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2. Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE Sm 3, 3b-10. 19
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza.
Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Pobiegł
do Helego mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać.
Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!». Wstał Samuel i pobiegł do
Helego mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie
wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie
znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!». Wstał więc
i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli
spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź
spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: „Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha”». Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu,
Samuelu!». Samuel dpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». Samuel
dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na
ziemię.
DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20
Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana
wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się
łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest
na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału
grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który
w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych
siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga
w waszym ciele!
EWANGELIA J 1, 35-42
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za
Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?».
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?».
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli,
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny
dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej,
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego:
«Znaleźliśmy Mesjasza», to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas», to znaczy: Piotr.

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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OPŁATEK
AKCJI KATOLICKIEJ
I KATOLICKIEGO
STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
W sobotę 10 stycznia w Bazylice OO. Franciszkanów członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Grup
Apostolskich spotkali się na pierwszej w tym
roku uroczystej Mszy św., której przewodniczył
ks. bp Jan Szkodoń, on też wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy św. było łamanie się
opłatkiem. Relację rozpoczynamy od życzeń
bożonarodzeniowych oraz imienininowych dla
ks. biskupa.
Czcigodny Księże Biskupie!
W imieniu wszystkich zgromadzonych pragniemy wyrazić naszą ogromną radość, że po raz kolejny możemy się wspólnie spotkać na tym kolędowaniu oraz spotkaniu opłatkowym. Pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia z okazji minionych
Świąt Bożego Narodzenia oraz na cały nowy rok,
aby nigdy nie zabrakło błogosławieństwa od Boga,
aby zawsze towarzyszyły Księdzu Biskupowi entuzjazm i radość. Życzymy, by Ksiądz Biskup czerpał
tę radość także od młodych podczas ich przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Życzymy również zdrowia; aby nie zabrakło
sił podczas zmagań z wyzwaniami, które stawia przed Księdzem

Biskupem Bóg. Dołączamy również życzenia imieninowe - aby
święty Jan, Patron, prowadził Księdza Biskupa w jego niełatwej
posłudze. Szczęść Boże!
Wprowadzenie (Ksiądz Biskup
Jan Szkodoń):
Ksiądz Kardynał wszystkich pozdrawia; mnie prosił, abym go zastąpił
w tej posłudze.
Modlę się z wami i za was. Tę Mszę
świętą pragnę ofiarować w intencji Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Grup Apostolskich;
w intencji zbliżających się Światowych
Dni Młodzieży.
Wezwijmy wstawiennictwa Matki
Najświętszej i świętego Józefa. Razem
z Maryją i Józefem pochylmy się nad
żłóbkiem betlejemskim. Prośmy w tej
Bazylice świętego Ojca Franciszka,
niech wstawia się nad nami. I świętego
Maksymiliana Kolbego, który tutaj, w
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tym klasztorze, przebywał, tu się modlił. I błogosławioną Anielę Salawę - tę pokorną Służebnicę Boga i ludzi...
Ogarnijmy modlitwą tych, których reprezentujecie. Tych, wśród których apostołujecie.
Niech ta Msza święta, spotkanie opłatkowe,
śpiewanie kolęd da nam nowy zapał, nową
wytrwałość, ofiarność w głoszeniu Chrystusa
narodzonego, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego.
Rozpocznijmy świętą liturgię, Eucharystię
od aktu skruchy. Prośmy Boga o miłosierdzia
dla nas i dla całego świata...
Homilia:
Drodzy Księża, szczególnie Księża Opiekunowie AK, KSM-u, Grup Apostolskich;
Księże Mirosławie, Księże Pawle z Księdzem
Grzegorzem, Księże Rafale;
Drodzy Bracia i Siostry, którzy reprezentujecie Akcję Katolicką, Grupy Apostolskie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży!
Pozdrówcie wszystkich, którzy należą do
tych wspólnot. Niech nasza modlitwa będzie
umocnieniem tu obecnych, ale przez nas także niech będzie umocnieniem dla wszystkich,
którzy wciąż na nowo podejmują apostolstwo
w swoim środowisku, w parafiach, apostolstwo
w szkołach, na studiach, w miejscach pracy, w
sąsiedztwie, w gronie znajomych i przyjaciół.
Moi drodzy, odczytaliśmy Boże Słowo przeznaczone na 10. stycznia. Jutro święto Chrztu
Pańskiego. W liturgii jest to ostatni dzień
okresu Bożego Narodzenia, chociaż tradycyjnie
do Matki Bożej Gromnicznej będziemy przeżywać przyjście Pana Jezusa na świat i będziemy
śpiewać kolędy. Moi drodzy, niech to Słowo, które usłyszeliśmy,
a które przez chwilę jeszcze rozważamy, będzie dla nas nowym
światłem i nowym źródłem apostolskiego entuzjazmu, wytrwałości i ofiarności.
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przychodzi do Nazaretu,
gdzie się wychowywał - jak mówi ewangelista. Od czasu powrotu
z Egiptu Święta Rodzina mieszkała w Nazarecie aż do rozpoczęcia przez Pana Jezusa
działalności publicznej. Mało posiadamy
wiadomości o tym czasie. Dwunastoletni
Pan Jezus udał się na pielgrzymkę do Jerozolimy z Matką Najświętszą i świętym Józefem.
Wiemy, że Maryja zachowywała wszystkie te
sprawy i rozważała w sercu swoim. I wiemy
z Ewangelii, że Pan Jezus wzrastał w łasce u
Boga i u ludzi. Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, idzie do świątyni i tam - w synagodze
- czyta tekst Izajasza. Tekst, który się wypełnił we wcielonym Synu Bożym, w Zbawicielu
świata. Ale te słowa Izajaszowe wypełniają
się w naszym życiu, w apostolstwie uczniów
Chrystusa, w naszej modlitwie, w pełnieniu
naszego powołania, w naszym cierpieniu...
Odnieśmy te słowa Izajaszowie, które
przeczytał Pan Jezus, do naszego życia, naszego powołania, naszego świadectwa. Mówi

