz organów, wykładowca w Akademii Muzycznej w Krakowie, członek komisji Muzyki Kościelnej
Archidiecezji Krakowskiej oraz Organista Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Remont organów jest częścią całego kompleksu prac
remontowych w naszym kościele - mówi ks. proboszcz, ks. Jan
Cendrzak, który był inicjatorem tegoż remontu. Całość remontu
finansowała parafia ze Stowarzyszeniem Ratowania Zabytkowego
Kościoła.

Organy zostały - po ponad 25 latach - gruntownie odnowione.
Opis wszystkich wykonanych prac i wymienionych na nowe elementów liczy dobre kilkanaście stron. Zamontowano m.in. nową
dmuchawę, kontuar z trakturą, wymieniono wszystkie membrany, odremontowano wiatrownice, piszczałki drewniane i metalowe, zmodernizowano instalację elektryczną wewnątrz szafy organowej. Najistotniejszą zmianą jest nowy stół gry, czyli kontuar.
Dzięki temu remontowi dobór głosów jest szybszy i łatwiejszy. Te
organy wręcz się proszą, aby na nich koncertować.
Instrument został bardzo starannie odrestaurowany i spełnia
wymogi koncertowe.
p. M. Łyżzarz
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Z życia k ościoła
- Watykan: kolejne posiedzenie Rady Kardynałów
W Watykanie już po raz siódmy zebrała się Rada Kardynałów, która pomaga Papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej i
zarządzaniu Kościołem. Głównym tematem obrad jest reorganizacja centralnych instytucji kurialnych, w tym rozważenie
sugestii na ten temat sformułowanych przez szefów dykasterii,
którzy rozmawiali o tym z Franciszkiem 24 listopada. Chodzi w
szczególności o redukcję liczby urzędów Stolicy Apostolskiej, co
ma przynieść oszczędności oraz zapobiec zachodzeniu na siebie
kompetencji poszczególnych kongregacji, rad i komisji. W skład
Rady Kardynałów wchodzi dziewięciu purpuratów reprezentujących zarówno Watykan, jak i Kościoły lokalne.
- Stolica Apostolska za całkowitym zakazem broni atomowej
„Świat bez broni nuklearnej jest naprawdę możliwy”. Stwierdzenie to czytamy w przesłaniu Ojca Świętego na trwającą 8 i
9 grudnia w Wiedniu konferencję o humanitarnych skutkach
użycia broni nuklearnej. Odczytano je w pierwszym dniu obrad
przedstawicielom rządów ponad 150 państw, organizacji międzynarodowych i ugrupowań społeczeństwa obywatelskiego. Papież
przypomina, że broń nuklearna to problem globalny. Do jego
rozwiązania trzeba globalnej etyki solidarności.
„Odstraszanie nuklearne i groźba pewności co do wzajemnego zniszczenia nie mogą być podstawą dla etyki braterstwa
i pokojowego współistnienia między narodami i państwami
– pisze Franciszek. – Dzisiejsza i jutrzejsza młodzież zasługuje
na o wiele więcej. Nadszedł teraz czas, by logice strachu przeciwstawić etykę odpowiedzialności, rozwijając w ten sposób klimat
zaufania i szczerego dialogu”. Ojciec Święty zachęca do dialogu
zarówno wewnątrz państw posiadających broń nuklearną, jak też
między takimi państwa oraz między nimi a tymi krajami, które
takiej broni nie posiadają. W dialogu tym winny też uczestniczyć wspólnoty religijne czy inne siły społeczne. Papież wyraża
przekonanie, że „pragnienie pokoju i braterstwa, głęboko zakorzenione w ludzkim sercu, zaowocuje konkretnymi sposobami
zapewnienia, że broń nuklearna zostanie na zawsze zakazana z
pożytkiem dla naszego wspólnego domu”.Na obradach o humanitarnych skutkach użycia broni nuklearnej papieskie przesłanie
odczytał abp Silvano Tomasi. Watykański dyplomata podkreślił,
że teoria „odstraszania nuklearnego” przestała być uzasadniona.
Kościół już od czasów pontyfi katu Jana Pawła II miał do niej
opory. Częściowe rozbrojenie nie wystarcza w czasach, gdy każdą
broń atomową mogliby wykorzystać np. terroryści. Uczestnikom
wiedeńskiej konferencji Stolica Apostolska przekazała dokument
zatytułowany: „Rozbrojenie nuklearne: nadszedł czas na [całkowite] zniesienie [takiej broni]”.
- Rozpoczął się proces beatyfi kacyjny ks. Piotra Skargi SJ
W Krakowie rozpoczął się proces beatyfi kacyjny ks. Piotra
Skargi. Komisje historyczna i teologiczna będą teraz badały
zebrane materiały na temat Sługi Bożego, a także przyjrzą się
przejawom jego kultu.
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Jak zauważył kard. Stanisław Dziwisz, ten wybitny jezuita zajmuje nie tylko poczesne miejsce w naszej historii, ale jego życie i
dzieło zachęcają nas również do refleksji nad naszą teraźniejszością i przyszłością. Metropolita krakowski wyraził nadzieję, że
wyniesienie do chwały ołtarzy ks. Skargi umocni naszą wiarę,
pogłębi naszą nadzieję i jeszcze bardziej rozpali naszą miłość do
Boga, Kościoła i Ojczyzny.Ks. Piotr Skarga zasłynął jako gorliwy
kaznodzieja, obrońca wiary, patriota, fi lantrop. Był autorem licznych dzieł religijnych. Zmarł w 1612 r. w Krakowie.
- Irlandia: tzw. małżeństwa homoseksualne uderzają w
prawa dziecka
Dzieci mają naturalne prawo do ojca i matki – przypomina
episkopat Irlandii w dyskusji nad legalizacją tak zwanych „małżeństw homoseksualnych”. Biskupi podkreślają, że nie chodzi tu
o żadne równouprawnienie czy rozdział państwa od Kościoła,
lecz o naruszenie podstawowych praw dziecka.
W Irlandii zmiana definicji małżeństwa wymaga zmiany
konstytucji. Opowiada się za tym premier Enda Kenny, który
otwarcie przyznaje się do kontaktów z homoseksualnym lobby.
Do konstytucyjnego referendum w sprawie gejów mogłoby dojść
na początku przyszłego roku. Episkopat przestrzega, że zmiana
konstytucji w punkcie dotyczącym małżeństwa i rodziny będzie
miała bardzo poważne konsekwencje. Naruszone bowiem zostaną odwieczne podstawy każdego społeczeństwa.
- Problem światowego głodu przez pryzmat marnotrawienia żywności
Skandal głodu wciąż przeraża, a rozwiązanie tego problemu
znajduje się także w naszych rękach. Wskazują na to włoska
Caritas i Międzynarodowy Wolontariat na rzecz Rozwoju, które
wspólnie prowadzą akcję uwrażliwiającą Włochów na problem
światowego głodu m.in. przez pryzmat marnotrawienia żywności we własnych domach. Akcja wpisuje się w przygotowania do
Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie. Jej tematem będą
bowiem słowa: „Wyżywić planetę, energia dla życia”.
„Liczby obrazujące skandal głodu na świecie wciąż są nie do
przyjęcia dla społeczności, która określa się mianem ludzkiej.
Mówi się o ponad 800 mln osób, które cierpią chroniczny głód,
i 25 tys., które codziennie z powodu niego umierają – podkreśla przewodniczący Międzynarodowego Wolontariatu na rzecz
Rozwoju, Nicola Lotta. - Za tymi liczbami kryją się konkretne
dramaty, które naznaczają życie całych rodzin. Dla wciąż zbyt
wielu ludzi prawo do wyżywienia nadal pozostaje tylko utopią.
Trzeba tu pamiętać o tym, do czego tak często odwołuje się Papież
Franciszek: ekonomia musi służyć człowiekowi, a człowiek nie
może być przez nią wykorzystywany. Dopóki nie dojdzie do tej
rewolucji kopernikańskiej, która postawi człowieka w centrum,
a struktury odda na jego służbę, kryzys głodu będzie trwał. Zysk
i opłacalność nie mogą być jedynymi wyznacznikami naszych
działań. Na świecie wyrzuca się 1,3 mld ton żywności. Statystyczny Europejczyk marnuje rokrocznie 180 kg żywności. Szacuje się,
że obecnie 1,4 mld osób żyje w absolutnej nędzy.

Na Roratki
W chłodnym i cichym, grudnia oddechu
noc swój tren długi wlecze po grudzie,
odchodzi, smutna jak dusza w grzechu
nie wiedząc po co i dokąd idzie.
Nagle w tej mroczni światła się jawią,
jak świętojańskie złote robaczki,
to lampiony tak się w rękach żarzą
dzieci spieszących dziś na roratki.
Światło na twarze i drogę pada,
pies gdzieś zaszczekał, zbudził się kogut,
„Rorate coeli” wiatr podpowiada
trawom przywiędłym i krwistym głogom.

1. Kto siê pojawi³, od kogo
i w jakim celu?
2. Za kogo by³ uwa¿any
Jan i jak On sam siebie
nazwa³?
3. Gdzie Jan udziela³
Chrztu?

Zadrżały krzewy i drzew gałęzie,
byliny w ziemi - lilii, dzwoneczków... –
Od serc dziecięcych powiało wszędzie
tęsknotą, za Bogiem w żłobeczku.
Emilia Berndsen

RORATY

łac. rorare: zraszać. Termin wzięty z pierwszych słów introitu: rorate coeli desuper—spuśćcie rosę niebiosa.
Adwentowa Msza maryjna odprawiana kiedyś przed świtem przy świetle świec. Najstarsze ślady polskich rorat
sięgają XIII wieku. Roraty odprawiane na Wawelu gromadziły wszystkie stany państwa (król, duchowieństwo,
senatorowie, szlachta, rycerze, mieszczanie i chłopi), które kolejno zapalały jedną świecę siedmioramiennego
świecznika ze słowami: „Jestem gotów iść na sąd boski”. Dziś podczas rorat zapala się dodatkową-świecę ozdobioną mirtem symbolizującym Maryję.
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Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

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

Wadowice, Parafia Świętego Piotra

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

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi

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

Czuwajcie i módlcie się
Słowa Pana Jezusa są wciąż
aktualne, a w kończącym się Adwencie ich wydźwięk jest jeszcze
mocniejszy. Powracamy do dnia 22
X, kiedy to w liturgii wspominaliśmy św. Jana Pawła II. w bazylice
wadowickiej połączono to święto z
jubileuszem kapłanów – rodaków
– ks. Jerzego i ks. Pawła. W kazaniu padły piękne słowa o Janie
Pawle, o potrzebie nawrócenia go
w odważnym wyrażaniu wiary, w
rozmodleniu, świadectwie życia.
Fragment poniżej.
Bóg wybrał go na arcykapłana; otworzył dla niego swój skarbiec i obdarzył go
wielkimi darami. Drodzy, bracia i siostry,
gromadzi nas ta radosna, podniosła uroczystość dziękczynnej modlitwy z atak
wielki dar dla Kościoła, dla świata, dla
naszej Ojczyzny i dla tego miasta.
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Przywołaną przed chwilą modlitwą mszalną Kościół wychwala dzisiejszego Patrona – świętego Jana Pawła II. Bo rzeczywiście Bóg hojnie otworzył dla niego skarbiec swoich łask
i napełnił nim jego serce. Po raz pierwszy i z wielką radością
obchodzimy jego uroczystość jako świętego. Gromadzimy się
w miejscu tak bliskim jego sercu – w jego parafialnym kościele. O tym miejscu powiedział, że „tutaj wszystko się zaczęło”. I
rzeczywiście, tak naprawdę tutaj wszystko się zaczęło – ta jego
wielka przygoda z Jezusem Chrystusem, z Jego Kościołem. Tutaj
otworzyły się dla świętego Jana Pawła podwoje wiary w tajemnicy chrztu świętego. Tutaj tę wiarę umocnił duch Święty w sakramencie bierzmowania. Tutaj w głębię serca ministranta Karola
Jezus rzucił ziarno kapłańskiego powołania. Jak wiemy, wydało
ono plon obfity w życiu kapłana, biskupa, papieża. Tutaj miłość
i ufność w orędownictwo swojej Matki, Maryi, przypieczętował,
kiedy Jej skronie ozdobił koronami jako Matce gotowej nam nieustannie pomagać.
Moi drodzy, święty Jan Paweł II powiadał, że święci nie
żądają od nad oklasków, ale byśmy ich przede wszystkim naśladowali, abyśmy przez ich
orędownictwo wypraszali
potrzebne łaski właśnie do
naśladowania ich. Jan Paweł
II uczy nas odwagi w wyznawaniu naszej wiary w Jezusa
Chrystusa. Czynił to bardzo
odważnie. Czynił to w czasach – jak sam mówił – gdy
wielu żyje tak, jakby Pan Bóg
nie istniał.
Dokładnie przed 36 laty,
kiedy po raz pierwszy jako
papież celebrował Mszę
świętą, inaugurującą jego
pontyfikat, skierował do
nas wezwanie, prośbę, wręcz
pokorne błaganie, aby Jezusowi Chrystusowi, któremu
tak wierzy, któremu tak ufa,
otworzyć drzwi naszego serca, naszego życia we wszystkich jego wymiarach. Ta

pamiętna prośba: Nie bójcie się! Nie lękajcie się!
Otwórzcie na oścież drzwi Jezusowi Chrystusowi! Bo Chrystus wczoraj, dziś i na wieki ten
sam, niezmienny. Otwórzcie dla Jego zbawczej
władzy granice państw, systemów politycznych
i ekonomicznych, wszystkie dziedziny kultury,
cywilizacji, rozwoju.
Ale czyni też Ojciec święty (świadomie
używam czasu teraźniejszego, bo jego słowa
są aktualne cały czas) wyjaśnienie, dlaczego
tak bardzo prosi nas, abyśmy zapraszali Jezusa Chrystusa do swojego życia. Bo Chrystus,
tak bliski nam wie, co człowiek nosi w swoim
wnętrzu. On jeden tylko to najlepiej wie. Dzisiaj człowiek tak często nie wie, co kryje w
jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca.
Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi
i ogarnięty zwątpieniem, które trąca prawie o
rozpacz. I dalej mówi Jan Paweł II: Proszę was,
błagam was pokorą i zaufaniem, pozwólcie Chrystusowi mówić
do człowieka, bo On jeden ma słowa życia wiecznego.
Słyszeliśmy przed chwilą w Pawłowym Liście, że powstanie wielu nauczycieli, którzy będą głosili błędne nauki. Jeżeli
człowiek nie oprze swojego życia na Jezusie, nie zaprosi go do
swojego życia, może postąpić za tymi błędnymi nauczycielami.
A przecież tylko Jezus Chrystus, jeden jedyny, ma słowa życia i
to życia wiecznego.
Święty nasz rodak wskazał na takie szczególne momenty
osobistego spotkania z Jezusem jako mąż ustawicznej modlitwy.
Mówił: Nie wstydźmy się wiary w Chrystusa, ale też tę wiarę
potwierdzajmy osobistym, intymnym bardzo spotkaniem z
Jezusem. Mówił nam: Nie ustawajcie w modlitwie! Mówił, że
Mistrz nasz, kiedy przyszedł z apostołami do Getsemani, mówił:
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A przecież ten
zły z tak wieloma pokusami do nas przychodzi – tak ponętnymi,
tak podstępnymi, tak zakamuflowanymi. Módlcie się, abyście nie
ulegli pokusie...
Cdn.

14 grudnia 2014

9

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

Mikołaj w Kaplicy Roków

Dnia 7 grudnia po odprawionej Mszy św. przez ks. Piotra
Sobalę, do naszej Kaplicy miał zawitać Święty Mikołaj. Dzieci
siedząc obok rodziców z niecierpliwością wyczekiwały Świętego.
Wreszcie otwarły się drzwi naszej małej świątyni i pojawił się Mikołaj, który na samym początku obdarował dorosłych parafian
cukierkami i księdza Piotra słodkim upominkiem. Jak przystało
na świętego biskupa, ubrany był w czerwony ornat, a na głowie
miał mitrę.
Długa biała broda Mikołaja u niektórych maluchów budziła
lekki lęk. Jednak po paru minutach wszelkie obawy zniknęły Mikołaj usiadł a dzieci zatoczyły duże koło i przy oprawie muzycznej prezentowanej przez pana Michała zaczęły bawić się i śpiewać Mikołajowi. Dialogi z dziećmi i Mikołajem prowadziła pani
sołtys Beata. Sam święty nie ukrywał swojego rozczarowania z
powodu braku śniegu i mrozu, że swoje sanie musiał zamienić
na samochód. Dzieci uśmiechnięte bawiły się, wreszcie ta upragniona chwila, Mikołaj obdarował każde dziecko prezentem i zadawał pytania. Na koniec dzieci ustawiły się
do pamiątkowego zdjęcia i żegnając się, Mikołaj ruszył
w dalszą podróż zapewniając, że jeszcze tu powróci. Te
uśmiechnięte buzie na zdjęciach mówią, że warto być
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dobrym bo dobro czynione ubogaca obdarzonego i darczyńcę.
No i oczywiste że warto być grzecznym, bo inaczej nie przyjdzie
św. Mikołaj z prezentami tylko z rózgą.
Na koniec pragnę podziękować ks. Piotrowi Wiktorowi, pani

Sołtys i osobom które włączyły się przygotowanie spotkania. A
wszyscy niech pamiętają, że w tych małych serduszkach dzieci tli
się nadzieja, że za rok znów spełnią się ich marzenia.

Podziękowania dla burmistrz
Ewy Filipiak

W poniedziałek, 8 grudnia br. o godz. 18 w Kościele św.
Piotra Ap. w Wadowicach odbyła się Masza święta w intencji podziękowania za 20 lat posługi w naszym mieście Pani Burmistrz
Ewy Filipiak. W wypełnionej przez wiernych świątyni ks. prob.
Tadeusz Kasperek w pięknych słowach przypomniał dobromi
zasługi Pani Burmistrz. Nawiązał także do wspaniale przygotowanej wizyty w Wadowicach św. Jana Pawła II w dniu 16 czerwca

1999 roku. Obecni byli także radni Rady Miejskiej na czele z
przewodniczącymi Rady oraz wielu zasłużonych społeczników
i mieszkańców Wadowic.
Po Mszy św. mieszkańcy spotkali się w podziemiach kościoła,
aby przy herbacie, kawie i serniku wspólnie porozmawiać. Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej i ciepłej atmosferze.
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ks. Infułat

Mój dom
W ostatnią środę w liturgii było wspomnienie Matki Bożej
Loretańskiej. Tytuł ten związany jest z bogatą historią przeniesienia domu nazaretańskiego do włoskiej miejscowości – Loreto.
Nie ma określonych dat, ani osób, które brały udział w tym zdarzeniu. Historia przeniesienia domku opiera się na przypuszczeniach, opowiadaniach i legendach. Wygląda na to, że w głębokim
średniowieczu, Krzyżowcy lękając się zbezczeszczenia przez wyznawców Mahometa domku, w którym mieszkała św. Rodzina,
przewiozła go do północnej Italii. Z biegiem czasu tę świętość
nazaretańską obudowano potężną bazyliką. Dziś, gdy zwiedza
się w Loreto piękną świątynię, którą podczas ostatniej wojny
polscy żołnierze uratowali od pożaru – jest się zafascynowanym
i potężną konstrukcją i doskonałym rozwiązaniem architektonicznym. Na pielgrzymach robi wielkie wrażenie. Jej wystrój, a
zwłaszcza obrazy i ołtarze mobilizują do głębokiej zadumy nad
historią domu i rodziny.
W adwencie Kościół wspominając Matkę Bożą Loretańską
pragnie położyć nacisk na nieustanną troskę o nasz dom. Rodzinny dom. Trzeba go wciąż budować. Należy zabiegać o rozwój
domu, tak w sensie rodziny, jak i w jego wymiarze materialnym.
Chrystus w nauczaniu wciąż wraca do tego tematu. Będzie mówił
o domu zbudowanym na skale i na piasku. Trwały dom różni się
od tego, który jest położony bez fundamentów. Podłożem dobrej

rodziny jest odpowiedzialne małżeństwo. Troskliwa matka i
opiekuńczy ojciec.
Ewangelia z przejęciem przytacza słowa Jezusa: „Mój dom jest
domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.” Chrześcijański dom to zawsze domowy Kościół, w którym modlitwa
jest czymś normalnym. Świątynia służy do modlitwy. Trudno
sobie wyobrazić szczęśliwą rodzinę bez wspólnej, rodzinnej
modlitwy.
Wielkie są zagrożenia współczesnego domu i rodziny. Niejednokrotnie współczesna rodzina staje się jaskinią zbójców.
To smutne, a nawet tragiczne określenie odnosi sie do takiej
wspólnoty rodzinnej, w której nie ma wzajemnego szacunku. Są
nieustanne kłótnie, wyzwiska, poniżenia. Nikt w nim nie czuje
się bezpiecznym. Najczęstszym tematem są wzajemne oskarżenia
o brak pieniędzy. Zbójcy napadali w celach finansowych. Jeśli w
naszych domach jeden drugiego nieustannie napada – to wtedy
tworzy się jaskinia zbójców.
Przygotować się dobrze na Święta Bożego Narodzenia to
uporządkować swój dom. Dbaćo relacje rodzinne. Nieustannie
troszczyć sie tak o ożywianie kontaktów osobowych, jak również
dobrych, żywych relacji z Bogiem.

