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PIERWSZE CZYTANIE   2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 
Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło 
wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja miesz-
kam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan po-
wiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest 
z tobą».
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: «Idź i po-
wiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz mi dom 
na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą 
nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, 
wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę naj-
większych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i 
osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, 
a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy usta-
nowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 
wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy 
wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę 
po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę 
jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki”».

DRUGIE CZYTANIE   Rz 16, 25-27 
Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim 
głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych 
wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz 
odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich 
do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa 
Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. 

EWANGELIA   Łk 1, 26-38 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dzie-
wicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 
na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdro-
wienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowa-
niu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 
osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 
Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna 
i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bo-
wiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 
twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.
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Otóż popularna kolęda to duszpasterska wizyta przyby-
wającego - na zaproszenie - z błogosławieństwem Bożym ka-
płana. Warto podkreślić, że kto nie życzy sobie księdza, ten po 
prostu go nie przyjmuje. Kto natomiast go zaprasza w swoje progi, 
ten chce - we wspólnocie z nim - pomodlić się o błogosławieństwo 
dla swojego domu i wszystkich domowni ków. 

Gdyby kapłan już po błogosławieństwie zakończył swoją wi-
zytę, spełniłby to, co przypisane jest temu spotkaniu. Przy niósł 
błogosławieństwo Boże! Można więc zauważyć, że wizy ta dusz-
pasterska skierowana jest do prawdziwie wierzących. 

Z praktyki wiem, że w domach - gdzie sprawy Kościoła rzeczy-
wiście leżały mieszkańcom głęboko na sercu - zatrzy mywałem się 
zdecydowanie dłużej. Tam, gdzie były trudności nawet  w rozmo-
wie nawet na tematy pogody, czas radykalnie skracałem, aby nie 
męczyć siebie i kurtuazyjnie mnie przyjmujących. 

Oczywiście wierni przyjmujący po kolędzie kapłana w zde-

O kolędzie mówiono i pisano już wiele. Ale czy mówią-
cy i pi szący rzeczywiście mają świadomość, czym ona 

jest, skoro piszą jedynie o pieniądzach?

cydowanej większości składają ofi ary z własnej inicjatywy. Nikt 
nikogo przecież do tego nie przymusza. Zawsze stawiałem pyta-
nie: Czy rzeczywiście pragnie Pani złożyć ofi arę? Nie chcę, aby 
mnie pani później obmawiała. Dlatego każdy, kto składa ofi arę 
- a nie jest do niej przekonany - postępuje jak człowiek o wielu 
twarzach, lękając się samego siebie. 

Ta sama praktyka duszpasterska podpowiada, że najwięcej do 
powie dzenia mają ci, którzy kapłanów unikają, patrzą na nich wy-
niośle i nic nie dają na ofi arę. Po co więc torpedować tych, którzy 
cenią sobie kolędę i wiedzą, po co księdza zaprosili, a ofi arę zło-
żyli w sposób wolny i nieprzymuszony?

Chodzi więc o wyzwolenie z obłudy, aby nie przyjmować za 
standard moralny tych postaw, których nauczycielką jest jedynie 
pani Dulska.

Ks. Robert Nęcek, „Z prasy wzięte...”; „Dziennik Polski”

Radość trzeciej niedzieli Adwentu „Gaudete” była tematem 
papieskiego rozważania na Anioł Pański. Franciszek pobłogo-
sławił też fi gurki Pana Jezusa przyniesione przez dzieci na Plac 
św. Piotra z przeznaczeniem do domowych żłóbków bożonaro-
dzeniowych. Przed odmówieniem maryjnej modlitwy Ojciec 
Święty zwrócił uwagę, że zarówno człowiek, jak i każda ludzka 
wspólnota ma potrzebę radości. Jednak o jaką radość chodzi w 
przypadku chrześcijan?

„Jest to taka radość, która pochodzi z bliskości Boga, z Jego 
obecności w naszym życiu – mówił Franciszek. – Odkąd Jezus 
wkroczył w historię rodząc się w Betlejem, ludzkość otrzymała 
zalążek Królestwa Bożego jako rolę, która przyjmuje ziarno, 
zapowiedź obfi tego żniwa. Nie trzeba szukać gdzie indziej! Jezus 
przybył, aby przynieść radość wszystkim i na zawsze. Nie chodzi 
o radość jedynie wyczekiwaną czy dotyczącą raju, że niby tu na 
ziemi jesteśmy smutni, a w raju będziemy radośni. Nie, nie! Nie 
o to chodzi, ale o radość realną i namacalną już teraz, bo sam 
Jezus jest naszą radością i naszym domem z Jezusem jest radość, 
jak widać to napisane na transparencie: «Z Jezusem radość jest w 
domu». Powiedzmy to wszyscy: «Z Jezusem radość jest w domu». 
I jeszcze raz: «Z Jezusem radość jest w domu». A bez Jezusa jest 
radość? Nie! Bardzo dobrze! On jest żyjącym, jest Zmartwych-
wstałym, działając w nas i pośród nas szczególnie poprzez Słowo 
i Sakramenty”.

Jak zaznaczył Papież, wszyscy ochrzczeni jako dzieci Kościoła 
są wezwani do przyjmowania wciąż na nowo tej obecności Boga 
i do pomagania innym ją odkrywać, za wzór Jana Chrzciciela. 
Właśnie do bycia „misjonarzami radości” zachęca dzisiejsza li-
turgia słowami św. Pawła: „Zawsze się radujcie, nieustannie się 
módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Wszystko badajcie, a 
co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choć-
by pozór zła”.

„Jeśli to stanie się naszym stylem życia, wówczas Dobra No-
wina będzie mogła wejść do wielu domów i pomóc ludziom i ro-
dzinom odkryć na nowo, że w Jezusie jest zbawienie – zaznaczył 
Papież. – W Nim jest możliwe znalezienie wewnętrznego pokoju i 
siły, by sprostać różnym życiowym sytuacjom, nawet tym najcięż-
szym i najtrudniejszym. Nigdy nie słyszano o smutnym świętym 
czy o jakiejś świętej o grobowej minie. Nigdy o czymś takim nie 
słyszano! To byłaby niedorzeczność. Chrześcijanin to ktoś, kto 
ma serce wypełnione pokojem, bo umie złożyć swoją radość w 
Panu nawet wtedy, gdy przechodzi trudne chwile w życiu. Wiara 
nie oznacza, że nie będzie trudności, ale że będzie się miało siłę by 
stawić im czoła, wiedząc, że nie jesteśmy sami. I to jest pokojem, 
który Bóg daje swoim dzieciom”.

tc/ rv

Anioł Pański: na czym polega chrześcijańska radość?
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Wysoko w górach Tyrolu znajduje się mała wieś, w której 
wszyscy pięknie rzeźbili świętych i Madonny. Ale nadszedł czas, 
kiedy zabrakło już zamówień na fi gurki religijne.

Któregoś popołudnia Dritte, jeden z miejscowych mist rzów, 
wchodząc do swego warsztatu znalazł tam chłop czyka o blond 
włosach, który bawił się fi gurkami prze znaczonymi do żłóbka. 
Dritte powiedział mu szorstko, że fi gurki do żłóbka nie są zabaw-
kami. Dziecko odpowie działo:

- Jezusowi to nie przeszkadza, On wie, że nie mam zabawek.
Wtedy wzruszony Dritte przyrzekł chłopcu drewniane go ba-

ranka z ruchomą głową.
- Przyjdź po niego jutro po południu. Dziwne, że nigdy dotąd 

ciebie nie widziałem. Gdzie mieszkasz?
- Tam - odpowiedział chłopiec - wysoko w górze. Następnego 

dnia przed południem śliczna owieczka była już gotowa i wyglą-
dała całkiem jak żywa. Nagle w drzwiach warsztatu pana Dritte 
ukazała się młoda Cyganka z dzieckiem na ręku. Gdy dziecko 
zobaczyło baranka, wyciągnęło rączki i chwyciło go. Gdy chciano 
mu go zabrać z rączki, zaczęło rozpaczliwie płakać. Dritte, który 
nic nie mógł dać innego biednej kobiecie, powie dział z westchnie-
niem:

- Zatrzymaj go sobie. Wyrzeźbię inną owieczkę.
Późnym popołudniem, gdy Dritte ukończył drugą owieczkę 

przyszedł do niego Pino, biedny sierota.
- Och, co za wspaniała owieczka! - powiedział. - Czy mógł-

bym ją dostać?

RUBRYKA DLA DZIECI 

TRZY JAGNIĄTKA
- Tak, weź ją sobie, zrobię inną. I tak też się stało. Ale chłop-

czyk o złocistych włoskach nie powrócił i owieczka pozostała na 
półce w warsztacie.

Sytuacja na wsi pogarszała się. Dritte zaczał rzeźbić zabawki 
dla dzieci z wioski, by trochę zapomniały o głodzie. Pewnego 
dnia jakiś wędrowny handlarz wyraził chęć kupienia wszystkich 
zabawek, jakie Dritte zdoła wyrzeźbić. Dritte odmówił rzeźbienia 
zabawek za pieniądze.

- Zatrzymam się w gospodzie - powiedział handlarz - może 
zmienisz zdanie.

Mała Marta była bardzo chora i Dritte, by ją rozweselić, poda-
rował jej owieczkę, którą przechowywał na półce w swym warsz-
tacie. Gdy powrócił z domu Marty, spotkał chłopca o złocistych 
włosach.

- Przechowywałem owieczkę aż do dzisiaj, ale ty nie zjawiałeś 
się. Zrobię ci zaraz inną.

- Nie potrzebuję innej owieczki - powiedział chłop czyk, po-
trząsając głową. -Te, które podarowałeś małemu Cyganowi, Pino 
i Marcie, podarowałeś i mnie. Zrobienie zabawki może służyć 
chwale Bożej tak samo, jak wyrzeźbienie jakiegoś świętego!

Po chwili chłopiec znikł. Tego wieczoru Dritte udał się do 
gospody.

- Zrobię dla was zabawki - powiedział.
- Więc zmieniliście zdanie? - spytał handlarz.
- Nie! - odpowiedział Dritte z płonącymi oczyma - ale otrzy-

małem znak od Boga!

Pewnego razu zwierzęta zwołały wielkie zgromadzenie. Wilk 
zapytał wiewiórkę:

Czym jest dla ciebie Boże Narodzenie? Wiewiórka odpowie-
działa:

Dla mnie jest cudowną choinką z zawieszonymi na jej gałę-
ziach lampkami i orzechami, które można schrupać. Wilk kon-
tynuował:

A dla mnie jest pachnącą gąską z rożna. Czym jest Boże Naro-
dzenie, jeżeli nie wspaniałą pieczenia! Przerwał im niedźwiedź:

Ciastka! Dla mnie Boże Narodzenie to wspaniałe ciasteczka  
na miodzie! Wtrąciła się sroka:

Ja uważam, że to świecąca biżuteria i błyszczące wiwiórki na 

Boże Narodzenie to coś, co błyszczy! Nawet wół dorzucił swoje, 
mówiąc:

To co  jest najważniejsze na Boże Narodzenie, to szampan! Ja  
mógłbym wydoić nawet kilka butelek, Wreszcie  śmiało odezwał 
się osioł:

Wole, czyś ty zwariował? Najważniejszy w święta jest
Pan Jezus! Zapomniałeś o tym? Zawstydzony  wół opuścił 

swój wielki łeb i zapytał:
A ludzie o tym wiedzą?
Tylko osioł znał odpowiedź na podstawowe pytanie: „Co
świętujemy w Boże Narodzenie” 

RACJA OSŁA
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1.  Do kogo Bóg pos³a³ anio³a 
Gabriela? 

2. O co Maryja zapyta³a 
anio³a? 

3. Kto jeszcze 
oczekiwa³ 

potomstwa? 

Bożonarodzeniowa modlitwa dziecka
O najsłodszy Jezu Panie 
pełny wszelkiej mocy, 
dzięki, żeś na ziemię przyszedł 
Betlejemskiej Nocy.

Tyś dla ludzi się narodził 
kiedy mróz się srożył, 
teraz mogę, dzięki Tobie 
zwać się dzieckiem Bożym.

Ciemność ziemi rozjaśniłeś 
Niebiańską Światłością, 
głębie łask pootwierałeś 
z tak wielką hojnością.

Wybiel moją małą duszę 
w źródłach swych cudownych, 
i uzdolnij ręce, serce, 
do uczynków dobrych.

Proszę, Jezu, pobłogosław 
wszystkich lądów - wszystkie dzieci, 
niechaj braku nie zaznają 
wiary, chleba i miłości!

Emilia Berndsen 
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Z modlitwy czerpał odwagę 

Tak o św. Janie Pawle II, w Jego liturgiczne wspo-
mnienie mówił w kazaniu o. Grzegorz Irzyk, przeor 
Karmelitów na Górce. Kaznodzieja podkreślił rolę 
modlitwy w życiu Jana Pawła II – dobrego Pasterza 
Kościoła, zachęcając nas – wiernych do odważnego bro-
nienia prawd i zasad życia chrześcijańskiego. Fragment 
słowa – poniżej. 

Ojciec święty mówi, że trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie 
ustawać. – Przez modlitwę kształtujcie swoje chrześcijańskie ży-
cie, bo przecież sam Pan nam powiedział, że nie samym chlebem 
żyje człowiek, nie samą doczesnością. I nie tylko poprzez zaspo-
kojenie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Nie 
samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pocho-
dzi z ust Boga. Może to być – mówi Jan Paweł – modlitwa bez słów. 
Przyjście jak dziecko do swojego ojca. Pan Jezus zaprasza: do Mnie 
przychodźcie. 

Jan Paweł II wiedział, że na modlitwie Bóg daje nam w tajemny 
sposób jasne zrozumienie swoich darów, ich wartości, światło do 
mówienia o nich i odwagę bronienia Bożych wartości. Przecież po-
wiedział: Kiedy nie będziecie wiedzieć, co macie mówić, jak macie 
się bronić, sam Duch przyjdzie wam z pomocą. Jeżeli nie będziecie 

umieli się modlić, też Duch Święty będzie wasze błagania wspo-
magał. Skorzystajcie tylko z zaproszenia Jezusa do modlitwy. 

Tak często, bracia i siostry, człowiek się gubi w swoim życiu. 
Tak bardzo często zadajemy pytanie, nawet samemu Panu Bogu: 
Dlaczego takie nieszczęście? Dlaczego taka choroba? Dlaczego 
to mnie spotkało? I człowiek chce te przeróżne problemy roz-
wiązywać same... A Jan Paweł II wskazuje nam, gdzie jest ten 
przedziwny Doradca, gdzie jest ten Dawca prawdziwego pokoju. 
Jest nim Jezus Chrystus. Przed Nim zginaj swoje kolana – tak 
jak czynił to Jan Paweł II. Zostanie wielką tajemnicą pomiędzy 
świętym Janem Pawłem, a Chrystusem, ile godzin, ile nocy spę-
dził ze swoim Mistrzem na rozmowie. I to nie o sobie, ale o nas. 
Bo on jest jak ten pasterz dobry, o którym słyszeliśmy dzisiaj w 
Ewangelii, że daje swoje życie za owce. Chce tylko ich dobra. Ta-
kim właśnie był Jan Paweł II – gotowy nawet oddać swoje życie 
za owce. A wiemy dobrze, że jego pontyfi kat naznaczony jego 
ojcowską krwią. Dobry pasterz daje życie za owce. 

Z tej modlitwy czerpał odwagę i nas tego uczy.Możemy z mo-
dlitwy czerpać odwagę do bronienia wielkich Bożych wartości. 
On miał odwagę nieustannie, niestrudzenie, niezmiennie bro-
nić rodziny, mówić, że to rodzina jest Bożym planem wpisanym 
w księgę życia. Czynił to, kiedy coraz bardziej upowszechniał 
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się zamęt, wręcz publiczna agresja w 
stosunku do prawdziwego, Bożego 
modelu rodziny. To on tak bolał jako 
dobry pasterz i niewątpliwie, orędu-
jąc przed Panem i patrząc z domu 
Ojca, dalej boleje nad tym, że tak 
atakowane małżeństwo, wierność 
małżeńska, że tak łatwo jest wyko-
rzystywana niewinność, czystość, 
naiwność dzieci, aby ich karmić 
wszelką nieczystością, wyuzdaniem, 
pornografi ą...

W jednym ze swoich przemó-
wień, które kierował do rodziców, do 
małżeństw, mówi: Zwracam się do 
was, drodzy rodzice: strzeżcie wasze 

rodziny, wasze dzieci, młodzież przed 
pornografi ą, która dzisiaj pod różnymi 
postami wdziera się w świadomość czło-
wieka. Która nie chce ominąć waszych 
dzieci. Brońcie czystości obyczajów w 
waszych ogniskach domowych, społe-
czeństwie, bo im czystsza będzie rodzina, 
tym zdrowszy będzie naród. 

Jakże, bracia i siostry, aktualna ta 
prośba, wezwanie papieża. Widzimy, że 
ten zły w swojej przebiegłości nie oszczę-
dza nawet tych maluczkich. Wciska się 
ze swoim kłamstwem, przebiegłością, 
nieczystością. Programy nie tylko szkol-
ne, ale i przedszkolne oraz żłobkowe... 
Jezus mówi: Czuwajcie! Papież powtarza 

za Nim: Czuwajcie, miejcie 
zawsze rękę na pulsie! Bo 
przecież przysłowie mówi: 
Czego Jaś się nauczy i Jan 
będzie umiał. Przecież dzie-
ci do żłobka, do przedszkola 
na większą część dnia odda-
jecie. Też trzeba czuwania 
nad tym, co dzieci oglądają, 
co czytają, z kim przestają. I 
też, powracając do zachęty 
do modlitwy – jest niezwy-
kle ważna modlitwa rodzi-
ców za swoje dzieci. Ona jest 
wielką obroną; tam, gdzie 
może nie będziesz w stanie 
dotrzeć słowem, modlitwa 
może zdziałać bardzo wiele. 
To do rodziców Jan Paweł 
II powiedział, że modlitwa 
rodziców za swoje dzieci 

Drogi Księże Adamie!
Z okazji imienin życzymy Ci Bożego błogosławieństwa 
na kapłańskiej drodze. Życzymy Ci, byś wciąż wzrastał 
w świętości, a swoją postawą dobroci i życzliwości, po-
ciągał innych do Boga. Niech św. Jan Paweł II wyprasza 
Ci zdrowie, siły do pracy duszpasterskiej i pogodę ducha. 
Niech Cię wspiera swoim orędownictwem u Boga. Szczęść 
Boże. 

Parafianie oraz redakcja i czytelnicy „Carolusa” 
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Telewizja Polska w święta w progra-
mie pierwszym pokaże koncert kolęd 
z Wadowic. Widowisko „Kolędowanie 
ze świętym Janem Pawłem II” nagrane 
zostało w środę (10.12) w wadowickiej 
Bazyliki Ofiarowania NMP.

Bazylika Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny w Wadowicach wypełniła 
się po brzegi wiernymi, którzy chcieli 
wziąć udział w koncercie „Kolędowanie 
ze świętym Janem Pawłem II”.

Scenariusz przygotowany został przez 
producentów z Telewizji Polskiej, a spon-
sorem głównym była Poczta Polska. Go-
ście zaproszeni przez organizatorów kon-
certu wypełnili przednią część świątyni. 

KONCERT KOLĘD W BAZYLICE
fot. J. Janik 

Główny ołtarz został rozświetlony i przyozdobiony kwiatami. W 
świątyni zapanował prawdziwie świąteczny klimat.

Około godziny 19:30 rozpoczęło się nagranie. Prowadzącymi 
tego wieczoru byli Kinga Preis i Artur Żmijewski. 

Najpiękniejsze kolędy wypełniły bazylikę, a wśród nich nie 
zabrakło oczywiście „Bóg się rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”, 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus malusieńki”, „Chwała na wysoko-
ści„. 

Utwory śpiewali Andrzej Piaseczny, Monika Kuszyńska, Ha-
lina Mlynkowa, Anna Wyszkoni, Zbigniew Wodecki, Trebunie 
Tutki i Pectus. W kolędowaniu uczestniczyli również członkowie 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
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Jak podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, 6 grudnia br. 
Ojciec Święty Franciszek, podczas audiencji udzielonej kard. An-
gelo Amato SDB, prefektowi Kongregacji spraw Kanonizacyjnych, 
zatwierdził kilka dekretów dotyczących spraw beatyfikacyjnych i 
kanonizacyjnych. Wśród nich znajduje się dekret stwierdzający 
kanoniczne uznanie cudu niezbędnego do kanonizacji bł. Marii 
od Jezusa Ukrzyżowanego (Miriam Baouardy), karmelitanki bo-

sej z Betlejem, zwanej potocznie „Małą Arabką”.
Bł. Maria urodziła się 5 stycznia 1846 r. w Abellin w Galilei. 

W 1867 r. wstąpiła do klasztoru w Pau we Francji, skąd wkrótce 
wyjechała na fundację Karmelu w Mangalore w Indiach. Po kilku 
latach wróciła do Francji, by w 1875 r. powrócić do swej umiło-
wanej Ziemi Świętej i założyć klasztor w Betlejem. Doświadczała 
wielu przeżyć nadprzyrodzonych. Zmarła 26 sierpnia 1878 r., 

Zatwierdzenie cudu do kanonizacji 
bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego OCD

Wierni zebrani w kościele nie ukry-
wali swojego wzruszenia. W niejednym 
oku zakręciła się łza. Wielu przyzna-
wało, że to była jedyna taka okazja by 
wziąć udział w tak pięknym koncercie 
na żywo. Wielokrotnie wzmagały się 
oklaski dziękujące za kolejny występ.

Koncert zakończył się owacjami 
na stojąco. Tuż po nich, specjalnie dla 
Wadowic, a capella zaśpiewała Anna 
Wyszkoni. Zaprezentowała kolędę „Oj 
maluśki maluśki”, w którą wkompo-
nowane zostały wątki o świętym Janie 
Pawle II.

Ci, którym nie było dane uczestni-
czyć osobiście w koncercie będą mogli 
go obejrzeć w gronie rodzinnym przy 
świątecznym stole. Zostanie on bowiem 
wyemitowany w programie pierwszym 
TVP 25 i 26 grudnia o godz. 17.25.
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licząc zaledwie 33 lata. Do chwały ołtarzy poprzez beatyfikację 
wyniósł ją św. Jan Paweł II 13 listopada 1983 r. w Rzymie.

Do kanonizacji bł. Marii potrzeba jeszcze autoryzacji ze strony 
konsystorza kardynałów, który zwoła Ojciec Święty. Otrzymawszy 
taką autoryzację, Namiestnik Chrystusa wyznacza datę i miejsce 
kanonizacji.

Ciesząc się ze zbliżającej kanonizacji założycielki Karmelu 
w Betlejem, otaczajmy modlitwą siostry karmelitanki bose tego 
klasztoru, wśród których są przecież nasze rodaczki wspierające 
personalnie  miejscową wspólnotę i prośmy o pokój w Ziemi Świę-
tej – ojczyźnie bł. Marii. 

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Wspólnota zakonna karmelitów bosych z Czernej k. 
Krakowa, opiekująca się miejscowym sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej, której obraz jest wierną kopią ikony 
„Salus Populi Romani” z Papieskiej Bazyliki „Santa Ma-
ria Maggiore” w Rzymie, zwróciła się we wrześniu br. do 
archiprezbitera tejże bazyliki, ks. kard. Santos Abril, z 
prośbą o nawiązanie pomiędzy sanktuarium czerneńskim 
a bazyliką rzymską duchowego pokrewieństwa. Prośbę za-
konników poprał ks. kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup 
metropolita krakowski oraz przełożony prowincjalny – o. 
Tadeusz Florek. W tych dniach nadszedł z Rzymu stosowny 
dokument z 31 października br., stwierdzający nawiązanie 
tegoż pokrewieństwa, które daje wiernym przybywającym 
do sanktuarium czerneńskiego możliwość zyskania odpu-
stu zupełnego, przyznanego przez Penitencjarię Apostolską 
w wiele dni każdego roku: w święto tytularne Bazyliki Mat-
ki Bożej Większej (5 sierpnia) i w święto patronalne czer-
neńskiego kościoła sanktuaryjnego (20 lipca), we wszystkie 
uroczystości liturgiczne Najświętszej Maryi Panny, raz w 
roku – w dowolny dzień wybrany przez wiernego oraz ile-
kroć przybędą do Czernej kierujące się pobożnością grupy 
pielgrzymkowe.