najpierw prorok: Duch Pański spoczywa na mnie i posłał mnie.
Życie nasze jest powołaniem. Mówi Pan Jezus: Pójdź za Mną! Ale
mówi też: Idź! Idźcie! Przeżyjmy to spotkanie jako nowe posłanie
z Ewangelia do bliźnich, do współczesnego świata, który jest i
otwarty i zarazem zamknięty na Ewangelię Pana Jezusa. Tak było
zawsze. I mówi: Abym ubogim niósł Dobrą Nowinę. Jesteśmy
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świadkami Ewangelii czyli Dobrej Nowiny. Ewangelia mówi o
Bogu, który jest miłością; o Synu Bożym, który stał się człowiekiem; o Duchu Świętym, który nas wciąż umacnia, o Duchu
Pocieszycielu...
To, co mówi Izajasz wypełniło się w Chrystusie i ma się wypełnić i w naszym życiu. (...) Współczesność tak bardzo podkreśla wolność, tolerancję, niezależność. Tyle razy słyszymy: „Mnie
sumienie niczego nie wyrzuca. Jestem wolny.” Święty Jan Paweł II
tyle razy podejmował (także kiedy był tu biskupem, kardynałem,
kiedy przybywał tu jako papież) problem wolności. Uczył wielokrotnie, że człowiek jest wtedy wolny, gdy jest posłuszny Panu
Bogu, a jeżeli ulega grzechowi, szatanowi, jeżeli ulega mądrości
tego świata, w imię wolności staje się niewolnikiem.
Wciąż to stwierdzamy. Wspólnoty, które reprezentujecie są
miejscem ciągłego odkrywania wolności i pracy nad wolnością,
którą możemy ofiarować Bogu. To miejsce głoszenia wolności
dzieci Bożych, a także - mówi prorok Izajasz - abym obwoływał
rok łaski od Pana. Wspólnoty: Akcja Katolicka, KSM, Grupy
Apostolskie - to miejsca szczególnego działania Boga i Jego łaski.
To miejsce, w którym ci, którzy należą - Wy, tu zebrani - najwięcej korzystacie. Ale umacniając wiarę innych, sami się umacniacie w wierze. Mówił o tym Jan Paweł II: Wiara umacnia się, gdy
jest przekazywana...
Czytając dzisiejszą lekcję z I Listu świętego Pawła też odnajdujemy światło i moc dla naszego życia i naszego apostolstwa.
Święty Jan apostoł przypomina, że miłość względem Boga i
miłość względem człowieka ściśle się ze sobą łączą. Miłując
Boga, miłujemy bliźniego. A nasza miłość względem drugiego
człowieka polega przede wszystkim na tym, aby przybliżyć Boga
naszemu bratu, począwszy od rodziny, począwszy od środowiska,
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w którym żyjemy i pracujemy. Mówi dziś apostoł, że nie można
miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy bliźniego, którego widzimy...
Święty Jan pisze, że miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. I jest taki fragment dzisiejszej lekcji: Przykazania Jego nie są ciężkie. A my przecież tyle razy słyszymy (może
nawet sami mówimy, może i tak czujemy), że przykazania Boże
są ciężkie. Ile razy słyszymy, że wymagania dotyczące małżeństwa i rodziny, które głosi Kościół - to bardzo aktualny temat
- są zbyt ciężkie, ponad nasze siły. wielu nie potrafi im sprostać.
A tymczasem święty Jan mówi: Przykazania Boże nie są ciężkie.
Człowiek otwarty na Bożą łaskę potrafi mimo swej słabości spełnić Bożą wolę. Nieraz Boże drogi są dla nas trudne do zrozumienia, do przyjęcia. Pytamy: Boże, dlaczego? Boże, czemu takimi
drogami prowadzisz nas i naszych bliskich? Boże, dlaczego?
Mówi dalej apostoł: Wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża
świat. Niekiedy przeżywamy smutek i przygnębienie; widzimy
wokół siebie tylu ludzi obojętnych na sprawy Boże. Każdy się
tłumaczy: Nie mam czasu, nie mam siły; tyle spraw mnie absorbuje... Przegrywamy wobec możnych tego świata, wobec bogatych, którzy dysponują władzą, pieniędzmi. Apostoł nas pociesza:
Co z Boga zrodzone, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które
zwycięża świat, jest nasza wiara. Choć doświadczamy pozornej
klęski; doświadczamy słabości; doświadczamy niezrozumienia...
Niech w tym nas umocni ta Eucharystia. Tym zwycięstwem, które
zwycięża świat, jest nasza wiara. Jakież to pocieszające!
Moi drodzy, jeszcze jedna rada... Tak prosta, a zarazem tak
wspaniała, o której mówi dzisiejsza Ewangelia w zakończeniu.
Mianowicie: Oczy wszystkich w synagodze nazaretańskiej były w
Nim (w Jezusie) utkwione. Oczy wszystkich były w Nim utkwione... To jest tajemnica życia chrześcijańskiego. To jest tajemnica
niesienia krzyża. To jest tajemnica owocnego apostolstwa. To
jest tajemnica przezwyciężenia wszystkich napięć, konfliktów,
niezrozumienia. Utkwione oczy w Pana Jezusa... Utkwione oczy
w żłóbku. Utkwione oczy w Panu Jezusa, który czyni cuda, ale i
w Pana Jezusa, który umiera na krzyżu. Utkwione uczy w zmartwychwstałego Pana Jezusa; w Pana Jezusa obecnego na ołtarzu w
tabernakulum; w swoim Słowie. Każdy z osobna i wszyscy razem,
miejmy utkwiony wzrok w Pana Jezusa. Wtedy inaczej też będziemy patrzeć na drugiego człowieka i na wszystko, co nas spotyka,
a czego nie rozumiemy. To jest najgłębsza tajemnica naszego istnienia, naszej drogi do nieba, naszego zaangażowania w Kościół
święty. To jest też tajemnica zaangażowania młodych i nie tylko
młodych w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Utkwiony
wzrok w Pana Jezusa...
Niech tak będzie na tej Eucharystii i w przyszłości. Jeszcze raz:
Oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione... W Nim - w
Panu Jezusie...

Papież Franciszek w Sri Lance

Franciszek rozpoczął wizytę w Sri Lance:

Dokładnie o 8:51 czasu miejscowego, kiedy u nas dochodziła
4:30, specjalny samolot włoskich linii lotniczych Alitalia z Papieżem Franciszkiem na pokładzie wylądował na międzynarodowym lotnisku w Colombo na Sri Lance. Tym samym rozpoczęła
się siódma zagraniczna podróż tego pontyfikatu, która obejmuje
właśnie Sri Lankę i Filipiny.
Kiedy w drzwiach samolotu ukazała się postać Franciszka,
wśród zebranych na płycie lotniska wybuchła euforia. Papież,
choć zmęczony po blisko dziesięciogodzinnej podróży, odczuł
chyba od razu wielką życzliwość Lankijczyków, którzy niezależnie od wyznawanej religii ogromnie doceniają fakt, że Ojciec
Święty przybył właśnie do nich. Na pierwszych stronach dzisiejszej porannej prasy pojawiły się takie tytuły jak: „Witamy Papieża
jako proroka” czy „Papież ludu jest tutaj”.
Po zejściu Franciszka z samolotu na płytę lotniska przywitało
go dwoje dzieci. Dziewczynka nałożyła mu na szyję tradycyjny