Myśli o wadowickich wyborach
Z zawstydzeniem przeżywam tak okres kampanii przedwyborczej, jak i same wybory. Nie odbywały się po myśli naszego
patrona, św. Jana Pawła II. Święty Wadowiczanin głosił Ewangelię miłości i pokoju. Tymczasem naszemu społeczeństwu narzucono nastroje podejrzliwości, nienawiści i ogromnego podziału.
Wielu wadowiczan zatrutej atmosferze uległo. Boleję, że został
w naszych duszach zasiany jad dużej nieżyczliwości do człowieka. Nastąpiły ogromne podziały. Nasuwa się pytanie, czy nowa
władza będzie jednoczyła, czy dalej dzieliła. Trzeba budować, a
nie niszczyć. Trzeba obsiewać dusze wadowiczan pszenicą, a nie
kąkolem. To jest realizacja testamentu św. Jana Pawła II. Chcemy
także pamiętać, że po krzywych ludzkich liniach zawsze Pan Bóg
stawia proste znaki.
***
Często pytają mnie nie tylko dziennikarze, ale i znajomi
mieszkający poza Wadowicami: dlaczego w naszym mieście były
takie wybory?
W naszej bazylice jest bardzo czczona Matka Boża Nieustającej Pomocy, którą ukoronował 16 czerwca 1999r. nasz rodak,
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św. Jan Paweł II. Od wielu już lat, przy tym obrazie, odprawiamy
w każdą środę nowennę ku Jej czci rano i wieczorem. Chętnie
w niej uczestniczą parafianie. Podczas tego nabożeństwa odczytywane są prośby, podziękowania i przeproszenia składane przy
tym ołtarzu do puszki przez parafian i pielgrzymów. Po niedzieli
wyborczej 30 listopada, oprócz różnych intencyjnych kartek,
znalazłem również takie kwiatki. Są one gorącą prośbą do Matki
Bożej, choć w treściach są zupełnie odmienne. Przekazuję je, aby
Czytelnicy naszego biuletynu i nie tylko oni mogli zapoznać się z
nastrojami mieszkańców Wadowic.
Pierwsza intencja:
Tobie Matko Nieustającej Pomocy i św. Janie Pawle II, dziękuję z całego serca za uwolnienie gminy od zła rządów Burmistrz.
Proszę o pomoc dla Mateusza K. Prosi parafianka
Druga intencja:
Matko Nieustającej Pomocy i św. Janie Pawle II weź w obronę
to miasto i wyproś łaskę nawrócenia tych ludzi, którzy doprowadzili do tego, że zło weszło do serc, urzędu i miasta. Wyproś łaskę
jedności dla Samorządowców. Prosi wadowiczanka.
Zastanawiam się, kogo Matka Boża ma wysłuchać?
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Bachowice - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Andrzejki 2014
Dnia 26 listopada 2014 roku w szkolnej świetlicy zorganizowano Andrzejki dla klas I-III szkoły podstawowej.
Nauczyciele Pani Agata Flaga oraz Pani Karolina Szarek pełniły rolę opiekunów oraz wróżek. Wolontariusze z klasy I gimnazjum: Kamil Przystał, Paulina Wójtowicz, Wiktoria Wrona,
Katarzyna Bobak, Weronika Szarek, Agnieszka Kurdziel, Karolina Matura oraz Maria Jacoszek w strojach wróżek, czarodziei
oraz cyganek przepowiadali uczniom przyszłość wróżąc z kart,
kuli oraz innych znanych wróżb andrzejkowych. Nie zabrakło
również tradycyjnej wróżby - lania wosku przez klucz i odczytywania znaczenia. Zabawa Andrzejkowa przebiegła w miłej atmosferze. Po zakończonych wróżbach, wszyscy uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy tanecznej, którą prowadzili wróżbici
i czarodziejki. Po zabawie tanecznej uczestnicy zostali poczęstowani sokami oraz ciastkami. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli we
wszystkich zabawach. Na koniec rozdano nagrody dla najlepszej pary tanecznej.
www.zspbachowice.pl

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

Ta szkoła powinna
być szkołą świętości
Takie wyzwanie stoi przed każdą szkołą, a w szczególności przed szkołą katolicką. Szkoła, której patronuje św. Królowa Jadwiga, obchodziła niedawno swój
jubileusz 10 – lecia powstania. Społeczność tej szkoły,
jak również zaproszeni goście zgromadzili się na Mszy
św. dziękczynnej i o dalsze Boże błogosławieństwo,
polecając swą przyszłość Panu Bogu, Niepokalanej
oraz swej Patronce. Poniżej zamieszczamy wprowadzenie do Mszy św. oraz fragment kazania.
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki...
Moi kochani, bardzo serdecznie pragnę przywitać jako
gospodarz tej parafii wszystkich Was, tutaj zgromadzonychna

uroczystości 10-lecia Szkoły Świętej Królowej Jadwigi w Barwałdzie Dolnym. Serdecznie witam czcigodnych kapłanów: księdza
Marka, byłego proboszcza tej parafii, który był współzałożycielem także tej szkoły; witam czcigodnego księdza rektora Jacka,
przedstawiciela Ojców Pallotynów na Kopcu i szkoły, która
została tam utworzona. Serdecznie witam również Przedstawicieliwładz oświatowych i samorządowych. Witam Dyrektorów
szkół razem z pocztami sztandarowymi, a nade wszystko Panią
Dyrektor naszej szkoły oraz całe Grono Pedagogiczne, które dziś
przeżywa tę piękną uroczystość – pierwsze dziesięciolecie. Tutaj
chcemy rozpocząć te uroczystości, dziękując Panu Bogu i prosząc
Go o wszelkie potrzebne łaski. Niech Pan Jezus prowadzi, umacnia i wynagradza każdy trud, a my wspólnie módlmy się, abyśmy
trwali w łasce Chrystusa, który jest dla nas drogą, prawdą i ży14 grudnia 2014
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ciem, a Maryja Niepokalana, która jest szczególną Strażniczką
i Opiekunką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich niech
patronuje, umacnia i zawsze prowadzi nas do dobra.
Wspólnie teraz módlmy się, przedstawiając Panu Bogu w tej
Eucharystii wszystkie troski, sprawy naszej szkoły, naszej parafii,
ojczyzny i tych wszystkich, którzy tutaj się gromadzą...
Kazanie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni Bracia Kapłani;
Szanowna Pani Dyrektor;
Grono Pedagogiczne;
Drodzy Rodzice i Uczniowie;
Kochani Goście!
Wszyscy zostaliśmy zaproszeni na tę szczególną uroczystość,
którą właśnie w tej naszej barwałdzkiej świątyni świętego Erazma dzisiaj przeżywamy jako jubileusz dziesięciolecia istnienia
naszej szkoły katolickiej w Barwałdzie Dolnym. To takie piękne i
wzruszające, że cała wspólnota szkolna i tylu zaproszonych gości
dziś gromadzi się w tej naszej świątyni, aby składać Panu Bogu
wszechmogącemu dziękczynienie za wszelkie dobro, które dokonało się w podczas tych minionych dziesięciu lat. Gdy jednoczy
nas Boża miłość, to – moi kochani – zawsze lepiej rozumiemy, że
szkoła musi być jak najmocniej zakorzeniona w tym lokalnym
środowisku. Święto szkoły staje się jednocześnie przecież świętem nauczycieli i wychowawców, wszystkich absolwentów, którzy w tej szkole także stawiali swoje pierwsze kroki i wzrastali;
wszystkich ludzi, całej tej naszej społeczności lokalnej w Barwał-
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dzie. Staje się świętem barwałdzkiej wspólnoty, bowiem przecież
jej przyszłość, tej wspólnoty, tej naszej parafii, zależy od tego,
jaka będzie młodzież naszej parafii; jakie będą później rodziny...
Odnosząc się z zasłużonym szacunkiem do historii szkoły, pragniemy jednak dzisiaj wpatrywać się z nadzieją przede
wszystkim w przyszłość. Wśród gratulacji i życzeń, które dzisiaj
będą tak pięknie i mocno płynęły, pełnych ciepłych słów, wspomnień, musimy, moi kochani, w dniu tego jubileuszu wyznaczyć
sobie kolejny cel na nadchodzące lata tej szkolnej misji. Umiłowani w Panu, najlepszy cel wskazuje nam Patronka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickim, tej naszej wspólnoty. Jest
Nią Niepokalana Maryja, którą dzisiaj już pragniemy uczcić, a
Jej wspomnienie przyda właśnie w tym miesiącu – 8 grudnia. Jest także Św. Jadwiga Królowa
– Patronka tej szkoły, która jest i Orędowniczką,
i Pośredniczką miedzy Maryją, Chrystusem. W
tych dniach rozważamy, jakże pięknie, w czasie
Adwentu powszechne powołanie właśnie do tej
świętości. Ci, którzy nam patronują, są świętymi
i uczą nas także tej świętości. I właśnie świętość
uczniów musi być zawsze najważniejszym celem
pracy szkoły.
Benedykt XVI podczas pielgrzymki do
Wielkiej Brytanii powiedział, że „dobra szkoła
umożliwia całościowe wychowanie każdej osoby; dobra szkoła powinna poza tym pomagać
wszystkim swym uczniom w stawaniu się świętymi”. Rozumiem zatem, że również ta szkoła
powinna być zawsze szkołą świętości. Tylko
wówczas szkoła nauczy tego, jak być ofiarnym,
jak być dobrym, otwartym na drugiego człowieka, jak być miłosiernym w dzisiejszym XXI wieku. Tylko wówczas rozbudzi w sercach uczniów,
dzieci i młodzieży umiłowanie do prawdy, sprawiedliwości i patriotyzmu. Tylko wówczas przekaże wartości, które pozwolą budować szczęśliwe
rodziny i pozwolą budować silne społeczeństwo.
Takiej szkoły potrzebują młodzi ludzie, którzy u
początku swej życiowej drogi szukają wzorców,
szukają przykładów życia szlachetnego, dobrego,
życia prawdziwie świętego. Aby tak się stało,
w każdej wspólnocie szkolnej musi być zawsze
miejsce dla Pana Boga.
Cdn.
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Barwałd Górny - Parafia Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998

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

I inauguracyjna Sesja Rady Gminy
kadencji 2014 - 2018
I inauguracyjna Sesja Rady Gminy kadencji
2014- 2018 odbyła się w dniu 1 grudnia 2014
roku w Galerii polsko - słowackiej w Brzeźnicy.
Sesję otworzyła i prowadziła do chwili wyboru
przewodniczącej Rady Gminy radna Pani Ewa
Bartosz.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej w Brzeźnicy Pan Grzegorz
Młynek wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.
(...)
Zabierając głos Wójt Gminy podziękował
za okazane zaufanie i wybór na wójta w wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu
16 listopada 2014 roku. Pogratulował radnym
wyboru, który jest również efektem społecznego zaufania. Zapewnił, że dołoży starań,
aby współpraca z Radą układała się pomyślnie
na zasadzie merytorycznej dyskusji, dochodzenia do wspólnych
wniosków i rozwiązań. Każdy z radnych powinien mieć na uwadze, że reprezentuje całą gminę, a nie tylko miejscowość, w której został wybrany. Taką postawę reprezentowali radni minionej
kadencji 2010 - 2014, z których większość po raz kolejny uzyskała
mandat. Wyznacznikiem działań Rady Gminy i Wójta będzie
strategia rozwoju gminy, która jest w trakcie opracowywania.
Wpływ na jej ostateczny kształt będą mieli radni, sołtysi, gminne jednostki organizacyjne, a także działające na terenie gminy

stowarzyszenia i organizacje społeczne. Na koniec swojej wypowiedzi Wójt stwierdził, że na wynik wyborczy Wójta w wyborach
samorządowych pracowali również radni Rady Gminy Brzeźnica, Urząd Gminy, gminne jednostki organizacyjne, organizacje i
stowarzyszenia działające na terenie gminy. Wyraził nadzieję, że
dalsza współpraca, dzięki wspólnie podejmowanym działaniom
i przedsięwzięciom przez następne cztery lata przyczyni się do
dalszego rozwoju naszej gminy i poprawy warunków życia jej
mieszkańców.
www.brzeznica.pl

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

To był jeden z najbardziej żywiołowych koncertów , jakie odbyły się w naszej szkole. Porywająca muzyka rodem z Ameryki
Południowej w wykonaniu tria Kurakas sprawiła, że atmosfera w
sali gimnastycznej zrobiła się gorąca. Usłyszeliśmy niezapomnia-
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Gorące rytmy
w chłodny dzień
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ne przeboje, m.in. „ Guantanamerę”, „La Bambę” czy „La Cucarachę”. Muzykom towarzyszyli również nasi uczniowie, grając na
niektórych instrumentach czy tańcząc w rytmach
„Macareny” (brawo, Marku).
www.planbudzow.ro-dan.com

14 grudnia 2014
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Chocznia - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafialnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M.
* WIKARIUSZE: ks. Mateusz Wójcik moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

Mikołajki dla dzieci w Strażnicy
OSP Kaczyna
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczynie zorganizowała spotkanie dzieci ze św. Mikołajem. W spotkaniu uczestniczyły prawie
wszystkie dzieci ze wsi, około 60 od tych najmłodszych po starszą
młodzież wraz z rodzicami. W czasie oczekiwania na św. Mikołaja trzy śnieżynki, w które wcieliły się Agata, Agnieszka oraz
Magda, świetnie uczyły dzieci piosenek, którymi miały później
przywitać św. Mikołaja. Rodzice natomiast popijali kawę i częstowali się ciasteczkami. Ku zdziwieniu wszystkich, dzieci bardzo
chętnie brały udział w tej zabawie, gdyż śnieżynki skutecznie
zachęcały je do zaangażowania się. Nagle powstał wielki szum,
wszystkie dzieci zamilkły, a na salę przybył św. Mikołaj ciągnąc
za sobą sanie pełne prezentów. Większość dzieci ochoczo podchodziła do ŚW. Mikołaja i odbierała podarunki, tylko niektóre
płakały, były bardzo przejęte i nie kryły ogromnego zaskoczenia.
Prezenty otrzymały nie tylko dzieci ale również rodziców Mikołaj obdarował słodyczami i rózgami.
Prezes OSP Kaczyna
Andrzej Strzeżoń
zdjęcia Józef Janik
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ I ZAGINIONE
ODBLASKI

Cz. I

Te roraty miały przebiegać tak jak zwykle. W powietrzu
czuło się jednak magiczną datę 6 grudnia, szczególnie ważną
dla tych dzieci, które wstały wcześnie rano i z lampionem w ręku przybyły tego dnia do kościoła.
Nie było ich wcale więcej niż zwykle, może nawet trochę
mniej. Może po cichu liczyły na to, że do kościoła zwita sam
Święty Mikołaj, ale zachowywały się tak jak zawsze.
Tak jak zawsze podeszły do balasek ze swoimi lampionami
oświetlając kościół, tak jak zawsze razem z ks. Proboszczem, który odprawiał te Mszę, wzniosły lampiony w górę i tak jak zawsze
brały udział w roratnej, porannej Mszy Świętej.
Popkultura szerzy wizerunek Mikołaja jako krasnala w czerwonym stroju i czerwonej czapce. Wiemy oczywiście, że nie jest
to prawda, ale wiemy też, że ten czerwony krasnal ma tylko znaczenie symboliczne. Dzieci cały rok czekają na ten dzień. Wiedzą,
że gdy się obudzą lub wrócą do domu, albo kiedykolwiek indziej
będzie na nie czekać paczka od świętego Mikołaja. Każde dziecko

w ten dzień cieszy się nawet z najmniejszego prezentu.
Święty Mikołaj był biskupem, który gdy widział, że
ktoś jest potrzebujący, komuś czegoś brakuje „zakradał”
się w nocy do właśnie tych osób kładąc im pod drzwiami,
na oknie czy na stole te rzeczy, których tak bardzo potrzebowali. Kiedy już po kazaniu, w którym ksiądz Mateusz
poruszał temat plotkowania, który stanowił przeszkodę dla
św. Teresy w drodze do Boga i kiedy już zostały wylosowane
osoby, do których powędrowała figurka Matki Bożej nastąpiło błogosławieństwo. A następnie…
Rozległ się dźwięk nadjeżdżającego radiowozu policyjnego. Głowy wszystkich skierowały się nagle w stronę
drzwi wyjściowych. Przez które po chwili wszedł Mikołaj w
asyście strażaków i … policjantów.
Hasło przewodnie tegorocznych rorat widniejące na plakatach to ‘’Nie ściemniaj! Świeć przykładem”. Jak się okazuje, nie
przypadkowo. Mianowicie św. Mikołaj zamówił opaski odblaskowe, bo przecież chodząc po drogach bocznych, bez takiego
odblasku jesteśmy niewidoczni dla kierowców. Miały być one
prezentem od świętego Mikołaja dla dzieci i dla dorosłych. Jednak opaski zaginęły.
Pieniądze zostały wpłacone, projekt zatwierdzony, finalizacją
miało być dostarczenie tych opasek przez kuriera. Ten jednak jak
na razie do dziś do Choczni nie dotarł. Nie pomagały telefony do
firmy, w której były zamówione, nie pomagały wysyłane smsy i
maile. Opasek po prostu nie ma.
Co się z nimi stało? Nie wiemy. Jednak policjanci, którzy
przybyli dzisiaj rano do kościoła zapowiedzieli, że dołożą wszelkich starań aby dowiedzieć się, gdzie podziały się odblaski.
Nam pozostaje tylko pozwolić im działać i wciąż mieć nadzieję,
że dzieci w końcu dostaną swój, spóźniony prezent od Świętego
14 grudnia 2014
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Mikołaja. Zanim jednak to się stanie, św. Mikołaj docenił Dzieci Maryi, Oazę i Służbę Liturgiczną i ich wkład w życie parafii,
obdarowując specjalnymi upominkami. Mimo nieoczekiwanego
zaginięcia opasek żadne dziecko nie wyszło z kościoła z pustymi
rękoma, bo każdy dostał coś ma „pokrzepienie serc”. Na końcu
zostało zrobione zdjęcie pamiątkowe ze świętym Mikołajem.
Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda
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Wieczór kolęd 2014 w Choczni –
zaproszenie do współpracy!

Od początku Adwentu trwają intensywne przygotowania do
Wieczoru Kolęd, który rozpocznie się 23.12.2014 o godz. 23.30 w
naszym kościele. W tym roku hasłem będą słowa: „Rodzina źródłem
życia”. Hasło zostało zainspirowane odbywającym się w październiku synodem biskupów nt. rodziny.
Poszukuję zdjęć par małżeńskich, zdjęć ze ślubów, zdjęć rodziców z dziećmi, sesji poślubnych, zdjęć ciekawych i oryginalnych.
Chciałbym przygotować prezentację multimedialną w oparciu o
nadesłane zdjęcia, aby tak jak w zeszłym roku, aby można było
zobaczyć zdjęcia w czasie wspólnego śpiewania kolęd. Niektóre
zdjęcia zostaną także wykorzystane przy przygotowaniu plakatu
zapraszającego na Wieczór kolęd. Oczywiście, każdy kto nadeśle
zdjęcia otrzyma później płytkę z tą prezentacją na pamiątkę.
Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania zdjęć. Zdjęcia
należy wysyłać na adres: an.wojmat@wp.pl . Załącznik ze zdjęciami
może mieć nawet 100mb.
REGULAMIN
1. Wysyłamy zdjęcia tylko swojego autorstwa lub zrobione przez
fotografa, pod warunkiem, że jesteśmy na tym zdjęciu.
2. Wysyłając zdjęcia, zgadzam się na ich publikację na ich wykorzystanie w prezentacji w czasie Wieczoru Kolęd 2014 pt. „Rodzina
źródłem życia”, który rozpocznie się w naszym kościele 23.12.2014
o 23.30 oraz możliwe wykorzystanie zdjęć na plakacie promującym
Wieczór Kolęd.
Liczba zdjęć już nadesłanych: 30
Z pamięcią w modlitwie i życzeniami owocnego przeżycia Adwentu:
ks. Mateusz Wójcik
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@gmail.com
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

TENIS STOŁOWY
15 oraz 22 listopada
2014 r. /w soboty/ w ZSP
we
Frydrychowicach
odbywały się gminne
rozgrywki tenisa stołowego zarówno indywidualne jak i drużynowe
dziewcząt i chłopców
– IGRZYSKA, GIMNAZJADA. Organizatorem
tych ro zgrywek była mgr
Maria Buda.
B e z kon k u re nc y jn i
byli gimnazjaliści, zarówno dziewczęta jak i chłopcy
oraz uczniowie szkoły podstawowej naszej szkoły.
Do półfinałów powiatu, które odbędą się w Łączanach, a także Witanowicach wprowadzili prawie
wszystkich swoich zawodników nie dając szans
innym uczniom z gminy Wieprz. Jedynie szkoła
z Gierałtowic wprowadziła do tego etapu w Igrzyskach
na miejscu 3 Szczelinę Zuzannę w indywidualnych
rozgrywkach tenisa stołowego. Kwalifi kację z gminy
Wieprz otrzymywało po czterech zawodników w każdej kategorii oraz po jednej drużynie.
tekst i zdęjcia: mgr Buda Maria
www.spfrydrychowice.iap.p

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

Z kolędą przez świat
Przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie nastrajamy
się świątecznie – słuchając i śpiewając kolędy, pastorałki czy
pieśni bożonarodzeniowe. 10 grudnia mieliśmy niepowtarzalną
okazję wysłuchać wspaniałych kolęd z całego świata, z różnych
okresów historycznych w wykonaniu artystów z Filharmonii im.