Inspiratorem przedłożenia prośby o duchowe pokre-
wieństwo obu sanktuariów był o. Melchior Wróbel OCD, 
zasłużony propagator kultu Matki Bożej Szkaplerznej, 
a uskutecznieniem całej praktyki zajął się o. Szczepan 
Praśkiewicz, wicepostulator Krakowskiej Prowincji Zako-
nu Karmelitów Bosych. Kustosz sanktuarium, o. Leszek 
Stańczewski OCD, wyraża za to obu współbraciom swoją 
wdzięczność i zauważa, że jest to historyczny moment dla 
sanktuarium, które otrzymało władzę odpuszczania kar 
doczesnych, mobilizując tym samym wiernych do częstsze-
go przybywania do Czernej i korzystania z sakramentów i 
łask duchowych w szkaplerznym sanktuarium. 

Karmelitańskie Sanktuarium 
Szkaplerzne w Czernej

spokrewnione duchowo z Bazyliką 
Matki Bożej Większej w Rzymie
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Mamy wszyscy, a szczególnie 
bierzmowani, którzy mają pod-
jąć Chrystusowe wezwanie do 
świętości poprzez święte życie, 
świętą realizację powołania. Przy-
pomniał im o tym w kazaniu ks. 
bp Jan Zając, który w ubiegłym 
tygodniu gościł w tej parafii, 
udzielając młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Poniżej powita-
nie ks. biskupa przez rodziców, 
wprowadzenie do Mszy św. oraz 
fragment kazania bpa Jana. 

Przedstawiciele rodziców:
Czcigodny Ojcze! Księże Biskupie!
Dzisiejsza Eucharystia ma szczególny wyraz, bo pośród nas 

jesteś obecny Ty – nasz Biskup – Następca Apostołów. 
W czasie tej Najświętszej Ofiary nasze dzieci, nasza młodzież 

ma przyjąć sakrament bierzmowania.  Są chwile załamań, sła-
bości, wykroczeń przeciwko Bożej miłości. Ale właśnie teraz 
chcemy stać obok nich i choć sami jesteśmy słabi, chcemy razem 
z  nimi wyznawać wiarę słowem  i życiem.

Ciebie, nasz Drogi Pasterzu, który z woli Bożej pełnisz po-
sługę pasterską w naszej diecezji prosimy o udzielenie naszym 
dzieciom sakramentu bierzmowania. Prosimy  o modlitwę i 
słowo pouczenia.

Żyć na wzór Chrystusa Pana 

Wprowadzen i e 
(ks. Bp Jan Zając):

Czcigodni Bracia 
Kapłani z Księdzem 
Prałatem;

Drodzy Młodzi, 
Kandydaci do bierzmo-
wania;

Rodzice, Świadkowie 
i Wszyscy uczestniczący 
w tej Eucharystii!

W czasie ad-
wentowym wołamy: 

Marana a! Przyjdź, Panie Jezu! W tym czasie oczekiwania na 
przyjście Pana Jezusa wołamy: o Stworzycielu, Duchu, przyjdź! 
Wołamy o Ducha Świętego dla was, młodzi, którzy stajecie na 
progu dojrzałości chrześcijańskiej, aby wypełnić te wszystkie 
zadania, powołania, które przygotowuje Ojciec Przedwieczny. 
Dlatego Pan Jezus, zatroskany o was i kochający nas wszystkich, 
dzisiaj dokona w waszych sercach, w waszych umysłach i w 
waszych dłoniach cudu Zesłania Ducha Świętego, który sprawi, 
że staniecie się wiernymi uczniami Pana Jezusa. Staniecie się 
świadkami Chrystusa Pana we współczesnym świecie. Trzeba 
nam zatem prosić, aby zstąpił Duch Święty i odnowił i umysły, 
i serca, i dłonie tych oto młodych ludzi. Z tą prośbą zwracam się 
do was: bracia kapłani, rodzice bierzmowanych,  świadkowie i 
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wszyscy, którzy dzisiaj tu jesteście obecni w tej świątyni. 
Aby nasza modlitwa została wysłuchana przed obliczem 

Najświętszego Boga i abyście, drodzy młodzi, byli godni 
przyjęcia sakramentu bierzmowania, i abyśmy wszyscy byli 
godni sprawowania Eucharystii, teraz wołajmy o miłosierdzie dla 
nas i dla całego świata.      

Kazanie: 
Kochani moi!
Wchodząc do tej świątyni, do tego wspaniałego kościoła, 

trudno się oprzeć wspomnieniom, które wciąż są żywe w naszej 
pamięci – wspomnieniom tego, jak Jan Paweł II konsekrował tę 
świątynię, kiedy niejako uczynił to miejsce oddawania chwały 
Bogu, na wzór świętego Piotra. Czynił to Jan Paweł II, dzisiaj 
święty... I nie można w jakiś sposób przejść obojętnie wobec tej 
prawdy, która objawiła się przez konsekrację tego miejsca święte-
go, której dokonał święty Jan Paweł II. Święty, Polak, wadowicza-
nin, biskup krakowski, pasterz całego Kościoła. I to zobowiązuje 
do tego, by wszyscy, którzy na tym świętym miejscu modlą się, 
uczestniczą w najświętszych misteriach Ofiary Eucharystycznej, 
pragną przyjąć święty sakrament bierzmowania, prawidłowo od-
czytali tę rzeczywistość, ten znak i ten czas jako wielkie wezwa-
nie do tego, aby samemu zdążać do świętości. To nie 
kto inny jak właśnie Jan Paweł II mówił wszystkim, 
także i młodym: Nie lękajcie się być świętymi!

Jeżeli dzisiaj jesteście dumni z tego, że jesteście 
rodakami świętego Papieża, to bądźcie konsekwentni 
i przyjmijcie jego wołanie; przejmijcie się tym apelem 
i dajcie odpowiedź na to wezwanie. Nie lękajmy się 
być świętymi! - niech to będzie wasze zadanie, które 
dzisiaj weźmiecie ze sobą jako owoc przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Bo to jest sakrament, który 
rozpoczyna drogę ku świętości. Świętymi będziemy 
wtedy, gdy osiągniemy chwałę nieba. Ale musimy 
też zrozumieć, że chwałę nieba może osiągnąć tylko 
święty. Do nieba idą tylko święci! Oczywiście, nie 
tylko ci beatyfikowani, kanonizowani, ale każdy kto 
odpowie na to powołanie Chrystusowe, by iść Jego 
śladami, by żyć na wzór Chrystusa Pana, by nieść 
ciężar swojego życia i wejść do domu Ojca. Wtedy 

dopiero człowiek będzie tym, którego możemy nazwać świętym. 
Ale dążenie do świętości musi się rozpocząć tutaj. 

Cdn.          
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„BÓG SIĘ RODZI”

W tę piękną noc, z całego serca, drogim 
Kapłanom z Parafii Ofiarowania N.M.P. z 

Wadowic pragniemy złożyć życzenia:życia 
wypełnionego radością, pokojem 

i miłością, aby doświadczając na co dzień 
Bożej obecności, móc stawać

 się w środowisku swojego życia, 
prawdziwym świadkiem Tego ,który 

przyjął ludzkie ciało i zamieszkał pośród 
nas. Niech Maryja, Matka pięknej 

Miłości, otacza Was nieustannie swoją 
macierzyńską opieką w dalszej posłudze 

kapłańskiej.

Sołtys Beata Medoń i mieszkańcy z Rokowa

33 lata temu komunistyczny reżim wprowadził w Polsce stan 
wojenny. Do więzień trafili opozycjoniści z Solidarności. Na znak 
pamięci o tych, którzy cierpieli wówczas prześladowania, radni z 
Wadowic wybrali się pod pomnik Solidarności.

Z okazji 33. rocznicy wprowadzenia przez reżim komuni-
styczny stanu wojennego w Polsce samorządowcy postanowili się 
spotkać się na Plantach pod pomnikiem Solidarności.

Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak 
wraz z radnymi, przedstawicielami NSZZ 
Solidarność, oraz mieszkańcami miasta 
zapaliła znicze i złożyła kwiaty. W uro-
czystości wziął udział także wieloletni 
przewodniczący wadowickiej Solidarno-
ści Zdzisław Szczur, który był więźniem 
politycznym okresu stanu wojennego.

W ten sposób chcieli oddać hołd 120 
ofiarom śmiertelnym stanu wojennego 
oraz uczcili tych, którym dyktatura ge-
nerała Wojciecha Jaruzelskiego znisz-
czyła życie, zdrowie, podeptała cześć i 
godność.

Dziś tych, którzy wciąż mają żywo 
w pamięci tamten okres, jest wśród nas 

Oddali hołd ofiarom
 stanu wojennego
coraz mniej.

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowa-
dziła stan wojenny, niezgodnie z postanowieniami ówczesnej 
Konstytucji PRL. Jeszcze tej nocy zaczęły się zatrzymania i in-
ternowania działaczy Solidarności według list przygotowanych 
wcześniej przez Służbę Bezpieczeństwa.
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Barwałd Dolny - Parafi a św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl, 
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18 
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, E.c.
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Dom pełen miłości, dom w którym gości Chrystus i 
Jego Matka. Poniżej druga część kazania z uroczystości 
10 – lecia Szkoły Katolickiej. Zawiera ona wskazania 

i życzenia dla nauczycieli, jak i rodziców, a przede 
wszystkim uczniów. 

Niech ta szkoła będzie 
jak drugi dom 

O św. Serwulusie dwukrotnie wspomina św. Grzegorz I Wiel-
ki, papież: w swoich Dialogach oraz w homilii na uroczystość św. 
Piotra Apostoła. Oto jego słowa: „W tym portyku, który jest przy 
drodze wiodącej do kościoła bł. Klemensa, przebywał pewien 
Serwulus, któregoście wszyscy dobrze znali, jak i ja - ubogi w 
środki pomocy, ale bogaty w zasługi. Od początku swojej choro-
by aż do jej końca leżał sparaliżowany. Opiekowała się nim jego 
matka i brat. Jałmużnę, jaką otrzymywał, rozdawał biednym za 
ich pośrednictwem. Nie umiał czytać, ale miał przy sobie Pismo 
święte i prosił kapłanów, którzy go odwiedzali, aby mu je czyta-
li. Dlatego też, chociaż jak wspomniałem, nie umiał czytać, tak 
doskonale zapamiętał jego treść, że dniem i nocą wyśpiewywał 
Bogu hymny pochwalne (...) Kiedy zaś był już bliski śmierci, o 
jedno tylko prosił pielgrzymów, aby z nim razem śpiewali psalmy 
ku czci Pana. Przy samej jednak śmierci swojej prosił, aby zamil-
kli w śpiewie, mówiąc do otoczenia: «Czy nie słyszycie hymnów, 
jakie śpiewają w niebie?» W taki to sposób dusza jego została 
wzięta ze strzępów tego ciała”.

Przy śmierci Serwulusa był obecny osobisty sekretarz papieża 
i to on przekazał te szczegóły. Św. Grzegorz nie podał jednak ani 
daty jego śmierci, ani też miejsca, gdzie go pochowano. Martyro-
logium Adona (+ 875) umieszcza dzień jego święta 23 grudnia. 
Wiemy zaś, że był powszechny zwyczaj, że w pierwotnym chrze-
ścijaństwie obchodzono zawsze uroczyście rocznicę zgonu jako 
dzień narodzin świętego dla nieba. Być może Adonowi był znany 
dzień śmierci św. Serwulusa. Ponieważ św. Grzegorz wspomina, 

23 grudnia  

Święty Serwulus
że Serwulus był przynoszony codziennie i zbierał jałmużnę dla 
biedniejszych od siebie przy drodze do kościoła św. Klemensa, 
nie jest wykluczone, że w tym kościele spoczęły też jego śmier-
telne szczątki. Jeszcze w roku 1575 w tymże kościele w jednej z 
kaplic można było oglądać freski, przedstawiające żywot św. Ser-
wulusa. Kardynał Tomasz Ferrari otrzymał w 1702 r. pozwolenie 
od papieża Klemensa XI dla dominikanów, którzy opiekują się 
tym kościołem, na obchodzenie wspomnienia św. Serwulusa pod 
datą 23 grudnia.

Nie życie pustelnicze ani pokutnicze, nie praca apostolska, 
nawet nie męczeństwo wyniosło św. Serwulusa do chwały ołta-
rzy, ale heroicznie znoszona choroba, kalectwo paraliżu. Święty z 
tak wielkiego zła umiał dla zbawienia duszy wydobyć dobro, jak 
ewangeliczny Łazarz (Łk 16, 19-31).
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Chociaż dzisiaj tak wiele osób pro-
ponuje coś innego; chociaż dzisiaj jest 
wielu zwolenników oczyszczenia szko-
ły z wartości chrześcijańskich, to jed-
nak nam nie wolno nigdy się na to zga-
dzać. Szkoła bez Boga, bez Ewangelii, 
bez przykazań, bez tradycji religijnej 
zawsze będzie uboga. Papież Benedykt 
XVI przypominał, by w szkole było 
miejsce na poszukiwanie Boga. Tego 
Boga, który w Jezusie Chrystusie stał 
się dla nas widzialny. Nie wystarczy, 
by szkoła dawała dzieciom, młodzieży 
jedynie wiedzę i umiejętności tech-
niczne bez kryteriów, które wiedzy 
i umiejętnościom nadają kierunek i 
sens. Należy zachęcać uczniów do sta-
wiania pytania o to, skąd przychodzi-
my i jaki jest cel naszego życia. Trzeba 
pomóc im zrozumieć, że wszystkie od-
powiedzi, które nie sięgają aż do Boga, 
są za krótkie...

Moi kochani Nauczyciele, pod-
czas tak wspaniałej uroczystości, jaką 
dziś przeżywamy, pragnę serdecznie 
Wam podziękować za ten trud, który 
podejmujecie każdego dnia właśnie w 
tej szkole katolickiej. Każdego dnia z 
głębi serca dziękuję również wszyst-
kim Tym, którzy już są na emeryturze 
– nauczycielom, którzy swoją pracę 
zawodową poświęcili trosce o młode 
pokolenia. Jako słowa podziękowania 
i dowód szacunku pragnę przywołać 
tutaj fragment deklaracji chrześcijań-
skiej o wychowaniu, w której czytamy: 

Piękne i wielkiej doniosłości jest 
powołanie tych wszystkich którzy 
pomagając rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku i zastępując 
społeczność ludzką podejmują w szkołach zadania wychowaw-
cze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłów i 
serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości 
do odnowy i dostosowania się.

Niech, moi kochani, te słowa Wam jako Wychowawcom wy-
znaczają ciągle kierunek waszej pięknej posługi w tej szkole w 
kolejnych latach jej istnienia.

Kochani Uczniowie, w tym szczególnym dniu pragnę zwrócić 
się również do Was. Wierzę głęboko, że odnajdujecie w Waszej 
szkole wspaniałą atmosferę (bo tak samo tam uczę i widzę, i do-
świadczam). Szkoła pomaga Wam zdobywać wiedzę, rozwijać ta-
lenty i umiejętności. Ufam, że ta szkoła zawsze będzie miejscem, 
w którym poza nauką potraficie budować wspaniałe więzi kole-
żeńskie, przyjacielskie. Pamiętajcie, że czas młodości to najpięk-
niejszy, ale jednocześnie najważniejszy okres waszego życia. Nie 
obawiajcie się pracy, trudu, poświęcenia. Ale też umiejcie docenić 
poświęcenie i pracę Waszych nauczycieli. Umiejcie korzystać z 
ich pomocy, która Wam oferują. Niech Wasza młodość będzie 
czasem Waszego wspaniałego wzrostu i rozwoju. A będzie taka 
tylko wówczas, gdy znajdzie się w niej miejsce i czas na bliskość 
Chrystusa. On jest najwspanialszym Przyjacielem, który nigdy 
nie zdradzi, nie zawiedzie. On ukazał i ukazuje, jak bardzo oddał 

za nas to, co najpiękniejsze 
– własne życie. Zaufajcie 
Chrystusowi, a wówczas 
nigdy nie będziecie rozcza-
rowani i nigdy nie będzie-
cie zawiedzeni. 

Moi kochani, z serca 
dziękuję za to zaproszenie 
do wzięcia udziału w tym 
Waszym święcie. To wspa-
niała okazja, by podzielić 
się serdecznymi życze-
niami, gratulacjami. Pani 
Dyrektor, Nauczycielom, 
Wychowawcom, Kate-
chetom i emerytowanym 
Nauczycielom składam 
jeszcze raz najserdeczniej-
sze podziękowanie za ten 

trud pracy, którą ofiarują najmłodszym. Życzę, w dalszym ciągu 
całym życiem dawali przykład tym młodym pokoleniom. Życzę, 
abyście, abyście umieli się w swojej posłudze zawsze dzielić się z 
tymi podopiecznymi swoją miłością. Ona jest bowiem podstawą 
wszelkiej pracy z każdym uczniem. Takiej postawy uczy nas sam 
Chrystus. Niech więc miłość będzie drogą realizacji powołania 
nauczycielskiego. Niech ona wyznacza zawsze wam w codziennej 
pracy to, co najistotniejsze, ukierunkowuje na to bogactwo, które 
sami otrzymaliście i które tym, za których czujecie się odpowie-
dzialni, przekazujecie. 

Rodzicom natomiast życzę, aby ta wspaniała nasza szkoła 
była zawsze miejscem, do którego ze spokojem i pewnością po-
syłają co ranek swoje największe skarby – swoje dzieci. Proszę 
również, żeby mimo obowiązków żywo rodzice angażowali się 
właśnie w życie szkoły. Sama szkoła bez wsparcia rodziny nie jest 
w stanie sprostać wszystkim zadaniom, które przed nią stają. 

Wam, drodzy Uczniowie, z serca życzę, by ten czas spędzony 
w murach szkoły pozostał niezapomniany w dorosłym życiu. 
Zawsze umiejcie podejmować pracę, sprostać wszelkim wymaga-
niom. Nie unikajcie ciężkiej pracy i wymagań. Święty Jan Paweł 
II mówił: „Wymagajcie od siebie, choćby nikt nie wymagał”. Pie-
lęgnujcie wasze szkolne przyjaźnie. Szanujcie nauczycieli, wycho-
wawców, katechetów, którzy zawsze chcą Waszego dobra. Mam 
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Barwałd Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
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nadzieję, że ta szkoła jest i będzie dla was jak drugi dom. Niech 
w życiu tej wspólnoty nigdy nie zabraknie miejsca dla Chrystusa 
Zbawiciela i Jego Matki, którzy z miłością i troską prowadzą nas 

do pełnej jedności z Bogiem Ojcem. Tego Wam z serca życzę i o 
to dziś razem z kapłanami przy tym ołtarzu się dla naszej spo-
łeczności modlimy.

 

Franciszka urodziła się jako ostatnia z trzynaściorga 
dzieci w dniu 15 lipca 1850 r. w Lombardii. Jej rodzicami 
byli Augustyn Cabrini i Stella Oldini. O religijności rodziny 
świadczy fakt, że wszyscy uczestniczyli codziennie we Mszy 
świętej, a pracę traktowali jako swojego rodzaju posłannic-
two na ziemi. Wieczorami w domu czytano katolickie pisma.
Kiedy Franciszka miała 20 lat, w jednym roku utraciła oboje 
rodziców. Po studiach nauczycielskich pracowała przez dwa lata 
w szkole. Próbowała poświęcić się na wyłączną służbę Bożą, ale 
z powodu słabego zdrowia nie przyjęto jej ani u sercanek, ani u 
kanonizjanek. Wstąpiła przeto do Sióstr Opatrzności (opatrzno-
ścianek), u których przebywała 6 lat (1874-1880). Zakon został 
założony do opieki nad sierotami. Po złożeniu ślubów została 
przez założyciela, biskupa Lodi, mianowana przełożoną zakonu. 
Miała wówczas 27 lat. Wtedy to obrała sobie imię Franciszki Ksa-
wery, marzyła bowiem od dziecka, by zostać misjonarką.

14 listopada 1880 r. założyła z siedmioma towarzyszkami zgro-
madzenie Misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego, którego 
celem była praca zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących. 
Napisała również regułę dla nowej rodziny zakonnej. Za cel posta-
wiła zakonowi pracę wśród wiernych i niewiernych dla zbawienia 
dusz nieśmiertelnych. W 1888 roku udała się do Rzymu, gdzie za-

łożyła dom zgromadzenia. Tu przy ołtarzu św. Franciszka Ksawe-
rego złożyła ze swoimi towarzyszkami ślub pracy na Wschodzie.
Potem zetknęła się z biskupem Placencji, Scalabrinim, a ten wska-
zał jej inne pole działania. Mówił o losie włoskich emigrantów za 
oceanem. Leon XIII zachęcił ją, by tam podjęła pracę ze swoimi 
siostrami. Papież zwolnił Franciszkę od ślubu pracy na Wscho-
dzie. Siostry udały się więc do Stanów Zjednoczonych. Pracowały 
w oratoriach świątecznych, w więzieniach, w katechizacji, szkol-
nictwie parafi alnym, posługiwały chorym. Za oceanem powstało 
wiele nowych domów, samo zaś zgromadzenie uzyskało w 1907 r. 
aprobatę Stolicy Apostolskiej. Franciszka przekazała mu ducho-
wość ignacjańską, równocześnie wyryła jednak na nim rysy swej 
własnej osobowości, przenikniętej duchem wiary i gotowością 
misjonarską. Wkrótce powstały nowe domy w Chinach i Afryce.

Franciszka Ksawera zmarła cicho, bez cierpień i agonii w 
Chicago 22 grudnia 1917 roku, w 67. roku życia. Zostawiła 66 
placówek i 1300 sióstr. Za dyspensą papieża Piusa XI proces ka-
noniczny odbył się w trybie przyspieszonym, tak że już w roku 
1938 tenże papież dokonał beatyfi kacji Sługi Bożej, a w 8 lat po-
tem papież Pius XII wyniósł ją uroczyście do chwały świętych. 
Franciszka jest patronką emigrantów.

22 grudnia 

Święta Franciszka Ksawera Cabrini, 
dziewica i zakonnica

Wizyta św. Mikołaja
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do nas 
wielkimi krokami. Świąteczny nastrój już na dobre 
zagościł w Brzeźnicy. Wszystko to za sprawą uro-
czystego spotkania przedświątecznego „Tradycja 
Stołu Wigilijnego”, które odbyło się 7 grudnia 2014 
r. w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy pod 
hasłem: „Łączy nas tradycja - ukazanie kulturowe-
go i kulinarnego bogactwa naszego regionu”. Or-
ganizatorami tego spotkania byli: Stowarzyszenie 
„Nowoczesna Gospodyni”, Wójt Gminy Brzeźnica 
oraz Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, a fi nansowego 
wsparcia udzieliło Województwo Małopolskie

Na przedświątecznej uroczystości swoją obecnością zaszczy-
cili nas: ks. kanonik Adam Lenart - Proboszcz Parafi i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy, Andrzej Pająk Senator RP, 
Bartosz Kaliński - Starosta Powiatu Wadowickiego, Andrzej 
Górecki Wicestarosta Powiatu Wadowickiego, Jadwiga Kozioł - 
Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica, Kazimierz Pacułt - Za-
stępca Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica, Alicja Kolasa - 
przedstawicielka Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wadowicach, 
Radni Powiatowi, Radni Gminy Brzeźnica, dyrektorzy jednostek 
gminnych i sołtysi. Po ofi cjalnym przywitaniu gości i krótkiej 
prezentacji działalności Stowarzyszenia „Nowoczesna Gospo-
dyni” na scenie zaprezentował się zespół wokalny „Czerwone 
Korale”, składający się z przedstawicielek poszczególnych Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Brzeźnica, którego opie-
kunem artystycznym jest Magdalena Stanisz. Panie zaśpiewały 
kilka kolęd i pastorałek wprowadzając wszystkich w świąteczny 
nastrój. Następnie na 
scenie pojawili się 
kolejno Wójt Gminy 
Brzeźnica Bogusław 
Antos, Senator RP 
Andrzej Pająk, Sta-
rosta Powiatu Wa-
dowickiego Bartosz 
Kaliński, Przewod-
nicząca Rady Gminy 
Brzeźnica Jadwiga 
Kozioł, którzy doce-
niając trud i wysiłek 
gospodyń wiejskich 
dziękowali im za tak 
pięknie zastawione 
stoły, a tym samym 
kultywowanie pol-

Tradycja Stołu Wigilijnego 
w Brzeźnicy 

Z okazji zbliżających się imienin, 
ks. proboszczowi Adamowi Lenartowi, 
najserdeczniejsze życzenia obfitości łaski Bożej, 
opieki Maryi oraz dalszych sukcesów 
w pracy duszpasterskiej w parafii składają Rada 
parafialna oraz wdzięczni parafianie

skiej tradycji oraz składali najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
wszystkim obecnym na sali. Ksiądz Adam Lenart proboszcz 
brzeźnickiej pafrafi i odczytał fragment ewangelii, odmówił 
modlitwę i pobłogosławił przygotowane potrawy. Nadszedł mo-
ment rozpoczęcia degustacji przygotowanych smakołyków, które 
przyrządzone zostały przez 12 Kół Gospodyń Wiejskich Gminy 
Brzeźnica. Można było spróbować kluseczek z różnorakim na-
dzieniem, ryb przyrządzonych na wiele sposobów, kilka rodza-
jów kolorowych sałatek, barszczu, żurku, kompotu z suszonych 
owoców, ciast, ciasteczek, naleweczek. Wszystko pięknie podane, 
ozdobione i przede wszystkim smakowite. Wszyscy, którzy sko-
rzystali z zaproszenia na tegoroczne Stoły Wigilijne na pewno 
się nie zawiedli. Przy wspólnym stole można było porozmawiać, 
wymienić się kulinarymi przepisami na świąteczne smakołyki. 
Podczas spotkania można było również zakupić stroiki i kartki 
świąteczne wykonane przez panie ze Stowarzyszenia „Nowocze-
sna Gospodyni” oraz wspomóc rodzinę z terenu Gminy Brzeźni-
ca, która niedawno ucierpiała w wyniku pożaru.