wieniec z kwiatów. Z kolei chłopiec wręczył mu 72 liście pieprzu
betelowego. To dwa lankijskie symbole szacunku i serdecznego
powitania. Pośród oczekujących na dostojnego gościa osobistości
był m.in. wybrany w ubiegły czwartek nowy prezydent Sri Lanki
Maithripala Sirisena oraz ordynariusz Colombo kard. Albert
Malcom Ranjith Patabendige Don. Nim jednak rozpoczął się
wojskowy ceremoniał Papież przeszedł przesz szpaler tancerzy
wykonujących tradycyjny lankijski taniec. Na końcu oryginalnym gestem pozdrowił go mały słonik.
Ze specjalnie przygotowanego podium Ojciec Święty i prezydent Sri Lanki uczestniczyli w wojskowym ceremoniale powitalnym. Rozpoczęło go 21 salw armatnich. To najwięcej w tym, co
przewiduje lankijski ceremoniał. Taka salwa jest zarezerwowana
tylko dla najważniejszych osób i specjalnych okoliczności. To
oczywiście znak wyjątkowej rangi jaką nadano papieskiej wizycie
w tym kraju.
Po odegraniu hymnów Watykanu i Sri Lanki dla Franciszka
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zaśpiewał chór, który został stworzony specjalnie na
ten moment. Złożony był z ubranych na niebiesko
dzieci zebranych z ubogich i zmarginalizowanych
peryferii aglomeracji Colombo.
W krótkim przemówieniu Franciszka powitał
prezydent kraju. Wspomniał, że pełni swój urząd
dopiero kilka dni, a już przychodzi mu przyjmować
w Sri Lance tak szczególnego gościa. Szef państwa
podkreślił także, że jego pragnieniem jest umacnianie pokoju i przyjaźni między wszystkimi Lankijczykami. Wyraził radość, że Franciszek kanonizuje
bł. Józefa Vaza, który dla tamtejszych katolików jest
bardzo ważną postacią.

Papieskie przemówienie powitalne w Kolombo:

W powitalnym przemówieniu Franciszek podziękował za serdeczne przyjęcie. Podkreślił, że jego wizyta w Sri
Lance ma charakter duszpasterski.
„Jako powszechny Pasterz Kościoła katolickiego przybyłem,
by spotkać się z katolikami tej wyspy, dodać im otuchy i modlić
się z nimi – powiedział Ojciec Święty. – Najważniejszym punktem wizyty będzie kanonizacja bł. Józefa Vaza, którego przykład
chrześcijańskiej miłości i szacunku dla wszystkich ludzi, bez
względu na pochodzenie etniczne czy religię, dziś nadal inspiruje
nas i poucza. Ale moja wizyta ma także wyrazić miłość i troskę
Kościoła wobec wszystkich mieszkańców Sri Lanki i potwierdzić
pragnienie wspólnoty katolickiej, by aktywnie uczestniczyć w
życiu tego społeczeństwa”.

Papież nawiązał do trudnej historii tego kraju:

„Nieustanną tragedią naszego świata jest to, że tak wiele
wspólnot toczy między sobą wojny. Niezdolność do pogodzenia
różnic i nieporozumień, tak starych jak nowych, doprowadziła
do napięć etnicznych i religijnych, którym często towarzyszą wybuchy przemocy. Sri Lanka przez wiele lat zaznawała okropności
wojny domowej, a obecnie dąży do umocnienia pokoju i uleczenia
ran tamtych lat. Nie jest łatwym zadaniem przezwyciężyć gorzkie dziedzictwo niesprawiedliwości, wrogości i nieufności, jakie
pozostawił konflikt. Można tego dokonać jedynie zwyciężając zło
dobrem (por. Rz 12, 21) oraz kultywując te cnoty, które sprzyjają
pojednaniu, solidarności i pokojowi. Proces leczenia musi też
obejmować dążenie do prawdy, nie po to, aby otwierać stare rany,
ale jako niezbędny środek krzewienia sprawiedliwości, uzdrowienia i jedności” – stwierdził Franciszek.
Ważną rolę mają tu do odegrania wyznawcy różnych religii.
„Aby ten proces odniósł sukces, wszyscy członkowie społeczeństwa muszą współpracować; wszyscy muszą mieć głos – wyjaśnił
Papież. – Wszyscy muszą być wolni w wyrażaniu swoich trosk,
potrzeb, aspiracji i lęków. Co najważniejsze, muszą być gotowi
wzajemnie się akceptować, szanować uzasadnione odmienności
i uczyć się żyć jak jedna rodzina. Zawsze, kiedy ludzie słuchają
siebie pokornie i otwarcie, ich wspólne wartości i aspiracje stają
się bardziej widoczne. Różnorodność nie jest już postrzegana jako
zagrożenie, lecz jako źródło ubogacenia. Droga do sprawiedliwości, pojednania i harmonii społecznej staje się coraz wyraźniej
widoczna. Dlatego wielkie dzieło odbudowy musi obejmować
poprawę infrastruktury i zaspokajanie potrzeb materialnych,
ale także, co nawet ważniejsze, promowanie godności ludzkiej,
poszanowanie praw człowieka i pełne włączenie każdego członka
społeczeństwa. Mam nadzieję, że przywódcy polityczni, religijni i
kulturalni Sri Lanki, mierząc każde swe słowo i działanie dobrem
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oraz wypływającym z niego uleczeniem, wniosą trwały wkład do
materialnego i duchowego postępu narodu Sri Lanki”.
Papież w Sri Lance: nie pozwolić na wykorzystywanie religii
Na spotkaniu międzyreligijnym Papież nawiązał do swoich
poprzedników Pawła VI i Jana Pawła II, którzy już przed nim odwiedzili Sri Lankę, aby okazać miłość i troskę Kościoła katolickiego względem tego kraju. Przypomniał też zadeklarowanie przez
Kościół szacunku dla innych religii na Soborze Watykańskim II.
„Ze swej strony pragnę potwierdzić szczery szacunek Kościoła dla was, waszych tradycji i wierzeń – powiedział Franciszek.
– W tym właśnie duchu poszanowania Kościół katolicki pragnie
współpracować z wami i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, w dążeniu do dobrobytu wszystkich mieszkańców Sri Lanki”.
Ojciec Święty wyraził nadzieję, że jego obecna wizyta pogłębi podjętą tam w ostatnich latach współpracę międzyreligijną i
ekumeniczną. Podkreślił, że taki dialog wymaga od wszystkich
pełnej, otwartej prezentacji swoich przekonań w całym ich zróżnicowaniu. Będzie można wtedy wyraźniej zobaczyć, co jest nam
wspólne. Relacje międzyreligijne i ekumeniczne są szczególnie
ważne i pilne w Sri Lance po zbyt długo tam trwającej wojnie
domowej i przemocy.
„Obecnie konieczne jest leczenie i jedność, a nie dalszy konflikt i podział – zaznaczył Papież. – Niewątpliwie popieranie
uzdrowienia i jedności to szlachetne zadanie, ciążące na wszystkich, którzy mają na sercu dobro narodu, co więcej, całej rodziny
ludzkiej. Mam nadzieję, że współpraca międzyreligijna i ekumeniczna ukaże, iż ludzie nie muszą porzucać swojej tożsamości,
tak etnicznej jak religijnej, aby żyć w zgodzie ze swoimi braćmi
i siostrami”.
Franciszek zachęcił wyznawców różnych religii do pełnienia
tej posługi przez braterską solidarność, dbając o materialne i
duchowe potrzeby ubogich. Przypomniał rodziny, które wciąż
opłakują swych bliskich, i żywione przez licznych ludzi dobrej
woli pragnienie odbudowy moralnych fundamentów społeczeństwa. Życzył, by rosnący duch współpracy między zwierzchnikami różnych wspólnot religijnych wyraził się wysiłkiem na rzecz
pojednania wszystkich mieszkańców Sri Lanki.
„Ze względu na pokój nigdy nie wolno pozwolić, aby przekonania religijne były wykorzystywane dla sprawy przemocy i
wojny. Musimy jasno i niedwuznacznie wzywać nasze wspólnoty
do życia w pełni zasadami pokoju i współistnienia, które znajdują
się w każdej religii, i do potępienia aktów przemocy, gdy są one
popełniane” – stwierdził Franciszek podczas spotkania międzyreligijnego.