22

14 grudnia 2014

K. Szymanowskiego w Krakowie. Wysłuchaliśmy następujących
utworów w wykonaniu kwartetu wokalnego: (opis pieśni – Filharmonia krakowska)
Gaudete - Christus est natus (Radujcie się, Chrystus się
narodził)
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Szwecja - po łacinie – z Kancjonału Jistebnice Cantional
– XV w.
Carol of the Bells ( Pieśń dzwonów)
Mykoła Leontowicz – Ukraina – po angielsku, napisana
początkowo po ukraińsku sł. Peter J.Wilhousky (1904) – wzorowana na tradycyjnych pieśniach „szczedrikach”, które śpiewano
przed nadchodzącym nowym rokiem – na wiosnę, stąd mowa
o powracających, przynoszących szczęście łabędziach – po
wprowadzeniu chrześcijaństwa i zmianie kalendarza Nowy Rok
obchodzony jest w Święto Objawienia (6.01.) i z tym świętem kojarzone są teraz szczedriki.
Deck the Hall (Przystrójcie salę gałązkami ostrokrzewu)
Wielka Brytania – tradycyjna, właściwie noworoczna, pieśń
walijska z XVI w., tłum. ang w XIX w.
Un flambeau, Jeannette, Isabelle! (Przynieście pochodnie
Jeannette, Isabelle!)
Francja – Prowansja – XVI w. – pasterki w Betlejem znajdują
w stajni Dziecię (a imiona francuskie, jak u nas dla pasterzy- polskie), tekst dopisany do popularnego
tańca warstw wyższych.
Riu Riu Chiu
Hiszpania – słynne villancico
(piosenka o charakterze tanecznym,
okazjonalna, np. na Boże Narodzenie)
z XVI w., zachowana w w Szwecji w
kancjonale Cancionero de Uppsala
– tytuł będący zlepkiem sylab ma
nawiązywać do pieśni słowika lub
nawoływań zimorodka (w Polsce też
są kolędy z motywem ptaków).
Barn Jesus i en krybbe la (Jezus
narodzony leży w żłobie)
Dania - do tekstu H.Ch. Andersena napisało muzykę kilku kompozytorów, nawet R. Schumann, jednak największą popularność zdobyła wersja
Duńczyka, Nielsa Wilhelma Gade
Cicha noc
Austria – muz. Franz X. Gruber, sł.
Joseph Mohr/ Piotr Maszyński po niemiecku, angielsku, duńsku i polsku

Siyahamba (Idziemy w świetle Boga)
Afryka Południowa – Andries van Tonder (1950) – hymn
religijny w jęz. Zulu w latach 90-tych zrobił ogromną karierę w
krajach Afryki, a także w różnych odłamach zreformowanych
kościołów Ameryki Płn.
Z odpowiednio zmodyfi kowanym tekstem używany jako modlitwa w szkołach, a także przy okazji świąt.
A la nanita nana
Ameryka Płd – kołysanka kompozytora ekwadorskiego
Segundo Cueva Celi (1901-1969)popularna jako pieśń bożonarodzeniowa, ostatnio znana szerzej dzięki amerykańskiemu
fi lmowi muzycznemu (Cheetah Girls)
Go, Tell it on the Mountain (Idźcie, rozgłoście nad górami)
Ameryka Północna - na melodię z negro spirituals
www.glogoczow.malopolska.pl

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

Andrzejkowe szaleństwo!
W dniu 27.11.2014r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Dla
uczestników zabawy przygotowano wiele atrakcji, w tym bal

przebierańców dla najmłodszych, wróżby andrzejkowe, klasowy konkurs tańca. W rolę wróżek wcieliły się : Kinga Górecka
i Aleksandra Światłoń, a wróżbity Kamil Radoń. Animatorkami
14 grudnia 2014
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zabaw dla najmłodszych uczestników były Dominika Leniartek, Klaudia Jakubiec i Dorota Śmiłek. Klaudia pełniła
również funkcję DJ-ki.
W konkursie na najładniejsze przebranie I miejsce
zdobyli: Sandra Kalo i Kamil Drobny. Zwycięzcy otrzymali
nagrody, które ufundowała Rada Rodziców. Największą
atrakcją andrzejek był konkurs tańca dyskotekowego zorganizowany przez Spółdzielnię Uczniowską. Podczas konkursu uczniowie zaprezentowali własne układy taneczne.
Ich występy oceniało jury w składzie: p.dyrektor Agnieszka
Pachoń, przedstawiciel rodziców p. Magdalena Dzidek oraz
nauczycielki p.Iwona Radoń i p.Renata Kania. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom występów był bardzo
wysoki.
Ostatecznie I miejsce w swojej kategorii wiekowej zajęły klasy: IIIB, IVB i IIIG.
W zabawie andrzejkowej uczestniczyli niemal wszyscy
uczniowie naszej szkoły i wszyscy świetnie się bawili.

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje Radzie Rodziców
za sfinansowanie nagród i słodyczy dla uczestników zabawy.
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

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

Niełatwo być chorym i starszym
W okresie adwentu przystępujemy do spowiedzi, by
oczyścić serca na przyjęcie Dzieciątka Jezus. Kapłani
odwiedzają też chorych z posługą sakramentalną, by i
oni mogli w pełni zjednoczyć się z przychodzącym synem Bożym. Nad cierpieniem pochyla się w poniższym
rozważaniu ojciec misjonarz, którego fragment nauki
zamieszczamy poniżej.
Drodzy Bracia i drogie Siostry!
Umiłowani Chorzy, Cierpiący, znoszący w trudach swoją
starość!
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Nie tak łatwo jest w dzisiejszych czasach być chorym. Nie
tak łatwo w dzisiejszych czasach cierpieć. Nie tak łatwo w dzisiejszych czasach przeżywać starość. Bo nie tak dawno jeszcze
byliśmy w pełni sił, zdrowi... A teraz? A to nas strzyka w kręgosłupie, a to nas łamie w kościach, a to zmiana pogody i to wszystko odczuwamy... I ubieramy się może trochę wolniej niż jeszcze
kilka lat temu, i coraz więcej leków musimy zażywać, i dłużej i
częściej musimy przesiadywać w ośrodku zdrowia, w szpitalu...
I tam właśnie najlepiej widać, że niełatwo jest być chorym w dzisiejszych czasach. Niełatwo być starszym i zaakceptować swoją
starość i do niej się przyzwyczaić.
Ale – drodzy bracia i drogie siostry – starość, niedołężność,
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choroba, to – można powiedzieć – skarb dla Kościoła. Kościół
wielką wagę przykłada do ludzi chorych, starych, niedołężnych.
A to z bardzo prostej przyczyny – bo taka osoba może w swoim
życiu to zaakceptować i starać się cierpliwie znosić swoją chorobę, swoją niedołężność i jeszcze wspomóc innych. Mówię to z
własnych doświadczeń; moja babcia nie żyje już prawie od 20 lat,
ale pamiętam ją dobrze – staruszkę w chustce na głowie z modlitewnikiem w ręku. Ten modlitewnik, jak sięgam pamięcią, to
od częstego używania te piękne białe strony miał prawie czarne.
Babcia zawsze siadała i mówiła: muszę teraz swoje „godzinki”
odmówić. I tak praktycznie przez cały dzień się z tym modlitewnikiem nie rozstawała. Kiedy zaś umarła, pomyślałem sobie:
„Boże kochany, ile dobra przez te systematyczne jej modlitwy
spłynęło na naszą rodzinę! Na mnie, na innych członków mojej
rodziny. Przed iloma nieszczęściami nas uratowała? Przed iloma
kłótniami w rodzinach?”.
Jaki bagaż wielki tej modlitwy zawdzięczam mojej babci, będąc w seminarium, potem będąc księdzem, nie wiem. Ale jestem
o tym przekonany, że ta modlitwa - zanoszona dzień po dniu,

tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku – była dla
mnie wielkim wsparciem. Była wsparciem dla mojej rodziny tej
najbliższej i dla dalszej. Bo tak to już w życiu jest, kochani – możemy to cierpienie, starość zaakceptować i być wielkim wsparciem dla swojej rodziny, dla Kościoła. Bo przecież nie wiemy, jak
Pan Bóg rozdziela te łaski płynące z naszej codziennej systematycznej modlitwy.
Wiecie, drodzy, kiedy jako ksiądz odwiedzam chorych w tych
parafiach, w których pracuję to też widać, który chory akceptuje swoją starość, niedołężność, cierpienie. On jest po prostu
uśmiechnięty, radosny; on nie uskarża się i też rodzina, z którą on
mieszka, która się nim opiekuje – całkiem inaczej reaguje. Ciężko jest też chorym, o których nikt nie dba, nikt się nie troszczy.
Ciężko im zaakceptować swoją starość, niedołężność. I też to widać, też to czuć. Bo – tak jak mówię – najważniejsze jest spróbować to zaakceptować, zapomnieć o sobie, o swoich cierpieniach,
bo może ktoś cierpi bardziej, bo może ja jeszcze mam siłę modlić
się i wspierać bliskich, rodzinę, świat, własną parafię...
Cdn.

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

Wizyta św. Mikołaja
8 grudnia święty Mikołaj odwiedził Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Spotkanie z świętym Mikołajem wypełnione było
występami, zabawami, wspólnym śpiewaniem, malowaniem twarzy oraz różnego rodzaju animacjami dla
dzieci.
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Najmłodsi mieszkańcy gminy otrzymali paczki ze świątecznymi łakociami.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz naszym sponsorom.
www.ckstkalwaria.com

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

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

Poświęcenie medalików - fotorelacja
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Co ludzie powiedzą?
Ważne jest dobre imię i dbanie o nie. Dziś dość łatwo jest rzucić złe słowo, które przykryje szczelnie całego człowieka i zakryje
to wszystko co zrobił. Odtąd ma tylko jedno imię. I najczęściej
trudno jest wtedy przebić się z prawdą. Bywa, że dopiero czas
– dla tych, którzy mają cierpliwość – ukazuje prawdziwe oblicze,
intencje. Może dlatego tak dziś walczy się – jest to nieraz niejedna bitwa, a nawet wojna – do upadłego o swoje dobre imię, ale i
niestety o złe dla przeciwnika. Kiedyś kanałem, którym płynęły
informacje były spotkania i rozmowy. Teraz mamy nie tylko
radio, telewizję, ale internet ze swoją szybkością przewyższającą
nieraz zdolność do refleksji i zastanowienia się co się pisze /sam
się na tym nieraz łapię/. Stąd pojawiają się ludzie pomagający
/bywa, że i nie/ w dbaniu o dobry wizerunek. Pragnę dodać, że
nie tylko można dbać o dobre imię człowieka, rodziny, ale i np.
choćby miasta. Piszę to wszystko, bo dotarło do mnie – wobec
wadowickich wyborów – prawie rozpaczliwie wołanie: co teraz o
nas powiedzą? Pewnie warto o to pytać, ale nie sądzę, żeby – posługując się cytatem z filmu „Rozmowy kontrolowane” – robić z
tego zagadnienia. A już na pewno nie najważniejsze. Przyznam,
że kiedy usłyszałem to pytanie, to przed oczami pojawił się – nie
wiem dlaczego, może pomogłaby w tym psychoanaliza – obraz

młodej niezamężnej córki, która komunikuje swoim rodzicom,
że spodziewa się dziecka. Co oni wtedy robią? Często pytają: co
ludzie powiedzą? A potem… bywa różnie: pomoc w narodzinach
i wychowaniu dziecka, szukanie w pośpiechu kandydata na
męża, który nie umie liczyć do dziewięciu, wyrzucenie z domu, a
bywa, że i namawianie do pozbawienia życia dziecka. Dodam, że
ci rodzice nie są złymi ludźmi, chyba nawet chodzą regularnie do
kościoła i przyjmują księdza po kolędzie. Niestety, głównym motywem ich działania staje się: co inni o nas powiedzą? Pytanie,
które paraliżuje i odbiera niekiedy zdrowy rozsądek.
Można dalej snuć rozważania czy poszerzać obraz. Niestety,
odnoszę wrażenie, że dziś nie opadły jeszcze emocje, a one nie
są dobrym towarzyszem do stawiania właściwych ocen. Dostrzegłem tylko, że cała ta kampania wyborcza była brudna. Bardzo
brudna.
PS. Wiem, że pisząc ten tekst wchodzę na cienki lód, ale
niepokoi mnie to co widzę i słyszę. Wbrew pozorom wybory to
bliski temat dla księdza. To sprawa wiary: któremu kandydatowi
wierzymy, że to co mówi jest prawdą, a obietnice będzie chciał
zrealizować.
Ks. Jacek Jezierski
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30
MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M.
Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Górna (264)

60 nowych lektorów
Kolejna grupa ministrantów (w wieku
od I klasy gimnazjum wzwyż) w liczbie
60 dołączyła do grona lektorów naszego
dekanatu. Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii w sobotę 6 grudnia
bieżącego roku, o godzinie 10:00 w
kościele parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej. Eucharystii przewodniczył ksiądz
dziekan Zbigniew Piwowar, który dokonał promocji nowych lektorów. Zwrócił
uwagę na znaczenie i wartość słowa Bożego. Także na jego oddziaływanie w codziennym życiu. Celebrans nazwał osoby
czytające Biblię sługami rzeczy trudnych
i najpiękniejszych. Powiedział dalej tak:
Spotykamy się z okazji „Dnia Lektora”.
Stąd tak ważne jest, aby tych młodych
ludzi objąć troską dusz-pasterską. To jest
konieczność, jaką powinniśmy – my, kapłani – realizować. Troszczyć się o nich,
aby ta ich bliskość przy ołtarzu wydała
w przyszłości obfite owoce. Jest i drugi
powód naszej obecności. To spotkanie
przy Chrystusowym stole Eucharystii, na
którym Chrystus staje się Panem naszych
serc. Jeśli będzie on źródłem naszego
życia, odnajdziemy sens, pójdziemy właściwą drogą, docierając
do szczęścia, którego celem jest życie wieczne – dodał ksiądz
dziekan.
Ksiądz vicedziekan Zbigniew Oczkowski w homilii podkreślił, że Eucharystia skłania do osobistej refleksji nad tym, kim Jezus jest w moim życiu. I niezwykle ważną pomocą w odkrywaniu
odpowiedzi na to pytanie jest właśnie Słowo Boże. Sam święty
Paweł mówił, że «wiara rodzi się z tego, co się słyszy». Stąd w
zgromadzeniu liturgicznym czymś bardzo istotnym jest zadanie
głoszenia Biblii. I sam lektor ma być świadkiem wiary, czyli tym
wcieleniem Bożego Słowa – powiedział.
W dalszej części egzorty ksiądz Zbigniew Oczkowski powiedział: Waszym zadaniem będzie przybliżanie ludziom Bożego Słowa poprzez piękne, dobitne, głośne czytanie. Czytając
podczas zgromadzenia liturgicznego Pismo Święte pierwsi
przyjmujecie je do serca. Przyjmujcie i przygotowujcie się pilnie
do czytania. Szanujcie słowo Boże a potem już po powrocie do
domu znajdźcie chwilę czasu otwierając księgę Pisma Świętego i
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w spokoju rozważając,
pytając – czego od was
Pan Bóg żąda. I ta miłość do Pisma Świętego
niech nam towarzyszy
przez całe życie.
Pan Jezus i Kościół
powierzając wam dzisiaj tak ważną funkcję
oczekuje, że jako słudzy
Bożego Słowa będziecie je kochać i świecić,
– czyli; wprowadzać w
czyn. Widzicie, więc
jak wielkie znaczenie ma to codzienne
obcowanie z Pismem
Świętym. Bo poprzez
ten kontakt z nim
Chrześcijanie poznają
Boga. Uczy go bardziej
kochać. Kochać Pana
Boga, naśladować. To
zadanie stoi przed każdym wierzącym, ale w
sposób szczególny zadanie to powinni wypełniać ci, którzy zostali powołani do funkcji czytającego Słowo
Boże. Kościół powierzając wam wypełnianie tego zadania wobec
zgromadzenia liturgicznego oczekuje, że będziecie przekazywać
słowa Pisma Świętego z najwyższą starannością i szacunkiem. I
aby tak mogło się stać konieczne jest przygotowanie do funkcji
lektora. To przygotowanie, które chociażby odbyliście, ale możemy powiedzieć, że to przygotowanie ma dwa etapy. Pierwsze
nazwijmy je przygotowaniem dalszym – bo składa się na to
przygotowanie dalsze całe życie a więc przykład jak to zostaliście
wychowani; czy w waszym życiu króluje Chrystus, czy wasze usta
służą prawdzie czy kłamstwu, czy wychodzą z nich słowa godne
człowieka czy złe słowa, czy w waszym postępowaniu naśladujecie Chrystusa czy go zasmucacie? Tutaj drodzy ministranci
ufam, że skoro zostaliście wybrani, przedstawieni do funkcji lektora odpowiedzią na postawione przed chwilą pytania jest nasze
ministranckie zawołanie: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.
Drugi etap przygotowania powiedzmy zwany przygotowaniem
bliższym – polega na systematycznej pracy z Pismem Świętym.
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Bardzo dobrze wypełniać funkcję
lektora należy praktykować regularną
lekturę; lekturę Pisma Świętego. Jaki
to czas studium to przygotowanie,
które odbyliście pozwalające lepiej
zrozumieć treść i znaczenie Pisma
Świętego i dotyczy to nie tylko tego
czy innego fragmentu, który przyjdzie wam odczytywać podczas Mszy
świętej, ale całego Pisma Świętego.
Dlatego tak bardzo zachęcam was i
tego w imieniu Kościoła od was oczekuję abyście uczynili Pismo Święte
najważniejszą Księgą waszego życia.
Jest jednak jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny wymiar związany z waszą
posługą. Nie wystarczy pięknie czytać, ale trzeba starać się tym Słowem
żyć na co dzień to znaczy wypełniać
te wszystkie wskazania, które Pan
Bóg zawarł na kartach Pisma Świętego i które przez wasze usta będzie
przekazywał ludziom. Bo tylko ten
jest autentycznym świadkiem, który
swoim życiem, swoim postępowaniem potwierdza tę prawdę, którą
przekazuje.
Drodzy kandydaci do funkcji
lektora. Ufam, że zrozumiecie teraz
lepiej zadanie, jakie stoi przed wami.
Kochać Jezusa, naśladować Jezusa,
ale pragnę również i w tym miejscu
wyrazić moje gorące podziękowanie
waszym rodzicom i waszym wychowawcom, którzy towarzyszyli wam
w tym dalszym przygotowaniu do
posługi lektora. Kochani rodzice
za wasz trud, wasze poświęcenie w
kształtowaniu waszych charakterów,
charakteru syna w przekazywaniu
im żywej wiary, gorącej wiary w Pana
Boga. Dziękuję wam drodzy rodzice,
że wasi synowie religijnie wychowani
zgłosili się do tej posługi. Proszę was
by wasz rodzinny dom był miejscem,
gdzie życiem kieruje wola Boża objawiona w Jezusie Chrystusie – Synu
Bożym i gdzie Pismo Święte zajmuje
najbardziej honorowe, znaczące miejsce. Niech na was, na wasz dom, na
wszystkie domy rodzinne, na wasze
codzienne sprawy obficie spływa błogosławieństwo Boże.
Dziękuję również księżą proboszczom, wikariuszom, którzy pomagali wam poznawać Pismo
Święte i czynić je Księgą życia. W sposób szczególny dziękuję
księdzu Piotrowi Fąfrowiczowi, dekanalnemu moderatorowi
służby liturgicznej, wszystkim jego młodym współpracownikom,
którzy przygotowali was bezpośrednio do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym – podkreślił ksiądz Zbigniew
Oczkowski.

Wśród nowych lektorów
znalazło się pięciu przedstawicieli krzeszowskiej parafii Matki Bożej Nie-ustającej Pomocy,
wśród nich byli: Łukasz Okruta, Szymon Panek, Szymon
Pilarczyk, Mateusz Duman,
Patryk Karkula. – Pamiętam,
że zawsze ciekawiło mnie to, co
działo się przy ołtarzu. Dzisiaj
otrzymałem promocję lektorską i uważam ten dzień za jeden z najważniejszych w moim
życiu – powiedział Patryk Karku-la. – Kiedy jestem blisko
ołtarza, w pewien sposób doskonalę sam siebie, a przy tym
służę na chwałę Boga. Jestem
także dla swoich rówieśników,
którzy są zniechęceni chodzeniem do kościoła, pewnym
przykładem, że warto wierzyć
– dodał Szymon Pilarczyk.
Kurs lektorski trwał ponad
dwa miesiące i począwszy od
pierwszej soboty października
tego roku odbywał się przez
szereg kolejnych sobót w parafii
pw. Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej. Kandydaci na „nowych” lektorów zjeżdżali się
na wykłady z całego dekanatu,
jak: Sucha Beskidzka, Lachowice, Ślemień, Stryszawa Górna,
Stryszawa Dolna, Krzeszów,
Hucisko, Tarnawa Dolna, Las.
Program kursu obejmował 33
godziny zajęć podzielonych na
cztery formacje: wewnętrzną,
biblijną, liturgiczną (m. in.:
śpiew) oraz fonetykę. W czasie
uroczystości wszyscy nowo
ustanowieni lektorzy otrzymali
Pismo Święte, które ma stawać
się w ich życiu najważniejszą
Księgą życia. W przyszłości
mają być znakiem przynależności do nobilitującej wśród
ministrantów grupy lektorskiej, a po zakończonej uroczystości każdy z nowo przyjętych
otrzymał legitymację lektorską,
która jest świadectwem ukoń-

czenia kursu.
Aby ukończyć kurs, ministranci musieli wykazać się płynnością czytania i aktywnością na zajęciach. Ponadto, przed samą
uroczystością uczestniczyli w czterech próbach w beskidzkim
kościele w celu przećwiczenia przebiegu ceremonii promocji.
Wraz z nimi zaproszeni zostali także opiekunowie, rodzina
oraz znajomi. Jednak oni mogli przybyć już na moment rozpo14 grudnia 2014
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częcia Eucharystii, która rozpoczęła się punktualnie o godz. 10:
00. Tej uroczystej koncelebrowanej
Ofierze chleba i wina przewodniczył ksiądz dziekan Zbigniew
Piwowar a prośbę o ustanowienie
nowych lektorów i ceremoniarzy
w imieniu kandydatów złożył
ksiądz Piotr Fąfrowicz – moderator dekanalny Służby Liturgicznej
Ołtarza. We Mszy świętej wzięli
udział również lektorzy z parafii
pw. Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej,
którzy przygotowali uroczystą asystę. Przybyli na tą ceremonię także
księża proboszczowie i wikariusze
z parafii promowanych kandydatów. Kandydaci na lektorów byli
ubrani odświętnie a ich blasku
dopełniały śnieżnobiałe alby przepasane również białymi cingulami.
Jednak najbardziej zauważalny był
uśmiech rysujący się na ministranckich twarzach. Radość ta zapewne podyktowana była dumą ze zdobytych nowych umiejętności, która w ten sposób emanowała z nich w tym uroczystym
dniu promocji. Wszyscy kandydaci stawili się w to miejsce będąc
w stanie łaski uświęcającej, by jak najgodniej dostąpić zaszczytu
otrzymania alby lektorskiej, widomego znaku funkcji lektora
wyróżniającego ich pośród rzeszy innych ministrantów. Nowo

ustanowieni kandydaci podczas Eucharystii otrzymali Komunię
Świętą pod postacią Ciała i Krwi Pańskiej.
Życzymy nowym lektorom, aby byli wzorem dla młodszych
kolegów, którzy kiedyś zechcą za ich przykładem dostąpić tak
odpowiedzialnej posługi, jaką jest czytanie Słowa Bożego z zgromadzeniu liturgicznym.
Ks. Wojciech Matyga