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

Wystarczy tak niewiele, aby sprawić komuś radość !
W myśl tego hasła w  dniu 6 grudnia 2014r. wolontariusze 

odwiedzili oddział dziecięcy Szpitala Rejonowego  w Suchej 
Beskidzkiej. Zbiórka zabawek została przeznaczona właśnie na 
ten cel. Wolontariusze przebrani za Mikołaje, krasnale, wróżki 
i skrzaty odwiedzili każdą salę, by rozdać słodycze i zabawki. 
Sprawili dzieciom radość nie tylko prezentami,  przygotowali też 
przedstawienie mikołajkowe. Ogólna zabawa, radość , zaskocze-
nie i śmiech miały sprawić, by mali pacjenci  zapomnieli, że są w 
szpitalu. Prezentów nie zabrakło dla nikogo. 

Święty Mikołaj odwiedził też Urząd Gminy w Budzowie, 
Bank, Pocztę i Przedszkole, rozdając napotkanym osobom sło-
dycze i miły uśmiech, aby osłodzić ten piękny dzień. W Banku 
Mikołaj chciał wziąć kredyt na dalsze prezenty, niestety, mu 
odmówiono. Drodzy gimnazjaliści, Święty Mikołaj nadal musi 
liczyć  na Waszą pomoc i otwarte serca.

www.planbudzow.ro-dan.com

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

Jan Chrzciciel nie bał się świadectwa. On przyszedł aby 
zaświadczyć o światłości. Dzisiaj wydaje się że świat promuje 
mroczną stronę życia: skandale, oszustwa, kradzieże, informuje 
się o złu, bo dobro nie jest w cenie, dobro się nie sprzedaje. Czy 
zatem świadectwo o światłości i posługa Jana Chrzciciela nie do-
czekały się kontynuatorów.

Za kilkanaście miesięcy przyjadą do naszej ojczyzny młodzi 
ludzie pomiędzy 14 a 35 rokiem życia z całego świata. Przybędą 
nie tylko po to aby zwiedzać, aby spotkać się z papieżem, aby po-
znać nowych ludzi. Odwiedzą nasz kraj, bo chcą zaświadczyć że 
Jezus jest Panem ich życia. Niezależnie od kraju z którego przy-
będą chcą dać świadectwo o Jezusie, który jest Drogą, Prawdą i 
Życiem.

Jakie w tym wszystkim jest nasze zadanie? Mamy dobrze wy-
korzystać czas na przygotowanie tego wielkiego wydarzenia. Ale 
to nie tylko kwestia noclegów, wyżywienia, transportu. Mamy 
przede wszystkim przygotować nasze serca. Dlatego trwamy w 
tym duchowym przygotowaniu przez uczestnictwo w projek-
cie B>M (być bardziej niż mieć). Młodzież z Krakowa i okolic, 
także nasza co miesiąc spotyka się w Krakowskich kościołach, 
aby poznawać świętych, którzy w tym roku uczą nas ubóstwa. 
Bo rozważamy hasło: „Błogosławieni ubodzy w duchu”. Kolejny 

Otwórzcie wasze serca 
i wasze domy 

kolejny krok w przygotowaniach do ŚDM w 2016 r.
Fragmenty homilii wygłoszonej w III Niedzielę Adwentu w Choczni

projekt skierowany jest do ludzi chorych i starszych – L4. W po-
niedziałek 22 grudnia młodzież naszej parafi i odwiedzi te osoby 
dostarczając list z prośbą o wsparcie modlitewne tego wielkiego 
przedsięwzięcia. Nastąpi swoisty dialog międzypokoleniowy, 
który pomoże w otwarciu serc na przychodzącą miłość, maleńką 
miłość z Betlejemskiej stajni. Kolejnym konkretnym działaniem, 
już tym razem logistycznym będzie wizyta duszpasterska i an-
kiety, które zostawimy w domach naszych parafi an. Wiemy, 
że młodzież która przybędzie z całego świata do Krakowa w 
dniach 25.07 – 1.08. musi gdzieś mieszkać. Będą przygotowane 
miasteczka namiotowe, szkoły i i hale sportowe, ale jest ogromna 
prośba, by jak najwięcej tych osób przyjąć do swoich domów. 
Nie potrzeba znać języka i nie musimy zapewniać warunków 4 
gwiazdkowego hotelu. Młodzi mają swoje śpiwory i karimaty, 
wiec wystarczy podłoga, łazienka i będzie pięknym gestem jak 
otrzymają śniadanie. O resztę nie trzeba się martwić, bo w ciągu 
dnia będą mieli zorganizowany czas i wyżywienie. Otwórzmy 
zatem przede wszystkim nasze serca, nie lękajmy się przyjąć 
świadków Chrystusa i niech ten gest miłości sprawi, że Ci, którzy 
przybędą do nas, aby zaświadczyć o światłości poznają co to zna-
czy Polska gościnność.

Ks. Robert 
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Święta Bożego Narodzenia to niesamowity 
czas, w którym w naszych domach gromadzą się 
ludzie, tworzy się rodzinna atmosfera. Wspólne 
rozmowy przy suto zastawionym stole sprawiają, 
że święta mają po prostu magiczny urok.  Może 
to właśnie dlatego tak długo ich wyczekujemy, tak 
intensywnie ich wypatrujemy.

Niestety nie dla wszystkich jest to czas, w któ-
rym ze spokojem mogą się do niego przygotowy-
wać. Liczą każdą wydaną złotówkę zastanawiając 
się czy na pewno na wszystko wystarczy.  Dlatego 
akcja ‘’Szlachetnej Paczki’’ jest cudownym po-
mysłem, który pozwala również i tym rodzinom, 
które mają mniej środków na życie przeżyć święta 
miło i radośnie, ale przede wszyst-
kim spokojnie.

Wspólnota oazowa działająca 
przy naszej parafi i postanowiła 
przyłączyć się do tego dzieła wybie-
rając jedną, spośród wielu rodzin i 
jej poświęcając całą uwagę.

Nie możemy ujawnić jakiej ro-
dzinie pomagamy, czego ona potrze-
buje oraz co kupiliśmy, ponieważ w 
idei szlachetnej paczki chodzi o to, 
że rodzina otrzymująca pomoc nie 
zna swojego darczyńcy. 

„Warto jest wziąć udział w tej 
akcji, bo przecież nie możemy liczyć 
na to, że będziemy ciągle obdaro-
wywani przez życie nie dając nic od 
siebie.  – mówi jedna z oazowiczek. 
Jeżeli tylko mamy możliwość w ja-
kimś małym stopniu dołożyć swoje, 
przysłowiowe ‘’trzy grosze’’, do tego 
przedsięwzięcia to uczucie satysfak-
cji z faktu dawania jest po prostu 
gwarantowane!” – dodaje.  Inna zaś, 
Kinga komentuje to słowami ‘’Przez 
taką wspaniałą akcję mogliśmy się 
nauczyć wspierać potrzebujących 
dzieląc się z nimi ogromną radością 
przed świętami Bożego Narodze-
nia.’’

Możemy jednak przecież śmiało 
stwierdzić, że nie tylko ich obda-
rowujemy tą radością, ale też sami 
siebie uszczęśliwiamy. Idealnie 
podsumowała to, również jedna z 
oazowiczek, Ania słowami „Udział 
w szlachetnej paczce to coś niesamo-
witego ! fakt iż możesz sprawić, że 

Oazowa Szlachetna Paczka

na ich twarzach pojawi się uśmiech jest 
cudowny! Obdarowujesz ludzi nie tylko 
rzeczami ale również ciepłem i miłością 
i to jest najpiękniejsze.”

Oazowicze kupili oprócz tego, o co 
rodzina najbardziej prosiła, wiele rzeczy 
codziennego użytku.

Szlachetna Paczka jest czymś nie-
samowitym, głównie dla rodzin, które 
biorą w niej udział, a to właśnie ich 
wdzięczność jest najwspanialszą nagro-
dą dla tych, którzy tę Paczkę tworzą.

Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda
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Jest jeden, cudowny czas,
czas, który się nie zmienia,
magiczny, piękny, jedyny,
czas Bożego Narodzenia.

Jest to czas, który staje w miejscu,
by ustąpić świątecznym ideałom,
czas, któregho się nie liczy,
wypełnia on duszę całą.

Z okazji tego czasu,
najwspanialszego święta,
życzymy wszystkim nadziei,
o której ciężko pamiętać.

Życzymy prezentów dużo,
pasterki pod gołym niebem,
rodzinnej atmosfery,
łamania się chlebem.

I spełnienia marzeń,
aniołów ze skrzydłami,
które przyniosą zdrowie,
obrusu jak aksamit.

Śniegu i pięknej choinki,
drogi, która prowadzi do Jezusa,
z okazji świąt życzymy,
wszystkim czytelnikom Carolusa.

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

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

Dzień dzisiejszy, IV Niedziela Adwentu, która w tym roku 
przypada w Wigilię Bożego Narodzenia, zachęca nas do wejścia 
w klimat głębokiego skupienia i modlitwy, abyśmy mogli dobrze 
się przygotować na bliskie już przyjście Pana. Ze wzruszeniem 
i radością oczekujemy narodzin Odkupiciela. Na ulicach i w 
domach wszystko mówi o Bożym Narodzeniu. Światła, ozdoby 
i prezenty tworzą niepowtarzalną gwiazdkową atmosferę. Te ze-
wnętrzne przygotowania, choć nieodzowne, nie powinny jednak 
odwracać naszej uwagi od istotnego i nadzwyczajnego wydarze-
nia, którego pamiątkę obchodzimy, to znaczy od narodzin Jezusa 
— bezcennego daru, jaki Ojciec ofi arował ludzkości.

Liturgia, a zwłaszcza czytanie z Ewangelii pomaga nam le-
piej przeżyć Wigilię Bożego Narodzenia. Oddajmy się na chwilę 
kontemplacji betlejemskiej stajenki. Królowi Wszechświata nie 
zapewniono nawet tego niezbędnego minimum, jakie każda 
rodzina przygotowuje na przyjęcie nowego dziecka. Maryja i 
Józef, dla których nie było miejsca w gospodzie, muszą szukać 
schronienia w ubogiej stajni. Pierwszą kołyską Nowo Narodzo-
nego staje się żłób (por. Łk 2, 7). W takiej właśnie scenerii skraj-
nego ubóstwa Bóg stał się jednym z nas. Tak przychodzi na świat 
Jednorodzony Syn Ojca, oczekiwany przez narody, Święta Brama 
zbawienia, która prowadzi nas do pełni nieśmiertelnego życia. 
W stajence jest przy Jezusie Maryja, Dziewicza Matka, która 
potrafi ła przyjąć słowo Boże z całkowitym posłuszeństwem. Jest 
też Józef, Jej czysty oblubieniec, posłuszny tajemnym zamysłom 
Wszechmocnego nawet w obliczu wydarzeń niezrozumiałych i 

TAJEMNICA BOŻEGO NARODZENIA

24 XII 2000 

Rozważanie Jana Pawła II przed modlitwą «Anioł Pański» 

trudnych do przyjęcia.
 Ta scena, w całej swojej prostocie, jest milczącym wezwa-

niem, abyśmy dostrzegli rzeczywistą wartość tajemnicy Bożego 
Narodzenia — tajemnicy pokory i miłości, radości i troski o ubo-
gich. Podczas gdy w domach są już prawie gotowe betlejemskie 
szopki i wszyscy przygotowują się, aby spędzić Boże Narodzenie 
w spokojnej, rodzinnej atmosferze, niech nie zabraknie też gestu 
solidarności wobec tych, którzy niestety przeżywają te dni w sa-
motności i cierpieniu. Tym większa stanie się radość tych świąt, 
im bardziej będziemy umieli dzielić się nią nie tylko w rodzinie i 
z przyjaciółmi, ale także z tymi, którzy oczekują od nas konkret-
nego dowodu pamięci. Prośmy Maryję Pannę, aby pomogła nam 
w taki sposób świętować narodziny swego Boskiego Syna. O to 
się módlmy, odmawiając razem «Anioł Pański».

Pragnę uczestniczyć w zjednoczeniu waszych serc
Witam pielgrzymów z Polski!
 «Bóg się rodzi, moc truchleje,
 Pan niebiosów obnażony!
 Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
 Ma granice nieskończony!»

Opłatek z Polakami |  22 XII 1999

 Drodzy Bracia i Siostry, dobrze jest nam znana ta piękna 
kolęda, napisana przez Franciszka Karpińskiego. Oddaje ona w 
sposób bardzo głęboki nastrój Bożego Narodzenia i wprowadza 
w tajemnicę wydarzeń, których świadkiem była noc betlejem-
ska, kiedy to nieogarniony Bóg zniżył się ku stworzeniu, przyjął 
ludzką naturę i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Ser-
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Izdebnik - Parafi a św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej 
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)

decznie witam wszystkich obecnych na tej audiencji. Dziękuję za 
to, że podtrzymujecie tradycję wigilijnych spotkań z Papieżem w 
Watykanie. Pozdrawiam abpa Szczepana Wesołego, księży dusz-
pasterzy Polaków w Rzymie, Pana Ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i przy Kwirynale, przedstawi-
cieli duchowieństwa oraz zakonów żeńskich i męskich. Pozdro-
wieniem tym pragnę objąć także tych, którzy tu nie są obecni, 
zwłaszcza wasze rodziny i waszych bliskich.

Boże Narodzenie w tym roku ma szczególną wymowę. O 
północy w wigilię zostaną bowiem otwarte Drzwi Święte (Porta 
Santa), a w samą uroczystość Narodzenia Pańskiego we wszyst-
kich diecezjach na świecie rozpoczną się obchody Wielkiego Ju-
bileuszu. Zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy się 
łamać opłatkiem, winniśmy sobie bardzo głęboko uświadomić, 
że to właśnie my stajemy się uczestnikami wielkich wydarzeń, 
jakie dokonują się w historii ludzkiej i w dziejach zbawienia. Rok 
2000 my, chrześcijanie, będziemy 
w sposób szczególny przeżywać 
jako pamiątkę wcielenia, przyj-
ścia na świat Jezusa Chrystusa, 
prawdziwego Boga i doskonałego 
człowieka. W konsekwencji winien 
to być czas uwielbienia i dziękczy-
nienia Bogu za Jego nieskończone 
miłosierdzie, czas żarliwej mo-
dlitwy i szczerego nawrócenia 
poprzez przemianę życia, ażeby 
każdy z nas mógł obfi cie czerpać ze 
zdroju łaski. Jubileusz to rok łaski 
od Pana. Składam również dzięki 
Bożej Opatrzności za to, że dane 
mi było w mijającym roku po-
nownie odwiedzić ojczystą ziemię. 
Proszę Boga, aby ta pielgrzymka 
przynosiła obfi te owoce w życiu 
osobistym i społecznym. 

Chociaż dzielą nas jeszcze dwa 
dni od wigilii, już dzisiaj łamię 

się opłatkiem z moimi rodakami w kraju i na świecie i składam 
serdeczne życzenia. Obejmuję modlitwą Kościół w Polsce wraz 
z jego pasterzami, z Księdzem Prymasem na czele i całe nasze 
społeczeństwo — wszystkich bez wyjątku. Tak bardzo pragnął-
bym być blisko każdego z was, każdej polskiej rodziny i polskie-
go domu, zwłaszcza tam, gdzie jest cierpienie i ból, samotność 
i gorycz opuszczenia. Całej mojej Ojczyźnie życzę, aby duch 
Wielkiego Jubileuszu przeniknął serca świętym ogniem miłości. 
Niech zagości w naszych domach miłosierdzie, dobroć i ludzka 
solidarność. Niech te radosne święta narodzenia Jezusa Chrystu-
sa przyczynią się do zbliżenia ludzi do siebie, a ja bardzo pragnę 
uczestniczyć w tym zjednoczeniu serc. O to proszę gorąco Boga, 
który «tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» 
(J 3, 16). 

Piotr Nolasco urodził się w Barcelonie; prawdopodobnie po-
chodził z rodziny irlandzkiej, która w XI wieku osiedliła się w 
Hiszpanii. W wieku 15 lat stracił ojca, a pięć lat później - także 
matkę. Przedwczesne sieroctwo uwrażliwiło go na ludzką nie-
dolę. Jego żywoty głoszą, że po śmierci rodziców rozdał majątek 
pomiędzy biednych, a sam przystał do krucjaty przeciwko albi-
gensom pod wodzą Szymona Montforta. Po odniesionym w 1209 

r. zwycięstwie nad albigensami udał się do Nolasco, do sanktu-
arium Maryi w Montserrat, gdzie oddał się Jej pod szczególną 
opiekę.

W tym czasie dowiedział się o wielkim ucisku, jakiego do-
znają chrześcijanie w niewoli muzułmańskich Arabów w połu-
dniowej Hiszpanii. Udał się tam osobiście, by na miejscu zbadać 
sprawę. Wzruszony do głębi ich niedolą, postanowił zaapelować 

25 grudnia

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

W dawaniu świadectwa, w dźwiganiu krzyża choro-
by i starości, w modlitwie – prosił chorych i starszych 
w czasie specjalnej nauki dla nich – o. misjonarz. Pod-
kreślił ich wielką rolę, potrzebę i świadectwa ich pięk-
nego życia, ich cierpienia wobec młodych pokoleń, a 
jako przykład przywołał postać św. Jana Pawła II, 
zwłaszcza w ostatnim okresie jego życia. Druga cześć 
tej nauki – poniżej. 

Zauważmy, że Papież Jan Paweł II, święty, którego dzisiaj 
wspominamy pod koniec życia był bardzo niedołężny. Kiedy 
przeżywał swoją starość, często bywało tak, że nawet na spotka-
nia był dowożony w specjalnym wózku. Widzieliśmy wszyscy, jak 

cierpi... Często zastanawiałem się: Boże, jaki w tym cel, żeby ten 
człowiek jeszcze był Twoim świadkiem? Dlaczego go tak długo 
trzymasz? Dlaczego nie ulżysz mu w tym cierpieniu? Odpowiedź 
była bardzo prosta (tak sobie myślałem, że w ten sposób Pan Bóg 
może to wytłumaczyć): Bo ja chcę pokazać światu, że takie osoby 
też są potrzebne w świecie, kiedy inne osoby chcą skrócić swoje 
cierpienie poprzez eutanazję, odejść z tego świata. To może być 
świadectwo, że warto żyć. I pewnie tak to było... W tym zwa-
riowanym świecie Papież był świadectwem, że ze swoją niedo-
łężnością, ze swoją starością, przy wsparciu Pana Boga można 
sobie poradzić. I pamiętamy, ile było ludzi na Placu Świętego 
Piotra, kiedy Papież konał, odchodził z tego świata. Pamiętamy 
te napisy: Santo subito! Święty natychmiast! Bo swoją postawą, 

Nie ustawajcie 

do rodaków, dobrać sobie towarzyszy i wykupy-
wać z niewoli chrześcijan. Pierwsza akcja, jaką 
zorganizował, miała skutek nadzwyczajny. Zdo-
łał wykupić 300 niewolników chrześcijańskich. 
Istniał wprawdzie w tym samym prawie czasie 
założony zakon trynitarzy, ale ci działali głów-
nie na terenie Francji i Włoch, a ich głównym 
celem był wykup niewolników chrześcijańskich 
z północnej Afryki, dzisiejszego Maroka, Algieru 
i Tunisu.

W nocy z 1 na 2 sierpnia 1218 roku Piotro-
wi Nolasco objawiła się Matka Boża i poleciła 
mu założenie zakonu od wykupu niewolników. 
Król Aragonii, Jakub I, poparł inicjatywę i obie-
cał pomoc pieniężną. Św. Rajmund z Peńafort, 
wówczas jeszcze kanonik katedry w Barcelonie, 
przyrzekł napisać dla nowej rodziny zakonnej 
regułę. 10 sierpnia 1218 r. biskup Barcelony, Be-
ranger, obłóczył w katedrze Piotra wraz z jego 
12 towarzyszami w białe habity, by podkreślić, 
że właściwą założycielką nowej rodziny zakonnej jest sama Naj-
świętsza Maryja Panna. Król darował zakonnikom szpital św. 
Eulalii w Barcelonie. Obok zakonu NMP od Wykupu Niewolni-
ków (mercedariuszy) powstał zakon rycerski, który osobnym ślu-
bem zobowiązywał stowarzyszonych do walki z Maurami aż do 
uwolnienia z ich ręki całej Hiszpanii. Natomiast mercedariusze 
składali czwarty ślub: oddania się w razie konieczności w niewolę 
Arabów dla uwolnienia chrześcijan.

Zakon zatwierdził papież Grzegorz IX bullą wydaną w 1235 
roku. Na Soborze Lyońskim w 1245 roku papież Innocenty IV 
zakon potwierdził i ubogacił przywilejami. Dekret podpisało 12 
kardynałów obecnych na soborze. W następnym roku papież wy-

dał drugą bullę, w której powiększył przywi-
leje. Przyczyniły się one znacznie do spopu-
laryzowania i rozszerzenia zakonu. Krucjata 
podjęta przez króla Jakuba I powiodła się tak 
dalece, że Maurom odebrano Walencję i całą 
okolicę. Wówczas król przeznaczył jeden z 
meczetów arabskich w Walencji na kościół 
dla mercedariuszy. Założono tam również 
ich klasztor, aby łatwiej im było zajmować się 
niewolnikami chrześcijańskimi, będącymi 
jeszcze pod okupacją Maurów. Piotr wraz ze 
swoimi towarzyszami wykupił w ten sposób 
kilka tysięcy chrześcijan. Jako starzec towa-
rzyszył jeszcze królowi św. Ferdynandowi III 
w zbrojnym zajęciu Sewilli w 1249 r. W tym 
samym roku wziął udział w kapitule general-
nej swojego zakonu w Barcelonie.

O ostatnich latach działalności Piotra 
wiemy mało. Jedni autorzy podają jako datę 
jego śmierci rok 1249, inni aż rok 1258. Pew-

ny jest dzień jego zgonu - był to 25 grudnia. Relikwie św. Piotra z 
Nolasco, złożone w kościele zakonu, w ciągu burzliwych wieków 
zaginęły. Cześć 

oddawaną mu od dawna po starannym procesie kanonicz-
nym zatwierdził papież Urban VIII w 1628 roku, w roku 1664 
papież Aleksander VII rozciągnął ją na cały Kościół.

Obecnie zakon mercedariuszy w swoich dwóch gałęziach 
liczy ponad 1000 zakonników i ponad 150 domów. W Hiszpanii, 
Ameryce Południowej i Środkowej znane są sanktuaria Matki 
Bożej de Mercedes, czyli od Wykupu Niewolników. Istnieją także 
siostry mercedariuszki, także w dwóch gałęziach. Razem jest ich 
ok. 300. Mają łącznie kilkanaście klasztorów.
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafi a św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw, 
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław 
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

starością, tym że był niedołężny u ludzi wzbudził szacunek. U 
ludzi wzbudził przekonanie, że niepotrzebne są nawet procesy: 
beatyfi kacyjny i kanonizacyjny. On już, w tym momencie dla 
ludzi był święty przez świadectwo swego życia. 