Przyszła do mnie Babcia...

Przyszła do mnie Babcia
ze starej fotografii,
a za nią jej kredens,
i krzesło, i dwie szafy.

1. Z kim sta³ Jan?

Przysiadła obok
na chwilę jak ptak,
u stóp miała
swój ogród i sad.

2. Jak nazwa³ on
przechodz¹cego obok
Jezusa?

I wtedy tak spojrzała
łagodnie i słonecznie,
że znów jak dawniej
stałem się dzieckiem.
- Co powiesz, Wnusiu?
pyta mnie przez sen,
a ja nagle tak głośno,
aby wszyscy słyszeli, zawołałem:
- Babciu, kocham Cię!

3. Co oznacza s³owo
Rabbi?

Tadeusz Chudy

21 I - Dzieñ Babci
22 I - Dzieñ Dziadka

Pamiętajcie o Babci i Dziadku
Drogie Dzieci!
Kto ma babcię i dziadka, ma wielki skarb w domu,
i jak każdy drogi skarb szanujemy, tak i swoich dziadków musimy szanować, by nam żyli jak najdłużej.
Gdy byłyście małe, nosili Was na ręku, przytulali,
pieścili, całowali, pomagali Waszej mamie w pielęgnowaniu Was. Potem chodzili z Wami na spacery,
opowiadali bajki, uczyli znaku krzyża i pierwszych
modlitw, mówili o dobrym Bogu, o Matce Bożej, byli
pierwszymi katechetami w Waszym życiu, byli kimś,
kto .jest zawsze, na każde zawołanie.
Potem przychodzili po Was do przedszkola, znali
Waszych kolegów, koleżanki i w drodze do domu zawsze wstępowali do sklepu, by Wam, ich pociechom,
coś kupić; jakieś słodycze, kredki, plastelinę itp.
Wiele z Was wyrosło już z babcino-dziadkowej
opieki, już sami chodzicie do szkoły, jednak Oni kochają Was nadal tą samą miłością, bo czyż potrafiliby
inaczej.
A czy Wy Drogie Dzieci kochacie swoje babcie i
dziadków?
Miłość polega na tym, że trzeba ją
odwzajemnić: czy Twoje serce umie tak kochać, jak
serce babci i dziadka?
Nie chodzi o prezenty, chociaż czasem i drobiazg
może sprawić im wielką radość: jakiś kwiatek, jakiś cukierek. Tak, tak, Oni też lubią słodycze i też lubią, żeby
i o nich ktoś pomyślał. Ale nie to jest najważniejsze.
Chodzi o to, żebyście nie zapomniały, jak się z dziadkami rozmawia, mogą przecież zaradzić wielu dziecięcym problemom, bo znają życie jak nikt inny.
Wasza szkoła, Wasi koledzy, nauka, zabawa, to
wszystko ich obchodzi. Jeśli codziennie opowiecie
cokolwiek, to potem sami będziecie chcieli z babcią
i dziadkiem dzielić się tym, co gnębi, smuci, raduje.
Będą w takich chwilach prawdziwymi przyjaciółmi tylko od Was zależy, czy ta przyjaźń będzie trwała.
Pomyślcie o tym 21 i 22 stycznia, gdy w kalendarzu
zobaczycie napisy: Dzień Babci, Dzień Dziadka. I oby
ta życzliwość nie trwała jeden, czy kilka dni, by była
żywa i gorąca przez lata całe.
(URY)
18 stycznia 2015
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Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