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

Wiersz o Świętym Mikołaju
Przebrany Mikołaj czapkę ma czerwoną,
Zniszczone kalosze, brodę oszronioną.
Niesie ciężki worek prezentów wspaniałych,
Chce, by wszystkie dzieci dziś się uśmiechały.
Takiego staruszka widuję czasami
Na wystawie sklepu, w książce z obrazkami.
Wiem ze jest inaczej, każdy wam to powie:
„Prawdziwy Mikołaj to był święty człowiek”.
Żył on bardzo dawno i w odległym kraju,
A przecież do dzisiaj o nim pamiętają.
Dobry był dla ludzi, co miał, to rozdawał,
Nocą biednym dzieciom prezenty zostawiał.
Każde dziecko może żyć tak jak Mikołaj ,
Jeśli tylko Boga kocha, ile zdoła,
Gdy tym, co posiada, podzielić się umie,
Gdy chętnie pożycza i innych rozumie.
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Leńcze - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ODPUST:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)

KLUB BEZPIECZNEGO
PUCHATKA

Pierwszoklasiści poznali ważne zasady dotyczące bezpieczeństwa...
W październiku i listopadzie klasa I szkoły
podstawowej brała udział w ogólnopolskim
programie edukacyjnym Klub Bezpiecznego
Puchatka. Głównym celem programu była
14 grudnia 2014
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edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa w domu, w szkole, w trakcie zabawy i na drodze. Pierwszoklasiści wzięli udział w
Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa ,będącym podsumowaniem zajęć związanych
z tematyką programu.
Mamy nadzieję, że uczniowie nie zapomną o poznanych zasadach i będą dbali o bezpieczeństwo własne i innych...
www.splencze.iap.pl
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Łączany - Parafia MB Anielskiej
ADRES: Łączany 79, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 34 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-cz. po
Mszy św.; pt. 17-18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10, 17 (zimą 16:00) * PROBOSZCZ: ks.
Bogusław Szewczyk, wyśw. 1990 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980

IV Mikołajkowy Turniej
Sprawnościowy w Łączanach
W Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach 2
grudnia odbył się „IV Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy”.
Drugiego grudnia 2014 roku odbył się w naszej szkole kolejny „Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy”, którego celem
było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne
spędzanie czasu oraz rozwijanie sprawności fizycznej. To
również świetna okazja do integracji uczniów ze wszystkich
szkół z naszej gminy.
Głównymi organizatorami byli: dyrektor szkoły pani
Beata Chmielowska, pan Paweł Wadowski i pani Barbara
Prorok. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy
Brzeźnica mgr inż. Bogusław Antos. W turnieju wzięły udział
dzieci z klas II i III szkół podstawowych z Brzeźnicy, Łączan,
Paszkówki, Marcyporęby, Sosnowic i Tłuczani. Do zawodów
przystąpiło 96-cioro dzieci z gminy Brzeźnica, które rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych, pokonując
różne tory przeszkód. Wśród dzieci młodszych z klas II szkół
podstawowych pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze SP w
Łączanach, drugie ze SP w Sosnowicach, a trzecie ze SP w
Paszkówce .
W kategorii klas III szkoły podstawowej zwyciężyła drużyna
z SP w Paszkówce, drugie miejsce zajęła SP w Marcyporębie,
a trzecie SP w Sosnowicach. Każdy z tych zespołów otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz medale. Tego dnia dzieci spotkały się
również ze Świętym Mikołajem, który przyniósł dla każdego z
nich słodki upominek.
www.szkolalaczany.pl
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Łękawica - Parafia św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150),
Zagórze (50)

ŁĘKAWIANKI NA LUDOWO
Członkinie Stowarzyszenia KGW w Łękawicy zrealizowały
wyjątkowy projekt, którego myślą przewodnią jest odbudowa
tradycji chodzenia w ludowym stroju, a punktem wyjścia było
marzenie, możliwość posiadania łękawskiego stroju ludowego.
Marzenie urzeczywistniło się w postaci projektu pn. „Cykl
warsztatów ekologiczno-krawieckich
oraz zakup strojów ludowych dla SKGW w Łękawicy”. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej, w
ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe
projekty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013”. Głównym celem działań było podniesienie jakości życia
mieszkańców Łękawicy, organizacja szkoleń oraz kultywowanie
dziedzictwa poprzez odtworzenie stroju ludowego.
Realizacja projektu przebiegała w kilku etapach, a pierwszym
było przeprowadzenie cyklu szkoleń ekologiczno-krawieckich,
podczas których poruszano tematy związane z segregacją śmieci,
ekologicznym odżywianiem i dbałością o własne zdrowie. Drugim etapem były warsztaty szycia, w których uczestniczyło 20
osób – pod kierunkiem instruktorki Anny Gruszczyk powstały
spódnice i bluzki do stroju ludowego. Wzór i wygląd gorsetu
został opracowany przez członkinie SKGW, po wcześniejszych
konsultacjach z mieszkańcami Łękawicy, pracownikami Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz pracownikami GOK w
Stryszowie, z siedzibą w Stroniu. Uszycie gorsetów powierzono
miejscowej artystce ludowej pani Janinie Olszówka, co było gwarancją wykonania ich zgodnie z najwyższymi standardami sztuki
hafciarskiej i krawieckiej.
Po zakończeniu realizacji projektu Stowarzyszenie KGW
będzie kultywować barwną tradycję życia wiejskiego, czego
wyrazem jest m.in. zakładanie stroju
ludowego i uczestniczenie w ważnych
uroczystości wiejskich, gminnych i kościelnych. Podjęto decyzję, że kobiety z
Łękawicy będą brały czynny udział w
corocznych procesjach w sanktuarium
Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W ramach projektu powstało 10
sztuk kompletnych strojów damskich
oraz jeden męski. Suma kosztów kwalifi kowalnych projektu: 24 902,22 zł.
Wartość do
- finansowania: 19 921,77 zł. Wkład
pracy własnej 3 435,01 zł. Wkład pieniężny własny 1 545,44 zł. Projekt trwał
prawie trzy lata, wymagał zdyscyplinowania i staranności na każdym etapie,
a bardzo ważnym elementem sukcesu

34

14 grudnia 2014

końcowego jest fakt, że Stowarzyszenie KGW w Łękawicy działa w niezwykle sprzyjającym środowisku lokalnym. Wyrazem
tego było wsparcie ze strony wójta Gminy Jana Wacławskiego i
Rady Gminy, w postaci udzielenia zabezpieczenia finansowego
na realizację projektu oraz czynny liczny udział mieszkańców
Łękawicy. Po rozliczeniu projektu, cała kwota pożyczki zostanie zwrócona do budżetu Gminy. W realizacji projektu udział
wzięło dwóch partnerów: Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy
– udzielała SKGW nieodpłatnie pomieszczeń; GOK w Stryszowie
z siedzibą w Stroniu – otoczył fachowym doradztwem.
Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w dniu
14.09.2014 r. i składało się z dwóch głównych części. Pierwszą
była uroczysta
Msza św., a drugą ogólnodostępna impreza, w budynku OSP
Łękawica, z udziałem ponad stu osób. W trakcie uroczystości
zaprezentowano gotowe, regionalne stroje łękawskie oraz degustowano potrawy regionalne, przygotowane osobiście przez
członkinie SKGW. Imprezę uświetniła gra i śpiew miejscowego
zespołu muzycznego, a biesiada przyczyniła się do odnowienia
więzi sąsiedzkich mieszkańców wsi Łękawica. W trakcie spotkania wójt gminy podkreślił dobre praktyki związane z rozwojem
społeczeństwa obywatelskiego.
Dobrym przykładem aktywności lokalnych stowarzyszeń jest
praca i działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy. Jestem
dumny z tego, co robicie. Promujecie stowarzyszenie, wieś, Małą
Ojczyznę Gminę Stryszów, nie tylko wgminie, lecz także w Regionie. Ze wzorców Waszej aktywności powinny czerpać inne
stowarzyszenia w myśl zasady „Mniej gadania, a więcej działania” – powiedział Jan Wacławski.
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Marcyporęba - Parafia św. Marcina
ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob.
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11 * PROBOSZCZ: ks.
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220)

Dzieci z Marcyporęby w Spichlerzu Książki
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Marcyporębie idąc po
śladach Adama Gorczyńskiego odwiedziły w czwartek 4 grudnia
2014 r. Spichlerz Książki w Brzeźnicy. Poznały nowe miejsce, z
którego mogą korzystać teraz i w przyszłości. Głównym celem
spotkania było przybliżenie postaci Romantyka z Brzeźnicy poprzez udział w warsztatach jemu poświęconych oraz zwiedzanie
eksponowanej aktualnie wystawy. Dzieci z klas IV-VI już dużo
wiedzą o Adamie Gorczyńskim, m.in. to, że był jednym z współzałożycieli szkoły, która dała oświatowe fundamenty ich obecnej
Szkole Podstawowej.
Spotkanie było wypełnione dialogiem. Raczej nie było nudno,
ale zapewne dzieci podzieliły się już wrażeniami z rodzicami.
Dodatkową niespodziankę sprawił uczniom na koniec pan Wójt
Bogusław Antos, który rozdał wszystkim chętnym w prezencie
świeżo wydane „Legendy gminy Brzeźnica”. Dziękujemy serdecznie pani dyrektor Krystynie Korus oraz paniom wychowawczyniom za odwiedziny i współpracę nie od dziś.
www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl,
www.parafiamucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(X-IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ:
ks. Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Leszek Węgrzyn * NA TERENIE PARAFII MIESZKA:
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56)

Mucharska Pielgrzymka Parafialna do Włochc.d.
Dzień czwarty
Tego dnia naszym celem był Watykan i miejsce dla nas najdroższe: Grób Ojca Świętego. Na jednej z ulic zaopatrzyliśmy
się w różańce i inne pamiątki z Rzymu i koło 11 ubrani w żółte chusty z wielkim banerem z napisem Mucharz znaleźliśmy
się na San Pietro. Znalazły nas dziewczyny z Suchej, które noc
spędziły z pracującą w Rzymie siostrą, do Gieni dołączyła córka
Zosia, a my szykowaliśmy się z nieogarnionym tłumem do spotkania z papieżem Franciszkiem. Tłum czekał niecierpliwie, a ja
wspominałam ze smutkiem te wszystkie cudowne chwile, które
spędziłam w tym miejscu za życia Naszego Ukochanego Ojca Św.
a także w czasie Jego pogrzebu. W końcu zrobiło się wesoło, gdy
Padre Mario próbował, wrzeszcząc nieludzkim głosem okrzyk:
Viva Papa!!!! Telewizja oczywiście uwzględniła naszą kolorową
grupę i chwilę po odejściu papieża Franciszka rozdzwoniły się
telefony. Wszyscy nas oglądali w telewizji! W okropnym upale,
spływając potem, staliśmy w kolejce do bramek, aby dostać się do
Bazyliki Św. Piotra.
Naszym celem była modlitwa przy grobie Świętego Jana Pawła
II. Jest to wciąż najbardziej oblegane miejsce w bazylice. Wzruszenie ogarnęło wszystkich, gdy klęczeli przed ołtarzem Św. Sebastiana, w którym spoczywa nasz Święty. Cieszę się, że nie został
zabalsamowany i wystawiony na widok publiczny, jak Jan XXIII.
Dość ,że po śmierci leżał trzy dni na marach w bazylice na oczach
tysięcy ludzi z całego świata. Byłam wtedy przy nim i było mi Go
tak strasznie żal. Patrzę na ludzi, którzy klęczą przy tym grobie.
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Peruwiańczyk z matką na wózku inwalidzkim, para Chińczyków
z Hongkongu modli się i płacze. Świat nie zapomniał, kim był i co
zrobił za życia nasz Papież!!!!
Zwiedzamy tę największą świątynię chrześcijańską, wstępujemy do podziemi, aby uczcić grób św. Piotra i papieży tam pochowanych. Widzimy przygotowaną płytę nagrobną z napisem: Beatus PaoloVI, wszak w następną niedzielę na zakończenie Synodu
odbędzie się beatyfikacja papieża
Pawła VI, który wypromował we Włoszech młodego kardynała z Krakowa: Karola Wojtyłę. Już wieczorem zbieramy się w
przylegającym do murów watykańskich kościele Santa Spirito in
Sassia ( kościół św. Ducha) na mszę św. Czujemy się tu bardzo
swojsko, bo kościół stanowi centrum Miłosierdzia Bożego w
Rzymie, a z bocznych ołtarzy patrzy na nas Łagiewnicki Jezus
i Faustyna, a z drugiego ołtarza wyjątkowo piękny portret Jana
Pawła II. Po mszy św. bardzo zmęczeni słuchamy jeszcze wykładu o bazylice San Pietro ks. Pawła, który spędza ten dzień z nami,
a potem wleczemy się do autobusu, który nas wiezie z ogromnymi, brzydko pachnącymi przygodami na stację kolejową.
Dzień piąty
Wyjeżdżamy bardzo wcześnie rano, bo plany bogate: Monte
Cassino i San Giovanni Rotondo.
Dla Polaków Monte Cassino to ziemia, która „do Polski należy,
choć Polska daleko jest stąd”. Pamięć w naszym kraju o tragicznej bitwie z 1944 roku, jej ofiarach i bohaterstwie żołnierzy Drugiego Korpusu zaważyła na zawsze nad obrazem
tego miejsca w naszej narodowej wyobraźni. Monte
Cassino to dla nas bitwa, Monte Cassino to dla nas
cmentarz żołnierzy polskich we włoskiej miejscowości Cassino. Nie dziwi zatem fakt, że ten punkt
na mapie jest miejscem, które pragną zobaczyć
wszyscy Polacy.
Dla Włochów batalia z 1944 roku to tylko fragment długiej historii najważniejszego opactwa benedyktyńskiego Europy – miejsca pochówku świętego rodzeństwa: Benedykta i Scholastyki. To tutaj
zrodziła się słynna reguła życia religijnego „ora et
labora” (módl się i pracuj), to stąd wyszli mnisi i
mniszki, którzy schrystianizowali Europę.
Już sam wjazd na to słynne wzgórze przysparza
nam niesamowitych wrażeń, momentami ostre
podjazdy po krętych i malowniczych serpentynach oraz wspaniałe widoki zapadają na długo w
pamięć.
Zwiedzamy najpierw odbudowany po kompletnym zniszczeniu klasztor, a potem idziemy
na ten najbardziej znany i czczony przez Polaków
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cmentarz wojenny, który zbudowali żołnierze, uczestnicy bitwy.
Spoczywa na nim 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej
wszystkich narodowości, wyprowadzonych przez Władysława
Andersa z „nieludzkiej rosyjskiej ziemi”, z sowieckich obozów
koncentracyjnych. Generał po śmierci spoczął także wśród swoich żołnierzy.
Polskie walki o masyw Monte Cassino trwały 13 dni i 20 godzin i były niezwykle krwawe. W natarciu zginęło 923 żołnierzy.
Ta bitwa nazywana jest polskimi Termopilami, o czym świadczy
wielki napis przy wejściu: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy
zginęli wierni w jej służbie.
Tam wśród polskich bohaterów, w środku cmentarza uczestniczyliśmy we mszy św., a potem odwiedzaliśmy ich groby, aby na
koniec połączyć się w krąg i odśpiewać Hymn Narodowy.
Po patriotycznych wzruszeniach ruszyliśmy w dalszą długą
drogę. Skróciliśmy ją sobie oglądając piękny film pt. Czy niebo
istnieje naprawdę.
Późnym wieczorem dotarliśmy do San Giovanni Rotondo
do Świętego Ojca PIO. Rozlokowaliśmy się w pięknym hotelu
z basenem i po kolacji pobiegliśmy na spotkanie modlitewne z
Padre Pio. Był to różaniec w podziemnej kaplicy, w której znajduje się szklana trumna z zabalsamowanym ciałem Świętego.
Nasi pielgrzymi mieli mieszane uczucia. Przeważał zachwyt, że
są w miejscu, w którym za przyczyną Padre Pio działy się cuda.
Część jednak nie mogła się pogodzić z faktem, że ten żyjący w
skrajnej ascezie kapucyn po śmierci został umieszczony w tak
pełnym złota i przepychu miejscu. Bo też kaplica albo budzi
gorący zachwyt, albo gorący sprzeciw. Mozaiki słoweńskiego jezuity Marko Rupnika, wykładowcy na uniwersytetach rzymskich
podobały się bardzo Janowi Pawłowi II, który zamówił u artysty
wystrój jednej z kaplic watykańskich. Mozaiki jego projektu zdobią nową bazylikę p.w. św. Ojca Pio. Składają się z 54 części, które
wyobrażają sceny ewangeliczne oraz paralelne sceny z życia św.
Franciszka i Ojca Pio.
Po gorących nocnych modłach długo nie mogliśmy zasnąć,
bo noc była cudna, a woda w basenie, który okupowali panowie,
ciepła.
Dzień szósty
Rano naszego kochanego Padre Mario D`amore cosi ugryzło.
Huczał, buczał na nas, nie wiadomo dlaczego i udawał ,że wcale
nas do starego kościoła ojca Pio nie zabierze.
W końcu poszliśmy tam i spędziliśmy czas poznając życie i
dzieło Świętego. Na mnie najmocniejsze wrażenie zrobił cyprysowy Krzyż, przed którym Święty otrzymał stygmaty w r.1918 i
znosił to cierpienie prawie 50 lat, konfesjonał, w którym spowiadał, jego cela oraz wspaniała poliklinika, której był pomysłodawcą. Dał jej nazwę: Dom Ulgi w Cierpieniu Z żalem wsiadamy do
autokaru, bo tu wszystko było cudowne. Pocieszam się, bo Marysia B, pierwsza laska pielgrzymki składa wszystkim nauczycielom w dniu ich święta życzenia. Robi się radośnie, uroczyście z
jeszcze i innych powodów. Jedziemy dalej i oglądamy b. ciekawy
film dokumentalny o przeniesieniu po 40 latach ciała świętego
Padre Pio w 2004 do szklanej trumny. B. ciekawy film!
Koło południa docieramy do Lanciano. To stare urokliwe miasteczko, w którym znajduje się ubogi kościółek, miejsce I cudu
eucharystycznego w VIII w. Pewien kapłan odprawiał mszę św.
Często zdarzało mu się wątpić i w momencie, kiedy skończył wypowiadanie słów konsekracji, hostia w jego dłoniach przemieniła
się w okrągły fragment ciała, a wino w krew. Ciało pozostało nienaruszone, natomiast krew w kielichu zamieniła się w pięć nie-

równych bryłek, które po uzyskaniu zezwolenia biskupa, zostały
zważone. Z owych pomiarów pozostał zapis, wg którego ciężar
pojedynczej miał być równy ciężarowi pięciu, ciężar dwóch równy ciężarowi trzech, a ciężar najmniejszej bryłki równy ciężarowi
największej. Zjawisko to miało powtórzyć się w roku 1574. Fragment ciała jest umocowany jak hostia w monstrancji, natomiast
bryłki krwi znajdują się w rzeźbionym na kształt kielicha krysztale. W latach 1970-1971 relikwie przebadano i okazało się, iż jest
to krew człowieka grupy AB, a cząstki ciała to fragment mięśnia
sercowego. Obie reprezentują tę samą grupę krwi, co krew znajdująca się na Całunie Turyńskim. Skład krwi odpowiada świeżej
krwi ludzkiej. Odkryto również, iż zamoczona w wodzie skrzepła krew na nowo staje się płynną krwią. Badania te dowodzą, że
badane relikwie rzeczywiście są pochodzenia ludzkiego.
My także przeżyliśmy tu niezwykłe wzruszenia, a to za
przyczyną Padre Mario, który w zakrystii kościoła swoimi rozważaniami wzruszył nas do łez. Wzruszył mnie też staruszek
– zakonnik, który dowiedziawszy się ,że jesteśmy Polakami poprosił mnie cichutko: cantare Ciarna Madonna. Zaśpiewaliśmy
mu Czarną Madonnę tak, że o mało się kościółek nie zwalił od
bijących naszych głosów.
Następnie pojechaliśmy do supermarketu na zakupy. Spędziliśmy tam dużo czasu, a ja pośliznąwszy się na mokrej podłodze
zrobiłam wreszcie cały szpagat!!!( sic!)
Ostatnim miejscem świętym, które udało nam się odwiedzić
było Manopello .Sanktuarium znajduje się z dala od gwaru
wielkiego miasta, wśród masywów górskich włoskiej Abruzji, na
trasie pomiędzy Rzymem a Pescarą. To niewielki kościół, zbudowany jest z beżowych i różowych kamiennych bloków, ułożonych
w geometryczny wzór. Największe wrażenie robi cisza i spokój
włoskiego miasteczka ukrytego pośród zielonych wzgórz.
W centralnym miejscu sanktuarium, nad tabernakulum,
umieszczony jest relikwiarz (monstrancja), a w nim mały kawałek najdroższego materiału świata – bisioru. Na tkaninie o
wymiarach 24x17 cm „zakodowana” jest twarz: otwarte oczy,
ciepłe spojrzenie, rozwarte usta, bujne włosy, opadający na czoło kosmyk, lekko nabrzmiały prawy policzek. Ten wizerunek
mężczyzny nie został uczyniony ludzką ręką – bez użycia kropli
farby, bez jednego pociągnięcia pędzlem powstała twarz Zmartwychwstałego.
Na ołtarzu, nad którym Zmartwychwstały Jezus spogląda na
nas tajemniczo nasz kochany proboszcz odprawił Mszę św. ubogaconą grą Ojca Dyrektora i naszym śpiewem. Jak zwykle czasu
zabrakło i musieliśmy zrezygnować z Loreto. Do Rimini zostało
wiele kilometrów. Dotarliśmy tam późnym wieczorem. Niektórzy poszli jeszcze na nocny nadmorski spacer.
Dzień siódmy
Przedostatni ranek pielgrzymki przywitał nas deszczem, jakby włoskie niebo zapłakało, że tak cudowni pielgrzymi opuszczają Bella Italia
W jednej z sal hotelowych księża odprawili dla nas mszę św.,
zjedliśmy późniejsze, niż zwykle śniadanie i niespiesznie przygotowywaliśmy się do powrotnej drogi.
W drodze nikomu się nie dłużyło ,bo nie mogło. Jadzie obchodziły imieniny, modliliśmy się żarliwie, ale również dużo i
wesoło śpiewali, a nawet tańczyli. Była radość, była miłość!!!
Podziwialiśmy zmieniające się krajobrazy włoskich, a potem
austriackich Alp. Kilka razy się zatrzymywaliśmy na sikaterie i
jedzonko. Troszkę pospaliśmy ,( ja z Izą na podłodze) ,a tu wczesnym rankiem…………………Mucharz !!!
14 grudnia 2014
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Palcza - Parafia MB Wspomożenia Wiernych
ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1982