Kochani, drodzy chorzy, zaakceptujmy swoją starość. Za-
akceptujmy swoją niedołężność. Właśnie w tej perspektywie 
możliwości apostołowania, wspierania bliskich, parafi i, ojczyzny. 
Zauważmy, że często bywa tak, że ludzie młodzi zapominają o 
modlitwie, nie chce się im pomodlić. Nam też niekiedy się to zda-
rza... Ale wiem – z własnego doświadczenia, bo chorych często 
odwiedzam i z nimi rozmawiam – że na takie osoby mogę zawsze 
liczyć. Bo czy przyjdzie zmęczenie, czy zniechęcenie, czy może 
jakaś podpowiedź  szatańska, żeby przestać się modlić, to mam 
takich chorych, którzy pamiętają o księdzu i wspierają go swoją 
modlitwą. I kiedy jadę na rekolekcje, 
na misje, zawsze o to proszę. I wiem, 
że mnie nie zawiodą. 

Dziękuję wam za to, drodzy, że 
potrafi cie stworzyć taki „zapas” mo-
dlitwy dla swoich rodzin, dla naszej 
parafi i, dla naszej ojczyzny. Bo to 
jest bardzo ważna rzecz, a  w dzisiej-
szym świecie ona często nam ulatuje. 
Dziękuję wam za to, że znosicie swoje 
cierpienie, że znosicie swoją starość, że 
dajecie przykład innym. Bo starość też 
należy do życia. Śmierć też należy do 
życia. Nie uciekniemy przed tym, ale 
musimy nauczyć się z tym żyć i dać 
innym przykład, że życie to nie tylko 
radość i beztroska młodości, ale też i 
starość i niedołęstwo. Dziękuję wam 
za to, że każdego dnia jeszcze macie 
siłę wstać, ubrać się; że macie siłę się 

pomodlić, że macie siłę przyjść do kościoła. To też świadectwo 
dla młodych. Dziękuję wam za to świadectwo każdego dnia i pro-
szę (bo przecież ta starość będzie się pogłębiać): nie rezygnujmy, 
ale prośmy Boga o to, abyśmy mieli siłę być do końca świadkami 
w Jego nadziei dla nas i dla naszych bliskich. Pamiętajmy o tym, 
że nie żyjemy sami, że wśród nas są ludzie, którzy być może przez 
naszą starość, przez nasze niedołęstwo nawrócą się i wezmą przy-
kład na swoje codzienne życie. 

Dziękuję wam za to wszystko; za to, że tak pięknie to znosicie. 
I proszę: nie ustawajcie, choć siły już nie te, choć dużo siwych 
włosów, a może całkiem ich brak. Nie ustawajcie! Dziękuję.  I 
niech Pan Bóg wam wszystkim, szczególnie w starości, niedołę-
stwie, błogosławi.

Wigilię Parafi alna rozpoczęła się na parkingu przed 
kościołem parafi alnym w niedzielę 14 grudnia 2014 
roku o godz. 14:00. Przybyłych wiernych rozgrzewa-
ły  kolędy wykonywane przez uczniów szkół parafi i, 
zespół „Coś dobrego”, a także poczęstunek dla każ-
dego przygotowany przez restaurację „19” oraz „Pod 
kasztanami”. Na początku przywitał wszystkich ks. 
proboszcz Wiesław Cygan, dołączyli się z życzeniami 
o. Antonii z klasztoru bernardynów i nowy burmistrz 
kalwaryjski Augustyn Ormanty.

Ksiądz Proboszcz 
Moi drodzy, piszemy historię Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Różne ciekawe wydarzenia się dokonywały przez tyle lat, w 
minionych wiekach i pokoleniach. Dzisiaj stajemy przed czymś 
nowym; tego jeszcze nie było w Kalwarii, by gromadzić wszyst-
kich mieszkańców na takiej wspólnej Wigilii. Chodzi o to przede 
wszystkim w tym przedsięwzięciu, by się spotkać, porozmawiać, 
złożyć sobie życzenia z życzliwością i miłością, by prosić , aby ten 
pokój Chrystusowy w sercach naszych zamieszkał; by tym poko-
jem i miłością się dzielić.

 Jak wspomniałem podczas dzisiejszych ogłoszeń, jesteśmy 
ludźmi poranionymi na różny sposób, poranionymi przez 
różne wydarzenia, sytuacje. Ale są, moi drodzy, takie chwile, 
kiedy trzeba to zostawić za sobą i uświadomić sobie, że dobro 
należy budować od podstaw – od rodziny, od nas samych, ale 

Wigilia parafi alna
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też od wspólnoty, jaką tworzymy. Taką 
wspólnotą, moi drodzy, ludzi wierzących, 
miłujących się, przebaczających jest parafia. 
Dzisiaj trzeba nam stanąć przy Chrystusie 
niosącym miłość, pokój i dobro, otworzyć 
serca na te wartości i przeżyć ten czas mile, 
spokojnie, z uśmiechem, z życzliwością, ży-
cząc wszystkiego dobrego wszystkim tym, 
których dzisiaj tu spotkamy. I również to 
dobro trzeba będzie nam zanieść dla innych 
– ludziom, którzy być może nie mieli odwa-
gi, by tu przyjść. Jeżeli zdołamy te wartości 
przyjąć i żyć nimi, miejmy nadzieję, a może 
i pewność, że Bóg będzie nam we wszystkim 
błogosławił. I to, co dzieli i co różni, co 
czasem może wywołuje jakieś nastroje nie-
pokoju czy uprzedzeń, zostaje przełamane. 
Dzisiaj trzeba nam spojrzeć na siebie jako na 
jedną rodzinę – ludzi, którzy mają jednego 
Ojca  w niebie, a Brata – Jezusa Chrystusa, 
który przychodzi w tajemnicy Bożego Naro-
dzenia, przychodzi w Eucharystii, przycho-
dzi w każdym dobrym człowieku, którego 
spotykamy na naszej drodze życia. 

Teraz posłuchamy słów Ewangelii, pomodlimy się tradycyjnie 
i też życzenia popłyną. Później weźmiemy opłatek, który jest po-
dany, podejdźmy do siebie wzajemnie i życzmy sobie naprawdę, 
szczerze tego dobra... A może też trzeba cos sobie przebaczyć? 
Są przecież takie sytuacje, kiedy w naszych domach rodzinnych 
pojawiają się łzy. Potrzebny jest głęboki rachunek sumienia i 
dokonanie postanowień, by swoje 
życie poprawić...      

 Ojciec Antoni
Klasztor  też należy do Parafii, 

dlatego czujemy się tu również 
zaproszeni i za to zaproszenie 
serdecznie dziękujemy księdzu 
proboszczowi, dziekanowi i panu 
Tadeuszowi, który osobiście za-
praszał. Jest to wyjątkowy dzień. 
Kochani, Wigilia to jest ten czas, 
kiedy milkną wszystkie spory, 
wszystko odchodzi na bok, każdy 
zamyka się w swoim sercu, w  swo-
im świecie myśli; przywołuje ku 
sobie w tych myślach wszystkich 
znajomych, wszystkich krewnych, 
tych, których chciałby mieć w tym 
momencie obok siebie. Ale również 
przywołuje na myśl tych, których ode-
szli. A przecież tak wielu od nas w tym 
roku odeszło do Pana... Dla nich ten 
czas ziemski się już skończył. Wigilia 
ma właśnie to do siebie, że ci, którzy 
odeszli, tak bardzo się w naszych ser-
cach odzywają. Odżywa żal i smutek, 
daje o sobie znać ta bliskość, która nas 
z nimi przez całe życie łączyła. 

Pragnę z całego serca w imieniu 
Ojca Kustosza, nas wszystkich z Góry, 

z Klasztoru złożyć Wam kochani 
Bracia i siostry, Parafianie najlep-
sze życzenia świąteczne. Śpiewamy 
w kolędzie, że Chrystus narodził 
się w stajni w Betlejem, lecz biada, 
jeśli nie narodzi się w Tobie, w 
Twoim sercu. Życzę więc wszyst-
kim, by ten Chrystus narodził się 
nowo w Waszych sercach; by w 
Waszych sercach zapanowała na 
nowo miłość, zgoda, zrozumienie, 
poszanowanie, zapomnienie wielu 
przykrych spraw, a niech się ode-
zwą tylko te, które były radosne, 
które były miłe i dobre w całym 
mijającym już roku 2014. Niech 
ta radość towarzyszy Wam przez 
pozostałe dni aż do samego Boże-
go Narodzenia. Niech towarzyszy 
Wam przez całe Święta Bożego 
Narodzenia. Święta prawdziwe, 
rodzinne, takie radosne, bez alko-
holu, ale za to w miłości i  radości 

rodzinnej. Tego z całego serca Wam wszystkim życzę. Życzę 
tego Księdzu Proboszczowi, Dziekanowi, życzę tego naszym 
Władzom miejskim, które rozpoczynają pracę na rzecz Kalwarii, 
myślę, że pracę bardzo owocną i taką, z której wszyscy – i my na 
Górze również – będziemy bardzo zadowoleni. Życzę wszystkim 
Parafianom i Wam, wszystkim tu zgromadzonym, Waszym Bli-
skim i Rodzinom: Szczęść Boże na najbliższy czas!

Pan Burmistrz Ormanty
Pragnę serdecznie podziękować Organizatorom za zaprosze-

nie. Przypadł mi w udziale miły obowiązek i zaszczyt uczestni-
czenia w tej wspanialej uroczystości. Jest to bardzo szlachetna 
idea. Ktoś z wielkich tego świata zauważył, że świat można zmie-
nić nie stanowiskami i urzędami, ale miłością. 

Przy tej okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z 



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

21 grudnia 201428 

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

 2921 grudnia 2014

okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na 
te święta czekaliśmy przez cały rok. 
Są one bowiem jednym z najradośniej-
szych okresów w ciągu roku. Każdy 
z nas zapewne dźwiga swoje krzyże, 
boryka się z różnymi problemami, ale 
święta są po to, by podejść z pewnym 
dystansem do tych codziennych trosk. 

W imieniu Samorządu jak i wła-
snym wszystkich chcę pozdrowić i 
podziękować za skuteczną pomoc, za 
życzliwość. Życzę błogosławionych 
świat Kapłanom, Mieszkańcom, 
szczególnie tym, którzy tę uroczystość 
organizują. Ze swojej strony zapew-
niam, że dołożę maksimum wysiłku, 
rozumu i serca, aby dobrze służyć 
Mieszkańcom, Parafii i uczynię, co 
będę mógł dla dalszego pomyślnego 
rozwoju Miasta i okolicy. Wszystkiego 
najlepszego. Szczęść Boże!      
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

Dawno, dawno temu, daleko 
stąd żył duchowny, który pra-
gnął, by ludzie byli szczęśliwi. 
Przez całe swe życie pomagał 
biednym. Czynił to tak dyskret-
nie, że nikt z obdarowanych nie 
domyślał skąd pochodzą rzeczy 
znajdowane pod drzwiami do-
mów. Wieść o jego szlachetnych 
uczynkach rozeszła się po cały-
m  świecie. Jako święty Mikołaj 
stał się wizerunkiem szczodrego 
opiekuna, patronem najbardziej 
kochanym przez dzieci. I w tym 
roku szkolnym został zapro-
szony do ZSP w Kleczy Dolnej. 
Uczniowie zaprosili  Mikołaja 
słowami piosenki: „Przyjedź 

do nas Mikołaju…” prezen-
tując zaproszenie w pięknej 
dekoracji przed wejściem do 
budynku szkolnego. Mikołaj 
przyjechał i został przywitany 
w scenerii kolorowych domów, 
mieniących się choinek w 
świetle bajecznych gwiazdek. 
Wzbudzający zachwyt wśród 
dzieci, nauczycieli i rodziców 
wizerunek Mikołaja w zimo-
wym krajobrazie wykonany 
przez dr Lucynę Skorecką i 
mgr Halinę Michalską dopeł-
niał podniosłość spotkania. 
Uczniowie klasy II w przygo-
towanej inscenizacji podzię-
kowali Mikołajowi za prezenty  

Mikołajkowy tydzień w szkole
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sprawiające radość, które obrazują dobro człowieka. Wszystkie 
dzieci klas najmłodszych oraz oddziału przedszkolnego przygo-
towały dla Mikołaja niespodziankę w formie  prezentowanych 
piosenek. Mikołaj obdarowując wszystkich podarkami spędził 

miło czas w szkole z obietnicą przyjazdu w następnym roku. Po-
dziękowania złożył również Rodzicom, którzy przyszli z pomocą 
dzieciom w przygotowaniu tak pięknego dnia.

www.zspkd.webd.pl
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

W dniu 29 listopada br. 
odbył się dekanalny etap Mi-
strzostw Polski Piłki Nożnej 
Halowej Służby Liturgicznej 
w kategorii wiekowej: Szkoła 
Podstawowa (rocznik 2002 i 
młodsi), Gimnazjum (rocz-
niki 1999 – 2001), Szkoła 
Ponadgimnazjalna (roczniki 
1995 – 1998). Mecze były roz-
grywane w sali gimnastycznej 
Zespół Szkół im. Walerego 
Goetla w Suchej Beskidzkiej. 
W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn – Parafi i De-
kanatu Sucha Beskidzka – po-
dzielonych na cztery grupy, w 
kategorii: Szkoła Podstawowa 
– dwie grupy i Gimnazjum 
– dwie grupy. 

W kategorii: Szkoła Pod-
stawowa z grupy I do półfi -
nałów awansowały drużyny 
z parafi i pw. św. Stanisława 
BM (Stryszawa Dolna) oraz 
Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny (Sucha Beskidz-
ka – Błądzonka), natomiast z 
grupy II drużyny z parafi i pw. 
św. Anny (Stryszawa Górna) i 
z śśw. Apostołów Piotra i Paw-
ła (Lachowice). W kategorii: 
Gimnazjum z grupy I do pół-
fi nałów awansowały drużyny z parafi i pw. św. Anny (Stryszawa 
Górna) oraz św. Jana Chrzciciela (Zembrzyce), natomiast z grupy 
II drużyny z parafi i pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Krze-
szów); awans drużynie zapewniły dwa gole zdobyte przez lektora 
Jakuba Młyńskiego; i z św. Jana Kantego (Tarnawa Górna). 

Po rozgrywkach grupowych odpadły ekipy – kategorii: Szkoła 
Podstawowa (w grupie I i II) – z parafi i pw. Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy (Krzeszów), Narodzenia Jana Chrzciciela (Ślemień) 

DEKANALNY ETAP 
MISTRZOSTW POLSKI

oraz Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny (Sucha Be-
skidzka – Centrum); w kate-
gorii: Gimnazjum (w grupie 
I i II) – odpadły drużyny z 
parafi i pw. śśw. Apostołów 
Piotra i Pawła (Lachowice), 
Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny (Sucha Be-
skidzka – Centrum) oraz 
Narodzenia Jana Chrzciciela 
(Ślemień). 

W pierwszym meczu o 
trzecie miejsce – kategorii: 
Szkoła Podstawowa – mię-
dzy drużynami z parafi i 
pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny (Sucha 
Beskidzka – Błądzonka) a 
pw. śśw. Apostołów Piotra 
i Pawła (Lachowice) za-
kończył się wynikiem 4:0 
dla gospodarzy. Natomiast 
w fi nale, kategorii: Szkoła 
Podstawowa, doszło do 
spotkania bratnich para-
fi i: pw. św. Stanisława BM 
(Stryszawa Dolna) a pw. św. 
Anną (Stryszawa Górna). 
Po zaciętym spotkaniu pa-
rafi a pw. św. Stanisława BM 
(Stryszawa Dolna) musiała 
uznać wyższość drużyny z 

parafi i pw. św. Anny (Stryszawa Górna). Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 0:1. Natomiast drużyna z parafi i pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy (Krzeszów) po zaciętym spotkaniu z ekipą 
z parafi i pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Sucha Be-
skidzka – Centrum) rozgromiła gospodarzy wynikiem 2:0. Zdo-
bywcą bramek dla kadry z parafi i pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy (Krzeszów) był ministrant Łukasz Brenk. Dzięki temu 
zwycięstwu drużyna z parafi i pw. Matki Bożej Nieustającej Po-
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mocy (Krzeszów) ostatecznie zajęła piąte miejsce. 
W drugim meczu o trzecie miejsce – kategorii: 

Gimnazjum – między drużynami z parafi i pw. św. Jana 
Chrzciciela (Zembrzyce) a św. Jana Kantego (Tarnawa 
Górna) ekipa z Tarnawy Górnej, po zaciętym pojedyn-
ku z Zembrzycami, wygrała 1:0. W fi nale – kategorii: 
Gimnazjum – drużyna z parafi i pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy (Krzeszów) musiała uznać wyższość 
drużyny z parafi i pw. św. Anny (Stryszawa Górna). 
Finał zakończył się wynikiem 0:2.    

Pragniemy podziękować, moderatorowi dekanalne-
mu Służby Liturgicznej, ks. Piotrowi Fąfrowiczowi za 
organizację rozgrywek i ufundowanie nagród. A księ-
dzu dziekanowi Zbigniewowi Piwowarowi za obecność 
podczas rozgrywek i wręczenie trofeów.

Ks. Wojciech Matyga

Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

W Lanckoronie trwa Festiwal „Anioł w Miasteczku”, po raz 
kolejny Anioły duże i małe opanowały Lanckoroński Rynek, a 
tylu Aniołów w Lanckoronie jeszcze nie widziano. Po raz ko-
lejny  Lanckoronie udało się  stworzyć anielski klimat. Anioły 
po raz kolejny pokazały, że Lanckoronę pokochały. Przez cały 
weekend 13-14 grudnia w Lanckoronie trwał Festiwal „Anioł w 
Miasteczku”.

W sobotę 13 grudnia lanckoroński Rynek wypełnił się  go-
śćmi, nie zawiodły też Anioły. W ubiegłym roku doliczono się 
352, a w tym roku 412. Każdy z przybyłych Aniołów przeszedł 

Anioły w Lanckoronie 

przez specjalny mostek, a uroczy Anioł sprawdzał czy posiada on 
anielskie atrybuty, każdy z nich otrzymał Certyfi kat Anielski. Po 
tym wszystkim było „Anielskie posłanie - balonik z aniołkiem 
dla ukochanych” a także wspólna anielska fotografi a, aniołowie 
przemaszerowali też przez Lanckoronę.

Otworzono także wystawę obrazów „Rodzinne Sakralia- 
obrazy, rzeźby, modlitewniki i inne artefakty” - Rynek, Dom 
Golonki. 

Jednym z najważniejszych momentów Festiwalu było jak co 
roku uroczyste nadanie „Honorowego Anioła Lanckorony”. Ten 
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

honorowy tytuł przyznawany jest co roku przez Stowarzyszenie 
Ekologiczno- Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” osobom, 
które Lanckoronę pokochały, a jej dobre imię i urok noszą w 
sercu, głoszą światu poprzez swoje czyny i dzieła, pamiętając o 
niej nawet wtedy gdy są daleko.

W tym roku tytuł „Honorowego Anioła Lanckorony” przy-
znano byłej już Wójt Zofi i Oszackiej, w uzasadnieniu napisano 
– wójtowała Lanckoronie 12 lat. Zastała Lanckoronę zapomnia-
ną, a pozostawiła światu zakochaną.

Uczniowie naszej szkoły od  września w ramach zajęć koła 
plastycznego wykonywali szopki bożonarodzeniowe, aby w 
pierwszy czwartek grudnia na Rynku Głównym w Krakowie 
przystąpić do słynnego Konkursu Szopek Krakowskich, or-
ganizowanego przez Muzeum 
Historyczne. Śmiało możemy 
powiedzieć, że jest to już nasza 
szkolna tradycja. W tym roku , 4 
grudnia zawieźliśmy  na konkurs 
2 prace. Indywidualnie wykonała 
wspaniałą szopkę Nina Piotrow-
ska, uczennica klasy IV. Pozostali 
uczestnicy koła:

Izabela Malina, Arkadiusz 
Brożek, Anna i Tomasz Kuchar-
czyk, Emilia Kolasa, Aleksandra 
Maślanka,Michał Tomaszewski, 
Marcin Skrzyński, Gaweł Ulman,

Kazimierz Wider są współtwórcami drugiej okazałej szopki.
Wykonanie szopek wiąże się z żmudną, wymagającą precyzji 

i twórczej wyobraźni wielogodzinną pracą, którą nasze dzieci po-
kazują, jak wiele potrafi ą. Oprócz umiejętności plastycznych na-

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Zarzycach Wielkich po raz piąty bierze udział 

w Konkursie Szopek Krakowskich!
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Przedszkolaki z zainteresowaniem śledziły losy bohaterów 
kukiełkowego teatrzyku, który zawitał w przedszkolu 11.12.2014r. 
z przedstawieniem pt. „Legenda o św. Kindze. Koszyk z czystego 
srebra”. Dzieci mogły podziwiać piękne marionetki ubrane w 
ludowe stroje, kolorowe scenografi e, niezwykłą muzykę uroz-

Teatrzyk w przedszkolu!
maicającą przedstawienie a przede wszystkim miały możliwość 
poznania legendy o Św. Kindze i o jej życiu. Z legendy wyniosły 
przesłanie, że należy być dobrym człowiekiem i nieść pomoc 
ubogim i potrzebującym. 

 www.szkolalaczany.pl

bywają także wiedzy o zabytkach i architekturze Krakowa. A do-
datkową satysfakcję daje świadomość, że ich własnoręczne dzieła 
są prezentowane aż do końca lutego na wystawie pokonkursowej 
w Muzeum Historycznym w  krakowskich Krzysztoforach.

21 grudnia wszyscy Mali Szopkarze zaproszeni są na uroczy-
stość wręczenia dyplomów i upominków za udział w 72 Konkur-
sie Szopek Krakowskich.

Wizyta 
św. Mikołaja



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

21 grudnia 201434 

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

 3521 grudnia 2014

w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jaku-
ba Starszego. Początkowo Jan był uczniem Jana Chrzciciela, ale 
potem razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem. Musiał nale-
żeć do najbardziej zaufanych uczniów, skoro św. Jan Chrzciciel z 
nimi tylko i ze św. Andrzejem przebywał właśnie wtedy nad rze-
ką Jordanem. Jan w Ewangelii nie podaje swojego imienia. Jednak 
jako naoczny świadek wymienia nawet dokładnie godzinę, kiedy 
ten wypadek miał miejsce. Rzymska godzina dziesiąta - to nasza 
godzina szesnasta. Po tym pierwszym spotkaniu Jan jeszcze nie 
został na stałe przy Panu Jezusie. Jaki był tego powód - nie wiemy. 
Być może musiał załatwić przedtem swoje sprawy rodzinne. 

Jan pracował jako rybak. O jego zamożności świadczy to, że 
miał własną łódź i sieci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na 
stół arcykapłana - dzięki temu mógłby wprowadzić Piotra na po-
dwórze arcykapłana po aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnoto-
wuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor, przy 
wskrzeszeniu córki Jaira oraz w czasie konania i aresztowania 
Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.

Kiedy Jan wyraził zgorszenie, że ktoś obcy ma odwagę wy-
rzucać z ludzi szatanów w imię Jezusa (sądził bowiem, że jest to 
wyłączny przywilej Chrystusa i Jego uczniów), otrzymał od Pana 
Jezusa odpowiedź: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda 
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bo-
wiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” .

Chrystus nadał Janowi i Jakubowi, jego bratu, drugie imię 
- „Synowie gromu”. Jan zostaje wyznaczony razem ze św. Pio-
trem, aby przygotowali Paschę wielkanocną. 
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał 
na piersi Zbawiciela. Tylko on pozostał do 
końca wierny Panu Jezusowi - wytrwał pod 
krzyżem. Dlatego Chrystus z krzyża powie-
rza mu swoją Matkę, a Jej - Jana jako przy-
branego syna.

Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jan 
przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, 
gdzie „ujrzał i uwierzył”, że Chrystus żyje. 
W Dziejach Apostolskich Jan występuje 
jako nieodłączny na początku towarzysz 
św. Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej 
na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu 
uzdrowienia paralityka. Jan z Piotrem został 
delegowany przez Apostołów dla udzielenia 
Ducha Świętego w Samarii. We dwóch prze-
mawiali do ludu, zostali pojmani i wtrąceni 

27 grudnia   
Święty Jan, Apostoł i Ewangelista

do więzienia. O Janie Apostole wspomina także św. Paweł Apo-
stoł w Liście do Galatów. Nazywa go fi larem Kościoła.

Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem praw-
dopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie. To tam napisał 
Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika z nich, że jako starzec 
kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji. Z 
Apokalipsy dowiadujemy się, że były to: Efez, Smyrna, Perga-
mon, Tiatyra, Sardes, Filadelfi a i Laodycea.