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

Wadowice, Parafia Świętego Piotra

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

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi

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

Wspomnienie o księdzu Michale
Potaczało – moim ks. Proboszczu
w 40 r. jego śmierci
Był siódmy spośród dziewięciorga dzieci Rocha i Marii Kołodziejów. W 1919 r. rozpoczął naukę w miejscowej szkole powszechnej w Hucisku. Był zdolny i pracowity, dlatego rodzice,
za radą kierownika szkoły, oddali go do gimnazjum w Leżajsku.
Utrzymywał się z udzielania korepetycji. Już jako gimnazjalista
myślał o pozostaniu zakonnikiem, zamierzał nawet po skończeniu szkoły wstąpić do Zakonu Ojców Bernardynów, który istniał
przy Bazylice leżajskiej. Zamiar ten jednak zmienił. Maturę zdał w
1932 roku i przez pięć lat studiował jako kleryk w seminarium duchownym w Przemyślu, gdzie zetknął się z rektorem i profesorem
ks. Janem Balickim (wyniesionym na ołtarze przez Jana Pawła II
w sierpniu 2002 roku w Krakowie).
Po święceniach, które otrzymał z rąk ks. bpa Franciszka Bardy,
został wikariuszem w Pysznicy k. Niska, gdzie pracował wśród
młodzieży. Założył kółko rolnicze, przedszkole, sklep katolicki,
gdyż walczył z rozpijaniem miejscowej ludności i przybyszów
budujących Stalową Wolę. W 1938 r. został przeniesiony do
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Rozwadowa, gdzie otrzymał posadę katechety. Dbał bardzo o
poziom umysłowy i życie religijne młodej społeczności rozwadowskiej. Wśród dorosłych toczył walkę z pijaństwem, organizował spółdzielczość. Od wybuchu wojny, we wrześniu 1939
r., pomagał mieszkańcom Rozwadowa i jego okolic przetrwać
ciężkie chwile. Zorganizował żywienie ubogich, także Żydów,
urządził szpital dla chorych i rannych, grzebał zmarłych i zabitych, doglądał uchodźców. Od 8 października 1939 r. należał
do Narodowej Organizacji Wojskowej (razem z księżną Anną
Lubomirską), później do AK i brał czynny udział w jej akcjach
jako kapelan, organizator nasłuchu radiowego, zaopatrzeniowiec, łącznik. We wszystkich swoich działaniach miał ksiądz
Michał Potaczało wielkie wsparcie ze strony księcia Jerzego
Lubomirskiego w Charzewicach, z którym był bardzo zaprzyjaźniony. W czasie swej dzia łalności konspiracyjnej zetknął się
ksiądz Michał Potaczało ze znanym rozwadowskim lekarzem
Eugeniuszem Łazowskim. W czasie wojny Rozwadów był ważną
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placówką gestapo, często odbywały się tu aresztowania i publiczne egzekucje osób działających w konspiracji, dlatego
wkrótce ks. Michał Potaczało musiał się ukrywać. Chodził
w cywilnych ubraniach, nie spał już w swoim mieszkaniu,
ale na wieży kościoła rozwadowskiego w maleńkim pokoiku
za zegarem.
Od 1942 do 1944 r. musiał ukrywać się przed gestapo
poszukiwany listem gończym. Tułał się wtedy po Beskidzie
Niskim, po Bieszczadach, udając bądź nafciarza, bądź to
występując pod fałszywym nazwiskiem felczera Aleksandra Miinza.
W latach 1944-1945 był rezydentem w Chmielniku k.
Rzeszowa, kapelanem w szpitalu. Czesław Naleziński („Arsen”) pisał o nim: Wspomnieć należy ks. Michała Potaczało,
który w roku 1944 ukrywał się w tutejszej parafii „spalony”
na terenie Rozwadowa. Pamięć jego pozostała u parafian
dzięki jego franciszkańskim zasadom postępowania. Każdą
intencję mszalną przekazywał chorym, których odwiedzał.
Gdy dowiedział się, że książę J. Lubomirski ma być
aresztowany, zjawił się osobiście w Charzewicach i namawiał księcia do wyjazdu razem z rodziną, miał nawet przygotowane dokumenty i miejsce, gdzie mogliby się przenieść.
Jednak książę nie chciał opuścić Charzewic. Potem zjawił się
jeszcze raz ksiądz Michał Potaczało w Charzewicach, było
to po aresztowaniu księcia Lubomirskiego. Zabrał do siebie
do Chmielnika córkę Lubomirskich Jolantę (matka dziewczyny - księżna Anna już wtedy nie żyła, a ojciec wkrótce po
aresztowaniu został zabity). Córkę Lubomirskich umieścił
u swojej rodziny w Hucisku, a następnie pod zmienionym
nazwiskiem wystarał się o przyjęcie jej do Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a później pomógł
w emigracji. Los księżniczki po wojnie w kraju był zagrożony z powodu wielkich posiadłości, jakie mieli jej rodzice w
przedwojennej Polsce. Księżniczka Lubomirska traktowała
rodzinę Potaczałów jak swoją najbliższą rodzinę i w czasie studiów bardzo często przyjeżdżała do Huciska. Potem, po wyjeździe na Maderę, często pisała listy do rodziny Potaczałów, a w
każdym liście do księdza Michała było zaproszenie do przyjazdu
na Maderę.
W roku 1945 ks. Michał Potaczało został kapelanem u Sióstr
Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich, skąd po roku, poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, wyjechał na
północ Polski. Na kilka lat (1946-1951) osiadł w Olsztynie, gdzie
pracował jako kapelan w Szpitalu Mariackim i katecheta gimnazjum. Uczył religii, języka polskiego, historii i matematyki (do
60 godzin tygodniowo). Z początkiem 1951 roku znalazł się w
Skierniewicach, a potem w Michalinie k. Warszawy, którą wspominał z entuzjazmem. W tymże czasie ukończył zaoczne studia
historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, o czym parafianie
dowiedzieli się dopiero po jego śmierci.
W latach 1951-1952 ponownie był kapelanem u Sióstr Urszulanek w Rokicinach Podhalańskich. W 1952-1954 był rezydentem
w Spytkowicach k. Rabki i w Poroninie.
19 marca 1954 roku objął parafię w Chrzanowie - Rospontowej, gdzie pracował z wielkim oddaniem, aż do śmierci - 4 stycznia 1975 roku. Tam już pozostał, pochowany, jak sobie życzył w
testamencie, obok kościoła i pomnika św. Maksymiliana Kolbego, który to wystawił wraz z parafianami w 1972 roku, na skraju.
Odszedł z trasy pielgrzymowania w samotności i dość niespodziewanie, bo po powrocie z innej parafii, gdzie był z pomocą
kapłańską w pierwszy piątek miesiąca. W swoim testamencie

napisał: „(...) Pragnę dla wszystkich Bożego, w więc najlepszego
szczęścia i tego wszystkiego życzę. Taki był sens i cel mojego życia
i działania. Zawsze byłem przekonany i to głosiłem, że ofiarna i
bezwzględna miłość, dobroć Chrystusa, może budować niebo na
ziemi i w wieczności. Pragnę tę prawdę ostatni raz przypomnieć
wszystkim moim uczniom i parafianom, z którymi współpracowałem w dziełach Bożych”.
4 stycznia 2015 r. minęło 40 lat od nagłej śmierci mojego księdza proboszcza. W codziennej modlitwie dziękuję Bogu za to, że
postawił Go na mojej drodze życia i wraz z licznym gronem osób
modlę się w Jego intencji. Modlimy się za Ciebie Księże Michale,
ale prosimy Cię również byś wstawiał się u Pana Boga za nami,
podobnie jak to czyniłeś przez długie lata proboszczowania w
swojej rodzimej parafii.
Jesteśmy głęboko przekonani, że będziesz stokrotnie wynagrodzony przez Boga za to, coś dla nas przez te 20 lat uczynił.
Niech Matka Boża, Matka Miłosierdzia wraz ze św. Janem
Pawłem II wyprasza Ci łaskę Nieba.
Fragment z książki „Zakochany w każdym człowieku”
ks. Stanisław Jaśkowiec
Parafia Ofiarowania NMP w Wadowicach
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Dzień Seniora w Rokowie