Kampania świętości

P

odobnie jak dwadzieścia lat temu, na Roratach panuje
radosny nastrój, wyczuwalna jest pokoleniowa więź,
słychać entuzjastyczny śpiew. Są dzieci i starsi, choć
wydoroślał już „Wyż Demograficzny” z lat osiemdziesiątych. Nie
ma wiec tłoku, który potęgowałby istniejącą więź i wiarę. Idąc na
Roraty, idziemy po nadzieję, której pragniemy. Idziemy słuchać
Ewangelii i katechezy. Dzieci idą też z nadzieją na wylosowanie
figurki Matki Bożej albo innej roratniej pamiątki, pamiętając
równocześnie, że tegorocznym hasłem są słowa Św. Teresy „ Bóg

sam wystarczy”. Święta Teresa z Avila, tegoroczna patronka
adwentowej drogi – doktor Kościoła, była założycielką Karmelitów bosych i dlatego nie trzeba tłumaczyć znaczenia
tych słów. W roku 2015 przypada 500 rocznica urodzin
świętej, dlatego święta Teresa, pomaga nam przygotować
się w tym roku, do Bożego Narodzenia. Z całą pewnością
przez ten patronat, w czasie adwentowych Mszy świętych,
można rozszerzyć swoją wiedzę o życiu Karmelitanek,
które zaistniały w XVI wieku w wyniku reformy zakonu
karmelitańskiego przeprowadzonej przez świętą Teresę od
Jezusa i świętego Jana od Krzyża. Święta Teresa założyła w
Awili pierwszy klasztor swej reformy i przyjęła w nim imię
Teresy od Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma, w których
ukazała drogę do zjednoczenia z Bogiem i dała świadectwo
głębokich przeżyć mistycznych. Borykając się z codziennymi, można powiedzieć takimi zwyczajnymi, przyziemnymi
problemami, trudno wyobrazić sobie życie ukierunkowane
przede wszystkim na modlitwę, w samotności i służbie Kościołowi. Kto był albo kiedykolwiek będzie u Karmelitanek
w Krakowie na ulicy Łobzowskiej potwierdzi, że panuje tam
klimat modlitewny. Charyzmat zgromadzenia mówi, że do
zachowania klimatu modlitwy służą trzy środki: oddzielenie od świata (klauzura), samotność i milczenie. Obok
samotnego życia z Bogiem są w ciągu dnia także chwilę życia wspólnego. Eucharystia, celebracja tajemnic Chrystusa,
życie liturgiczne (odmawianie Liturgii Godzin), posiłki i
rekreacje jednoczą wspólnotę. Ich apostolstwo to nieustanna
modlitwa.
W poprzednim numerze Carolusa była wzmianka o
naszej parafiance, która żyje w krakowskim zgromadzeniu
Karmelitanek. Jej formacja do życia w klauzurze przebiegała
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w kilku etapach. Po wcześniejszym zapoznaniu się wspólnoty z
kandydatką oraz oficjalnym jej przyjęciu, rozpoczął się postulat
trwający rok. Po nim nastąpił nowicjat trwający również rok.
Rozpoczął się on obrzędem obłóczyn, w czasie którego siostra
otrzymała habit karmelitański, biały welon oraz imię. Nowicjat
zakończył się złożeniem pierwszej profesji czasowej na 1 rok,
która następnie była odnawiana co roku przez cały czas trwania
okresu ślubów czasowych, który wyniósł trzy lata. Uroczyste
śluby zostały złożone po trzech latach od pierwszych. Został
nałożony wtedy czarny welon na znak konsekracji i siostra została definitywnie złączona z Zakonem. Klauzura Karmelitanek

mówi o powołaniu kontemplacyjnym. Mówi też o duchowym
boju o chwałę Pana, dla dobra Jego Kościoła. Czy nie jest to kampania świętości?
Czytając tak sformułowane zasady i cele życiowe warto zastanowić się nad swoim życiem. Jakie boje toczymy i dla czyjego
dobra? Komu i czemu służymy? Jaką prowadzimy kampanię
życiową?
BŻ-BŁ

14 grudnia 2014
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Paszkówka - Parafia Przemienienia Pańskiego
ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA:
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ:
ks. Marek Holota * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Lasak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973),
Wielkie Drogi 1008)

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
w szkole podstawowej w Sosnowicach

Święty Mikołaj co roku odwiedza grzeczne dzieci. Widocznie
uznał, że dzieci z naszej szkoły zasługują na spotkanie z nim, bo
odwiedził je w ostatni piątek.
Przedszkolaki z obu grup i uczniowie klas 1 - 3 obejrzeli najpierw przedstawienie pt. „Historia zaginionego listu” opowiadające o chłopcu o imieniu Mikołajek, który czerpał radość z dzielenia się własnymi zabawkami z innymi dziećmi. Inscenizacja
bardzo podobała się małym widzom. Dzieci śmiały się głoścno,
prowadziły dialog z aktorami, a na zakończenie nagrodziły ich brawami.
Potem przyszedł czas na spotkanie
z Mikołajem. Wszystkie dzieci kolejno
podchodziły do niego i otrzymywały
prezenty. Na pewno na długo zapamiętają ten dzień i związane z nim
przeżycia.
Składamy serdeczne podziękowania Firmom, dzięki którym mogliśmy
przygotować mikołajkowe upominki
dla dzieci:
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Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa w Skawinie, Elektrownia Skawina S.A.,
Lajkonik Snacks Sp. z o.o. w Skawinie, Firma Kuzi Cars w Krakowie, FH Arka w Tłuczani, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Marek
Dyrga w Sosnowicach, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Mariola
Kaczmarczyk w Sosnowicach, Sklep Spożywczo-Przemysłowy
„U Wioli” w Krakowie, Firma Okno-Wit Witold Wacław w Wadowicach, Firma Terwal w Pabianicach.
Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, za przekazane dary
i zaangażowanie: Pani Wioletta Antos,
Pani Paulina Figiel, Państwo Irena i Tomasz Okoń, Pani Elżbieta Sikora, Pan
Tomasz Tyrybon, Pan Witold Wacław,
Państwo Renata i Bartosz Wągroda,
Państwo Justyna i Jacek Wieczorek.
Słowa są zbyt małe, by wyrazić
uśmiech i radość dziecka.
Jest nam bardzo miło i jeszcze raz
dziękujemy!
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Ponikiew, Parafia św. Aleksego
ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00 * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka,
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w.

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

Andrzejki z ortografią
Już po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „Andrzejki z ortografią”, organizowany przez
Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, przy współpracy
z CKSiT i pod honorowym patronatem Burmistrza
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
Tym razem licznie zgromadzeni uczestnicy musieli uzupełnić tekst okolicznościowego andrzejkowego wiersza, wyrazami
z trudnością ortograficzną, a starsi - dodatkowo skreślić źle
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zapisane wyrazy. To, co mogło najpierw wydawać się proste,
w rzeczywistości wcale takie nie było - wielu ze skupieniem
rozważało, jak napisać „marzeń miraże” i czy pisownia takich
wyrazów jak „talent-show” czy „superkamera” jest poprawna.
Podczas gdy komisja sprawdzała prace, uczestnicy i opiekunowie
mogli obejrzeć program przygotowany przez członków Samorządu Uczniowskiego ZS nr 3 w Przytkowicach pod kierunkiem p.
Jadwigi Janickiej i p. Justyny Kapusty. Uczniowie przybliżyli tradycję andrzejek i katarzynek, a uczestnicy mogli wziąć udział w
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zabawach i wróżbach przygotowanych przez prowadzących. Już dziś zapraszamy wszystkich na następne „Andrzejki z ortografią”, bo znajomość ortografii i poprawna pisownia
są przecież w dzisiejszych czasach poważnym wyzwaniem, szczególnie dla młodych
ludzi, a zgodnie ze słowami Aleksego Tołstoja, „Byle jak pisać, to byle jak myśleć”.
Lista nagrodzonych:
kategoria: uczniowie szkół podstawowych
- Mistrz Ortografii: Dawid Paździorko (SP w Barwałdzie Średnim)
- II miejsce - Anna Gaczorek (ZS w Leńczach)
- III miejsce - Zuzanna Balcer (ZS w Przytkowicach)
kategoria: uczniowie gimnazjum
- Mistrz Ortografii: Izabela Kasprzyk (ZS w Brodach)
- II miejsce Weronika Kożuch (ZS w Brodach)
- III miejsce -Karolina Żeglińska (ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej)
kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
- Mistrz Ortografii: Kinga Gałuszko (ZSiPO im. M. Kopernika)
- II miejsce -Martyna Michalik (ZSiPO im. M. Kopernika)
- III miejsce -Aleksandra Michalik (ZSiPO im. M. Kopernika)
kategoria: dorośli
- Mistrz Ortografii: Joanna Kasprzyk
- II miejsce - Małgorzata Kubata
- III miejsce - Dorota Flaga

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

Etap Okręgowy Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej
W Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego
w Krakowie, 5 grudnia 2014r., miał miejsce II etap
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008
roku.
Jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny
logistyki, a laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z etapu
pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem
olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej, a Partnerem Merytorycznym - Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie
Towarzystwo Logistyczne.
14 grudnia 2014
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Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy, pod opieką
pani Anny Oleksy, reprezentowali: Klaudia Kot i Maria Łabaj z
klasy IV oraz Robert Bernaś z klasy III Technikum Logistycznego. Uczniowie pomyślnie przeszli szkolny etap olimpiady 10
października 2014r. i wówczas na 7500 uczestników olimpiady
znaleźli się wśród 500 najlepszych. Na etapie okręgowym przyszło
im zmagać się z testem wielokrotnego wyboru składającego się z
25 pytań.

Miejmy nadzieję, że będą reprezentować szkołę również w
marcu, w III etapie - finałowym, tym razem w siedzibie WSL w
Poznaniu.
Na wyniki czekamy z niecierpliwością do 19 grudnia i życzymy powodzenia!

WYMIANA MŁODZIEŻY
w Zespole Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy
Rozwój, kreatywnosć i otwartość zagościły 14
listopda w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła w Radoczy. Młodzież ze
szkoły wspólnie z kolegami i nauczycielami z partnerskiej placówki z Silvolde w Holandii zrealizowali kolejny
projekt edukacyjny.
Młodzież holenderska miała okazję uczestniczyć w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości nie tylko w Radoczy czy
Wadowicach, ale również w Krakowie. Zwiedziła Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczestniczyła także w konferencji w Centrum
Dialogu i Modlitwy czy w debacie, pt.: Przygotowanie edukacyjne
i wsparcie doradcze młodych liderów przedsiębiorczości społecznej, w której brali udział także goście z Ukrainy. Miała okazję
przejść praktyczny kurs nauki jazdy samochodem oraz realizować się na warsztatach kulinarnych, gdzie zgłębiała tajniki kuchni
polskiej, a w szczególności potrawy z Doliny Karpia. Aktywnie
spełniła się rozgrywając mecz towarzyski w Turnieju Piłki Siatkowej, za który otrzymała pamiątkowy puchar.
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Nauczyciele z Holandii: Leo te Brinke oraz jego koleżanka
Esmee van Ameronen jednogłośnie potwierdzili słuszność
tego typu spotkań. Zauważyli, iż młodzież mogła w pełni wykorzystać pobyt w Polsce poznając różnice kulturowe, polską
gościnność, a jednocześnie rozwijając zdolności komunikacyjne
i łamiąc głoszone stereotypy, ponieważ nasz kraj wydał im się
ciekawszy, piękniejszy i nietuzinkowy.
Stąd też styl życia, zwyczaje związane z codziennością funkcjonowania w społeczeństwie, a także muzyczne smaki, gry
komputerowe, nawyki żywieniowe czy architektoniczny świat
i wakacyjne wybory były przedmiotem projektu przedstawionego w formie prezentacji na forum szkoły zaproszonym
gościom i nauczycielom. Była także zabawa, koncert szkolnego
zespołu muzycznego, wieczorek zapoznawczy, dyskoteka i grill.
A wszystko okraszone doskonałym jedzeniem przygotowanym
w murach naszej szkoły.
Mieliśmy zatem okazję uczestniczyć w niecodziennej wymianie doświadczeń, które posłużyły wzajemnemu zrozumieniu
i międzykulturowemu dialogowi opartemu na partnerstwie i
wymianie szeroko pojętych dobrych praktyk.
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Rudnik - Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
ADRES: Rudnik, ul. Centralna 159, 32-440 Sułkowice, tel. +48 12 273 21 20 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw. 7:30-8:30; pon., śr. 16-17 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 (IX-VI) * PROBOSZCZ: ks. mgr
Dariusz Zoń * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Aleksander Zemła, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1949

17 grudnia

Święty Jan z Mathy, prezbiter
Jan urodził się w Faucon, w miasteczku leżącym na pograniczu Włoch i Francji (dzisiaj departament francuski Basses-Alpes). Data jego narodzin wydaje się pewna - to rok 1154. Pewny
jest również rok jego śmierci - 1213. Matka zaraz po urodzeniu
ofiarowała syna Matce Bożej. Zapewniła także dziecku religijne
wychowanie. Po ukończeniu pierwszych lat nauki, zapewne w
Aix-en-Provence, Jan udał się do Paryża, gdzie kształcił się w
latach 1175-1191. Studia uwieńczył doktoratem. W 1194 roku
przeniósł się do Moguncji, ale w 1206 roku powrócił do Paryża.
Przyjął święcenia kapłańskie. W czasie pierwszej sprawowanej Mszy, 29 stycznia 1194 roku, ukazał mu się Pan Jezus,
trzymający ręce na dwóch niewolnikach, spiętych ze sobą razem
żelazną obręczą - jeden z nich był rasy białej, a drugi czarnej. Jan
zrozumiał, że Pan Bóg powołuje go do opieki nad więźniami
chrześcijańskimi, których Arabowie w korsarskich wypadach
na wybrzeżach Europy porywali i wywozili jako niewolników do
Afryki. Poruszony do głębi tym widzeniem, Jan udał się do św.
Feliksa de Valois, który w Cerfroid, oddalonym o ok. 70 km od
Paryża, założył pustelnię. Tam to opracowano konkretny zarys
nowej rodziny zakonnej i jej konstytucji. Dla upewnienia się,
czy taka jest wola Boża, Jan powrócił do Paryża i zasięgnął rady
tamtejszego biskupa i opata klasztoru od św. Wiktora. Kiedy ci
zachęcili go do realizacji tak szlachetnego planu, Jan zabrał się
do dzieła. Rychło powstały dwa klasztory: w Planels oraz w Bourg-la-Reine. Najwięcej kandydatów-ochotników znalazł wśród
młodzieży akademickiej.
Zakonowi nadał nazwę Zakonu Trójcy Przenajświętszej
(zwanego powszechnie trynitarzami). Dla podkreślenia swojego

szczególnego nabożeństwa do Boga w Trzech Osobach wprowadził zwyczaj, że wszystkie klasztory i kościoły zakonu były pod
wezwaniem Trójcy Świętej. Strojem zakonnym był biały habit z
krzyżem na piersiach barwy niebieskiej i czerwonej. Kiedy przybył do Rzymu, by prosić o zatwierdzenie swojego zakonu, papieżem został wybrany Innocenty III (1198-1216), jego kolega ze
studiów paryskich. Papież zatwierdził zakon, a trzy już istniejące
klasztory wziął pod swoją opiekę. W następnym roku Jan znalazł
się ponownie w Rzymie, aby uprosić u papieża list polecający
jego misję do króla Maroka, Miramolina. Równocześnie zbierał
jałmużnę, by zdobyć konieczne pieniądze na wykup chrześcijańskich niewolników. Misja powiodła się nader pomyślnie. Jan powrócił do Marsylii ze 186 osobami wykupionymi z niewoli. Fakt
ten zyskał zakonowi rozgłos i pomnożył liczbę zgłaszających się
do niego kandydatów. Powstały cztery nowe klasztory. Równocześnie założone zostało zgromadzenie sióstr trynitarek.
Sprawa wykupu niewolników z rąk muzułmańskich przysparzała jednak Janowi nowe kłopoty: trzeba było bowiem wyszukiwać rodziny wykupionych, zapewnić wykupionym tymczasową
opiekę i byt, a także środki, by mogli do swoich rodzin powrócić.
Jan założył więc dla nich tymczasowe przytułki. Z bulli papieskiej, wydanej w 1209 roku, dowiadujemy się, że istniało wtedy
już ok. 30 klasztorów trynitarzy. Papież uczynił także gest, fundując w samym Rzymie na wzgórzu Celio dla zakonu klasztor z
przytułkiem dla uwolnionych z niewoli.
Ostatnie lata Jan spędził właśnie we wspomnianym klasztorze
rzymskim, gdyż w Wiecznym Mieście łatwiej mu było kierować
nowe ekspedycje do Maroka i Tunisu. Tam też zmarł 17 grudnia
1213 roku. Dnia 19 marca 1665 roku
dwaj trynitarze hiszpańscy wykradli
relikwie Jana i przewieźli je do Hiszpanii. Kiedy w XIX w. zlikwidowano tam
zakon, relikwie św. Jana przeniesiono
do kościoła sióstr trynitarek w Madrycie, gdzie znajdują się do dziś.
Do Polski trynitarzy sprowadził
kardynał Jan Kazimierz Denhof. Założyli oni klasztory m.in. we Lwowie
(1686), w Warszawie (1688), w Krakowie (1689) i w Stanisławowie (1690).
Trynitarze polscy w ciągu niespełna
stulecia (1688-1782) urządzili 18
wypraw do Kamieńca Podolskiego,
uwalniając z niewoli tureckiej ok. 1000
jeńców wziętych do niewoli. W roku
1772 istniała już prowincja polskich
trynitarzy, licząca 25 klasztorów i ok.
300 zakonników.
14 grudnia 2014
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Ryczów - Parafia MB Królowej Polski
ADRES: ul. ks. Kani 1, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie
po Mszy św. o 6:30 i 19 (zimą o 18) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17:30 * PROBOSZCZ:
ks. Adam Ogiegło, E.c, kapelan „Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka”, kapelan Stowarzyszenia
MALTA - Służba Medyczna * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Wylegała, moderator rejonowy Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów (2370)

Jesteśmy pielgrzymami
Piosenką pt. „Boży Cyganie” – ks. Longin Płachta
rozpoczął adwentową naukę rekolekcyjną. Mówił w
niej m.in. o różnych drogach, zatrzymując się przy tej
najważniejszej – drodze życia każdego z nas, która prowadzi do Domu Ojca. Oto fragment.
Przyznam się przy tej okazji, że mi się na własnym kazaniu
usnąć nie zdarzyło. Ale ja nie jeżdżę na rekolekcje sam – zawsze
z moją narzeczoną – gitarą, którą możecie tu zobaczyć. Oto ona,
żeby nie było wątpliwości... Jest mi zawsze wierna. Pamiętajmy
bowiem, że kto śpiewa ten dwa razy się modli. Goethe kiedyś
powiedział, że gdzie słychać śpiew, tam dobre serca mają ludzie,
bo ci źli nigdy nie śpiewają. To prawda. Widzieliście kiedyś człowieka złego z natury, który by ładnie śpiewał i się uśmiechał? Nie.
Taki chodzi naburmuszony, ze marszczonym czołem i brwiami,
a z jego ust prędzej usłyszymy przekleństwo niż śpiew... Teraz
zaśpiewam pieśń, która nas wprowadzi w temat dzisiejszego
spotkania:

Nad trudem człowieka,
nad zachwytem i tęsknotą,
Nad wszystkimi naszymi drogami,
Rozpostarł Pan niebo,
jak ogromne namioty,
Innego domu nie mamy.
Jesteśmy Boży cyganie,
jesteśmy wieczni pielgrzymi
Tęsknotą gnani, Boży cyganie,
Bezdomni ale szczęśliwi.
W drogę zabierać nie chcemy
więcej, niż serce pomieści,
Ptakom podobni, jutra niepewni,
Lecz milionerzy niebiescy.
Nad trudem człowieka,
nad zachwytem i tęsknotą,
Nad wszystkimi naszymi drogami,
Rozpostarł Pan niebo,
jak ogromne namioty,
Innego domu nie mamy.
Wieczność nam kroki odmierzy,
Nigdzie nie trzeba się spieszyć,
Kochać i służyć, śmiać się i trudzić
Trzeba się drogą nacieszyć.
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Jesteśmy Boży cyganie,
Bez swego miejsca na ziemi,
Zawsze w podróży, nigdzie na dłużej,
Zatrzymać się nie możemy.
Moim kochani, ktoś kiedyś, dawno już temu, porównał życie
człowieka do drogi. Ktoś inny znowuż porównał nas, ludzi do
wędrowców, do pielgrzymów, a ta piosenka religijna mówi, że
jesteśmy takimi Bożymi cyganami. Młodsi już za bardzo tego nie
rozumieją, ale my starsi pamiętamy jeszcze jak polscy Romowie
wędrowali taborami przez kraj. Pamiętam osobiście te czasy bardzo dobrze. Zresztą nawet p. Maryla Rodowicz śpiewała: „Jadą
wozy kolorowe taborami”. Tak to właśnie było... Tak się składa,
że urodziłem się w Nowym Sączu i wychowałem się nad Dunajcem w tej okolicy. Pamiętam, że przyjeżdżali tam nieraz cyganie
– rozbijali obóz na polanie nieopodal rzeki. Palili ogniska, tańczyli i grali... Nawet teraz po wielu latach to wspominam. Bo to
było coś pięknego, coś wspaniałego. A my, moi drodzy, jesteśmy
– tak jak ta pieśń mówi – Bożymi cyganami.

Moi drodzy, w Księdze Hioba czytamy takie oto słowa: Bo to
krótkie lata, szybko mijają. A ja pójdę drogą, którą już nigdy nie
wrócę...
A ja pójdę drogą, którą już nigdy nie wrócę... Popatrzcie kochani, są różne drogi w naszym życiu. Są takie, którymi możemy
iść wielokrotnie, na których możemy przystanąć, zatrzymać się
i odpocząć. Możemy z niektórych dróg zejść i wejść na inne. Ale
droga ludzka jest wyjątkowa; jest – można powiedzieć – niepojęta
– bo kiedy człowiek raz wejdzie na tę drogę w momencie poczęcia w łonie matki, musi iść tą drogą już bez przerwy. Tu nie ma
mowy o zatrzymaniu się choćby na chwilę. Tak jak mówi ta pieśń
– jesteśmy Boży cyganie, bez swego miejsca na ziemi; zawsze w
podróży i nigdzie na dłużej zatrzymać się nie możemy. Ta ziemia,
to nie jest dla nas jakieś stałe miejsce, bo naszą prawdziwą ojczyzną jest niebo - niebo ogromne. Innego domu nie mamy. Bo chociażby tu sobie ktoś wybudował nie wiedzieć jakie zamki, dwory
czy rezydencje to i tak wcześniej albo później musi to zostawić...
Taka jest prawda.
Cdn.