Tradycja wczesnochrześcijańska okazywała żywe zaintereso-
wanie losami św. Jana Apostoła po zmartwychwstaniu i wniebo-
wstąpieniu Pana Jezusa. Św. Papiasz (ok. 80-116) i św. Polikarp 
(ok. 70-166) szczycą się nawet, że byli uczniami św. Jana. Podają 
nam pewne cenne szczegóły z jego późniejszych lat. Podobnie św. 
Ireneusz (ok. 115-202) przekazał nam zaczerpnięte z tradycji nie-
które wiadomości. Także w pismach apokryfi cznych znajdujemy 
o życiu Jana okruchy prawdy. Z tych wszystkich źródeł wynika, 
że Jan głosił Ewangelię albo w samej Ziemi Świętej, albo w jej po-
bliżu, a to ze względu na Matkę Bożą, nad którą Chrystus powie-
rzył mu opiekę. Po wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił 
się zapewne w Zajordanii, gdzie przebywał do końca wojny, tj. do 
roku 70 (zburzenie Jerozolimy). Stamtąd udał się do Małej Azji, 
gdzie pozostał aż do zesłania go na wyspę Patmos przez cesarza 
Domicjana (81-96). Po śmierci cesarza Apostoł wrócił do Efezu, 
by tu za panowania Trajana (98-117) zakończyć życie jako prawie 
stuletni starzec. Potwierdzają to św. Ireneusz i Polikrates, biskup 
Efezu (ok. 190 roku).
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

Od samego ranka, 5 grudnia w szkole podstawowej w Mar-
cyporębie panował radosny pełen ekscytacji nastrój. Z niecier-
pliwością wyczekaliśmy odwiedzin wielce pożądanego Gościa 
- MIKOŁAJA! Celowo nie nazwaliśmy go tu świętym, gdyż dzieci 
wiedzą, że to tylko pomocnik Tego prawdziwego, który zamiesz-
kuje na Wyżynach Niebieskich, ale jaki pomocnik – DOSKO-
NAŁY! Oznajmił nam jego przyjście wesoły głos dzwoneczków, 
którymi ochoczo dzwoniły dwie 
urocze ŚNIEZYNKI. Oj działo 
się, działo… W całej szkole sły-
chać było radosny śmiech, ochy 
i achy i szelest papierków po kon-
sumowanych słodyczach.

Dziękujemy Ci, Święty Mi-
kołaju i Tobie jego Pomocniku! 
Dziękujemy Wam, Śnieżynki! 
Życzymy Wam Zdrowych i Ra-
dosnych Świąt i czekamy na Was 
w przyszłym 2015 roku!

E. Słania

Oj, działo się, działo!!!
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

W GOKiC w Mucharzu prawdziwa gala – na spotka-
nie z kilkudziesięcioma dziećmi z Gminy Mucharz przy-
był Święty Mikołaj. Podobnie było w Świnnej Porębie 
we wtorek 9 grudnia.

Około 15.00 sanie ze świętym wyhamowały na scenie w 
mucharskiej świetlicy, która zgromadziła ponad setkę dzieci 
i tyleż samo rodziców i dziadków. Była zabawa, tańce grupy 
tanecznej hokus-pokus i wreszcie, długo oczekiwane pacz-

Mikołajki w Gminie Mucharz
ki. Na pytanie świętego: - dzieci, a byłyście grzeczne? odpo-
wiedziały mu gromkie oklaski i długie TAAAAAK! „To już 
moja czwarta paczka. Jedną dostałam wczoraj pod poduszkę, 
jedną przyniósł tata z zakładu, a jedną dostałam od babci”
Julka z Mucharza. Mikołajki zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu oraz Dom Kultury w Jasz-
czurowej i Świnnej Porębie – czyli panie Jola Siemieniec, Barbara 
Mosór i Cecylia Glanowska. (RK)

www.mucharz.pl

Fotogaleria z parafialnej pielgrzymki z Mucharza do Włoch
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Fotogaleria z parafialnej pielgrzymki z Mucharza do Włoch
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

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

Otwórzmy drzwi do naszych serc - to myśl przewodnia te-
gorocznych szkolnych jasełek przedstawionych 14 grudnia w 
naszej Szkole Podstawowej, przygotowanych przez Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Palczy. Bogatych przeżyć dostarczyli licznie 
zgromadzonym mieszkańcom naszej miejscowości i zaproszo-
nym gościom, najmłodsi aktorzy a więc przedszkolaki. Piękne 
dekoracje i stroje, dużo różnego rodzaju rekwizytów, dopełniły 
całości. Przywitanie, spektakl jasełkowy, śpiew kolęd i pastora-
łek, kiermasz i poczęstunek, złożyły się na to, że zapanował miły 
i ciepły przedświąteczny nastrój. 

Jak w dobrym teatrze, dzieci pięknie zagrały swoje role. Za-
sługa to rodziców i nauczycieli. Mimo, iż ich role przygotowano 
stosownie do okazji i wieku, z ust mały dzieci padały wielkie 
słowa. Wyjęte z kontekstu mogły stać się dla każdego pożywką 
do rozmyślań: „ Jak iść przez ten świat? Co ze mną będzie? Tylko 
wiatr nad nami płacze. Jak się człek utrudzi to i spocząć trzeba. 
Wszyscy Ci Jezu, serca swe dajemy”. 

Jasełka to polska tradycja a o tradycji Święty Jan Paweł Ii 
mówił tak: Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. 

Czy dajemy ciepło, 
światło, wiarę?

Oni podnosząc wzrok znad ziemi ogarniali nim horyzont, gdzie 
niebo łączy się z ziemią(…). Dobrą tradycją są przedstawienia 
jasełkowe, dziś możemy powiedzieć, szkolne i przedszkolne. 
Jak mówi Ksiądz Proboszcz, dobrze że dba się w nich o walory 
estetyczne i teologiczne. Dobrze, że w tych walorach umiejętnie 
zachowana jest równowaga. 

Wyrazy uznania za tak przygotowane przedstawienie jaseł-
kowe, podtrzymujące tradycję związaną ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Wyrazy wdzięczności za bogate przeżycia, za bu-
dzenie wrażliwości, szczególnie u najmłodszych. Gratulacje za 
przedstawienie rozwijające uzdolnienia i śmiałość dzieci, bo 
Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas, jak mówił 
Ksiądz Jan Twardowski. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludz-
kimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko 
choinki i prezenty, ale sam Jezus jest Podarunkiem dla nas. I ten 
Podarunek ma być rozdawany.

Jezus, Bóg – Człowiek przyszedł na początku naszej ery, ale 
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wciąż przychodzi do nas 
poprzez ludzi, biednych, 
głodnych, oczekujących 
naszej dobroci, życz-
liwości, spragnionych 
naszej poprawy, czysto-
ści życia.

Przychodzi też pod 
postacią ludzi, którzy 
nam samym wiele dają.

Czy myślimy o tym, 
ile otrzymaliśmy od na-

szych rodziców, nauczycieli, 
przyjaciół, od każdego, kto się 
nad nami pochylił?

A czy przeze mnie Jezus 
przychodzi na świat?

Czy daję ludziom ciepło, 
światło, wiarę?

BŻ-BŁ
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Od wielu lat w Polsce, 3 grudnia obchodzony 
jest Dzień Osoby Niepełnosprawnej. Pierw-
szy taki dzień obchodzony był w 1992 roku. 

Ustanowiony został przez ONZ na zakończenie Dekady Osób 
Niepełnosprawnych. Pierwszy raz zetknęłam się z obchodami 
tego dnia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, 
gdzie obchodzimy go bardzo uroczyście. W społeczności osób 
niepełnosprawnych , do której grona należę są różne osoby, 
tak samo jak wśród zdrowych ludzi. Różnimy się miedzy 
sobą czy to jednostką chorobową, zdolnościami czy nawet 
umiejętnościami. Dzień Osoby Niepełnosprawnej pozwala te 
różnice wyodrębnić lub zespolić, tak że miedzy sobą i innymi 
ludźmi nie czujemy się inni, bo jesteśmy tacy sami - jesteśmy 
członkami wielkiej rodziny ludzkiej, Narodu Polskiego. Świę-
tując taki dzień możemy się pochwalić zdobytymi umiejęt-
nościami i osiągnięciami.  Od wielu lat, 3 grudnia każdego 
roku spotykamy się w Gminnym Ośrodku Kultury „Kuźni” 
w Sułkowicach. Na spotkanie to organizatorzy zapraszają 
gości, których zawsze serdecznie i życzliwie przyjmujemy w 
naszym gronie. W tym roku zaproszonymi gośćmi byli; prezes 
Stowarzyszenia Wspomagania Osób Niepełnosprawnych Ko-
lonia pani Krystyna Stolarska, dyrektor PCPR w Myślenicach 
pan Piotr Gofron, dyrektor DPS Harbutowice pan Kazimierz 
Zachwieja, pan Moroń oraz pan Piotr Kuba Kubowicz artysta 
Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Prowadzącą spotkanie 
była pani Anna Obajtek terapeutka z ŚDS w Sułkowicach, 
która po krótkim wprowadzeniu oddała głos pani prezes 
Stowarzyszenia Kolonia Krystynie Stolarskiej mówiącej; „Wi-
tam wszystkich zebranych tutaj w tym szczególnym dla nas 
dniu, dyrekcję DPS Harbutowice i kierownictwo WTZ Har-
butowice i ŚDS Sułkowice a także tych którym ten dzień jest 
dedykowany, wszystkich naszych podopiecznych. Przybyli oni 
tutaj by zaprezentować nam ludziom zdrowym swój dorobek 
twórczy. Możemy tu na sali zobaczyć obrazy malowane przez 
podopieczną WTZ Dobczyce, Marię Jasek, która lubi malować 
anioły i kwiaty, Danutę Dróżdż z WTZ Harbutowice lubiącą 
malować konie i Bożenkę Szczepaniec z WTZ Myślenice. 
Osoby te tworzą swoje dzieła już od wielu lat uczęszczając na 
zajęcia warsztatowe. Z tego miejsca chcę podziękować dyrek-
torowi PCPR W Myślenicach panu Piotrowi Gofroniowi za 
wieloletnie wsparcie i pomoc, panu Moroniowi dzisiejszemu 
sponsorowi za osłodzenie tego spotkania a także pracowni-
kom i terapeutom pracującymi z naszymi podopiecznymi.”

Następnie o głos poproszony został, pan Piotr Gofron, któ-
ry powiedział;

Dzień Osoby Niepełnosprawnej
„Nie przygotowałem szczególnego przemówienia gdyż 

spotykamy się co roku i nie tylko z takiej okazji jakim jest 
Dzień Osoby Niepełnosprawnej. Chciałbym wam wszyst-
kim podziękować za wysiłek i trud pracy na warsztatach i 
życzyć wszystkiego dobrego, wytrwałości i niech smutki was 
wszystkich omijają. Chciałbym jeszcze podziękować wolonta-
riuszom pracującym w naszym powiecie jak i Stowarzyszeniu 
Wspierania Osób Niepełnosprawnych Kolonia, z którymi 
współpracujemy oficjalnie i nieoficjalnie. Jeszcze raz dziękuję 
i życzę wszystkim wielu radosnych chwil.”  Po tych oficjalnych 
przemówieniach nastąpiła prezentacja dorobku artystyczne-
go. Bracia Filuciak z ŚDS Sułkowice zaprezentowali utwór M. 
Maleńczuka „Ostatnia nocka”, za wykonanie którego, zdobyli 
I miejsce w Powiatowym Konkursie Wokalnym. Później 
zaprezentowano wiersze Marii Jasek z autorskiego tomiku 
„Nieśmiało szeptane”. Wiersze te czytały jej koleżanki z WTZ 
w Dobczycach. Danuta Dróżdż i Katarzyna Biela, poetki i 
pisarki z WTZ Harbutowice też przedstawiły swoje wiersze. 
Na spotkaniu tym można powiedzieć, że zadebiutował nasz 
kolega Wacek swoimi wierszami 

„Mama” i” Wzgórze”. Swój dorobek zaprezentowała rów-
nież Marta, laureatka konkursu wokalnego z Pcimia. Po 
prezentacji tych utworów na scenę wkroczył a raczej wbiegł 
Piotr Kuba Kubowicz, nasz wieloletni przyjaciel z Piwnicy 
pod Baranami, który zaszczycił nas swoją obecnością. Zaśpie-
wane przez niego piosenki wprowadziły nas w świat ułanów 
i melancholii żołnierskiej. Po tych artystycznych występach 
nastąpiło wręczenie upominków wszystkim uczestnikom 
spotkania. Po tych wszystkich wzruszających chwilach mieli-
śmy jeszcze kilka minut na rozmowę z dawno nie widzianymi 
przyjaciółmi i kolegami, po czym rozjechaliśmy się do swoich 
placówek gdzie czekały nas nasze zajęcia.

Danuta Dróżdż

Serdecznie dziękujemy Pani Danucie za nadesłany tekst
i pozdrawiamy całą społeczność WTZ w Sułkowicach.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy, aby moc Betlejemskiego Żłóbka otaczała Was 

zdrowiem, zrozumieniem i troską, aby wszystko
co przykre, co bolało zabrał odchodzący rok.

Redakcja Carolusa
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

W ten grudniowy przedświąteczny czas uczniowie szkoły 
podstawowej z Sosnowic nie zapomnieli o najbardziej potrzebu-
jących i wzięli udział w akcji Świąteczna Paczka. Dzięki hojności 
darczyńców - uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły, udało 
nam się zebrać niezbędne w każdym domu produkty spożywcze 

ŚWIĄTECZNA PACZKA
„Bo gatym nie jest ten, kto po siada,
lecz ten, kto daje.”

 Jan Paweł II

oraz środki czystości. Przekazane dary w postaci świątecznych 
paczek trafią do rodzin z naszej gminy znajdujących się w cięż-
kiej sytuacji materialnej.

Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy wzięli 
udział w akcji „Świąteczna Paczka” na terenie naszej szkoły. 
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pa-
rafialnym została odprawiona Msza Święta w intencji uczniów klasy I, ich rodziców, 
oraz w intencji całej wspólnoty szkolnej. 8 grudnia to święto patronalne Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich i właśnie w tym dniu najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej SPSK w Ponikwi złożyli uroczyste ślubowanie, m. in., że będą godnie repre-
zentować szkołę katolicką wykonując starannie obowiązki szkolne, naśladując świętych 
patronów. Przyrzekli też pomagać innym, być uczciwymi i dobrymi. Ślubowanie Matce 
Bożej i Jej Synowi złożyli: Amelia Graca, Agnieszka Zaczyńska, Aleksandra Zaczyńska, 
Milena Sikora, Justyna Kalińska, Karolina Wądolna, Karol Kwartnik, Oliwie Leń. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum SPSK w Ponikwi 
pan Marek Pelczar ponownie zawierzył całą wspólnotę szkolną opiece Matki Bożej. Po 
zakończeniu Mszy świętej odbył się, jak co roku, konkurs poezji religijnej. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w szkole.

Uroczyste ślubowanie
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

Za nami kolejna edycja Dekanal-
nego Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
Ministrantów i Lektorów. Tegoroczne 
zawody miały miejsce w sobotę 6 XII 
na hali kalwaryjskiego Liceum im. M. 
Kopernika.

W sumie w zawodach wzięło udział dwa-
naście drużyn, po cztery drużyny w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Dla 
wielu chłopaków była to pierwsza okazja, 
aby móc się zaprezentować na piłkarskiej 
scenie służby liturgicznej dekanatu. Organi-
zatorów niezmiernie ucieszył fakt, że turniej 
wzbudził zainteresowanie całkiem sporej 
liczby kibiców (tak, tak, wiemy że byli nimi 
rodzice bądź rodzeństwo naszych piłkarzy). 

Gdy tylko rozległ się pierwszy gwiz-
dek, zaczęło się również zacięte zmaganie 
drużyn o jak najlepszy wynik. Spośród 
krzyków, oklasków, głosów pretensji, żalu, 
radości i smutku wyłonili się zwycięzcy. W 
kategorii szkół podstawowych zwyciężyli 
chłopcy ze Skawinek, za nimi nasze sokoły 
z Przytkowic, na trzecim ministranci z Kal-
warii, na czwartym z Lanckorony. Kategoria 
gimnazjum zakończyła się z następującymi 
wynikami: pierwsi ministranci z Kalwarii, 
drudzy z Przytkowic, dalej z Lanckorony i 
na czwartym ze Skawinek. Kategoria najstarszych czyli ponad-
gimnazjalna: pierwsze miejsce Barwałd Górny, drugie Skawinki, 
trzecie Kalwaria, czwarte (niestety) Przytkowice. 

Zwycięzcom każdej kategorii wiekowej życzymy powodzenia 
na następnym etapie turnieju – w rejonie, aby godnie reprezento-
wali nasz dekanat na coraz to wyższych szczeblach rozgrywek.

xjg

Turniej
piłkarski
ministrantów
i lektorów

Na zdjęciach: kategoria szkoła podstawowa – dekoracja uczest-
ników, drużyna z Przytkowic ze swoim opiekunem ks. Janem.
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

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

Tegoroczny XIV FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 
2014” za nami i jak co roku przyciągnął wielu uczestników. 

Po trudnych i wyczerpujących eliminacjach stojących na bar-
dzo wysokim poziomie, zwłaszcza w kategorii wokalnej, jest już 
wszystko jasne. 

Marlena Zamorska - uczennica klasy IV Technikum Orga-
nizacji Usług Gastronomicznych ZS CKU im. św. Jana Pawła II 
w Radoczy - okazała się najlepszą wokalistką w swojej kategorii 
wiekowej. 14 grudnia, podczas uroczystej gali w Wadowickim 
Centrum Kultury, otrzymała statuetkę oraz tytuł „TALENT 

2014”. Marlena będzie reprezentować Powiat 
Wadowicki w finale konkursu wojewódz-
kiego. 

Dodajmy jeszcze, że w gronie laureatów 
znalazła się również inna uczennica Zespołu 
Szkół w Radoczy - Karolina Żak z klasy II 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych.

Gratulujemy Marlenie i cieszymy się ra-
zem z nią, życząc kolejnych sukcesów. 

„Góra grosza” w ZSCKU w Radoczy po raz drugi
To już kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Góra 

Grosza”, do której uczniowie Zespołu Szkół CKU 
im. św. Jana Pawła II w Radoczy włączyli się po raz 
drugi. 

Akcję zorganizowała młodzież działająca w 
wolontariacie w dniach 24 listopada - 5 grudnia. 
Dało to uczniom możliwość otwarcia się na dru-
giego człowieka, podjęcia wspólnego działania, 
do którego każdy mógł się przyłączyć i aktywnie 
je wspierać.

W zbiórkę drobnych monet zaangażowały sie 
wszystkie klasy, a najwięcej zebrały:

- Klasa IITŻiGD/TG/TL - 155,31 zł
- Klasa III TMR/TPS - 100,01 zł
- Klasa IV TL/TG - 84,39 zł
- Klasa II TMR/TPS - 82,90 zł
  Łącznie: 968,55 zł.

Wszystkim, którzy nie byli obojętni na los dzieci w trudnej 
sytuacji i wsparli tę akcję, dziękujemy.

„TALENT MARLENY”
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

Przedświąteczna katecheza środowa Jana Pawła 
II poświęcona była bezpośrednim przygotowaniom 
do obchodów uroczystości Bożego Narodzenia oraz 
inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Ojciec 
Święty złożył pielgrzymom życzenia w kilku językach, 
a przed udzieleniem Błogosławieństwa Apostolskiego 
zwrócił się do swoich rodaków, których w Auli Pawła 
VI było ok. 1 500. 

Tradycyjna audiencja środowa odbywa się dziś w liturgicz-
nym i duchowym klimacie Adwentu, pogłębionym jeszcze przez 
bliskie już święta. Nowenna przed Bożym Narodzeniem, którą 
odprawiamy w tych dniach, jest jakby liturgicznym preludium, 
które pomaga nam przygotować się do uroczystych obchodów 

Katecheza środowa Jana Pawła II i Opłatek z Polakami. 22 XII 1999

BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
DLA CZŁOWIEKA 

wielkiego «wydarzenia» sprzed dwudziestu stuleci: wzywa nas, 
byśmy rozważali głębokie prawdy tajemnicy wcielenia i uczynili 
je częścią własnego życia. W bieżącym roku 1999 przygotowuje-
my się do przeżycia Bożego Narodzenia jako momentu niezwy-
kłego: w bliską już Świętą Noc rozpocznie się bowiem Wielki 
Jubileusz Roku 2000, do którego Kościół od dawna przygotowuje 
się z wiarą, co umacnia w nas jeszcze postawę oczekiwania. W 
ostatnich dniach okresu adwentowego liturgia podkreśla to 
oczekiwanie całego stworzenia, jak gdyby po dwóch tysiącach 
lat z nową radością przyjmowało ono nadejście Tego, który w 
doskonalszy jeszcze sposób odtwarza jego pierwotną harmonię, 
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Bywają różne, z Bogiem lub bez Niego. Bywają po-
plątane przez grzech, a przez to zgubne, albo też uda 
się przez pokutę powrócić na tę właściwą. Jedno jest 
pewne, że każdy z nas stanie kiedyś przed Bogiem. 
Warto zatem „prostować” te nasze drogi by prowadzi-
ły do Chrystusa, by były pewne, prawdziwe i dobre. 
Mówił o tym w czasie rekolekcji adwentowych ks. 
Longin Płachta, jezuita, a fragment jednej nauki dru-
kujemy poniżej. 

Ludzkie drogi
Moi kochani, na tej naszej drodze życiowej pojawiają się różni 

ludzie. Opowiedział mi jeden kapelan szpitala tę historię, a ja po-
dzielę się nią z wami. Od dłuższego czasu w szpitalu leżał starszy 
już mężczyzna. Wszyscy go znali. Mówili, że niegdyś był wielkim 
działaczem społecznym, wysoko partyjnym i walczył z Bogiem, z 
Kościołem na wszelkie sposoby. Naśmiewał się przy tym z ludzi 
wierzących. Jego życie było – łagodnie ujmując – dalekie od Pana 
Boga. 

– Ile razy przechodziłem obok tego mężczyzny, kierowałem 

zburzoną przez grzech.
Drodzy bracia i siostry! Już teraz przygotowujmy się do inten-

sywnego przeżycia zbawczego wydarzenia Bożego Narodzenia, 
rozpoczynając z głęboką radością Rok Jubileuszowy. W ubóstwie 
żłóbka kontemplujmy doniosły «fakt» wcielenia: Bóg staje się 
człowiekiem, aby spotkać każdego z nas. Pozwólmy, aby ta wielka 
tajemnica przemieniała nasze życie przez cały jubileuszowy czas 
łaski. Raz jeszcze przeżyjmy wzruszające i porywające doświad-
czenie pasterzy, którzy bez wahania przyjęli Nowinę przyniesio-
ną przez aniołów i pospieszyli uwielbić Zbawiciela, stając się w 
ten sposób pierwszymi świadkami Jego obecności w świecie.

Maryja Panna, która jako pierwsza przygotowała obiecanemu 

Mesjaszowi godne mieszkanie i także dzisiaj ukazuje Go świa-
tu, niech uczy nas otwierać, więcej — otwierać na oścież drzwi 
naszych serc na bożonarodzeniowe orędzie światłości i pokoju. 
Z takimi uczuciami i w klimacie duchowej radości z rychłej już 
inauguracji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, pragnę złożyć każ-
demu z was najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 
Życzliwą pamięcią ogarniam też osoby cierpiące, tych którzy 
muszą znosić dotkliwe konsekwencje wojny i którzy zmagają się 
ze szczególnymi trudnościami. Wszystkim życzę, aby podczas 
zbliżających się świąt mogli zaznać pociechy płynącej z obecno-
ści Zbawiciela, której świadectwem niech będą czyny miłości i 
solidarności.
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Dla Księdza Proboszcza Andrzeja Ogiegły

Moc gorących życzeń Imieninowych, błogosławieństwa Bożego przy czerstwym 
zdrowiu życia najdłuższego. Niech Cię łaskami darzy Bóg, a wszystko

co dobre i wymarzone niech w Twoim życiu będzie spełnione.
Niełatwa jest dorga kapłana, na drodze przeszkód cały zwał,
leczy my prosimy za Cię Pana, by Ci zwycięsko wytwać dał.