4.01.2015 roku w rokowskiej kaplicy po raz
pierwszy odbył się Dzień Seniora. Głównym organizatorami byli: sołtys Rokowa Beata Medoń,
ksiądz Piotr Wiktor i Rada Sołecka. Spotkanie
opłatkowe rozpoczęła pani sołtys: „Witam serdecznie wszystkich tu obecnych na dzisiejszym
pierwszym spotkaniu seniora. Szczególnie witam
księdza infułata Jakuba Gila ,naszego księdza opiekuna Piotra Wiktora oraz Chór Parafialny z Bazyliki. Dzisiejsze spotkanie to wyjątkowy symbol
pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy
pamiętają urok dekad ubiegłego wieku. Znają
smak poniewierki, poznali czasy bojażni o siebie,
bliskich i rodzinę. Zaznali niedostatku. Pomimo
tych doświadczeń, dokonali rzeczy niezwykłych.
Wychowywali kolejne pokolenia, zapewniali
swoim dzieciom, wnukom i prawnukom poczucie
sensu życia i pewności siebie. Trudy i życiowe doświadczenia są wspaniałym darem dla naszej pamięci”. Słowa do seniorów skierował także ksiądz infułat Jakub
Gil. Łamiąc się opłatkiem wszyscy składaliśmy sobie życzenia,
po czym zasiedliśmy do stołów częstując się tradycyjną szarlotką
i barszczem z uszkami. W części oficjalnej zostały odśpiewane
kolędy wykonane przez Chór Parafialny z Wadowic pod dyrekcją
mgr Krzysztofa Jopka. Nie zabrakło też upominków dla naszych
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seniorów i życzeń od pani sołtys i Rady Sołeckiej.
„Życzę państwu w imieniu swoim i Rady Sołeckiej, aby kolejnym latom i dniom towarzyszyło zdrowie, szacunek bliskich
oraz zasłużona i spolegliwa opieka. Przekonana jestem, że w tej
atmosferze godności i szacunku, będziecie kontynuować szlachetne dzieło swojego życia. Bądżcie z nami, , jesteście dla nas
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wyjątkowo ważni i potrzebni.”
W tym dniu wspólnie śpiewaliśmy
kolędy i wspominaliśmy dawne czasy.
Radość i wzruszenie pojawiły się u
wielu seniorów, a dla nas były one bezcenną nagrodą. Dziękuję wszystkim za
przybycie i skorzystanie z tego wspólnego spotkania .Serdeczne podziękowanie składam firmie „ Maszorek” oraz
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego wzruszającego opłatka.
Na koniec pragnę zadedykować
wszystkim słowa naszego umiłowanego
św. Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co
posiada, nie przez to kim jest, nie przez
to co ma, lecz przez to czym dzieli się z
innymi.”
Beata Medoń

Nowenna do świętego Józefa
w Wadowickim Karmelu
Karmelici Bosi z sanktuarium świętego Józefa w Wadowicach serdecznie zapraszają Wiernych Świeckich, Kapłanów i Osoby Konsekrowane do uczestnictwa w dziewięciośrodowej Wielkiej Nowennie przed marcową uroczystością świętego Józefa.
Nowenna rozpocznie się w środę 21 stycznia i potrwa do 18 marca 2015 roku. W każdą środę o godzinie 8.00 i 18.00 celebrowana
będzie uroczysta Msza Święta z kazaniem i nabożeństwem.
Pół godziny przed Mszą świętą (czyli o 7.30 i 17.30 ) będą czytane podziękowania i prośby i odmawiana Koronka do św. Józefa
Przed wadowickim obrazem świętego Józefa modliło się i wyrażało swoją wdzięczność Bogu wielu wiernych świeckich, sióstr
zakonnych, zakonników, kapłanów, biskupów. Przed tym obrazem modlił się młody Karol Wojtyła, wszak na drugie imię miał Józef.
Święty Jan Paweł II w bulli z 16 października 2003 roku napisał: „Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za opiekę, (…) ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pontyfikatu pierścień papieski dla przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele karmelitańskim”. Dnia 19 marca 2004 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski nałożył Pierścień papieski na obraz
świętego Józefa i nadał naszemu kościołowi tytuł Sanktuarium świętego Józefa. Chcemy też wyrazić Bogu wdzięczność za wszelkie
łaski udzielane nam przez wstawiennictwo świętego Józefa.
W samą uroczystość świętego Józefa przypadającą w czwartek, 19 marca br. uroczystą Mszę świętą odpustową o godzinie 17.00
odprawi i Słowo Boże wygłosi Ksiądz Prałat Franciszek Ślusarczyk - kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
Serdecznie zapraszamy!
Wadowice, 13 stycznia 2015 r.
o. Grzegorz Irzyk OCD, przeor i kustosz
18 stycznia 2015
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Dziewięciośrodowa Nowenna do świętego Józefa
od 21 stycznia do 18 marca 2015 roku
PROGRAM

Pierwszy dzień – 21 stycznia 2015 r.
8.00 - Ks. Infułat Jakub Gil z parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
18.00 - Ks. Kanonik Stanisław Jaśkowiec i Księża z parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
Drugi dzień – 28 stycznia 2015 r.
8.00 – Ks. Adam Stawarz – proboszcz parafii z Wysokiej
18.00 – Ks. Stanisław Pitek – proboszcz parafii z Tłuczani
Trzeci dzień – 4 lutego 2015 r.
8.00 i 18.00 – Ojcowie Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej
Czwarty dzień – 11 lutego 2015 r.
8.00 – Ks. Tomasz Kalisz – proboszcz parafii z Woźnik
18.00 – Ks. Krzysztof Rudzik – proboszcz parafii z Barwałdu Górnego
Piąty dzień – 18 lutego – Popielec 2015 r.
8.00 i 18.00 – Księża Pallotyni z Kopca
Szósty dzień – 25 lutego 2015 r.
8.00 - Ks. Krzysztof Strzelichowski – proboszcz parafii z Mucharza
18.00 - O. Benedykt Belgrau OCD – przeor naszego klasztoru z Krakowa- Prądnika Białego
Siódmy dzień – 4 marca 2015 r.
8.00 – Ks. Zbigniew Kaleciak – proboszcz parafii ze Stryszowa
18.00 – Ks. Janusz Żmuda – proboszcz parafii ze Świnnej Poręby
Ósmy dzień ––11 marca 2015 r.
8.00 - Ks. Dariusz Chałubiński SAC- proboszcz parafii z Jaroszowic
18.00 – Ks. Jerzy Ryłko – proboszcz parafii z Kęt Podlesie
Dziewiąty dzień – 18 marca 2015 r.
8.00 i 18.00 – Ks. Prałat Tadeusz Kasperek i Księża z parafii św. Piotra w Wadowicach
19 marca 2015 r. /czwartek/ – Uroczystość św. Józefa – 18.00
Ksiądz Prałat Franciszek Ślusarczyk – Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

14

18 stycznia 2015

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

Misioneros del Verbo Dtvino
Parroąuia San .lutni cle Dios Upala
Upala -Alejuela 2470 00 82
Upala, Kostaryka, 18 grudnia 2014 Wielebny Księże Stanisławie,