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

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. JANA JURKA (2)
W sobotę 22 XI w kościele parafialnym w Skawinkach żegnano zasłużonego przewodnika pielgrzymkowego Jana Jurka. Inicjatora przeniesienia drewnianego
kościoła z Przytkowic do Skawinek. Cieszył się ogólnym szacunkiem i poważaniem, bo był przewodnikiem
pielgrzymkowym z powołania, oddanym Kościołowi.
Pisaliśmy o tym w numerze z I niedzieli Adwentu.

Obecnie zamieszczamy drugą część kazania o. Huberta,
bernardyna z Kalwarii.
Moi drodzy, zastanówmy się: Czy ja jestem tym Szymonem
z Cyreny, który pomógł nieść krzyż Jezusowi? Kiedy krzyż będziemy nieść z Chrystusem, to łatwiej będzie nam zrozumieć.
Zwiększy się nasza cierpliwość, wyrozumiałość, miłosierdzie.
14 grudnia 2014
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Kiedy powierzymy swoje troski
Maryi, Ona stanie się Wspomożycielką. Stanie przy nas, tak
jak stała przy krzyżu Jezusa...
I powinny być także w naszym życiu te tajemnice świata.
Każdy dzień dany jest nam
tylko raz. Dany po to, abyśmy go dobrze przeżyli. Będą
w tym dniu radości, ale też i
bolesne sprawy. Dlatego niech
nie zabraknie nam tego światła
wiary; światła spotkania z Bogiem, światła miłości bliźniego,
który rozświetli mrok tego
codziennego zabiegania, może
ludzkiego egoizmu, złości (bo
i takie są dni w naszym życiu).
Dziś, gdy gromadzimy się, aby
pożegnać zmarłego przewodnika, namacalnie doświadczamy
tej kruchości ludzkiego życia,
jego przemijania...
Każdy z nas ma inne doświadczenia spotkania się z ta wielką
osobą, bo tak można powiedzieć. Z perspektywy czasu łatwiej
można ocenić zdarzenia, fakty związane ze spotkaniem z pielgrzymką, z dróżkami kalwaryjskimi, kiedy spotykaliście się
wspólnie. Czasami z humorem, rozładowywał te trudne sytuacje, jakie były spotykane w czasie pielgrzymek do Częstochowy.
W stanie wojennym pełen wiary i ufności przynosił nadzieję
tym wszystkim, którzy pragnęli udać się do Częstochowy. Starsi
pamiętają, jakie to były czasy - każdy się bał. A mimo to, kiedy
spotykałem go w maju i pytałem o pielgrzymkę, odpowiadał: Pi-
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szę podanie i myślę, że wszystko będzie pozytywnie załatwione.
W czerwcu jako przewodnik ogłaszał ludziom: Jest pozwolenie,
idziemy. Nie dużo było potrzeba... Chwila, moment i zbierali się
wszyscy gotowi... Co roku wyczekiwaliście tego lipcowego dnia,
kiedy brat Jan stawał z krzyżem i ze śpiewem prowadził przez
różne miejscowości. Milicjanci zastanawiali się wtedy ze zdziwieniem, co się dzieje - oto jakaś grupa mimo stanu wojennego
podąża ze śpiewem do Częstochowy...
W końcu doszliśmy, wciąż ze śpiewem na ustach... Ludzie się
dziwili. Gdy przyszliśmy pod wały, przewodnik prosił, aby poło-
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żyć się krzyżem i podziękować
Matce Bożej. Wyjawił wówczas,
że miał to pozwolenie - miał
to zagwarantowane od Matki
Bożej, a tym gwarantem była
Matka Boża.... Paulini wybiegli
z klasztoru, pytając, co się dzieje, gdyż w lipcu, kiedy zawsze
przybywała pielgrzymka lanckorońska, przybywa zazwyczaj
wiele innych pielgrzymek. W
tym czasie nasza pielgrzymka była dopiero drugą, która
szczęśliwie dotarła na Jasną
Górę...
Moi drodzy, opisane wydarzenia i tajemnice różańca przeplatały się w życiu Jana. Pełen
ufności i zawierzenia stawał na drodze każdego pielgrzyma,
podnosił na duchu. Przeżywał również trudności - kiedy nastąpił
nieszczęśliwy wypadek, chodził zatroskany. Jednak wszystko
niósł, zawierzając Matce Bożej. Gdy dziś żegnamy jego doczesne
szczątki, z perspektywy czasu sami możemy przeanalizować różne wydarzenia; trafnie osądzić, co było związane z tą osobą - że
był nie tylko tym, który niósł światło paschału przez waszą miejscowość, drodzy parafianie, ale szedł również przez inne miejscowości. Był tym źródłem dodającym energii, otuchy, miłości,
spotykając tych ludzi, zachęcając do wspólnego pielgrzymowania, do wspólnej modlitwy. To on był tym motorem wnoszącym
iskrę nadziei na lepsze jutro, na lepsze samopoczucie, na to żeby
zawierzyć, żeby iść do Matki Bożej z wszystkimi sprawami.

Moi drodzy, w końcu i my zdążamy do tajemnic chwalebnych,
zdążamy do wieczności. Dziś modlimy się o zbawienie wieczne
dla bliskiej nam osoby i prosimy, aby sprawiedliwy Bóg wynagrodził dobro, które w życiu dawał innym. Prosimy, aby miłosierny Pan również darował grzechy, ułomności, jakie ma każdy
z nas. Bo każdy z ans czegoś powinien żałować. Zmarły nigdy nie
usprawiedliwiał swych słabości, ale prosił o modlitwę. Mówił,
że jest słaby i też potrzebuję modlitwy. On, który był jak gdyby
tym przewodnikiem tu, na ziemi. Ale to swoje przewodnictwo
zawierzył Matce Najświętszej. Zawsze z różańcem, zawsze rozmodlony. I każdy z nas powinien przychodzić do tego kościoła,
aby tu modlić się.
Cdn.
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Spytkowice - Parafia św. Katarzyny
ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica
Przewóz), 18 * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks.
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

Rozmodlenie św. Katarzyny
W poniższym, ostatnim
już fragmencie kazania
odpustowego ku czci św.
Katarzyny, wygłoszonego
przez ks. prof. Janusza
Mastalskiego – poznajemy ważną stronę życia tej
świętej – jej pobożność,
jej rozmodlenie, z którego
czerpała siłę. Kaznodzieja
mówił także o znaczeniu
modlitwy w rodzinie.
Czwartą postawą w chwilach
prób, zaprezentowaną przez św.
Katarzynę było rozmodlenie.
Moc i siła modlitwy tej Świętej
była tak wielka, że obserwujący
ją ludzie widzieli cuda. A ona
wiedziała, że tylko w Bogu jest
mocna i może przetrwać największe próby.
To także czytelny znak dla nas. Modlitwa w rodzinie to siła,
to nadzieja, to wreszcie perspektywa. Jakże pięknie o tym pisał
św. Jan XXIII: Modlitwa rodzi się z sumienia wypogodzonego,
takiego, które nie podnieca się w sukcesach ani się nie załamuje w
utrapieniach ciała lub ducha, z sumienia, które przeprowadza po-

dział czasu według ścisłych wskazań posłuszeństwa; z sumienia
które wyraża się szczerością i miłością wobec wszystkich, miłością czystą. (Przemówienie w kościele św. Ignacego w Rzymie do
sióstr zakonnych - 29 I 1960)
Modlitwa to złożenie siebie i swoich spraw Bogu, ale przede
wszystkim to spotkanie z Panem poprzez własne wybory. Trwanie przy Nim mimo cierpienia i
bólu - to prawdziwa modlitwa.
Przykładem takiej modlitwy
może być wzruszająca prośba
pewnej matki w intencji chorego dziecka: Jezu, mój Zbawco.
Ty wiesz, że moim szczęściem
i sensem mojego życia jest mój
Piotruś. To mój jedyny synek.
Nie odbieraj mi go. Jest taki kochany. Daj mu szansę. Dlaczego
nie może się cieszyć życiem tak
jak inne dzieci. Ma dopiero 8
lat. Tak długo się o niego starałam. Tak długo modliłam
się, aby przyszedł na świat. I
wreszcie mnie wysłuchałeś po
tylu latach. I teraz miałoby go
nie być. Wysłuchaj modlitwy
14 grudnia 2014
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zapłakanej matki, która na
kolanach żebrze Twojego Miłosierdzia. Nie bądź głuchy na
wołanie mamy, która kocha i
nie wyobraża sobie życia bez
niego. Zażądaj ode mnie co
chcesz, ale go uratuj. Jestem
gotowa na wszystko, tylko mi
go nie odbieraj. Nie potrafię żyć
bez mojego ukochanego synka.
Wiem, że Twoja Wola ma się
stać. Ale dlaczego ma być ona
tak trudna do przyjęcia? Proszę, błagam, nie odtrącaj mojej
modlitwy. Wspieraj mnie, bo
nie daję już rady. Proszę: bądź
miłosierny.
Jak widać, postawy św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej
uczą współczesnego człowieka
jak postępować w chwilach
trudnych. W obecnych czasach
coraz więcej takich chwil przeżywają rodziny. Warto więc odkryć w zachowaniu Świętej swoistą radość z faktu bycia dla ludzi i Boga. Warto odkryć na nowo
radość istnienia własnej rodziny i w niej przebywania.
Niech pointą dzisiejszych rozważań odpustowych będą słowa papieża Franciszka: Drogie rodziny, dobrze o tym wiecie:
prawdziwa radość, jaką przeżywamy w rodzinie, nie jest czymś
powierzchownym, nie bierze się z posiadanych rzeczy, ze sprzyjających okoliczności...Prawdziwa radość pochodzi z głębokiej
harmonii między ludźmi, którą wszyscy odczuwają w sercu, i

która sprawia, że odczuwamy piękno bycia razem, wspierania się
wzajemnie na drodze życia. Ale u podstaw tego uczucia głębokiej
radości jest obecność Boga w rodzinie, jest Jego miłość gościnna,
miłosierna, szanująca każdego. Tylko Bóg umie z różnic tworzyć
harmonię. Jeśli brakuje miłości Boga, to także rodzina traci harmonię, dominuje indywidualizm i gaśnie radość. Natomiast rodzina, która żyje radością wiary przekazuje ją spontanicznie, jest
solą ziemi i światłem świata, jest zaczynem dla społeczeństwa.
(Homilia podczas Mszy w Dniu Rodzin 27.10. 2013).

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

Coraz
bliżej
święta! A jak
święta to oczywiście... Mikołaj. W tym roku
miał tak napięty
harmonogram
roznoszenia prezentów, że u nas
pojawił się już
dzień wcześniej.
Oczywiście,
wszyscy byliśmy
grzeczni i każdy
otrzymał wymarzony prezent.
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w Stanisławiu Dolnym
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Stanisław Górny - Parafia Niepokalanego Serca NMP
ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI)
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII:
1983 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

Pożegnanie sezonu turystycznego
w Katolickiej Szkole SPSK w Stanisławiu Górnym
Jesień to czas, kiedy pożegnać trzeba turystyczne szlaki. W
tym roku nasze Koło Turystyczne sezon zakończyło bardzo późno. Sprzyjała temu piękna pogoda. Jeszcze w listopadzie udało się
zorganizować dwie wyprawy. Jedna - to śladami Jana Pawła II do
Doliny Chochołowskiej (4.11 2014r.) (wędrowali gimnazjaliści,
cel główny to Zlot Szkół Jana Pawła II), a druga (zgodnie z tradycją naszej szkoły) rodzinna na Czupel - Koronę Beskidu Małego.
10 listopada 2014r. (tuż przed Świętem Niepodległości) wyru-

- Czupel i Dolina Chochołowska
szyliśmy wczesnym rankiem na ten ciekawy szczyt, wznoszący
się nad Jeziorem Międzybrodzkim. Trasa malownicza (piękny
widok na Jezioro i Górę Żar), niezbyt trudna, choć do samego
szczytu pnąca się do góry. Resztki jesiennych liści , piękne słońce,
wspaniała atmosfera uczyniły z wyprawy prawdziwą „ucztę” dla
ducha i ciała. Gdy w godzinach południowych stanęliśmy na nie14 grudnia 2014
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co zadrzewionym szczycie (933m n.m.p.), oczom naszym ukazał
się malowniczy widok (z jeziorami w tle). Ostatnim punktem wycieczki było schronisko na Magurce Wilkowickiej (909m n.p.m.).
Tym razem droga opadała lekko w dół i po męczącym podejściu
była prawdziwym odpoczynkiem.
Sezon 2014r. zakończony. Pozostają zdjęcia, wspomnienia i ...
byle do wiosny.
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Stryszów - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafia.stryszow@neostrada.pl,
parafia@parafiastryszow.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej
sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8, 9:45 (szkolna), 9:45 (kaplica
Dąbrówka), 11:30, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Wojciech
Wasztyl * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Dąbrówka (550), Stryszów (2020)

Wyniku konkursu recytatorskiego
„Cztery Pory Roku - Jesień”

28.11.2014

Kategoria Przedszkolaki
I miejsce - Katarzyna Sabała- PS Stronie, Eliza Łuczak-SP Łękawica, Zuzanna Żmija-PS Stryszów, Anna Drążek - PS Stryszów,
Filip Borecki- PS Stronie, Błażej Kumorowski -PS Stryszów

Wyróżnienia:
Ksenia Owsiany - PS Stronie, Michał Janiczak - PS Stronie, Wiktoria Gnojek - PS Stronie,
Emilia Kazimierczyk — PS Stronie

Kategoria kl. 0
I miejsce - Oliwią Czaicka - PS Stronie
II miejsce - Witold Wietrzny - PS Stronie U miejsce - Kamil
Konas - PS Stronie
III miejsce- Emilia Kucharczyk -SP Dąbrówka
IV miejsce- Jakub Graczyk - PS Stronie

Kategoria kl. I-III
I miejsce - Aleksandra Kwartnik - SP Stryszów U miejsce - Kamil Nowak - SP Łękawica
II miejsce - Otylia Kowalczyk - SP Łękawica
III miejsce - Nikola Kowalczyk - SP Dąbrówka
IV miejsce - Bartosz Mamcarczyk - SP Łękawica
V miejsce - Anna Godzik - SP Stronie
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VI miejsce - Nikola Grajny - SP Dąbrówka
VII miejsce - Filip Dura - SP Stryszów
VIII miejsce - Bartosz Konrad - SP Dąbrówka

IV miejsce - Adrianna Łazorko - SP Stronie
V miejsce - Aleksander Niemiec - SP Stryszów
VI miejsce - Maria Warchał-SP Łękawica

Wyróżnienia:
Maria Witkowska- SP Stryszów, Jowita Okręglicki -SP Łękawica,
Julia Durys- SP Stryszów,
Bartłomiej Miś -SP Dąbrówka

Wyróżnienia:
Piotr Ryba - SP Stryszów, Barbara Bąk - SP Stryszów

Kategoria IV-VI
I miejsce - Karolina Bąk - SP Dąbrówka
II miejsce - Wiktoria Śpiewla - SP Dąbrówka
III miejsce - Jan Klaczak - SP Stryszów

Kategoria Gimnazjum:
I miejsce - Emilia Łazorko
II miejsce - Weronika Wyka
III miejsce - Jakub Miiocha
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

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)

Motomikołaje
Dzieci z Mucharza i Świnnej Poręby spotkała dzisiaj nie lada atrakcja. Po porannych
Mszach św. w Mucharzu i Świnnej Porębie odwiedził ich Mikołaj.
I to nie jeden! Siedemdziesięciu sześciu uśmiechniętych świętych rozdawało przy kościołach cukierki, pozowało do zdjęć i oswajało dzieci ze swoimi potężnymi maszynami.
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To kolejna wizyta Klubu Riders of Flames w okresie przedświątecznym na naszym terenie. Klub Motocyklowy mający swoją siedzibę w Świnnej Porębie gości bowiem u nas już po raz trzeci
wprawiając w ogromną radość nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
Współorganizatorem akcji, podobnie jak i w ubiegłych latach

jest także wadowicki klub motocyklowy „Grey Wolves FG”.
Akcję wspierają samorządy Mucharza i Wadowic. Korowód zabezpieczało kilku uśmiechniętych Mikołajów z kozińskiej OSP
Centrum. (RK)

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

PAMIĘCI BOHATERSKICH
ŻOŁNIERZY

Witam ponownie mieszkańców Tarnawy Dolnej. Cieszę się, że
będę przeżywał z Wami dwie ostatnie niedziele Adwentu.
Wróciłem właśnie z dwudniowych patriotyczno–religijnych
uroczystości, które miały miejsce w San Vittore del Lazio, w
klasztorze Monte Cassino i na Polskim Cmentarzu Wojennym.
W sobotę 6 grudnia 2014 roku w małym górskim miasteczku w
regionie Lacjum został poświęcony pomnik z krzyżem wykonanym przez polskich żołnierzy 70 lat temu z korpusów łusek
armatnich. Ten chrześcijański symbol znajdował się w pobliżu
Cassino na tymczasowym cmentarzu żołnierzy 3. Dywizji Strzelców Karpackich obok XV-wiecznego kościółka Santa Maria del
Soccorso (zwanym również kościołem św. Sebastiana). Po wojnie
ciała poległych ekshumowano na Polski Cmentarz Wojenny pod
Monte Cassino*, a o oryginalnym krzyżu zapomniano. Dzięki
staraniom mego przyjaciela Krzysztofa Piotrowskiego zamieszkałego w Anzio, udało się kilka lat temu odnaleźć ów krzyż i go
wyeksponować.
Na wniosek Związku Karpatczyków 3. Dywizji Strzelców Karpackich, staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
udało się wznieść pomnik upamiętniający poległych żołnierzy

polskich. Włoskie lokalne władze oddały do pełnej dyspozycji
na ten cel placyk przy zabytkowym kościele. Pamiątkowy krzyż
zwieńczył monument, pod którym umieszczono marmurowy
wizerunek Orła Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po bokach
stanęły dwie tablice z inskrypcjami w języku polskim i włoskim.
Pomnik w sobotnie popołudnie poświęciło trzech biskupów
polowych wyznań chrześcijańskich; znany nam bp Józef Guzdek,
bp Mirosław Wola (z ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego) i bp Jerzy Pańkowski (ordynariat prawosławny).
Przed Mszą św. w drugą niedzielę adwentu spotkał się z
Polakami w opactwie Montecassino nowo ustanowiony opat
benedyktyński o. Donato Ogliari. We wpisie do dziennika [diariusz lp. 84] przekazał mi, całej rodzinie duchowej (tzn. Wam)
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i wszystkim kombatantom (,,całemu walczącemu narodowi”)
najlepsze życzenia oraz by błogosławieństwo św. Benedykta pozostało przy nas na zawsze.
Do zobaczenia na niedzielnych Mszach Świętych
Ks. Andrzej Targosz

* Ustalono we Włoszech podwójną pisownię: nazwę klasztoru
– opactwa pisze się łącznie Montecassino; w innych zestawieniach
– oddzielnie, np. bitwa o Monte Cassino, cmentarz pod Monte
Cassino itd.