Parafianie i Róże Różańcowe

do niego uśmiech i życzliwe słowo – opowiadał ten zaprzyjaź-
niony kapelan. – On zawsze coś mamrotał, przeklinał. Któregoś 
dnia – jak wspomina kapelan – jeden z lekarzy poprosił, żeby 
odwiedzić jeszcze raz tego pacjenta i spróbować mu pomóc, bo 
wszystko wskazywało na to, że niedługo umrze. – Któregoś dnia 
podszedłem do niego i powiedziałem: Proszę pana, każdy musi 
umrzeć – i ja, i pan. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie; 
czy mamy tego świadomość, czy nie; czy o tym myślimy, czy nie, 
jest prawdą, że każdy z nas po śmierci będzie musiał stanąć przed 
Bogiem. Oczywiście, jest On Bogiem miłosierdzia, ale jak mówi 
prawda wiary, jest On również sędzią sprawiedliwym, który za 
dobre wynagrodzi, a za złe ukarze. Niech pan się wyspowiada, 
niech pan się pojedna z Bogiem... Ja panu pomogę; jestem księ-
dzem i to moje zadanie... - Pacjent wówczas w moją stronę puścił 
taką „wiązankę”, że niech Pan Bóg broni. Odszedłem od niego... 
Po paru dniach po udzieleniu Komunii świętych w jego sali usły-
szałem krzyk: Księże, niech ksiądz się zatrzyma! Niech ksiądz nie 
wychodzi! Zatrzymałem się. – O co chodzi? Czym mogę panu 
służyć? – zapytałem. – Niech ksiądz podejdzie do mnie bliżej 
– poprosił. Gdy stanąłem obok jego łóżka, wyszeptał: Proszę 
księdza, ja czuję, że umieram. Z czym ja stanę przed Bogiem? 
Niech mnie ksiądz ratuje! Niech mi ksiądz pomoże! 

Tak sobie pomyślałem: Teraz dopiero bracie zadajesz sobie 
pytanie, z czym staniesz, przed Bogiem, kiedy stoisz nad grobem, 

kiedy czujesz chłód śmierci? Dopiero teraz? Gdybyś zadał sobie 
to pytanie, kiedy byłeś dzieckiem, człowiekiem młodym, to na 
pewno zupełnie inaczej potoczyłoby się twoje życie... I nie mu-
siałbyś teraz przeżywać tego przerażenia, tej trwogi: z czym stanę 
przed Bogiem, co będzie ze mną, co się stanie? To trwoga o to, 
gdzie będę przez całą wieczność... Ale dobrze, że chociaż teraz, 
przed śmiercią, poprosiłeś mnie jako księdza, o pomoc w pojed-
naniu z Panem Bogiem. Ktoś musiał się bardzo za ciebie modlić 
– może ludzie na rekolekcjach lub misjach. Może twoi rodzice, 
którzy już byli u Pana Boga, a będąc blisko Jezusa błagali o twoje 
nawrócenie, o twoje zbawienie. 

Mo kochani, i takie też drogi są w ludzkim życiu jak tego męż-
czyzny. Czasem człowiek kończy drogę bez nawrócenia, bez Pana 
Boga. Jak mówi stare przysłowie: jakie życie, taka śmierć; jaka 
śmierć, taka i wieczność będzie... Moi kochani, może i tutaj są 
tacy ludzie, którzy stoją z dala od Boga, którzy walczą z Bogiem, 
z Kościołem, z krzyżem, z religią, którzy może naigrywają się z 
was, naśmiewają, atakują: „Po co do kościoła!? Po co sobie głowę 
zawracacie kościołem i Mszą świętą? Niedziela jest po to, żeby 
odpocząć, a nie żeby iść do kościoła. Czy wy jesteście mądrzy?”. 
Może tak postępują wasi sąsiedzi, a może syn, córka, wnuki... 
Mogę odpowiedzieć na to jedynie: Ten się śmieje, kto ostatni się 
śmieje. Poczekajmy, bo nigdy nie wiadomo, co przyszłość przy-
niesie....
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

Czcigodny Księże Proboszczu!

Z okazji Twoich Imienin składamy Ci serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwo na 
każdy dzień życia. Niech Pan Bóg darzy Cię zdrowiem i siłą, byś z ochotą i radością nadal 

podejmował liczne dzieła na Jego chwałę i dla dobra wiernych. Niech Maryja – Matka 
kapłanów wyprasza Ci potrzebne łaski i otacza Swą opieką. Szczęść Boże.

Wdzięczni Parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa”

Piotr Kanizjusz urodził się 8 maja 1521 r. w Nijmegen (Holan-
dia) jako syn Jakuba Kanijs, który pełnił w tym mieście urząd 
burmistrza. Młody Piotr już w dzieciństwie zdradzał oznaki 
swojego powołania, gdyż lubił służyć podczas nabożeństw 
liturgicznych i „odprawiać msze” - jak mawiał. Ojciec chciał 
skierować go na studia prawnicze, ale Piotr udał się do Kolonii 
na wydział teologii. Tutaj spędził 10 lat (1536-1546) z wyjątkiem 
jednego roku, kiedy to zatrzymał się na uniwersytecie w Lowa-
nium (1539-1540). Już w czasie studiów nastawiał się Kanizy 
na apologetykę. Dlatego też ze szczególną pilnością studiował 
prawdy atakowane przez protestantów. W roku 1540 zdobył tytuł 
magistra nauk wyzwolonych.

W 1543 r. wstąpił do jezuitów, których św. Ignacy Loyola za-
łożył zaledwie przed 9 laty, w 1534 r. Piotr szybko zaczął cieszyć 
się tak wielkim autorytetem, że nie będąc jeszcze kapłanem, 
trzykrotnie został wysłany do cesarza Karola V, wówczas władcy 
Hiszpanii, Niemiec i Niderlandów (Holandii i Belgii), aby ten 
usunął arcybiskupa Wiednia, elektora Hermana, jawnie sprzy-
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Święty Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła
jającego protestantyzmowi. W roku 1546 Piotr przyjął święcenia 
kapłańskie. Jako znakomity teolog został wezwany przez arcybi-
skupa Worms, kardynała Ottona Truchsess, by mu towarzyszył 
na soborze w Trydencie w charakterze teologa-konsultora (1547). 
Na uniwersytecie w Bolonii uzyskał tytuł doktora teologii. Skie-
rowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napór pro-
testantyzmu.

Przez 30 lat Piotr Kanizjusz niezmordowanie pracował, by za-
bliźnić rany, zadane Kościołowi przez kapłana-apostatę, Marcina 
Lutra. Brał czynny udział we wszelkich zjazdach i obradach doty-
czących tej sprawy. Prowadził misje dyplomatyczne między cesa-
rzem, panami niemieckimi a papieżem. Ułatwiał nuncjuszom pa-
pieskim oraz legatom ich zadania. W wykładach na uniwersytecie 
w Ingolstadcie wyjaśniał ze szczególną troską zaatakowane praw-
dy, wykazywał błędy nowej wiary. Był wszędzie, gdzie uważał, że 
jego obecność jest potrzebna dla Kościoła. Jego misji sprzyjało 
to, że cesarzem był wówczas Ferdynand I (1566-1569), wychowa-
nek jezuitów, któremu sprawa katolicka leżała bardzo na sercu.
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

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

Już zupełnie oficjalnie możemy powiedzieć, że VII Kadencja 
2014-2018 Samo-rządu Gminy Spytkowice została rozpoczęta. 
Stało się w sobotę 29 listopada. Uroczystą Sesję Rady Gminy po-
przedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Spytkowicach na 
którą zostali zaproszeni wszyscy samorządowcy i goście. W krót-
kiej homilii Proboszcz Parafii ks. Józef Piwowarski przypomniał, 
że praca samorządowca jest przede wszystkim służbą trudną i 
wymagającą. Rozpoczynając nową kadencję nie wiadomo tak do 
końca jakie wyzwania nale-ży podjąć, 
jakie problemy rozwiązać. Często nale-
ży dokonywać wyboru by jak najlepiej 
i uczciwie wypełnić powierzony przez 
mieszkańców mandat zaufania. A na 
koniec trzeba zdać relację wyborcom, 
z tego co się zrobiło i dość często odpo-
wiedzieć, dlaczego pozostałych spraw 
nie udało się załatwić. Dlatego w tej 
pracy w szczególny sposób potrzebna 
jest Boża pomoc i wsparcie.

Kadencja 2014-2018 - Samorządu 
Gminy Spytkowice rozpoczęta

O godzinie dziesiątej w Wiejskim Domu Kultury w Spyt-
kowicach rozpoczęła się Sesja inauguracyjna Rady Gminy. Do 
momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Se-sję popro-
wadził najstarszy wiekiem, obecny na Sesji Radny - Pan Marian 
Szewczyk z Ba-chowic. To On miał przyjemność powitać przyby-
łych na Sesję: Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana, Przewod-
niczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Helenę Mamoń wraz 
z Za-stępcą Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Panią 

Haliną Pióro; nowo- wybranego Rad-
nego Powiatu Wadowickiego - Radne-
go Gminy Spytkowice w poprzedniej 
kadencji Pana Ryszarda Mroza, a także 
Sołtysów Sołectw, przedstawicieli du-
chowieństwa i organizacji pozarządo-
wych, Kierowników Referatów Urzędu 
Gminy i pozostałych osób przybyłych 
na Sesję.

Obrady Sesji rozpoczęły się uczcze-
niem minutą ciszy zmarłego w tym 

W 1556 roku św. Ignacy mianował Piotra pierwszym prowincja-
łem nowo utworzonej prowincji niemieckiej, która liczyła wów-
czas zaledwie 3 domy: w Ingolstadcie, w Wiedniu i w Pradze. Pod 
rządami Kanizego w latach 1566-1569 powstało 5 kolejnych kon-
wentów: w Monachium, w Innsbrucku, w Dillingen, w Trynau i 
w Hali (Tyrol). Nadto powstała w północnych Niemczech druga 
prowincja. W 1558 r. Piotr odbył krótką podróż do Polski (Kra-
ków, Łowicz, Piotrków Trybunalski), towarzysząc nuncjuszowi 
Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Hozjusza. 

Największą wszakże sławę Piotr Kanizy zyskał sobie pismami. 
Do najcenniejszych należą te, które wyszły z jego praktycznego, 
apologetycznego nauczania. Są to Katechizm Mały, Katechizm 
Średni i Katechizm Wielki, przeznaczone dla odbiorców o róż-
nym stopniu przygotowania umysłowego. Katechizmy Piotra w 

ciągu 150 lat doczekały się ok. 400 wydań drukiem. Nie mniej 
wielkim wzięciem i popytem cieszyło się potężne dzieło św. Ka-
nizego Summa nauki katolickiej, na którą złożyły się jego wykła-
dy, dyskusje i kazania. Dzieło to stało się podstawą do wykładów 
teologii na katolickich uniwersytetach i do kazań.

Ostatnie lata życia spędził Piotr Kanizy we Fryburgu Szwaj-
carskim (1580-1597). Zmarł tam 21 grudnia 1597 roku. Zaraz po 
jego śmierci Niemcy, Austria i Szwajcaria rozpoczęły starania o 
jego kanonizację. Jeszcze za jego życia ukazał się jego pierwszy 
żywot, napisany przez o. Jakuba Kellera. Aktu beatyfikacji doko-
nał dopiero w 1864 roku papież Pius IX, a do katalogu świętych 
i doktorów Kościoła wpisał go uroczyście papież Pius XI w 1925 
roku. 
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roku wie-loletniego Sołtysa Spytkowic 
Pana Stefana Szymochę. Następnie 
Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej wraz z Zastępcą przedsta-
wiły informację na temat prac Gmin-
nej Komisji Wyborczej oraz wręczyły 
zaświadczenia nowo- wybranym Rad-
nym Rady Gminy.

Tak jak w poprzednich latach, w 
obecnej kadencji Rada Gminy Spyt-
kowice liczy piętnastu Radnych. Po 
przeprowadzonych w dniu 16 listo-
pada wyborach są nimi: Pani Lucyna 
Kozak, Pan Marian Szewczyk, Pan 
Arkadiusz Stańczyk - z Bachowic, 
Pani Grażyna Stańczyk z Miejsca, 
Pan Stanisław Maślona z Półwsi, Pani 
Katarzyna Stakłosa, Panowie: Andrzej 
Podolski, Krzysztof Gierek, Marian Ryba - z Ryczowa oraz ze 
Spytkowic Panowie: Jerzy Piórowski, Krzysztof Byrski, Marcin 
Berniak, Marek Gajo-wy, Adam Chodacki, Zbigniew Malaga. Po 
otrzymaniu zaświadczeń o wyborze na Radnego wszyscy Radni 
złożyli ślubowanie, którego rotę odczytał najmłodszy obecny na 
Sesji Radny Pan Marek Gajowy. Następnym punktem porządku 
obrad był wybór Przewodni-czącego i Zastępców Przewodniczą-
cego Rady Gminy. Po przeprowadzeniu całej wymaganej prawem 
procedury w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy 
został Pan Jerzy Piórowski - gratulujemy tym bardziej, że Pan 
Jerzy funkcję Przewodniczącego pełnił również w poprzedniej 
kadencji. Jego zastępcami - również ponownie zostali Panowie: 
Marian Szewczyk i Marian Ryba. Doświadczenie w pracy Rady 
Gminy wspomnianych Radnych dobrze rokuje na przyszłość.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej prze-
kazała informację nt wyboru Wójta Gminy Spytkowice i wręczy-
ła Zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Panu Mariuszowi 
Krystianowi, który również złożył ślubowanie.

Swoje pierwsze wystąpienie Wójt Gminy rozpoczął od po-
dziękowania wszyst-kim, uczestniczącym w wyborach, a na ręce 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Helenie Ma-
moń przekazał podziękowania dla osób pracujących w Gminnej 
Komisji i w Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Następnie Wójt odniósł się do sytuacji, która miała miejsce w 
okresie wybor-czym: „Nigdy wcześniej w naszej historii nie zda-
rzyło się, że 12 kandydatów na Radnych było jeszcze przed głoso-
waniem pewnych swojego wyboru. Ten fakt wzbudzał ogromne 
zain-teresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. Różnie go 
interpretowano i komentowano. Ja jestem jednak pewien, że de-
cydujący wpływ na tą sytuację miała praca Rady Gminy i Wójta 

w poprzedniej kadencji. Rozmach in-
westycyjny, kulturalny i społeczny dał 
obraz sku-tecznego i merytorycznego 
samorządu, który pracuje, a nie szuka 
kłótni, który rozwiązuje problemy, a 
nie szuka osobistych korzyści, który na 
pierwszym planie stawia zawsze Miesz-
kańca, a nie zajmuje się lansowaniem 
określonej grupy osób i ich poglądów, 
który podejmuje rzeczowe i rozsądne 
decyzje, a nie szuka poklasku i taniej 
popularności. Taki sposób sprawowa-
nia władzy zbudował markę naszego 
samorządu. Gratuluję każdemu z Was z 
osobna wyboru i piastowania zaszczyt-
nej funkcji Radnego Rady Gminy 
Spytkowice. Starto-waliście z różnych 
Komitetów Wyborczych, ale od dziś je-
steście jedną Radą Gminy. VI kadencja 

samorządu Gminy Spytkowice wypracowała modelowy wręcz 
przykład współpracy Rady z Wójtem. Mam nadzieję, że ta współ-
praca będzie kontynuowana również w tej kadencji, z korzyścią 
przede wszystkim dla Mieszkańców naszej Gminy. Pamiętajmy: 
zgoda buduje, niezgoda rujnuje! Rozejrzyjmy się dookoła, tam 
gdzie istotą pracy samorządu jest konflikt, kłótnie i wybujałe am-
bicje, tam nie ma rozwoju, tam marnowane są szanse, tam samo-
rząd jest dla władzy, a nie dla obywateli. A Gmina to Mieszkańcy! 
Gmina to Miesz-kańcy! Pamiętajmy o tym podejmując wszystkie 
decyzje przez najbliższe cztery lata.” Wójt przedstawił również 
zadania do realizacji na najbliższe 4 lata- przede wszystkim:

 - Budowę Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym 
w Spytkowicach,

 - Budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie,
 - Rewitalizację „starej” Szkoły Rolniczej w Bachowicach ce-

lem utworzenia Muzeum Regionalnego im. ks. Franciszka Gołby 
i O. Rudolfa Warzechy,

 - Budowę Domu Kultury w Miejscu,
 - Budowę zaplecza sportowego dla WKS Victoria w Półwsi,
a także gruntowne remonty ZSP w Spytkowicach, Ryczowie 

i Bachowicach, które „ na wiele lat zmienią komfort i warunki 
nauczania w naszych szkołach.” Kończąc swoje wystąpienie Wójt 
Gminy powiedział: „Wszystkim Mieszkańcom pragnę złożyć 
serdeczne podziękowania za udział w wyborach samorządo-
wych. Szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce tych, 
którzy wsparli moją kandydaturę na Wójta Gminy. 93 % poparcia 
to ogromny sukces, to jeden z najlepszych wyników w historii 
wyborów samorządowych w Małopolsce w ostatnich ponad dwu-
dziestu latach. Te 3065 głosów daje mi mocny i trwały mandat do 
pełnienia tej zaszczytnej funkcji - Wójta Gminy Spytkowice. Je-
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

stem pewien, że wspólnie z Radą Gminy i pracownikami Urzędu 
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy, jesteśmy w stanie zrobić 
wiele dobra. Niech naszym mottem na najbliższe cztery lata będą 
słowa Henrego Forda: „Połączenie sił to początek, pozostanie ra-
zem to postęp, wspólna praca to sukces”. Boże, błogosław Gminę 
Spytkowice i jej Mieszkańców!”

Po wystąpieniu Wójta przyszedł czas na oficjalne gratulacje 
i kwiaty od uczestników Sesji. Po przerwie na gratulacje Radni 
powrócili do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Prze-

strzegając przyjętych prawem procedur dokonano wyboru człon-
ków Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Sportu i Społecznych, a także Komisji Budżetu i Infrastruktury. 
Po ukonstytuowaniu się członkowie Komisji ze swojego grona 
wybrali Przewodniczących i ich Zastępców. Składy osobowe 
wspomnianych Komisji przedstawiamy na naszej stronie inter-
netowej w zakładce „Rada Gminy”.

Ostatnia audiencja generalna w 2004 r. odbyła się 
w Auli Pawła VI 29 grudnia. W swojej katechezie Jan 
Paweł II mówił o znaczeniu zbawczym wydarzeń nocy 
betlejemskiej. Oto treść tej katechezy.

«Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców [naszych] przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1, 1-2). Te słowa, które roz-
poczynają List do Hebrajczyków, nabierają szczególnej wymowy 
w okresie Bożego Narodzenia. W świętą noc Bóg skierował do 
ludzi wszystkich epok i zakątków świata swoje ostateczne Słowo 
zbawienia. Jednorodzony Syn Ojca stał się człowiekiem i za-
mieszkał pośród nas. W ten sposób zakończyło się oczekiwanie 
na zapowiedzianego przez proroków Mesjasza. Liturgia tego 
okresu poświęcona jest w całości medytacji i zgłębianiu tajem-
nicy Wcielenia.

Ostatnia Audiencja generalna
Jana Pawła II

Zatrzymajmy się przed szopką! W tym tradycyjnym obra-
zie Bożego Narodzenia «odwieczny i wszechmocny Stwórca» 
przemawia do nas przez Syna, Pana wszechświata, który stał się 
dzieckiem, by spotkać człowieka. Jako pierwsza przyjęła Je i uka-
zała światu Dziewica Maryja. Obok Niej stoi Józef, powołany, by 
jak ojciec być opiekunem Odkupiciela.

Scenę dopełniają rozradowani aniołowie, którzy głoszą 
«chwałę Boga» i «pokój ludziom» (Łk 2, 14), oraz pasterze 
— przedstawiciele prostych i ubogich mieszkańców ziemi. Za 
kilka dni dołączą do nich Trzej Królowie przybyli z daleka, by 
oddać pokłon Królowi wszechświata.Liturgia okresu Bożego 
Narodzenia zachęca nas, byśmy pełni radości spieszyli do groty 
betlejemskiej na spotkanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawicie-



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

21 grudnia 201454 

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

 5521 grudnia  2014

Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

8 XII – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny - to Święto Patronalne Stowarzy-
szenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Obchody rozpoczęły się o godz. 8.00 uroczystą Eucharystią, w 
czasie której uczniowie klasy I szkoły podstawowej ślubowali ko-
chać Boga i Ojczyznę, wypełniać swe szkolne obowiązki i godnie 
reprezentować szkołę katolicką. W czasie Mszy św. odnowiono 
także akt oddania Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego 
Gimnazjum SPSK im. bł. Jana Pawła II szkoły Matce Najświęt-
szej.

Dalsza część święta patronalnego miała miejsce w szkole. Kla-
sa I pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Suligi przygotowa-
ła uroczysty występ. Zgodnie ze szkolnym obyczajem – zostali 
pasowani na uczniów. Obrzędu tego dokonała dyrektor szkoły p. 
Dorota Pelczar.

Święto Patronalne SPSK
w Katolickiej Szkole
w Stanisławiu Górnym

la: «Pójdźcie, wierni! Pójdźcie, oddajmy pokłon Panu Jezusowi!» 
Otwórzmy Mu bramy naszych serc, by nam towarzyszył teraz i 
przez cały rok, który wkrótce się rozpocznie.

Na uwagę zasługuje tu podkreślenie przez Jana Paweła II tego 
że: «wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do 
ojców [naszych] przez proroków, a w tych ostatecznych dniach 
przemówił do nas przez Syna». Oczywiście to Słowo, wyraziło się 
na sposób ludzki, w ludzkim słowie i jest wiernym obrazem du-
chowej rzeczywistości Ofiary Odkupieńczej Chrystusa przygoto-

wywanej według woli Ojca, który posłał na świat swojego jedyne-
go Syna, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Zatem do nas wierzących przemawiają nie tylko wieki 
nasycone wiarą sług Bożych, ale przede wszystkim żywą obecno-
ścią Chrystusa pochylonego nad ludzkim losem, bo sam zechciał 
tego losu zakosztować aż do śmierci i to śmierci krzyżowej.
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - jako 
Inwestor oraz Polskie Linie Kolejowe S.A. - jako przyszły Użyt-
kownik, a także firma SKANSKA S.A - jako Wykonawca zapro-
sili 12 grudnia 2014 r. przedstawicieli lokalnych samorządów 

Otwarcie linii kolejowej 
Stryszów - Zembrzyce

oraz dziennikarzy na uroczyste otwarcie linii kolejowej nr 97 
biegnącej między Stryszowem a Zembrzycami. Uroczyste prze-
kazanie inwestycji do użytkowania odbyło się na przystanku 
kolejowym w Zembrzycach, w trakcie postoju pociągu specjal-
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M��� 
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K������� 
9:30, * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768)

Początkowo po kolędzie, niosąc Dobrą Nowinę, iż narodził się 
Pan Jezus, chodzili wyłącznie przedstawiciele płci męskiej, za-
równo bardzo młodzi chłopcy, młodzież, jak również mężczyźni. 
Dziewczynki zaczęły kolędowanie dopiero w latach powojen-
nych. Najczęściej kolęduje się w Wigilię, w św. Szczepana, w 
Sylwestra, w Nowy Rok i w Trzech Króli. Kolędnicy wraz ze sobą 
mają kulę lub gwiazdę. Wykonane są one z kolorowych papie-
rów, które naklejane są na drewniany szkielet. Kula symbolizuje 
glob ziemski. Gwiazda nawiązuje do gwiazdy betlejemskiej. W 
ich wnętrzu pierwotnie znajdowała się świeca, później żarówka 
pobierająca energię z baterii, które je oświetlają. Niesione są przez 
kolędników na drągu i obracane w czasie śpiewu kolęd ręcznie, 
albo przez korbkę. Kolędnicy przebierali się za postacie jasełkowe 
m. in.: w Anioła, Śmierć, w Diabła, Heroda. Towarzyszył im też 
niejednokrotnie Turoń.

Dawniej chodzono po kolędzie z tzw. szopką kukiełkową wy-
konaną z drewna. Kukiełki drewniane ubrane były w stroje ze 
szmat i z papieru. Kolędnicy najpierw śpiewali kolędy przed do-
mem gospodarzy. Następnie zapraszani byli do izby domu i tam 
poruszali kukiełkami znajdującymi się w szopce oraz recytowali 
określone role przede wszystkim związane z Narodzeniem Jezusa 
w stajence, z pokłonem pasterzy, wizytą Trzech Króli, Diabłem 
zabierającym Heroda do piekła. Obecnie szopki przedstawiają 
najczęściej nieruchomą stajenkę betlejemską.

Pierwsze jasełka, czyli inscenizacje poświęcone narodzeniu 
Jezusa, zostały wprowadzone przez św. Franciszka z Asyżu. 
Zakonnik ten w oświetlonej pieczarze umieścił żłób dla bydła z 
sianem, osła oraz woła. W takiej scenerii, odprawiał mszę świętą 
i opowiadał wiernym o Bożym Narodzeniu. W Polsce jasełka 
pojawiły się w XIII wieku. Przedstawiano je najpierw w klasz-
torach, przy czym pierwszym propagatorem jasełek był zakon 

KOLĘDNICY, JASEŁKA, 
PRZEBIERAŃCY
franciszkanów, później w bursach akademickich, na rynkach 
miast, w świątyniach, w pomieszczeniach przykościelnych oraz 
bezpośrednio w domach mieszkańców wsi i miast.