Minęło już trochę od czasu, gdy dane mi było dzięki Bożej Opatrzności i wsparciu tylu osób,
razem z panią Floribeth Mora Diaz oraz jej rodziną, dawać świadectwo o tym, jak dobry jest Pan
Bóg i jak działa w swoich świętych. Czas Adwentu to taki czas oczekiwania na to, co przed nami,
na to, co najpiękniejsze, na Boże Narodzenie, to również czas na pisanie życzeń i na podziękowania. Za to wszystko, czego doświadczyliśmy w czasie naszego pielgrzymowania po Polsce, za te
piękne chwile w rodzinnej parafii naszego Świętego Papieża, za wielką serdeczność i życzliwość,
z całego serca bardzo dziękuję.
Bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć szerzenie kultu św. Jana Pawła II z animacją misyjną. Odwiedziliśmy przecież tyle miejsc, polskich miast i wsi, spotkaliśmy się i modliliśmy się
z tysiącami ludzi...
Cieszę się też niezmiernie, że po dobrym polskim doświadczeniu „pielgrzymowaliśmy” w tym
samym duchu z Floribeth we wrześniu i początkiem października po Niemczech, byliśmy też na
Pomorzu, w Wiedniu i na Węgrzech. Z kolei na pierwszą rocznicę kanonizacji już koordynujemy
wyjazd do Kanady. Jeśli się zaufa Panu Bogu i z wiarą realizuje dobre pomysły, mając oczywiście
do pomocy wiernych przyjaciół, naprawdę da się wiele zrobić. Doświadczałem tego w czasie naszego pielgrzymowania z Floribeth, i za to doświadczenie raz jeszcze Księdzu Proboszczowi i całej
wspólnocie wiernych w Wadowicach bardzo serdecznie dziękuję!
A na czas świętowania Bożego Narodzenia, życzę Księdzu Proboszczowi, Kapłanom oraz
wszystkim ludziom dobrej woli w Wadowicach dużo radości i pokoju oraz doświadczania cudowności spotkania z Jezusem Narodzonym. Niech On, Słowo Boże Wcielone, wzmacnia i ożywia
nasze serca, wspólnoty oraz ludzi, do których jesteśmy posłani. A my razem z pasterzami, którzy
śpiewają i bydlętami, które klękają, cuda, cuda ogłaszajmy.
Do życzeń Floribeth z rodziną dołącza pocztówkę świąteczną,
choć bez śniegu i bez choinki...
Z Panem Bogiem
Wdzięczny Franek Filar, werbista
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REJONOWE SPOTKANIE ZELATORÓW
W sobotę 10 I w kaplicy, przy parafii św.
Piotra, miało miejsce spotkanie rejonowe
zelatorek i zelatorów różańcowych. Rozpoczęło się Mszą św. którą odprawił i kazanie
wygłosił ks. prałat Stanisław Szczepaniec
wicedyrektor Wydziału ds. Duszpasterstwa
Ogólnego Kurii Metropolitalnej. Na początku przywitał wszystkich proboszcz parafii
św. Piotra ks. prałat Tadeusz Kasperek. Powitanie to zamieszczamy poniżej, a po nim
kazanie ks. Szczepańca.
Pragnę powitać was, drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej. Ksiądz Stanisław Szczepaniec, mój
kolega z rocznika święceń, jest odpowiedzialny w naszej Archidiecezji właśnie za Was, którzy jesteście Zelatorkami, Zelatorami
Grup Różańcowych w parafii. Spotykacie się w ten sposób nie po
raz pierwszy; znacie tę kaplicę i wiecie, jaki jest przebieg tego spotkania, gdzie się udamy po zakończeniu Mszy świętej. Chciejcie
spędzić tutaj miło z Bogiem i ze sobą ten wspólny czas - godzinę
czy dwie, w zależności od tego, ile zaplanował ksiądz Stanisław,
i utrwalcie się w tej pięknej modlitwie różańcowej. Księże Stanisławie, prowadź... Serdecznie witam również i Panów zelatorów.
To jest bardzo ważne cenne są panie zelatorki, ale bardzo cenni
są są panowie, zelatorzy. Cieszę się, że macie w swoich parafiach
róże męskie...
Kazanie (ks. Stanisław Szczepaniec):
Spotykamy w dzisiejszej Ewangelii Pana Jezusa, który przychodzi do Nazaretu - do swojego miasta. I pisze ewangelista,
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że swoim zwyczajem przyszedł do synagogi. Zapewne nie był
to zwyczaj, który się rozpoczął w czasie publicznej działalności
Jezusa, ale był to dla Niego zwyczaj, który pielęgnował całe życie:
w młodości, w wieku dojrzałym. Będąc w Nazarecie, przychodził
w szabat do synagogi. I tam słuchał Słowa Bożego; słuchał świętych ksiąg; słuchał komentarzy, jakie wypowiadali rabini i inni,
zaproszeni przez nich do tego, żeby podać komentarz.
Wracamy więc także w tym czytaniu i w kontekście dnia
dzisiejszego do czasu, kiedy Jezus jest jeszcze w Nazarecie przed
pójściem nad Jordan. I oto przeżywamy jedno z wydarzeń dla
Jezusa zasadniczych. Chrzest w Jordanie dla Jezusa to był dzień,
w którym się Jego życie zmieniło. Oto 30 lat Jego ukrytego życia
się kończy; idzie nad Jordan, tam przyjmuje chrzest, otrzymuje
Ducha Świętego i rozpoczyna publiczną działalność. Nie wraca
już do domu jak przedtem; najwyżej przybywa w odwiedziny.
Zwyczajnie, Jego czas, Jego dzień, Jego tygodnie, miesiące i lata
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przeznaczone były na chodzenie od miasta do miasta, od wioski
do wioski, by nauczać.
Jesteśmy dziś w przeddzień tego pójścia nad Jordan. Jak Jezus
przeżywał ten dzień w Nazarecie? Nic na ten temat Ewangelia
nie wspomina... Ale nawet gdy nie wspomina, gdy nie słyszymy
opowieści o tym wydarzeniu, to nie możemy sobie tego inaczej
wyobrazić, jak w ten sposób, że Jezus bardzo to przeżywał. Przecież On wiedział, gdzie idzie. On wiedział, że się kończy pewien
etap Jego życia. On musiał spędzić wiele czasu na osobistej modlitwie, na czuwaniu. Musiał nadejść taki wieczór, taki dzień, w
którym pożegnał się z Maryją, swoją Matką i odszedł. Odszedł z
domu już na dobre. Tak jak odchodzi ktoś, kto wstępuje w związek małżeński - nie żeby całkowicie zerwał więzy, ale też już nie
pozostaje w domu w taki sam sposób jak przedtem.
Chcemy zatem w tym dniu dzisiejszym towarzyszyć Panu
Jezusowi w Jego oczekiwaniu, w Jego przeżyciu tego czasu czuwania, tej modlitwy do Ojca Niebieskiego o dar Ducha Świętego,
tej modlitwy, żeby On po 30 latach oczekiwania, po tak długim
czasie, wypełniony Duchem Świętym, mógł podjąć drugi etap
swojej misji - tę publiczną działalność.
Od wielu lat z grupą zawsze przeżywam w sobotę, przed
chrztem w Jordanie, czuwanie. Dlaczego czuwanie? Dlatego, że
dla Jezusa był to ważny czas. Czas odejścia z domu i pójścia nad
Jordan. Dla Maryi był to równie ważny czas: żegnała się z Jezusem; On odchodził, Ona została sama. Prawdopodobnie święty
Józef już nie żył, więc była wdową. Dodatkowo w tym momencie
żegnała Syna, który odchodził.
Jeżeli dla Maryi, jeżeli dla Jezusa jest to czas szczególny, to i
dla mnie jest szczególny, to i ja go przeżywam. Chcę być przecież
blisko Jezusa i chcę być blisko Maryi. Jest to również ta sztuka
i ta umiejętność, którą pielęgnujemy w różańcu; może jeszcze
bardziej w żywym różańcu. Powiemy o tym więcej za chwilę,
podczas konferencji, ale już tutaj, w czasie Mszy świętej, kiedy
słyszymy te słowa o tym, iż Jezus idzie do Nazaretu - już w czasie
swej publicznej działalności (choć Ewangelia przypomina, że to
był Jego zwyczaj wcześniejszy) możemy się zastanowić nad słowami Ewangelii. Jaki fragment odczytuje Pan Jezus w Nazarecie?
Ten o Duchu Świętym. Duch Pański spoczywa na Mnie... Można
zatem przypuszczać, że przez te 30 lat chodzenia do synagogi,
30 lat słuchania w synagodze Słowa Bożego, Starego Testamentu, ten fragment zapewne już słyszał; ten fragment przeżywał