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

Bóg oczekuje od nas świadectwa
Świadectwa wierności Jego nauce, Jego przykazaniom, nie tylko od święta, ale na co dzień. Dziś świat
próbuje nas od tego oderwać, Przykład życia zakończonego męczeństwem na krzyżu daje nam św. Andrzej, brat Szymona – Piotra. Ku jego czci obchodzono
w Tłuczani 29 listopada br. uroczystość odpustową i
to o nim piękne kazanie wygłosił o. Szczepan Kraśkiewicz. Cześć druga tego kazania poniżej.
Wkraczając więc z całym Kościołem w adwent, w czas szczególnego przygotowania na przyjście Pana Jezusa, popatrzmy
jeszcze bardziej na waszego patrona – na św. Andrzeja. Patronuje
on, jak wiecie, Kościołowi Wschodniemu, w Konstantynopolu,
tak jak jego brat, św. Piotr, patronuje Kościołowi Zachodniemu,
Rzymskiemu. Dlatego też na uroczystości liturgiczne obu braci
przyjeżdżają delegacje: do Rzymu na 29 czerwca, do bazyliki
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św. Piotra – delegacja Patriarchatu z Konstantynopola, a do
Konstantynopola, na 30 listopada, delegacja z Rzymu. W tym
roku pojechał tam sam Ojciec Święty Franciszek, podobnie jak w
czasie swych pontyfikatów byli tam też Benedykt XVI, i św. Jan
Paweł II. Towarzyszmy Ojcu św. Franciszkowi naszą modlitwą
podczas tej niełatwej podróży, w kontekście islamu, którego ekstremiści prześladują chrześcijan także za naszych dni, i czynią to
tak okrutnie, na oczach całego świata.
Moi drodzy, wyznawców Chrystusa prześladowano nie tylko
w pierwszych wiekach, nie tylko w czasach apostolskich. Przecież
wszyscy apostołowie (z wyjątkiem św. Jana) ponieśli śmierć męczeńską. Św. Piotr uprosił tylko u oprawców tę łaskę, że był ukrzyżowany głową na dół, bo czuł się niegodny umierać tak jak Jego
Mistrz – Chrystus. Dla św. Andrzeja – waszego patrona – przygotowano krzyż w kształcie litery „X”, który do dziś jest nazywany
„krzyżem św. Andrzeja”. Iluż to mamy męczenników, bohater-
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skich świadków Chrystusa aż
do przelewu krwi, także w naszej ojczyźnie! Przywołajmy,
chociażby dla przykładu – św.
Stanisława, bp. krakowskiego,
poprzez św. Andrzeja Bobolę,
męczenników hitleryzmu i komunizmu, po współczesnego
nam wszystkim bł. ks. Jerzego
Popiełuszkę.
Od nikogo z nas, moi
drodzy, Pan Bóg nie żąda męczeństwa, nie żąda przelewu
krwi, ale oczekuje świadectwa,
oczekuje życia wiernego Jego
przykazaniom i Jezusowej
Ewangelii, co jest nazywane
„białym męczeństwem”. Czy
my zbyt łatwo nie dyspensujemy się od
tej wierności i nie pozwalamy sobie na
odstępstwa, poddając się różnego rodzaju
trendom i reklamom antyewangelicznym,
ulegając mentalności tego zlaicyzowanego,
liberalistycznego świata?
Moi drodzy, wkraczając w adwent, celebrując odpust ku czci św. Andrzeja, który
poszedł za Jezusem, który Go słuchał, który dał świadectwo Jego Ewangelii poprzez
oddanie życia, męczeństwo, uczyńmy postanowienie, że i my chcemy Go słuchać!
Że nie chcemy ulegać modom, trendom
antyreligijnym, liberalistycznym, ale że
chcemy trwać przy Nim, chcemy czuwać
wraz z Kościołem, podejmując adwentowe
oczekiwanie na przyjście Pana.
Chciejmy więc czuwać: ceńmy sobie
Msze św. roratnie, weźmy udział w adwentowych rekolekcjach, prostujmy ścieżki
naszego życia i przygotowujmy drogę Panu,
który przychodzi. Amen
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Tomice - Parafia Świętych Joachima i Anny
ADRES: Tomice, ul. Floriańska 50, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 71 88 * KANCELARIA PARAFIALNA:
wt., śr., czw. 7.30-8.30; pon., śr., pt., sob. od 17 (zimą od 16) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:
00); Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Edward Daleki, E.c. * WIKARIUSZ: ks. ks. Henryk
Jurczasiak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1986

6 grudnia to wyjątkowy dzień, który kochają szczególnie dzieci,
bowiem w tym dniu otrzymują oczekiwane prezenty od Świętego Mikołaja. Pomimo braku białego śniegu w piątkowy wieczór 5 grudnia
do Ośrodka Kultury Gminy Tomice, jak co roku punktualnie zawitał
Mikołaj.
Czas oczekiwania na miłego gościa wypełniony został wieloma atrakcjami oraz
kosztowaniem „mikołajkowego tortu”.
Dzieci przywitały Mikołaja radośnie tańcem, wierszami i piosenkami . Licznie
zgromadzona widownia chętnie oglądała spektakl teatralny pt. „ W pracowni
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Świętego Mikołaja” w wykonaniu aktorów ze studia Prym ART.
Dzieci dowiedziały się, że stary kredens jest miejscem, gdzie
znajduje się wyjątkowa pracownia, w której porcelanowa lalka o
imieniu Pozytywka oraz renifer Rudolfina pomagają Mikołajowi
produkować zabawki.
Było to niezapomniane spotkanie z baśniową opowieścią,
pełne dynamicznych piosenek, zabawnych perypetii i dialogów
bohaterów, zachwycające kolorowe kostiumy oraz wartko tocząca się akcja. Na twarzach dzieci widać było wielkie wzruszenie i
zadowolenie.
Po spektaklu Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami
po czym obiecał, iż odwiedzi Ośrodek Kultury Gminy Tomice w
przyszłym roku – o ile wszyscy będą grzeczni.
Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia z Mikołajem.
A.S.

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

Jaka jest nasza wiara?
W ubiegłą niedzielę parafia witanowicka przeżywała
uroczystość odpustową ku czci św. Mikołaja. Ten święty całym swym życiem ukazywał, jak pięknie można
realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Po-

niżej zamieszczamy wprowadzenie do Mszy św. oraz
fragment kazania, w którym O. Grzegorz Irzyk, przeor
Karmelitów Bosych na Górce, zachęca do refleksji nad
naszą wiarą.
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Wprowadzenie:
Gromadzimy się, bracia i siostry, aby uczcić Pana Boga w świętym Mikołaju, głównym patronie waszej parafii. Przez jego orędownictwo pragniemy dziękować Panu Bogu za wszelkie łaski,
jakie spływają na wasze rodziny, wasze wspólnoty oraz polecić
też wszystkie potrzeby rodzin, wszystkich chorych, cierpiących.
W sposób szczególny pragniemy modlić się za młodzież, która
jutro przystąpi do sakramentu bierzmowania, aby Duch Święty,
który na was, drodzy młodzi przyjaciele, zstąpi, z wielką mocą
umacniał waszą wiarę w Jezusa Chrystusa, czynił was świadkami
chrześcijaństwa.
Mszę świętą, jak ksiądz proboszcz, zapowiedział, sprawujemy
w wyznaczonych intencjach. Na początku Mszy świętej stańmy
przed Panem Bogiem w poczuciu naszej słabości, grzeszności.
Prośmy Go o miłosierdzie nad nami.
Kazanie:
Drodzy Bracia i Siostry!
Dzisiejsza niedziela pośród Adwentu jest dla waszej wspólnoty
parafialnej uroczystością odpustową ku czci patrona – świętego
Mikołaja. Jak widzimy w ołtarzu głównym na obrazie, święty
Mikołaj jest w postawie realizacji największego przykazania
– przykazania miłości Boga i bliźniego; bliźniego ze względu na
Boga. Do tego wzywa nas Chrystus. Zapytany, które z przykazań
jest najważniejsze, odpowiada: Nie drugie, nie piąte, nie ósme,
nie dziesiąte... Ale: będziesz miłował, będziesz kochał, przede
wszystkim i nade wszystko Pana, swojego Boga, całym umysłem,
wolą, sercem, duszą, całym jestestwem. I drugie jest takie: Będziesz miłował, kochał bliźniego swego, jak samego siebie.
Czas Adwentu jest czasem – jak słyszymy w mszalnych czytaniach (to się będzie przewijało aż do Bożego Narodzenia) – nawracania. – Nawracajcie się! Prostujcie drogi swojego życia! A
cóż te drogi tak, powiedzmy, wykrzywia, wykoślawia? Właśnie
brak miłości, brak wierności, byle jaka nasza wiara. I właśnie
taki dzień jak dzień odpustu jest dobrą okazją, aby choć przez
chwilę zastanowić się, jaka jest moja wiara – ten największy dar
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otrzymany zupełnie za darmo od Boga dzięki naszym rodzicom
w tajemnicy chrztu świętego. O co prosicie dla waszego dziecka?
Rodzice odpowiadają: O chrzest, o wiarę... A jaka jest ta nasza
wiara? Przecież często, codziennie odmawiając pacierz bądź w tej
świątyni, kiedy celebrujemy Eucharystię odmawiamy to uroczyste wyznanie wiary: Wierzę w jednego Boga, Wszechmogącego,
w Jezusa Chrystusa, który jest równy we wszystkim swojemu
Ojca, wierzę w Ducha Świętego, który od Nich pochodzi. W
końcu wyznajemy: wierzę w zmartwychwstanie, wierzę w życie
wieczne, wierzę w obcowanie świętych, wierzę w potęgę i tajemnice Kościoła, do którego należę... To jest wyznanie naszymi
ustami, ale wiara bez uczynków martwą jest. Wiara bez praktyki
martwą jest. Święty Paweł mówi: Nie bądźcie tymi, których tylko
zwą wyznawcami, chrześcijanami, ale tymi, którzy wiarę pogłębiają, praktykują i są gotowi jej bronić. Bo Pan Jezus mówi: Mnie
prześladowali i was będą prześladować.
Bardzo często można spotkać ludzi wierzących, nawet praktykujących, chodzących do Kościoła, przyjmujących często Komunię świętą, ale przy tym także przesądnych, zabobonnych.
Chociażby, bracia i siostry, kiedy się nieraz witamy, ale nie „przez
próg”, to w kogo my wierzymy – w Pana Boga czy w próg? Albo
inne sytuacje, przedziwne – zdawać by się mogło dla chrześcijanina - przecież często kreślimy na sobie znak krzyża, mówimy:
krzyżu święty, nade wszystko, bądźże pochwalony, bo z ciebie
płynie moc, męstwo zwycięstwo, w tobie jest nasza nadzieja!, a
kiedy przyjdzie takie proste, życiowe zdarzenie, kupujemy pamiątkę z okazji chrztu, Komunii Świętej, zrobimy wszystko, byle
tylko komuś nie ofiarować właśnie krzyża. Bo jak dziecku damy
na chrzest, na Komunię krzyżyk, to ten krzyż rzekomo będzie
miało przez całe życie i będzie nieszczęśliwe... Czy tak powinna
wyglądać postawa prawdziwego chrześcijanina? Czy krzyż przyniesie tragedię, zło? Nie, na krzyżu Chrystus zło zwyciężył, pokonał sprawcę zła - szatana. Dziwne są też nieraz chrześcijańskie
deklaracje: „Jestem wierzący/a, chodzę do kościoła, ale... Mam
swoje ale. Jestem na przykład za metodą in vitro”.
Cdn.
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Woźniki - Parafia Wniebowzięcia NMP
ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410)

Z WIZYTĄ W KONSULACIE GENERALNYM
STANÓW ZJEDNOCZONYCH W KRAKOWIE
We wtorek (18.11) uczniowie SP Woźniki udali się do Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Ich
obecność w Konsulacie była wynikiem wizyty konsula Colina
Guarda na uroczystości pod obeliskiem w Zygodowicach oraz na
akademii w Szkole Podstawowej w Woźnikach upamiętniającej
70 rocznicę zestrzelenia samolotu Hell’s Angel. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali rekonstrukcję wydarzeń z 13
września 1944 r. w języku angielskim. Konsul dostrzegł talent,
wysiłek oraz poziom znajomości języka angielskiego uczniów
czego efektem było zaproszenie dzieci do Konsulatu Generalnego
USA w Krakowie.
Organizacją wyjazdu zajęła się pani Anna Zalewska Sordyl,
która napisała scenariusz przedstawienia oraz przygotowała
dzieci do tej części występu.

W trakcie niezwykle serdecznej i ciepłej wizyty uczniowie
odwiedzili Amerykańskie Centrum Informacji, którego zadaniem jest dostarczanie aktualnych informacji na temat polityki
zagranicznej, gospodarki, handlu społeczeństwa i kultury amerykańskiej. Wizyta w Konsulacie rozpoczęła się od spotkania z
panem Konsulem ds. Prasy i Kultury Brianem Georgem, który
odpowiadał na pytania uczniów. Dzieci najczęściej pytały o specyfikę pracy w konsulacie, wymagane wykształcenie na takim
stanowisku interesował ich też czas pobytu konsula w placówce
dyplomatycznej danego kraju. Pan Brian George również zadawał dzieciom pytania dotyczące ciekawych miejsc w Polsce.
Po zaspokojeniu ciekawości obu stron wykonano pamiątkowe
zdjęcie.
W drugiej części wizyty uczniowie wysłuchali informacji
dotyczących pisma publikowanego na stronie internetowej konsulatu - Zoom in on America dla uczących się języka angielskiego. W miesięczniku znajdują się artykuły i zdjęcia prezentujące
różnorodne zagadnienia związane z kulturą, geografią, tradycjami i życiem codziennym Amerykanów. Dzięki tej prezentacji
uczniowie wirtualnie odwiedzili przepiękne parki Stanów Zjednoczonych takie jak Bryce National Park, Antelope Canyon oraz
Arches National Park. Na koniec wszyscy obejrzeli animowany
film w języku angielskim pt: The Man Who Walked Between the
Towers, przedstawiający prawdziwą historię Francuza Philipe,
który w roku 1974 przeszedł po linie rozwieszonej pomiędzy
dwoma wieżowcami World Trade Center w Nowym Jorku bez
żadnych zabezpieczeń.
Wyjazd młodych aktorów do Konsulatu był możliwy dzięki
życzliwości Wójta Gminy Tomice Pana Adama Kręciocha, który
sfinansował przejazd, doceniając w ten sposób wysiłek uczniów.

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

14 grudnia

Święty Jan od Krzyża

Jan de Yespes urodził się w roku 1542 w miejscowości Fontiveros koło Avila w Hiszpanii jako trzecie dziecko Gonzalo de
Yespes i Cataliny Alvarez. Jego rodzice zajmowali się tkactwem.
Warunki życia rodzinnego Jana były bardzo ciężkie, gdyż rodzina wyrzekła się Gonzalo za to, że on jako szlachcic ośmielił się

poślubić dziewczynę z ludu. Jeszcze bardziej sytuacja uległa pogorszeniu po śmierci ojca, który zmarł w drugim roku życia Jana.
Matka zmuszona była oddać go do przytułku. Mając 14 lat zaczął
pracować w szpitalu jako pielęgniarz, próbował także pracować i
uczyć się zawodu u różnych rzemieślników: w tkactwie, krawiec14 grudnia 2014
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twie, snycerstwie, jako
malarz, zakrystian. Jan
miał pragnienie zostania kapłanem, dlatego
też za zarobione pieniądze mógł kształcić się
w kolegium jezuickim
w Medinie (1559-1563),
w roku 1563 wstąpił do
klasztoru karmelitów
również w Medinie,
przyjmując imię: Jan od
św. Macieja. Zastał jednakże w zakonie pewne
rozluźnienie w zachowywaniu reguły zakonnej, z czym nie zgadzał
się wewnętrznie. W
wieku 21 lat złożył śluby
zakonne, zastrzegając
w duchu, że czyni to
według dawnej obserwancji, gdy zakonnicy
byli wierni pierwotnej
regule. Po skończonych
studiach filozoficznych i teologicznych w Salamance diakon Jan
przyjął święcenia kapłańskie w roku 1567, mając 25 lat.
W roku święceń ojciec Jan spotkał karmelitankę Teresę z
Avila, późniejszą Świętą i Doktor Kościoła, która rozpoczęła reformę Zakonu Karmelitanek. Ona to przekonała Jana o potrzebie
zreformowania Zakonu Karmelitów, a przez to do powrotu do
pierwotnej gorliwości. Pewien szlachcic ufundował klasztor w
Duruelo i tam ojciec Jan przeniósł się wraz z dwoma zakonnikami, których pozyskał dla reformy. Wówczas zmienił swoje imię
zakonne na: Jan od Krzyża. W swoim życiu zakonnym nasz Patron pełnił różne funkcje, mistrza nowicjatu, rektora kolegium,
przeora w różnych domach zakonnych, wikariusza prowincji
zakonnej, a swoją pracę apostolską zawsze łączył z intensywnym
życiem modlitwy, co też zalecał osobom korzystającym z jego
kierownictwa duchowego. Nie wszyscy karmelici chcieli reformy.
Z tego powodu Jan od Krzyża wiele wycierpiał, przez dziewięć
miesięcy przebywał w więzieniu zakonnym, gdzie był skazany na
głód i chłostę. Nie zrezygnował ze swojego dzieła. Po ucieczce
z więzienia zakładał dalsze klasztory według nowej reguły. Powstawały też nowe prowincje w Hiszpanii i poza jej granicami,
a zakonnicy żyjący według nowej reguły zwali się karmelitami
bosymi w odróżnieniu od karmelitów dotychczasowej reguły
zwanych trzewiczkowymi.
Bóg obdarzył wiernego swojego sługę przeżyciami mistycznymi. H. Fros tak pisze o nim: „I znów wielki miłośnik krzyża,
ekstatycznie weń wpatrzony, cały rozmodlony, zdolny dlatego do
poświęceń i aktów ujmującej pokory (...). To św. Jan od Krzyża,
wielki mistyk, a zarazem reformator. On to wespół ze św. Teresą
z Avila był odnowicielem zakonu karmelitańskiego, którego stał
się niezaprzeczalną chlubą i nauczycielem. Jest też chlubą całego
Kościoła”. Jeden z tych, który znał Świętego, tak go scharakteryzował: „Był wzrostu średniego, o wyrazie twarzy nieco śniadej,
miłych rysach. Jego rozmowa i obejście było uduchowione (...)
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Wywierał ogromne wrażenie, tak że wszyscy, którzy zbliżali się
do niego, odchodzili zbudowani i zachęceni do cnoty. Posiadał
wiedzę i głębokie doświadczenie w sprawach modlitwy i obcowania z Bogiem (...) Był rozmiłowany w skupieniu i powściągliwy w
mowie. Śmiał się rzadko i z wielkim umiarem. Kiedy karcił jako
przełożony, a czynił to często, z miłą surowością i napominając
jak miłujący ojciec z przedziwną pogodą i powagą”.
Reformator zakonu karmelitańskiego pozostawił po sobie
wielkie dzieła mistyczne, jak: Wejście na Górę Karmel, Noc
ciemną, Pieśń duchowną, Żywy płomień miłości, także cały
szereg listów, poematów i innych pism. Stał się przez swoją twórczość klasykiem literatury hiszpańskiej, „jeszcze bardziej jednak
stał się jednym z najbardziej płodnych i wzniosłych twórców
chrześcijańskiej literatury mistycznej” (H. Fros). Jan od Krzyża
miał też wybitne zdolności plastyczne. Potrafił poprzez rysunek
pokazać poglądowo niezwykle skomplikowane drogi mistyki.
Jan od Krzyża, osamotniony, pełen zasług i świętości odszedł
do Pana w wieku lat 49 w Ubedzie, 14 grudnia 1591 r., zapowiadając, że już jutro brewiarzową Jutrznię będzie śpiewał w niebie
razem z Matką Bożą. Beatyfikacja naszego Patrona nastąpiła w
roku 1675 za pontyfikatu papieża Klemensa X, natomiast kanonizował go w roku 1726 papież Benedykt XIII. Ojciec Święty Pius
X ogłosił św. Jana od Krzyża Doktorem Kościoła w roku 1926,
nazywając go „nauczycielem świętości i pobożności” (E. Gorys).
Relikwie św. Jana od Krzyża spoczywają w Kościele Karmelitów
w Segowii.
Liturgiczny obchód ku czci św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła przypada na dzień jego narodzin dla nieba, czyli 14
grudnia i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. Święty Jan od
Krzyża jest patronem swojego zakonu.
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Zakrzów - Parafia św. Anny
ADRES: Zakrzów 98, 34-145 Stronie, tel. +48 33 879 74 96 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy
św.; pt. 17-19 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (X-III 17:00); Niedziele i święta - 6:30 (kaplica Stronie VII-IX), 8
(IX-VI), 9:30, 11, 16 (W. Post, V-VI, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Kopeć, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Marcin Sędzik
* NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. mgr Andrzej Lichosyt, E.c., zastępca dyrektora Caritas AK, dyrektor
Centrum Opiekuńczo-Leczniczego im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1907 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leśnica (330), Stronie (1200), Zakrzów (1060)

19 grudnia

Błogosławiony Urban V, papież
Wilhelm urodził się w 1310 roku w Grisac, we Francji (Langwedocja), jako syn Wilhelma Grimoarda, pana tejże miejscowości, oraz Anfelisy, hrabiny Montferrand. Jako chłopiec wstąpił
do benedyktynów w Chirac. Po otrzymaniu na uniwersytecie
doktoratu z obojga praw, wykładał jako profesor na uniwersytetach w Montpellier, w Tuluzie i w Awinionie. Następnie piastował
urząd opata Saint-Germain w Auxerre i w opactwie św. Wiktora
w Marsylii. Jako doskonały znawca prawa i dyplomata był nieraz
wysyłany z różnymi misjami przez papieży awiniońskich.
Wybrany został papieżem po śmierci Innocentego VI w dniu
28 września 1362 roku. Przyjął imię Urbana V. Koronacja odbyła
się 6 listopada tegoż roku. Kierował Kościołem przez 8 lat. Od początku założył sobie dwa cele: krucjatę przeciwko Turkom i unię
z Kościołem wschodnim. Pierwszy z nich skończył się niepowodzeniem. Państwa Europy, skłócone ze sobą, nie chciały narażać
się na tak wielkie ryzyko. Tylko Piotr z Lusignano poszedł za
wołaniem papieża, zdobył nawet na krótko Aleksandrię egipską,
ale - osamotniony - musiał się wycofać w 1363 r.
Sprawa unii zapowiadała się pomyślniej. Drogą wielu zabiegów oraz dyplomacji udało się skłonić cesarza wschodniorzymskiego, Jana V Paleologa, aby przybył osobiście do Rzymu
i w obecności delegatów papieskich oraz kardynałów pojednał
się z Kościołem łacińskim (1369). Cesarz wszakże zażądał w
zamian za pojednanie pomocy politycznej przeciwko Turkom,
którzy już bezpośrednio zaczęli zagrażać Konstantynopolowi. Sułtani Osman (1289-1362) i Orchan (1326-1359) zajęli
już prawie całą Azję Mniejszą. W 1346 roku Turcy Osmańscy
przeszli do Europy przez Dardanele. Po klęsce pod Nikopolis
(Bułgaria) w 1396 roku, syn Jana V Paleologa, Manuel II (13911425), usiłował jeszcze na własną rękę werbować ochotników
europejskich, jednak z nikłym powodzeniem. Wysłał również
delegatów na sobór do Konstancji w 1417 r., ale sam się już na

nim nie zjawił. Ostatecznie więc i ten cel nie został przez Urbana
V urzeczywistniony. Wprawdzie na soborze we Florencji (5 lipca
1439 r.) doszło do pojednania, ale dość szybko unia rozpadła się.
W odróżnieniu od swojego dworu papież żył skromnie. Wiele
czasu poświęcał modlitwie. Sam wysoko wykształcony, popierał
uniwersytety i pomagał w studiach ubogiej młodzieży. Nie mogąc wypełnić planów krucjaty i unii, zwrócił szczególną uwagę
na karność kościelną, na rozbudzenie gorliwości u kapłanów.
Urban V zapisał się w historii tym, że uniezależnił się od królów francuskich i, mimo gwałtownego sprzeciwu kardynałów
francuskich, opuścił Awinion i powrócił do Rzymu. Do tego
powrotu nagliły papieża św. Katarzyna Sieneńska (+ 1380) i św.
Brygida (+ 1373), która papieżowi groziła w imieniu Chrystusa
rychłą śmiercią, jeżeli do Rzymu nie powróci. Trzeba było zorganizować prawdziwą flotę, by przewieźć całą kurię papieską i
jej dobra. Miało to miejsce 16 października 1367 roku. Niestety,
papież nie pozostał w Rzymie długo. Po 58 latach nieobecności
papieża w Rzymie możnowładcy rządzili się jak u siebie. Przyjazd
papieża zapowiadał koniec ich panowania. Na tle powstałych
zamieszek papież został zmuszony do powrotu do Awinionu w
1370 r. Dopiero następca Urbana V mógł już na stałe powrócić
do Rzymu w 1377 r. W ten sposób zakończyła się tzw. „niewola
awiniońska”, trwająca 68 lat (1309-1377).
Przeżyte trudy i niepokoje wyczerpały siły papieża do tego
stopnia, że zaraz po swoim powrocie do Awinionu rozchorował
się ciężko i 19 grudnia 1370 roku przeniósł się do wieczności. Po
śmierci Urbana jego ciało zabrał z Awinionu jego brat, kardynał
Anioł Grimoard, i przewiózł je do Marsylii, do kościoła opactwa
św. Wiktora. Grób papieża był licznie nawiedzany przez wiernych. Pius IX w 1870 roku zaliczył Urbana V w poczet błogosławionych.