Wspomnieć należy również o przebierańcach, którzy nawią-
zują najprawdopodobniej do kultu płodności, daru życia i magii. 
Chłopcy występują z maskami zwierzęcymi przedstawiającymi: 
turonia, kozę, konia, niedźwiedzia, bociana, koguta. Zwierzęta 
te symbolizują siłę, zdrowie, energię życiową, płodność. Razem 
z nimi w widowiskach występują inne postacie takie jak: Dziad, 
Cygan, Baba, Pasterz. Młodzieniec odgrywający np. rolę turonia 
jest przykryty płachtą, czasem skórą. W rękach trzyma na kiju 
głowę zwierzęcia z ruchomą dolną częścią. Turonia takiego 
prowadzą Baba, Cygan, Pasterz. Jest on bardzo niesforny, gdyż 
zazwyczaj wyrywa się swojemu opiekunowi, płata mu figle, za-
czepia szczególnie dziewczyny oraz kobiety oglądające przedsta-
wienie. Prowadzący turonia co prawda stara się bardzo, aby go 
poskromić, ale czynność ta zwykle okazuje się nieskuteczna, co 
z kolei prowadzi do prezentacji scen żartobliwych. W Makowie 
Podhalańskim i okolicach nawiązuje się do magicznych funkcji 
tego typu spotkań. Twierdzić tak można na podstawie jednej z 
przyśpiewek, słynnej w naszym regionie: „Ka turonek chodzi, 
Tam się chlebuś rodzi.”

Dziś niektóre z opisanych tradycji i obrzędów ludowych zani-
kły lub zanikają, albo są obecne w znacznie uproszczonej formie. 
Tradycję kolędowania i jasełek do dziś podtrzymują m. in. : szko-
ły, domy kultury, zespoły regionalne, grupy dzieci , młodzieży i 
dorosłych. Są one swoistym elementem folkloryzmu i stanowią 
formę teatru prezentowaną na kolędniczych oraz jasełkowych 

nego /kursującego w tym dniu dwukrotnie na trasie Sucha B. 
– Stryszów – Sucha B./ 

 Inwestycję wykonał KOLDROMOST SKANSKA S.A. Całość 
prac kosztowała 514,4 mln zł. Nowy, blisko 10 km odcinek, prze-
biega wzdłuż wschodniego brzegu powstającego Jeziora Muchar-
skiego - biegnąc po czteroprzęsłowym 
moście w Dąbrówce (234 m) oraz po 
siedmioprzęsłowym (400 m) w Ze-
mbrzycach. Obydwa mosty stanowią 
jeden z najciekawszych obiektów bu-
dowlanych oddanych w tym roku do 
użytku w skali całego kraju.

 Aby wybudować tor należało na 
dnie przyszłego zbiornika usypać 
tzw. nasyp hydrotechniczny, którego 

szerokość i należyte promienie łuków spełniają wymagania go-
dziwej prędkości przejazdu pociągów. Ogromna masa nasypu 
stanowi także tzw. przyporę geologiczną i skutecznie podpiera 
23 z 74 osuwisk zewidencjonowanych w sąsiedztwie przyszłe-
go zbiornika. Na tym krótkim, dziewięciokilometrowym od-
cinku, wybudowano dwa potężne mosty kolejowe. Większy z 

nich, siedmioprzęsłowa konstrukcja 
łukowa w Zembrzycach na Skawie, 
jest największym mostem kolejowym 
wybudowanym dziś w Polsce. Równo-
legle do torów zbudowana została droga 
otwierająca dogodną komunikację 
samochodową na kierunku Stryszów 
- Zembrzyce.
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

Próżna ufność w marmurze,
Próżna i w żelezie,
To trwa do skonu świata,
Co na papier wlezie. 
(Wacław Potocki)

Drodzy Parafianie Tarnawy Dolnej!

Za pośrednictwem jednego z moich korespondentów otrzy-
małem z muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju słowa 
siedemnastowiecznego poety. Tak się składa, że autor napisał je 
gęsim piórem właśnie w tym czasie, gdy została erygowana moja 
rodzinna parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ślemie-
niu, czyli przeszło 340 lat temu.

Dowcipny Korespondent, a zarazem pasjonat i kolekcjoner 
wiecznych piór (,,pióroman”) dobrze wie, że poszukuję starych 
zapisków, z których wyłaniają się zapomniane sylwetki herbo-

VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT
(słowa ulatują, co pisane pozostaje)

wych kolatorów, kapłanów i parafian. Osoby te wydobywam z 
mroków historii na światło dzienne w dwutygodniku ,,Nad Sołą 
i Koszarawą” oraz w tygodniku ,,U Źródła Jasnej Górki”, a ostat-
nio w Waszym ,,Carolusie”.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku pragnę 
przekazać, być może niemodne i nietypowe życzenia: 

Oby lektura tych periodyków dała każdemu odrobinę przyjem-
ności, pokrzepiła na duchu i utwierdzała w przekonaniu, że życie 
mimo wszystko jest piękne. Trzeba je tylko w sposób urozmaicony 
zagospodarować. Najlepiej w to, co nas pasjonuje, co lubimy naj-
bardziej… 

 Podziwiam ks. Henryka Młynarczyka z Radoczy za jego 
działalność wydawniczą. Na emeryturze dobrze wykorzystuje 
swój redaktorski zmysł, umiejętnie organizując kronikarskie 
informacje z wielu parafii ziemi wadowickiej. Cenię takie osoby, 
które potrafią wygospodarować odrobinę czasu, aby przelać swo-
je uczucia na kartkę papieru… 

festiwalach i przeglądach, a także na innych spotkaniach np. 
szkolnych czy parafialnych. Cieszą się one wielką popularnością, 
o czym świadczy gromadzenie się dużej publiczności, aby kolejny 
raz przeżyć tak wspaniałe wydarzenie jakim było narodzenie 
Jezusa.

Kazimierz Surzyn
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Okres świąteczny 
to m.in. czas refleksji 
i podsumowań, więc i 
ja spoglądam z nutką 
sentymentu na mijający 
adwent.

W pierwszą niedzielę 
(30 listopada) odpra-
wiałem Msze Święte w 
rodzinnym Ślemieniu 
oraz uczestniczyłem z 
ks. proboszczem Tade-
uszem Augustynkiem w 
uroczystości odpustowej 
ku czci św. Andrzeja 
Apostoła w Gilowicach. 
Wśród ok. 35 kapłanów 
był także znany Wam 
ks. infułat Władysław 
Fidelus (rodem z Ze-
mbrzyc), kolega roczni-
kowy śp. ks. Zdzisława 
Stypuły i mój.

W drugą niedzielę ad-
wentu (7 grudnia) spra-
wowałem Mszę św. w 
opactwie Montecassino 
w koncelebrze z bisku-
pem polowym Józefem 
Guzdkiem i jego sekre-
tarzem ks. pułkowni-
kiem Zbigniewem Kępą 
(fot. 1). Po Eucharystii 
kilka delegacji złożyło 
wieńce przy grobie gen. 
Władysława Andersa 
na Polskim Cmentarzu 
Wojskowym. Miałem 
zaszczyt towarzyszyć 
kombatantom wraz z 
prof. Zbigniewem Pola-
kiem z Koszalina i mec. 
Rafałem Majkutem z 
Warszawy (fot. 2).

W trzecią adwentu 
(14 grudnia) zwaną 
,,niedzielą radości” mia-
łem szczęście odprawiać 
Msze Święte w Tarna-
wie Dolnej zastępując 
Waszego ks. dziekana 
Zbigniewa Piwowara 
spędzającego urlop u swojej rodziny w Toronto (Kanada). W 
kazaniach pozwoliłem sobie m.in. na refleksję o ładnie organizo-
wanych na świecie przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia 
już od początków grudnia. Cóż z tego jak czasem zapomina się 
o Jubilacie, Którego urodziny obchodzimy. Poparłem to opo-
wiadaniem zaczerpniętym z rozmowy z ks. Romanem Krekorą, 
nowym rektorem kościoła na Kahlenbergu.

Czas do czwartej niedzieli (21 grudnia) wypełniły spowiedzi 
w parafiach dekanatu suskiego. I tak we wtorek w Lachowicach, 
w środę w Krzeszowie, w czwartek w Zembrzycach i Marcówce, 
w piątek w Stryszawie Dolnej i Ślemieniu, a w sobotę w Suchej 
Beskidzkiej. Po drodze były też spotkania opłatkowe. 

Ks. Andrzej Targosz
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Kościółek w Tłuczani odzyskuje dawną świetność 
350-letni zabytkowy drewniany kościółek w Tłuczani 
przeżywa swoje „odrodzenie”. Kiedyś samotny, opusz-
czony powoli popadający w ruinę, dzisiaj wzbudza co-
raz większe zainteresowanie.

Odrodzenie kościółka w Tłuczani
Piszą o nim w prasie, jest pokazywany w telewizji, cieszy się 

dużą liczbą zwiedzających. 
Jednakże nic nie dzieje się bez przyczyny.
Od 2013 roku rozpoczęto prace konserwatorskie mające na 

celu uratowanie tego cennego zabytku przed zawaleniem. W 
ubiegłym roku wykonano ustabilizowanie posadowienia bu-
dynku – fundamentów; podbudowę węzłów, oraz wyprostowano 
konstrukcję ścian.

Jednakże w dalszym ciągu zabytkowy kościółek groził zawa-
leniem z uwagi na przeciekający i podziurawiony dach. Dzisiaj 
wizja zawalenia się kościółka odeszła w niepamięć. W bieżącym 
roku nie tylko wyremontowano dach i sygnaturkę - pokryto 
drewnianym gontem, ale także zrekonstruowano południową 
kruchtę (tzw. „babiniec”) i ganek nad kruchtą zachodnią oraz 
odnowiono drewnianą elewację.

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 543 984 złotych. Zo-
stał on sfinansowany z następujących źródeł:

- dotacje od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
280000 złotych,

- dotacje Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Za-
bytków 101 000 złotych,

- dotacje z budżetu 
Gminy Brzeźnica - 100 640 
złotych,

- środki własne Społecz-
nego Komitetu Ratowania 
Kościółka w Tłuczani 62 
344 złotych.

Drewniany kościółek w 
Tłuczani powoli zmienia 
swój wizerunek, nie jest 
już zaniedbanym grożą-
cym zawaleniem obiektem, 
ale pięknym odnowionym 
zabytkiem architektury 
drewnianej, oraz cennym 
świadectwem naszej kultu-
ry i historii.

www.brzeznica.pl
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

6 grudnia to wyjątkowy dzień, który kochają szcze-
gólnie dzieci. W tym dniu bowiem otrzymują oczeki-
wane prezenty od Świętego Mikołaja. Pomimo braku 
białego śniegu w piątkowy wieczór (05.12) do Ośrod-

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DZIECI
W OŚRODKU KULTURY GMINY TOMICE

ka Kultury Gminy Tomice, jak co roku punktualnie 
zawitał Mikołaj wraz ze swoją świtą. Czas oczekiwania 
na miłego gościa wypełniony został wieloma atrakcja-
mi oraz kosztowaniem „mikołajkowego tortu”.
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

Wyznacznikiem chrześcijaństwa 
jest miłość 

I właśnie te święta Bożego Narodzenia objawiają ją 
w pełni. Bóg przychodzi do swego ludu, by z nim być, 
by obdarować Go miłością, by przynieść radość, uko-
jenie, by zbawić go. O tej miłości Boga do człowieka, 
ale i o wypełnianiu Jego woli w naszym życiu – czyta-
my w poniższym fragmencie kazania odpustowego ku 
czci św. Mikołaja, wygłoszonego w pierwszą niedzielę 
grudnia. 

Spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że właściwie to z 
modlitwy „Ojcze nasz” powinno się wykreślić: „Bądź wola Two-
ja”. Bo ta wola jest jakaś taka trudna, jakaś nie do uniesienia, tak 
wbrew naszemu rozumowaniu... A przecież Jezus zapewnia nas, 

Dzieci przywitały Mikołaja radośnie: tańcem, wierszami i 
piosenkami. Licznie zgromadzona widownia chętnie oglądała 
spektakl teatralny pt. „W pracowni Świętego Mikołaja” w wyko-
naniu aktorów ze studia Prym ART. Dzieci dowiedziały się, że 
stary kredens jest miejscem, gdzie znajduje się wyjątkowa pra-
cownia, 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 boha-
terów, 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 Gmi-
ny Tomice w przyszłym roku - o ile wszyscy będą grzeczni. Miło 
spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia z Mikołajem.



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

21 grudnia 201462 

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

 6321 grudnia  2014

że przez cały czas jest w naszym życiu i chociażby ta wola po 
ludzku wydawałaby się taka ciężka, naznaczona była cierpieniem, 
Jezus mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończe-
nia świata, nie opuszczam was, do Mnie przychodźcie”. Jan Paweł 
II powiedział: Jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa w wierze i 
albo masz wersję Chrystusową w swoim życiu jako chrześcijanin, 
albo jesteś poza chrześcijaństwem, nawet jeśli chodzisz do ko-
ścioła, nawet jeśli uczestniczysz w Mszach świętych. 

Ktoś powie: „ja się z tym nie zgadzam; to powinno być ina-
czej”. Pomyśl sobie, że jeśli z przepisanej przez lekarza kuracji 
wykreślisz pewne leki, bo tobie nie smakują, to jaka jest szansa 
na to, że ta skrócona przez ciebie kuracja naprawdę cię wyleczy? 
Podobnie jest z wybiórczym traktowaniem woli Bożej. Chrze-
ścijaństwo w wersji innej niż Chrystusa nie zbawia nas. Pismo 

święte pisze bardzo klarownie, że grzech jest grzechem i nie 
wolno postępować względem niego kompromisowo. Sam Jezus 
w Piśmie świętym mówi, że jeżeli się pogubisz, jeżeli upadniesz, 
to zawsze możesz jeszcze swoje życie zmienić, zawsze możesz 
przyjść do Niego, bo On ciebie nie pozostawi. 

Wyznacznikiem chrześcijaństwa jest miłość. Chrystus 
wszystkie swoje słowa, wszystkie nauki wygłosił w jednym tylko 
celu – bo nas kocha, bo chce nas zbawić. Jezusowi na każdym z 
nas zależy i nie chce, by ktokolwiek z nas się zatracił i poszedł 
na potępienie. Apostołowie, którzy krok w krok chodzili za Je-
zusem, widzieli Jego cuda, doświadczali Jego mocy, mocy Jego 
słowa też byli małej wiary. Ale mieli odwagę, by poprosić Chry-
stusa: „Panie, przymnóż nam wiary!”. Tak samo my, którzy przy-
chodzimy do kościoła i słuchamy słów Pana Jezusa, słuchamy o 

Jego cudach i Jego mocy, miejmy 
śmiałość powiedzieć: „Moja wia-
ra jest słaba. Umocnij mnie...”. 
A bardzo często chcemy sami, 
moi kochani, nasze przeróżne 
życiowe problemy rozwiązywać. 
Chcemy to czynić bez Pana 
Boga. I te przez nas wypisywane 
recepty i kuracje pognębiają nas 
tylko jeszcze bardziej, gubią nas. 
Przecież Jezus ma ten piękny 
tytuł: „Doradca Przedziwny, 
Bóg Mocny”. Będziemy te tytuły, 
imiona często w czasie Adwentu, 
a później Bożego Narodzenia 
przywoływać. 

Jezus mówi: Nie przyszedłem 
do ludzi mocnych, ale do ludzi 
słabych. Nie po to, aby tych lu-
dzi słabych potępić, poniżyć, ale 
żeby ich zbawić. Im człowiek 
bardziej poniżony, bardziej cier-
piący – a przecież każdy z nas 
przeróżne rany i ciężary nosi w 
swoim sercu – tym większe ma 
- według słów Chrystusa – prawo 
do Jego miłosierdzia. Po to Pan 
Jezus przyszedł... Jest w stanie 
dotknąć rzeczy nawet najbar-
dziej upokarzających w życiu 
człowieka. Tak jak dotknął cho-
ciażby zmarłego Łazarza. Kiedy 
przyszedł, siostry powiedziały: 
Panie, gdybyś Ty był tu wcze-
śniej, on by nie umarł... Jezus 
odpowiedział: Przecież Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. 
Otwórzcie pieczarę. – Panie, nie, 
bo on już cuchnie! – Dla Mnie 
nie ma rzeczy niemożliwych! 
- i Jezus wskrzesza Łazarza. 
Wskrzesza to, co „cuchnie”, co 
już rozłożone, co – zdawałoby 
się – beznadziejne. Wystarczy, 
abyśmy Mu uwierzyli. 

Cdn.
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

Z życia szkoły podstawowej w Woźnikach
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

Pasterka w Bazylice św. Piotra

W Boże Narodzenie 2003 r. Jan Paweł II jak każ-
dego roku celebrował Mszę św. o północy w Bazylice 
Watykańskiej. «W bezbronnym, słabym Niemowlęciu 
— powiedział w homilii do tysięcy zgromadzonych 
wiernych — kwilącym w ramionach Maryi, ‘ukazała 
się (...) łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim 
ludziom’».

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 5). 
W słowach proroka Izajasza, które usłyszeliśmy w pierwszym 
czytaniu, zawarta jest prawda Bożego Narodzenia, którą tej nocy 
razem jeszcze raz przeżywamy .Rodzi się Dziecię. Na pozór jedno 
z wielu dzieci na świecie. Rodzi się Dziecię w stajni betlejemskiej. 
Rodzi się zatem w warunkach skrajnej nędzy — ubogie wśród 
ubogich. Jednak Ten, który się rodzi, jest «Synem» w pełnym tego 
słowa znaczeniu: Syn został nam dany». To Dziecię to Syn Boży, 
współistotny Ojcu. Zapowiedziany przez proroków, za sprawą 
Ducha Świętego stał się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi. 
Kiedy wkrótce śpiewać będziemy w Credo: ...i za sprawą Ducha 
Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem», 
wszyscy klękniemy. Rozważać będziemy w ciszy wypełniającą 
się tajemnicę: «Et homo factus est! — I stał się człowiekiem!» 

Przychodzi do nas Syn Boży
Przychodzi do nas Syn Boży, a my przyjmujemy Go na kolanach.

„Słowo stało się ciałem” (J 1, 14). Tej nadzwyczajnej nocy 
Przedwieczne Słowo, «Książę Pokoju», rodzi się w nędznej, zim-
nej grocie w Betlejem. Nie bójcie się! — mówi anioł do pasterzy. 
— (...) Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zba-
wiciel, którym jest Mesjasz, Pan» . Również my, jak anonimowi 
pasterze, którzy mieli to szczęście, śpieszymy, by spotkać Tego, 
który zmienił bieg historii. W ubóstwie nędznego żłóbka kon-
templujemy «Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 
W bezbronnym, słabym Niemowlęciu, kwilącym w ramionach 
Maryi, «ukazała się (...) łaska Boga, która niesie zbawienie wszyst-
kim ludziom» (Tt 2, 11). Trwajmy w milczeniu i uwielbieniu!

O, Dziecię, któreś zechciało mieć za kołyskę żłób! O, Stwo-
rzycielu wszechświata, który wyrzekłeś się Boskiej chwały! O, 
nasz Odkupicielu, który wydałeś swe bezbronne ciało na ofiarę 
za zbawienie ludzkości! Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni 
noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne 
podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz le-
piej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty. Zbyt 
wiele krwi przelewa się jeszcze na ziemi! Zbyt wiele przemocy i 
konfliktów zakłóca spokojne współistnienie narodów! Przycho-
dzisz, by przynieść nam pokój. Ty jesteś naszym pokojem! Tylko 
Ty możesz z nas uczynić «lud oczyszczony», który zawsze będzie 
do Ciebie należał, lud «gorliwy w spełnianiu dobrych uczyn-

ków».
„Dziecię nam się narodziło, Syn został 

nam dany!” Jakąż niezgłębioną tajemnicę 
kryje w sobie pokora tego Dziecięcia! Nie-
mal chcielibyśmy Go dotknąć. Chcielibyśmy 
Je objąć. Ty, Maryjo, czuwająca nad swoim 
wszechmogącym Synem, daj nam Twe oczy, 
byśmy patrzyli na Niego z wiarą; daj nam 
Twe serce, byśmy wielbili Go z miłością. W 
swej prostocie betlejemskie Dziecię uczy nas 
odkrywać na nowo prawdziwy sens naszego 
życia. Uczy nas, byśmy «rozumnie i spra-
wiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie» 
(Tt 2, 12).

 O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która 
na zawsze zjednoczyłaś Boga i człowieka! Na 
nowo zapalasz w nas nadzieję. Wzbudzasz w 
nas pełen zachwytu podziw. Zapewniasz 
nam triumf miłości nad nienawiścią, życia 
nad śmiercią. Dlatego trwamy zatopieni w 
modlitwie. W pełnej blasku ciszy Twego Na-
rodzenia nadal do nas mówisz, Emmanuelu. 
A my jesteśmy gotowi Cię słuchać. Amen! 
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Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Czcigodny Księże Adamie!

W dniu Twoich imienin składamy Ci z serca płynące życzenia wszelkich łask od 
Nowonarodzonego Dzieciątką Jezus. Niech Ono Cię umacnia, kieruje Twoimi 
drogami, strzeże i rozpala Twe serce coraz większą miłością, napawa nadzieją

i daje światło do wypełnienia Jego świętej woli.
Niech Matką Boża Niepokonana otacza Cię opieką i wspiera.

Szczęść Boże.

Wdzięczni parafianie oraz redakcja i czytelnicy „Carolusa”

Paula di Rosa urodziła się 6 listopada 
1813 roku w Brescii (Włochy) jako córka 
Klemensa i księżnej Kamili Albani z 
Bergamo. Rodzice dali jej wszechstronne 
wykształcenie oraz religijne wychowa-
nie. Kiedy miała 11 lat, zapadła na ciężką 
chorobę, którą przeszła szczęśliwie. 
Wcześnie straciła matkę. Jako sierota ob-
rała sobie za matkę Najświętszą Maryję 
Pannę. Oddana do szkoły i na wychowa-
nie sióstr wizytek, uczyniła duże postępy 
w nauce i w cnotach chrześcijańskich. W 
wieku 17 lat wróciła do domu. Kiedy 
ojciec zaproponował jej małżeństwo, 
odmówiła i w 19. roku życia złożyła ślub 
dozgonnej czystości.

Równocześnie podjęła się kierownictwa nad 70 pracownicami 
w przędzalni ojca w Acquafreddzie, rozwijając wśród nich praw-
dziwie misyjną i apostolską pracę w latach 1831-1836. Podobną 
chrześcijańską pracę rozwijała, ilekroć przebywała w wiejskiej, 
letniej posiadłości rodzinnej w Capriano (Brescia), zajmując się 
ze szczególną troskliwością biednymi i chorymi, dopomaga-
jąc miejscowym kapłanom w pracy nad młodzieżą żeńską, w 
misjach, w rekolekcjach lub w różnych inicjatywach kościelno-
społecznych. Jej bohaterstwo zabłysło w czasie epidemii cholery, 
kiedy to z całym poświęceniem usługiwała zarażonym. W latach 
1836-1839 podjęła się pracy w dwóch szkołach dla głuchonie-
mych oraz w instytucjach przeznaczonych dla opuszczonych 
kobiet i dziewcząt narażonych na utratę niewinności.

Pod kierownictwem wytrawnego kierownika duchowego, ks. 
Faustyna Pinzoni, postanowiła założyć stowarzyszenie pielę-
gniarek dla posługi chorym. Po otrzymaniu zezwolenia od władz 
państwowych w 1840 Paula zebrała 32 dziewczęta, przeszkoliła je 
i udała się z nimi do szpitala kobiecego w Brescii. Przekonała się 

15 grudnia 

Święta Maria Crocifissa, 
dziewica

bowiem, że oprócz pomocy lekarskiej chorzy po-
trzebują stałej opieki. Tak powstało zgromadzenie 
Służebnic Miłości. W rok potem Paula otworzyła 
drugi podobny szpital w Cremonie. Świątobliwy 
ojciec z radością wspierał te wszystkie wysiłki i 
inicjatywy swojej córki. Na dom centralny dla 
powstającej nowej rodziny zakonnej przeznaczył 
zakupiony pałac w Brescii. Starał się ponadto o 
poparcie władz. W 1844 roku Rzym wydał dekret 
pochwalny, a w roku 1847 papież Pius IX za-
twierdził warunkowo na czas próby konstytucje, 
napisane przez ks. Pinzoni. W roku 1852 Paula w 
uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego zło-

żyła śluby i przybrała imię zakonne Maria Crocifissa (Maria od 
Chrystusa Ukrzyżowanego). Wraz ze swoją przełożoną przyjęło 
habit 18 sióstr.

Siostry dały o sobie znać przede wszystkim w czasie zarazy, 
jaka kilkakrotnie nawiedziła północne Włochy. Ich bohaterskie 
poświęcenie zyskało im powszechne uznanie. Maria patrzyła z 
radością, jak mnożyły się nowe fundacje. W roku 1855 było ich 
już siedem. Pewna, że dzieło ma zapewnione trwanie, mogła spo-
kojnie odejść. W czasie ćwiczeń duchowych w Mantui zasłabła 
śmiertelnie (26 listopada), ukończyła je wszakże i udała się do 
macierzystego domu w Brescii, gdzie 15 grudnia 1855 roku od-
dała Bogu ducha w wieku zaledwie 42 lat. Jej ciało, pochowane 
początkowo w grobowcu rodzinnym, zostało umieszczone w 
kościele domu macierzystego w Brescii. Do chwały błogosławio-
nych wyniósł ją papież Pius XII w 1940 roku, a do chwały świę-
tych - ten sam papież w roku 1954.



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

21 grudnia 201466 

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

 6721 grudnia  2014

Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

6. grudnia 2014 odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci uczęszczających na zajęcia stałe do Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Zatorze. Spotkanie było pod hasłem „Mikołajkowa Kraina”.

Św. Mikołaj w Ośrodku Kultury
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Watykańskiej 
odprawił tradycyjną Pasterkę, transmitowaną przez 
telewizję i radio na wszystkie kontynenty. Po śpiewie 
«Gloria in excelsis Deo» dwanaścioro dzieci różnej 
narodowości (m.in. z Polski) złożyło kwiaty przy fi-
gurce Dzieciątka Jezus, ustawionej przed konfesją św. 
Piotra. «Tak jak pasterze — powiedział w homilii Jan 
Paweł II — my również w tę niezwykłą noc musimy 
odczuwać pragnienie, by dzielić się z innymi radością 
ze spotkania z tym ‘Niemowlęciem owiniętym w pie-
luszki’». Po Pasterce Papież złożył figurkę Dzieciątka 
w żłóbku szopki umieszczonej w prawej nawie Bazyliki 
Watykańskiej. 

. «Naród kroczący ciemnościach ujrzał światłość wielką» (Iz 
9, 1). Co roku słuchamy na nowo tych słów proroka Izajasza w 
sugestywnej liturgii uroczystości narodzenia Chrystusa. Co 
roku nabierają one nowego znaczenia i pozwalają nam przeżyć 
raz jeszcze oczekiwanie i nadzieję, zdumienie i radość, które 
tworzą nastrój typowy dla Bożego Narodzenia. Uciemiężonemu 
i cierpiącemu narodowi, który kroczył w ciemnościach, ukazało 
się «wielkie światło». Tak, światło naprawdę «wielkie», bo jest to 
promieniujące z ubogiego żłóbka światło nowego stworzenia. Je-
śli pierwsze stworzenie zaczęło się od stworzenia światła, to tym 
bardziej jaśnieje blaskiem i jest «wielkie» światło, które daje po-
czątek nowemu stworzeniu: jest nim sam Bóg, który stał się czło-

25 XII 2001 - Pasterka w Bazylice św. Piotra

Światło, które rozprasza 
nasze ciemności

wiekiem! Boże Narodzenie jest wydarzeniem pełnym światła, 
jest świętem światła: w Dziecięciu z Betlejem pierwotne światło 
powraca, by na nowo zabłysnąć na niebie ludzkości, i rozprasza 
chmury grzechu. Blask ostatecznego triumfu Boga pojawia się na 
horyzoncie historii, by ukazać ludziom będącym w drodze nową 
przyszłość, pełną nadziei.

 «Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło» (Iz 9, 1) 
.Radosna wieść, którą przed chwilą usłyszeliśmy w tym zgroma-
dzeniu, dotyczy również nas, ludzi żyjących na progu trzeciego 
tysiąclecia. Wspólnota wierzących zbiera się na modlitwie w 
każdym zakątku świata, by słuchać tej nowiny. Pośród mroźnej 
zimy i śniegu czy w tropikalnym upale ta noc jest Nocą Świętą 
dla wszystkich. Pojawia się nareszcie tak długo oczekiwany blask 
nowego Dnia. Narodził się Mesjasz, Emmanuel, Bóg z nami! 
Narodził się Ten, którego zapowiadali prorocy, a «mieszkańcy 
kraju mroków» już od dawna przyzywali. W ciszy i ciemnościach 
nocy światło staje się słowem i orędziem nadziei. Czy ta pewność 
wiary nie kłóci się jednak z historyczną rzeczywistością, w której 
żyjemy? Kiedy słuchamy zatrważających relacji z codziennych 
wydarzeń, te świetlane, pełne nadziei słowa wydają się snem. 
Właśnie w tym przejawia się wyzwanie wiary: sprawia ona, że 
wieść o narodzinach Syna Bożego pociesza, a zarazem stawia wy-
magania. Wiara pozwala nam odczuć, że Bóg otacza nas swoją 
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Co niesie tydzień (21-27 XII)

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE 
W EWANGELIĘ

czułą miłością, jednocześnie zobowiązuje nas do czynnej miłości 
Boga i braci.

 «Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim 
ludziom» (Tt 2, 11). W tegoroczne Boże Narodzenie nasze ser-
ca przepełnia troska i niepokój, gdyż w wielu regionach świata 
panuje wojna, występują napięcia społeczne, bolesne niedostatki, 
dręczące tak wielu ludzi. Wszyscy szukamy kojącej odpowiedzi. 
Słowa z Listu do Tytusa, których wysłuchaliśmy, przypominają, 
że narodzenie Jednorodzonego Syna Ojca «niesie zbawienie» w 
każdym zakątku naszego globu i w każdej chwili historii. Dla 
każdego mężczyzny i każdej kobiety rodzi się Dziecię «nazwane 
imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, 
Książę Pokoju» (Iz 9, 5). Przynosi Ono ze sobą odpowiedź, któ-
ra może uwolnić nas od lęku i ożywić naszą nadzieję. Tak, tej 
nocy, która przywołuje najświętsze wspomnienia, pogłębia się 
nasza ufność w odkupieńczą moc Słowa, które stało się ciałem: 
«Verbum caro factum est». Kiedy ciemności i zło wydają się 
triumfować, Chrystus powtarza nam: Nie bójcie się! On swym 
przyjściem na świat zwyciężył potęgę zła, wyzwolił nas z niewoli 

śmierci i dał nam na nowo udział w uczcie życia. Teraz my po-
winniśmy czerpać z mocy Jego zwycięskiej miłości, ucząc się Jego 
logiki służby i pokory. Każdy z nas jest powołany, by zwyciężać 
razem z Nim «tajemnicę nieprawości», stając się świadkiem soli-
darności i budowniczym pokoju. Idźmy zatem do betlejemskiej 
groty, by spotkać się z Nim, ale również po to, by w Nim spotkać 
każde dziecko świata, każdego brata, którego ciało jest zranione 
albo duch uciśniony.

Pasterze, «gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało ob-
jawione o tym Dziecięciu» (Łk 2, 17). Tak jak pasterze, my rów-
nież w tę niezwykłą noc musimy odczuwać pragnienie, by dzielić 
się z innymi radością ze spotkania z tym «Niemowlęciem owinię-
tym w pieluszki», w którym objawia się zbawcza moc Wszechmo-
gącego. Nie możemy stać i kontemplować w zachwycie Mesjasza 
leżącego w żłóbku, zapominając o obowiązku dawania o Nim 
świadectwa. Musimy spieszyć w dalszą drogę. Musimy wyru-
szyć, pełni radości, z betlejemskiej groty, by w każdym miejscu 
opowiadać o cudzie, którego byliśmy świadkami. Spotkaliśmy 
światło i życie! W Nim została nam dana miłość.

NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA
 
ŚWIĄTYNIA W JEROZOLIMIE MIEJSCEM SPOTKA-

NIA CZŁOWIEKA Z BOGIEM ŁONO MARYI PIERWSZYM 
MIESZKANIEM BOGA - CZŁOWIEKA

Czytania z kończącego się okresu Adwentu i rozpoczynające-
go się czasu Narodzenia Pańskiego są szczególne. IV Niedziela 
Adwentu zapowiada szczególne zamieszkanie Boga wśród ludzi. 

W pierwszym czytaniu z Księgi Samuela król zwraca się do 
proroka Natana, mówiąc: Ja mieszkam w pałacu, a Arka Boża 
mieszka w namiocie. Odpowiedział królowi Natan: Rób wszyst-
ko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Tej samej nocy 
skierował Bóg do Natana słowa: Idź i powiedz słudze Dawidowi: 
To nie ty zbudujesz mi dom, chociaż byłem z tobą, wytraciłem 
przed tobą wszystkich nieprzyjaciół, dałem ci największych ludzi 
na ziemi, lecz kiedy spoczniesz obok twych przodków, wzbudzę 
po tobie potomka; utwierdzę jego królestwo i on zbuduje Mi 
dom. Tak zapowiedział Bóg budowę świątyni jerozolimskiej.  

Równocześnie w Ewangelii z tego dnia jest Zwiastowanie Naj-
świętszej Maryi Panny. Anioł Gabriel przyszedł do Najświętszej 
Dziewicy i powiedział: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 
nadasz imię Jezus. On będzie wielki; będzie nazwany Synem Naj-
wyższego. W ten sposób zapowiedział Bóg szczególne przebywa-
nie wśród swojego ludu. 

Bóg schodzi na ziemię, zamieszkuje w łonie Najświętszej Dzie-
wicy, aby później być pośród ludzi i ujawnić – jak mówi święty 
apostoł Paweł w Liście do Rzymian z tej niedzieli – tajemnicę 
od wieków ukrytą, a teraz daną człowiekowi dla skłonienia go 

do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez 
Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki.  

ANNA WIELBI BOGA ZA DAR SYNA SAMUELA
MARYJA WIELBI BOGA ZA DAR SYNA BOŻEGO,

DLA ZBAWIENIA ŚWIATA

W poniedziałek pierwsze czytanie z Księgi Samuela mówi o 
innym narodzeniu – o narodzeniu się Samuela, ostatniego z tzw. 
„Sędziów”, przez których Bóg rządził Izraelem, narodzonego 
z matki, która była niepłodną. Bóg okazał jej łaskę i porodziła 
chłopca, którego oddała do świątyni. Był on wielkim sędzią w 
Izraelu, prowadził lud. 

Natomiast w Ewangelii ukazana jest Najświętsza Dziewica, 
która, przychodząc do świętej Elżbiety, matki św. Jana Chrzci-
ciela, wyśpiewuje hymn uwielbienia Boga za wielkie rzeczy jakie 
uczynił Wszechmocny nad narodem, jak obiecał ojcom – Abra-
hamowi i jego potomstwu. 

ZAPOWIEDŹ PROROKA MALACHIASZA SPEŁNIŁA SIĘ 
NA JANIE CHRZCICIELU * NIEMY OJCIEC PRZEMÓWIŁ 
– ZADRŻAŁY LUDZKIE SERCA

Wtorek - Pierwsze czytanie – z Księgi proroka Malachiasza 
– jest zapowiedzią przyjścia Jana Chrzciciela. Tak mówi Pan Bóg 
przez proroka: Oto Ja wyślę proroka Mego, aby przygotował dro-
gę przede Mną. On jest jak ogień złotnika i łuk farbiarzy, usią-
dzie, aby przetapiać i oczyszczać serca i skłaniać je dla Pana. 

Ewangelia z tego dnia także mówi o Janie Chrzcicielu – o jego 
narodzeniu i odzyskaniu mowy przez Zachariasza, ojca Jana. 
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Oto gdy podano mu tabliczkę, aby napisał jego imię, rozwiązały 
się jego usta i wielbił Boga. Wszyscy zaś pytali: Kimże będzie to 
dziecię?  

BŁOGOSŁAWIONY PAN BÓG IZRALELA
WOŁA ZACHARIASZ

PRZYPOMINAJĄC CZUŁĄ OPIEKĘ BOGA,
KTÓRY PRZYNOSI ZBAWIENIE

 
Czytania ze środy ponownie przypominają zapowiedź proro-

ka Natana o zbudowaniu świątyni jerozolimskiej. Bo Bóg chce 
zamieszkać pośród ludu w tej świątyni. A Ewangelia to słowa 
Zachariasza, ojca świętego Jana, który napełniony Duchem 
Świętym prorokował o wyzwoleniu ludu zbawczą mocą, tak jak 
to zapowiedział przez świętych proroków, okazaniu miłosierdzia 
przez Boga nad ludem, bo wspomniał Pan święte przymierze z 
Abrahamem. I mówił Zachariasz w Duchu Świętym o Janie: Ty, 
dziecię, będziesz prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed 
Panem przygotować Mu drogi i dać ludowi poznać zbawienie; by 
światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają 
i kroki nasze skierować na drogę pokoju. 

 NARODZENIE PAŃSKIE

Od Mszy wieczornej, wigilijnej rozpoczyna się nowy okres. 
Słowo Boże mówi o miłości Boga, który zesłał Odkupiciela. Aby 
lud na wieki sławił łaski Pana. Potwierdza to świadectwo świę-
tego Pawła o Chrystusie z Dziejów Apostolskich. W synagodze 
w Antiochii zwrócił się do zebranych, przypominając historię 
Izraela, ciągle otoczoną cudami i że z pokolenia Dawidowego 
wyprowadzi Bóg Zbawiciela, Jezusa, głosząc najpierw przez Jana 
nawrócenie. 

W Ewangelii znajdujemy rodowód Jezusa Chrystusa, zapo-
wiedź Jego narodzenia. Trzy razy po 14 pokoleń od Abrahama aż 
do przyjścia Zbawiciela. 

Wszystkie czytania z Uroczystości Narodzenia są skierowane 
do tego wydarzenia, że naród, kroczący w ciemnościach, ujrzał 
światłość wielką, że Bóg złamał jarzmo niewoli, że na barkach 
Dziecięcia spoczywa władza, bo On jest Przedziwnym Doradcą, 
Bogiem Mocnym, Odwiecznym Ojcem, Księciem Pokoju i Jego 
panowanie na wieki.  

Poucza nas również w czytaniach święty Paweł, abyśmy wy-
rzekli się bezbożności i żądz światowych i rozumnie, pobożnie i 
sprawiedliwie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej na-
dziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, 
Jezusa Chrystusa. 

Przypominają nam również czytania historyczne wydarzenie 
narodzenia się Chrystusa w Betlejem po tym, jak wyszło roz-
porządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności 
w państwie. I dlatego udał się Józef z Galilei z miasta Nazaret z 
Maryją, poślubioną mu i brzemienną do Betlejem. Tam porodzi-
ła swojego pierworodnego Syna. Tam pasterze , powiadomieni 
przez aniołów jako pierwsi oddali cześć nowonarodzonemu Zba-
wicielowi. Pasterze opowiadali wszystkim o tym, co się wyda-
rzyło. Pobiegli bowiem do Betlejem, żeby nieść nowinę anielską 
wszystkim, którzy słyszeli. 

I woła Izajasz: O Zbawicielu, o jak pełne wdzięku na górach 
nogi zwiastuna Dobrej Nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje 
szczęście. Bóg twój zaczął królować, twoi strażnicy podnoszą 

głos. Powrócił Pan na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem 
wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud. Wszystkie 
krańce ziemi zobaczą zbawienie Boga naszego. 

Przemawia też do nas Słowo Boże z tego dnia z Listu św. Pawła 
Apostola do Hebrajczyków, że wielokrotnie i na różne sposoby 
przemawiał niegdyś Bóg przez proroków, a w tych ostatecz-
nych dniach przemówił do nas przez Syna, Jego ustanawiając 
Dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego również stworzył 
wszechświat. Ten Syn jest odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego 
istoty. Do Niego mówi Ojciec: Ty jesteś Moim synem; Jam cię dziś 
zrodził. Niech Ci oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.

Natomiast święty Jan w pięknym hymnie rozpoczynającym 
się: „Na początku było słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było 
Słowo” mówi, że przez Niego wszystko się stało. Ono jest światło-
ścią ludzi. O tej światłości świadczył Jan. Na świecie było Słowo, 
a świat stał przez nie, lecz Go nie poznał. Przyszło do swojej wła-
sności, a swoi Go nie przyjęli. Natomiast wszystkim, którzy Go 
przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi, którzy wierzą w 
imię Jego. Bo z woli Boga się narodzili. 

  
DOPEŁNIENIEM PRAWDY EWANGELICZNEJ
JEST MĘKA PANA I JEGO ŚWIĘTYCH

Czytania z piątku, ze wspomnienia św. Szczepana, pierwszego 
męczennika, są odskocznią od radości Narodzenia Pańskiego, 
przedstawiając drogę Chrystusa, który oddaje życie i bierze so-
bie pomocników, męczenników, którzy również oddają życie w 
zbawczej misji. 

Diakon Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki 
wśród ludu. A ponieważ nie mogli mu sprostać Żydzi w jego mą-
drości, wyrzucili go za miasto i kamienowali, a świadkowie zło-
żyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem, który później 
jako święty Paweł niósł Ewangelię po krańce ówczesnego świata. 

Ewangelia z tego dnia przypomina słowa Chrystusa zapo-
wiadającego swoją mękę i drogę męczeńską tych, którzy będą 
szli wiernie za Nim. Mówił Pan: Miejcie się na baczności przed 
ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą 
was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wo-
dzić z mego powodu. Nie martwcie się jednak o to, co i jak macie 
mówić, bo to będzie wam poddane. Nie wy będziecie mówili, ale 
Duch Ojca waszego będzie przemiał przez was. 

Świadectwo Jana Apostoła i Ewangelisty o Słowie
życia i Zmartwychwstałym

Sobota kończąca ten tydzień to święto św. Jana, Apostoła i 
Ewangelisty. Pisze święty Jan w swym Liście: Myśmy to wszystko 
widzieli i świadczymy o Słowie życia. Głosimy wam życie wiecz-
ne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy 
wam cośmy widzieli i słyszeli, abyście mieli łączność z nami. To 
znaczy łączność z Ojcem i Jego Synem – Jezusem Chrystusem. 

W Ewangelii świętego Jana jest już myśl przeniesiona do sy-
tuacji po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy Maria Magdalena 
przyszła do grobu, ale zastała grób pusty. Pobiegła wówczas do 
apostołów. Do grobu przyszli wówczas Piotr z Janem; zobaczyli, 
że jest pusty i uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa. 

Ks. Henryk Młynarczyk
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Zofia siedziała zatopiona we własnych myślach 
i tępo spoglądała w okno. Było już dawno po 
wigilii. Rozmyślała nad własnym życiem, któ-
re nie układało się zbyt dobrze: mąż wcześnie 

umarł, pozostała trójka dzieci, najmłodsza córka – również 
Zosia – była chora na białaczkę. Rzadko jej się zdarzało iść na 
Pasterkę, ale postanowiła, że w tym roku tak zrobi: „Mama 
dopilnuje wszystkiego, a ja pójdę – jak na dyżur; w ten sposób 
dobrze rozpocznę święta” – postanowiła.

W domu naprzeciwko mieszkał Roman. Był w domu sam, 
ponieważ między nim a żoną coś zaszło. Coś na tyle poważ-
nego, że żona wraz z dziećmi wyjechała do swej matki, do są-
siedniej miejscowości. Został zaproszony na wigilię do brata i 
siostry, ale nie poszedł. Nie chciał się z nikim widzieć; nie miał 
ochoty na żadne dyskusje, rozmowy. Sam przygotował wigi-
lię... z alkoholem. Potem położył się spać. Obudził się około 
godziny 23 i pomyślał, że pójdzie na Pasterkę; przecież czynił 
to co roku. – Co będę robić? Nie chce mi się spać – pomyślał. 
Telewizja go denerwowała. Nie miał nastroju, by oglądać, słu-
chać, w ogóle myśleć.

W sąsiedztwie mieszkali również Bolesław i Jadwiga. Ich 
dzieci były już dorosłe. Na wigilię poszli do najstarszego syna 
i zaraz po kolacji wrócili do domu. Przyjechali samochodem, 
gdyż mieszkał kilkanaście kilometrów dalej. Teraz oglądali 
telewizje i słuchali kolęd. W końcu Bolesław zaproponował: 
Może pójdziemy na Pasterkę? Dawno już nie byliśmy...- Do-
brze, chodźmy..,, - zgodziła się żona. Oboje byli pozbawieni 
humorów – on był chory na raka. Wykryto go niedawno, 
obecnie był w trakcie leczenia, ale ta ciężka choroba położyła 
się cieniem na rodzinnym szczęściu. - Trzeba przecież z tym 
żyć. Trudno, nie mnie pierwszego to spotkało – tłumaczył 
sobie. 

Ubrali się i wyszli z domu. Wszyscy razem spotkali się 
na ulicy. Do kościoła było niedaleko. Rozmowa zbytnio się 
jednak nie kleiła. Każde z nich, choć znało kłopoty sąsiadów, 
miało przecież własne problemy. Nikt nie miał tej nocy ochoty 
nie tylko na zwierzenia, ale również na okazywanie bliźniemu 
życzliwości i współczucia. 

-„Bóg się rodzi, moc truchleje; Pan niebiosów obnażony...” 
– dobiegał głos z głośników znajdujących się na zewnątrz ko-
ścioła. – Bóg się rodzi... – pomyślał Roman. – Moc truchleje... 
Jak to zrozumieć? Życie jest przecież takie zawiłe. Jaki sens 
tego Narodzenia? A co zrobić ze słabością, która mam w ser-
cu?

- „Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj...” – śpiewali ludzie w 
kościele, gdy wchodzili w bramę. Zofię ogarnęło wzru-
szenie; tak niedawno przecież śpiewała kołysanki małej 
Zosi, a teraz nie może być pewna, czy córka dożyje następnego 
dnia. Bóg to jeden wie. Tyle się modliła, a tu nic, nawet naj-
mniejszej poprawy... 

- „Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud” - roz-
brzmiewało, kiedy już byli w świątyni. – Oby się zdarzył ten 
cud – życzyli sobie w myślach Bolesław i Jadwiga. – Ten rak 
tylko cudu się boi...Popatrzyli na siebie i porozumieli się ocza-
mi. 

Atmosfera w kościele stawała się coraz radośniejsza, moc-
niejsza, niemal wyczuwalna w powietrzu. Wspólna wiara 
łącząca tę wspólnotę, budowała serca wszystkich. Dodatkowo 
podkreślały ją piękne pieśni, a później kazanie pełne nadziei. 
- To ten, który stworzył wszystko przed wszystkimi otwiera 
nowe istnienie, nowy sposób życia – płynęły z głośników sło-
wa kapłana. - Jesteśmy nieustannie w tym życiu wystawiani na 
próby, ale nikogo Bóg nie chce skrzywdzić; każdemu podaje 
pomocną dłoń.

Siła tego Eucharystycznego spotkania, ta moc wiary, która 
płynęła od pasterzy biegnących do Betlejem, jasność anielska, 
skierowana szczególnie ku ubogim, chorym, pokrzywdzo-
nym, ogarniętym problemami topiła ludzkie smutki. 

Wychodząc z kościoła sąsiedzi spotkali się ponownie, ale 
już inaczej. Nie myśleli o swoich problemach, nie żalili się 
nawzajem, nie byli przejęci smutkiem i beznadziej. Siła wia-
ry i sens tego, co jest, udzieliły się im wszystkim i znalazły 
miejsce głeboko w ich sercach. – Dobrze jest, jak jest – myśleli. 
– Jeżeli stanie się inaczej, sytuacja poprawi się, to Bogu niech 
będą dzięki, ale przecież otrzymaliśmy już tak dużo od Stwór-
cy, od życia! A jeszcze przecież tak wiele Bóg nam obiecuje! 
Czyż można zatem być smutnym? Tym bardziej, że nikt nie 
zna dnia ani godziny i nawet najzdrowsi, nawet najbardziej 
obdarowani szczęściem, majątkiem, powodzeniem, urodą, 
uznaniem mogą już dziś nie żyć i całe to tzw. bogactwo życia 
i królowanie na tej ziemi zamieni się w nicość. Nie ma się co 
przejmować tym, co będzie jutro. Ważne, że jest dziś i że jest 
z nami Bóg. I że On uczestniczy w tym wszystkim, bo tak za-
mierzył przed stworzeniem świata. 

Taki nastrój panował pomiędzy nimi w drodze powrotnej. 
Czuli, że coś odnowiło ich siły, ich spojrzenie na świat i na-
dzieje. 

Ks. Henryk Młynarczyk