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

Halowy Turniej Mikołajkowy
Zarzad LKS „Zatorzanka” Zator zorganizował turŻaków i Młodzików
nieje mikołajkowe dla najmłodszych grup wiekowych
zawodników występujących w naszym klubie.
14 grudnia 2014
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W dniu 6 grudnia na hali sportowej przy Szkole w Zatorze
odbył się wewnętrzny turniej żaków / zawodnicy z rocznika 2004
i młodsi/.W turnieju uczestniczyło 26 zawodników zrzeszonych
w „Zatorzance”.Gra w turnieju odbywała się z bardzo dużym
zaangażowanie ze strony najmłodszych zawodników, którzy
zaczynają swoja przygodę z piłką nożną. Na trybunach zasiadło
wielu rodziców oklaskujących dobre widowisko i konkurs rzutów
karnych na zakończenie turnieju. Wszyscy uczestnicy otrzymali
mikołajkowe paczki ze słodyczami.
W dniu 7 grudnia również na hali sportowej w Zatorze zorganizowano turniej młodzików /zawodnicy z rocznika 2002 i
młodsi/.W rozgrywkach wzięło udział pięć zespołów z terenu
sąsiednich Gmin tj. Przeciszów, Gierałtowice, Włosienica oraz
dwa zespoły „Zatorzanki”.Poziom i zaangażowanie zawodników był bardzo wysoki ,w każdej z drużyn można było zobaczyć
chłopców ,którzy już posiadają bardzo dobre umiejętności gry w
piłkę nożna. Niestety przeziębienia i drobne urazy spowodowały,
iż głównie w drużynie z Gierałtowic i „Zatorzanki” nie mogli
wystąpić wszyscy zawodnicy. W trakcie turnieju zawodnicy
otrzymali słodki poczęstunek oraz paczki mikołajkowe, a na
zakończenie pamiątkowe Dyplomy .
Wyniki spotkań:
Zatorzanka I - Zatorzanka II
Włosienica - Przeciszów
Zatorzanka I- Gierałtowice
Zatorzanka II- Włosienica
Gierałtowice- Przeciszów
Włosienica - Zatorzanka I
Zatorzanka II- Przeciszów
Gierałtowice- Włosienica
Zatorzanka I –Przeciszów
Zatorzanka II-Gierałtowice

5:0
2:2
4:2
1:1
2:4
2:4
0:2
0:6
1:0
0:0

Tabela Końcowa
1. Zatorzanka I
2. Przeciszów
3. Włosienica
4. Zatorzanka II
5. Gierałtowice

pkt bramki
12
14:4
7
8:5
5
9:3
2
1:8
0
4:14

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

Wernisaż wystawy

W dniu 9 grudnia 2014 roku Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty otworzył zorganizowaną przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wystawę prac malarskich uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach.
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Burmistrz w wygłoszonym słowie skierowanym do autorów
zauważył, że z łac. bonus frater czyli dobry brat doskonale wpisuje się w ideę, jaką Zakon Zebrzydowickich Bonifratrów otacza i
wspiera autorów tych dzieł. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a w szczególności panu Grzegorzowi Piotrowskiemu kierownikowi Warszta-

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

tu Terapii Zajęciowej, pomysłodawcy ekspozycji. Obrazy przepełnione emocjami
ukazują najbliższe otoczenie twórców. Stanowią jednocześnie doskonałą promocję
naszej Gminy jak i Kalwarii Zebrzydowskiej. Oglądać je można w „Starym Kinie”,
ul. Mickiewicza 4, w godzinach pracy CKSiT, do czego serdecznie zachęcamy.

NAWR ACAJCIE SIĘ I WIERZCIE
W EWANGELIĘ
Co niesie tydzień (14 - 21 XII)

14 XII – III NIEDZIELA ADWENTU
W ŚWIATŁOŚCI CHRYSTUSA POZNAJEMY PRAWDĘ
W Ewangelii świętego Jana (J 1,6-8.19-28) Jan Chrzciciel
przygotowuje na przyjście Chrystusa. Jan zaświadczył o
Chrystusie, Światłości, który jest Drogą Prawdą i Życiem. Jego
świadectwo było tak przekonywujące, że Żydzi wysłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów z pytaniem, czy jest Mesjaszem.
Jan odrzekł: Nie jestem. – Czy jesteś Eliaszem? – pytali. – Nie
jestem. – Czy jesteś zatem prorokiem? – Nie – odparł. – Kim
zatem jesteś? – pytali. – Jestem głos wołającego na pustyni:
Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.
Zaświadczył w ten sposób Jan, że jest głosem Ducha Świętego, nawołującego do poprawiania życia na przyjście Chrystusa. Prostowanie dróg dla człowieka to życie w prawdzie. Życie

w prawdzie, która nas oświeca kim jesteśmy, dokąd zdążamy i
jakie powinny być nasze święte działania.
O tym mówi drugie czytanie z Listu do Tesaloniczan z Listu świętego Pawła (1 Tes 5,16-24), gdzie apostoł przypomina
adresatom, aby się zawsze radowali, nieustannie się modlili, w
każdym położeniu dziękowali, bo tak Bóg chce; bo taka jest
Jego wola w Jezusie Chrystusie względem nas, by ducha nie gasić, proroctw nie lekceważyć, wszystko badać, a co szlachetne
– zachowywać; żeby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór
zła.
To wszystko wiele wieków wcześniej zapowiedział prorok
Izajasz (Iz 61,1-2a.10-11). Słowa proroka Izajasza powtórzył
Jezus Chrystus, stosując je do Siebie w Nazarecie, gdzie się wychował. W dzień szabatu wszedł do synagogi, rozwinął księgę,
znalazł miejsce proroctwa Izajasza i powiedział: Ducha Pański
14 grudnia 2014
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spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a
niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
obwoływał rok łaski od Pana.
Usiadł i powiedział: Dziś spełniły się te słowa, któreście
słyszeli. Tylko w Chrystusie, który jest światłością, może
człowiek poznać prawdę. Ta prawda wyzwala człowieka ze
wszelkiego zła, lęku, obaw, zasadzek szatańskich.
Na tę prawdę, oświecającą każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi, oczekiwała ludzkość przez długie tysiąclecia.
Oczekiwała tajemniczą tęsknotą i niewypowiedzianym wołaniem duszy o pomoc. Ale kiedy ta światłość pojawiła się na
świecie, nie wszyscy ją przyjęli, bo ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło.
Tęsknota za naprawą wszechrzeczy jest obecna w każdym
człowieku
15 XII
TYM, KTÓRYM PAN BŁOGOSŁAWI, ŻADNE PRZEKLEŃSTWA NIE ZASZKODSZĄ
W pierwszym czytaniu z Księgi Liczb (Lb 24,2-7.15-17a)
jest przedziwna historia o tym, jak król Moabu - Balak, wystraszony zwycięskim pochodem Izraelitów przez pustynię,
którzy chcieli przejść przez jego ziemię, sprowadził znanego
wieszcza pogańskiego proroka Balaama, aby przeklął Izraela.
Mówił: wiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony,
a kogo przeklniesz, będzie przeklęty.
Prorok Balaam, uwiedziony darami, zdecydował się przekląć lud Izraela, ale kiedy stanął na górze i zobaczył rozbite namioty izraelskie, Pan Bóg zamiast przekleństwa włożył w jego
usta błogosławieństwo. I Balaam mówił: Jakubie, jakże piękne
są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni! (...)Widzę go,
lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi
Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło.
To proroctwo Balaama odnosiło się do Chrystusa, który
miał się wiele wieków później narodzić w Betlejem.
Prorok pogański błogosławił mocą Bożą, choć miał i pragnął przeklinać. W podobnym tonie jest dzisiejsza Ewangelia
(Mt 21,23-27), w której znajduje się ostry dialog pomiędzy Jezusem a arcykapłanami i starszymi z ludu. Zapytali oni Chrystusa: Jakim prawem to czynisz? (Chodziło o to, że wyrzucił
przekupniów ze świątyni). W odpowiedzi Chrystus zadał im
pytanie: Powiem, jeżeli odpowiecie Mi, skąd pochodzi chrzest
Janowy – z nieba, czy od ludzi. Nie odpowiedzieli na to, bo się
bali. Bali się powiedzieć, że z nieba, gdyż wówczas zapytałby
ich, dlaczego zatem mu nie uwierzyli. Bali się też powiedzieć
wobec tłumu, że od ludzi, gdyż wszyscy uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli: Nie wiemy. On rzekł wówczas: Ja też nie
powiem wam, jakim prawem to czynię.
A czynił to tym samym prawem tą samą mocą, jaka kazała
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prorokowi Balaamowi błogosławić lud Izreala zamiast go
przeklinać.
Nikt nie mógł sprostać ani się sprzeciwić mądrości Chrystusa
16 XII – Wtorek
PEŁNIENIE WOLI BOŻEJ, TO NIE CZCZE OBIETNICE,
ALE PRAWDZIWA SŁUŻBA DLA NIEGO
Ewangelia (Mt 21,28-32) jest symboliczna. Na podstawie
przypowieści o dwóch synach pewnego człowieka, z których
jeden obiecywał, że pójdzie do pracy, ale nie poszedł, a drugi
z początku się żachnął, ale po zastanowieniu zrobił to, o co
go ojciec prosił, pokazywał Chrystus różnicę między arcykapłanami i starszymi ludu a tymi, których wszyscy uważali za
grzeszników i niegodnych zbawienia. Powiedział do nich: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości,
a wyście mu nie wierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli
mu. Wy patrzyliście na to, a nawet później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć.
O konsekwencjach takiego przewrotnego postępowania,
udającego służbę Bogu, a w rzeczywistości lekceważenia jego
wezwań mówi prorok Sofoniasz (So 3,1-2.9-13) w słowach:
Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje
ucisk, nie słucha głosu, nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa
Panu i nie przybliża się do swego Boga. Dalej dodaje, że Bóg
przywróci narodom „wargi czyste”, aby wzywali imienia Pana
i służyli Mu jednomyślnie; że pozostawi lud pokorny i wierny, tych, którzy będą szukać schronienia w imieniu Pana, nie
będą czynić nieprawości ani mówić kłamstwa.
Buntownicze pokolenie, lekceważące polecenia Pańskiewyginie bez śladu
17 XII - Środa
KRÓLESTWO JUDZKIE STAŁO SIĘ KOLEBKĄ
CHRYSTUSA
W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju (Rdz 49,2.8-10) jest
zapowiedź, że Chrystus na rodzi się w pokoleniu Judy. Izraelici, którzy z powodu głodu przybyli do Egiptu, aby ratować
swoje życie, osiedlili się tam i stali wielkim narodem. Jakub,
patriarcha, który tam przybył ze swoją rodziną z dwunastoma synami, przed śmiercią powiedział do Józefa: Niebawem
umrę, ale Bóg będzie z wami i sprawi, że wrócicie do kraju
waszych przodków. Przywołał swoich synów i do każdego z
nich skierował osobne błogosławieństwo. Wyróżnił spośród
nich Judę: Ciebie Judo sławić będą twoi bracia, twoja bowiem
ręka na karku twoich wrogów. Synowie twojego ojca będą ci
oddawać pokłon. Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz,
mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny
- któż się ośmieli go drażnić? - I najważniejsze słowa, jakie zo-
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stały wypowiedziane przez niego: Nie zostanie odjęte berło od
Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten,
do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!
Znaczyło to, że królestwo judzkie będzie trwało aż do
nadejścia Jezusa Chrystusa. I tak też proroctwo to zostało
spełnione. Natomiast w Ewangelii jest rodowód Jezusa Chrystusa. 14 pokoleń było od czasów Abrahama do Dawida. Od
Dawida do przesiedlenia babilońskiego kolejne 14 pokoleń i
od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Ten
rodowód wskazuje właśnie na to, że Chrystus, licząc od Abrahama, przez Judę, Dawida, Salomona, a na końcu Józefa, był
zapowiedzianym Mesjaszem.
Ziemski rodowód Chrystusa od Abrahama, niebiański
równy Bogu
18 XII – Czwartek
ŚW. JÓZEF JAKO WYBRANY BYŁ TEŻ DOŚWIADCZANY W SWOJEJ DOSKONAŁOŚCI
Ewangelia z czwartku (Mt 1,18-24) mówi o zapowiedzi narodzenia się Jezusa z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi
Dawida. Anioł ukazał się w nocy Józefowi we śnie. Rozwiał
jego wątpliwości co do zaślubionej mu i brzemiennej Maryi,
oznajmiając, że z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło;
że porodzi Syna, któremu ma nadać imię Jezus. I On zbawi
lud swój od grzechów. Tak spełniły się słowa zapowiedziane
przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Natomiast
pierwsze czytanie z Księgi Jeremiasza (Jr 23,5-8) mieści zapowiedź o tym Mesjaszu, potomku Dawida w słowach: Oto
nadejdą dni kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie; będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda
dostąpi zbawienia.
Wszystkie te proroctwa mesjańskie – czyli mówiące o
Chrystusie – są dowodem na realizację Bożych planów, wypełnienia tego, co zapowiadał od wieków, i pieczęcią Ducha
Świętego, przez którego to wszystko dokonało się.
I nazwany będzie Pan naszą sprawiedliwością
19 XII – Piątek
W SILE SAMSONA JEST ZNAK ŁASKI BOŻEJ ZWYCIEŻAJĄCEJ WSZELKIE ZŁO
Czytania z tego dnia są o dwóch mocarzach. Pierwsze czytanie z Księgi Sędziów (Sdz 13,2-7.24-25a) mówi o Samsonie.
Narodzenie się Samsona w rodzinie Manoacha z jego niepłodnej żony było zapowiedziane przez Anioła. Anioł powiedział
do niej, że porodzi syna, a chłopiec ten będzie Bożym nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do śmierci. Samson posiadał
tak ogromną siłę, że nikt nie był w stanie go pokonać. Dzięki
niej uwolnił Izrael od okupacji filistyńskiej.

Z kolei Ewangelia mówi o innym mocarzu, mocarzu ducha
– świętym Janie Chrzcicielu, który również narodził się z
niepłodnej niewiasty, Elżbiety, jak zapowiedział to Anioł jego
ojcu Zachariaszowi w czasie, kiedy pełnił służbę kapłańską w
przybytku Pańskim.
Zachariasz nie uwierzył Aniołowi, gdyż on i jego żona byli
już starzy. Za to niedowiarstwo i jako znak prawdziwości słów
Anioła został ukarany – pozostał niemy aż do momentu narodzenia się dziecka.
Samson, który był mocarzem fizycznym, jednocześnie był
figurą Chrystusa. Samson wyzwolił naród Izraelski dzięki sile
fizycznej, a Jan Chrzciciel stał się znakiem nadchodzącego
wyzwolenia ludzkości z niewoli szatańskiej przez zapowiedzianego Chrystusa
Zachariasz zaniemówił aż się z niego narodził „Głos wołającego na pustyni”
20 XII– Sobota
NIEBIAŃSKI POSŁANIEC ZAPOWIEDZIAŁ ZSTĄPIENIE DUCHA NA MARYJĘ I NA TEGO, KTÓRY STAŁ SIĘ
NA PUSTYNI TEGOŻ DUCHA GŁOSEM
Ewangelia z soboty (Łk 1,26-38) mówi o zapowiedzeniu
przez Anioła Gabriela Maryi, że będzie Matką Zbawiciela. Z
tą zapowiedzią związana jest również zapowiedź narodzenia
się Jana Chrzciciela, którego matką będzie Elżbieta, krewna
Maryi. Jan Chrzciciel był o pół roku starszy od Pana Jezusa.
Natomiast w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza (Iz 7,10-14) też jest zapowiedź narodzenia się Mesjasza z
Dziewicy. Zapowiedź ta jest związana z wydarzeniami politycznymi, ponieważ król Aramu, Resin razem z Pekachem,
synem Remaliasza, króla Izraela, wystąpili zbrojnie przeciw
królestwu judzkiemu. A rządził wówczas Judą król Achaz. Do
wystraszonego króla posłał wówczas Pan proroka Izajasza, aby
go ten go uspokoił. Izajasz powiedział: Niech twoje serce nie
słabnie z powodu tych dwóch niedopałków dymiących głowni. Na końcu swojego przemówienia Izajasz podkreślił: Ale
jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się.
I drugi raz posłał Pan Izajasza do Achaza ze słowami: Proś
dla siebie o znak od Pana, Boga twego. (Chodziło o taki znak,
dzięki któremu Achaz by uwierzył w moc Bożą). Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę.
Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż
mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także
mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
Z tej politycznej sytuacji wyrosło proroctwo, zapowiedź
Mesjasza, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia jako ukoronowanie wiary człowieka w moc i Opatrzność Boga, który
wszystkim kieruje i żąda od nas zaufania.
Emmanuel to znaczy Pan-Ojciec i Syn jest z nami przez Ducha Świętego
Ks. Henryk Młynarczyk
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GŁUPI RZEKŁ W SERCU SWOIM

„NIE MA BOGA”

H

alina i Jerzy właśnie wrócili do domu z kościoła, gdzie z wielka radością przeżyli chrzest
swojego dziecka – córeczki Jolanty. Obiad
był juz przygotowany, dlatego zasiedli wspólnie do stołu i
- jak to bywa przy takich okazjach – rozpoczęły się różne
rozmowy i dyskusje. Halina i Jerzy byli bardzo pobożni.
To było już trzecie ich dziecko; wszystkie dzieci wychowywali w duchu katolickim. Pozostałą część rodziny w dużej
mierze również stanowili ludzie pobożni i praktykujący.
Niestety, ojciec Jerzego był nieobecny na chrzcie, ponieważ
od pewnego czasu deklarował się jako człowiek niewierzący
w Boga. Przeżył jakieś załamanie,. Jakiś kryzys. Nie chciał
powiedzieć, co było tego przyczyną, ale określał się jako
niewierzący. Wszyscy wiedzieli, że starał się żyć uczciwie,
nikomu nie robić krzywdy, a wręcz przeciwnie – pomagać
wedle możliwości. Równocześnie coś w jego życiu stanowiło przeszkodę, by powrócić do wiary (wcześniej był wierzący).
Pan Józef – bo tak mu było na imię – mimo jego braku w
kościele, był obecny na przyjęciu chrzcielnym. W pewnym
momencie jednak opuścił na dłuższą chwilę biesiadników,
gdyż musiał przywieźć swoją starszą, samotną siostrę, która mieszkała w sąsiedniej miejscowości. Wtedy rozgorzała
dyskusja na temat wiary i niewiary. Zastanawiano się jak
sądzić, jak oceniać takiego człowieka. Były różne zdania,
ale oczywiście przeważało to, że każdy z ludzi ma prawo
wierzyć, bądź nie wierzyć i jest to jego osobista sprawa, dotyczy tylko jego. Tak rozmawiając, oczekiwano na księdza
proboszcza, który obiecał przybyć na obiad. Przybył on, gdy
dyskusja na temat wiary była w kulminacyjnym punkcie,
a emocje dyskutantów najsilniejsze. Przez moment przysłuchiwał się rozmowie, po czym został zagadnięty przez
kogoś z rodziny i został zmuszony, by wypowiedzieć własne
zdanie.
Zaczął od cytatu z Pisma świętego, słów: „Głupi rzekł w
sercu swoim: Nie ma Boga”. Stwierdził, że czyjaś niewiara

nie jest tylko jego osobistą sprawą, ponieważ jest ona zaraźliwa. Podobnie jak to bywa z chorobami ciała, zły przykład powoduje, że inni mogą go naśladować. A Pan Jezus
powiedział, że zgorszenia muszą przyjść na świat, ale biada
temu, przez którego przychodzą; lepiej byłoby dla takiego
człowieka, żeby uwiązano mu kamień młyński u szyi i
wrzucono w morze.
Te słowa bardzo zbulwersowały słuchających. Wśród
rozmówców zapanowała konsternacja i żywa dotąd dyskusja umilkła. Ksiądz zaś mówił dalej. – To czy ktoś jest wierzącym czy nie wierzącym, nie jest jednoznaczne. Przy tego
typu deklaracjach stoją duże znaki zapytania. Te słowa:
„Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga” – odnoszą się nie
do wypowiadanych deklaracji, ale do serca. Ktoś przecież
może z różnych powodów deklarować swoje przeświadczenie że Bóg nie istnieje. Może to być prosty człowiek, naukowiec czy nawet teolog albo filozof. Bywa bardzo często tak,
że nauka zaślepia. Wiedza nadyma, ale miłość buduje. Inaczej jednak sprawa się przedstawia, jak ktoś w sercu swoim
– nie do drugiego człowieka, nie w książce, nie przy jakiejś
okazji – powie: Boga nie ma. Jest to wyraz bezmiernej głupoty, ponieważ mówiąc to w sercu swoim, automatycznie
zwraca się do Boga stwierdzając że Go nie ma, a więc nie ma
też świata, tego negującego człowieka, nie ma niczego.
Inną rzeczą jest to, jaki może być powód tego, iż człowiek się zdobędzie na taki bezsens. Inną rzeczą jest, ilu jest
takich, którzy rzeczywiście, nie dość, że z jakiegoś powodu
manifestują na zewnątrz swoje mniemanie, że Boga nie
ma, deklarują to także w sercu. A powody mogą być różne
– są czymś zawiedzeni, mają o coś pretensje. Mówiąc: „Nie
ma Boga” bardzo często mają na myśli to, że nie chcą wierzyć w takiego Boga, jakiego się im proponuje. Natomiast
powiedzieć we własnym sercu, w swojej głębi, jaźni: „Nie
ma Boga” – to zaprzeczyć wszelkiemu istnieniu, to jest zawiniony rezultat bezdennej głupoty, którą zrodziła pycha.
Takie stwierdzenie jest zatem gorsze od bluźnierstwa, bo
nie szuka odpuszczenia.
Ks. H. Młynarczyk
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