szczególnie głęboko. Ten fragment wyrażał w jakiś sposób Jego
misję. Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał.
Duch Go posłał. Najpierw Go posłał na 30 lat życia ukrytego.
Później Go posłał na 3 lata życia publicznego. Jedną z tajemnic,
którą teraz rozważamy w różańcu - od czasu Listu Apsotolskiego Rosarium Virginis Mariae - jest tajemnica chrztu w Jordanie.
Ale rozważając tę tajemnicę, myślimy nie tylko o samym chrzcie.
Rozważając tę tajemnicę, cofamy się też w czasie do tego, jak On
się przygotował do tego chrztu, do tego przyjęcia Ducha. Widać,
że fragment, który dzisiaj słyszymy, te myśli o Duchu Świętym to
wzywanie Ducha, ta prośba do Ojca niebieskiego - to był ważny
szczegół Jego osobistej modlitwy w Nazarecie, Jego przygotowania do pójścia nad Jordan.
Cieszę się, że mogę ten dzisiejszy sobotni dzień przed chrztem
w Jordanie, przed pójściem nad Jordan, przeżywać z wami i z
wami razem wspólnie jakoś tak wędrować do Nazaretu, by być
blisko Jezusa i być blisko Maryi, którzy pewnie razem się modlą
zanim Jezus odszedł i razem proszą Ojca Niebieskiego o wszystkie potrzebne łaski, a szczególnie o dar Ducha Świętego. I my się
z Nimi modlimy. Modlimy się z Jezusem i modlimy się z Maryją
w przygotowaniu na jutrzejszy dzień - chrzest w Jordanie, zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, dar, który daje Ojciec swemu
jedynemu Synowi, który ma wypełnić tę drugą część swego
posłannictwa. Chrystus jako ten dar przyjmuje wyłącznie i aż
Ducha Świętego. I nic więcej nie trzeba poza Duchem Świętym,
aby misję wypełnić...
My również prosimy dzisiaj o tego Ducha Świętego. Jezus Go
przyjmuje dla nas - dla siebie i dla nas - żebyśmy jutro umocnieni
tym darem Duchem Świętego jeszcze gorliwiej, jeszcze piękniej i
z jeszcze większą mocą Ducha, z większym zjednoczeniem z Jezusem i z większym zjednoczeniem z Maryją, naszą misję, którą
Bóg nam powierzył, dobrze wypełniali.
Niech ten dar wyprasza nam Maryja, niech nam wyprasza
święty Jan Paweł II - człowiek różańca, niech nam wypraszają
wszyscy inni święci, a także nasi znajomi - zelatorzy, członkowie
żywego różańca, którzy są już po drugiej stronie, stoją przed
Bogiem i wstawiają się za nami. Niech nam wypraszają właśnie
ten dar, by każda z tajemnic Bożych (a teraz rozważana jest tajemnica chrztu w Jordanie, czas przed tym i czas po chrzcie) jak
najbardziej kształtowała nasze życie.

Chrystus się nam objawił,
pokłon Jemu oddajmy
Codziennie w okresie Objawienia Pańskiego odmawiam tę
antyfonę w porannych modlitwach brewiarzowych. Kiedy moje
wargi szepczą powyższe słowa, ogarnia mnie zdumienie nad
prostotą nocy betlejemskiej, podczas której Bóg objawia się pasterzom, a później gwiazda doprowadzi do Mesjasza Mędrców ze
wschodu. Jedni i drudzy oddali hołd Bogu ukrytemu w dziecku.
W tych dniach kolędowych nieustannie doznaję łaski
objawienia Bożej miłości w ludzkiej historii. Cała rodzi-

na pragnie przeżyć spotkanie kolędowe. Słyszę, że z tego
powodu zwalniają się z pracy, czy szkoły. Przeorganizowują cały dzienny, czy nawet tygodniowy plan. Jest to
święto rodzinne, w którym świątecznie ubrani uczestnicy
z powagą modląc się – przyjmują Boże błogosławieństwo. Słowa
wypowiedziane przez kapłana na kolędzie są dobrze zapamiętywane przez jej uczestników. Marzenka chodząca do klasy piątej,
kiedy wstałem z krzesła – szybko usiadła na nim, bo przypo-
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mniała sobie, jak ksiądz w zeszłym roku błogosławił ich rodzinę
mówił do niej, aby zajęła to miejsce bo Bóg da jej łaskę, że będzie
mądrą i świętą dziewczynką. Ona taką chce być.
Kolęda jest czytelnym znakiem przywiązania rodziny do
Kościoła, do parafii, do księdza – przywiązania do Boga. Podczas
niej jest okazja do wyjaśnienia różnych wątpliwości związanych
z dzisiejszą sytuacją Kościoła w świecie, w Polsce i w naszym
mieście. Boże Objawienie, które przeżyli pasterze i mędrcy dokonało się przez zaskoczenie. Bóg człowieka wciąż zaskakuje. W
dawnej historii, a także i dzisiaj. Na kolędzie przeżywam liczne
niespodzianki. Tak pozytywne, jak i negatywne. Przed laty nawiedzając tę rodzinę słyszałem o samym szczęściu. Patrzyłem
na dwoje ślicznych dzieci, na radosnych rodziców. Było niebo na
ziemi. Gdy odwiedzam w tym roku – dostrzegam, że się zmieniło. Nastąpił rozwód. Gdzie indziej choroba. W innym domu brak
pracy. Boże objawienie w ludzkim cierpieniu. Były też i pozytywne przemiany. Nieporadność finansowa została uzdrowiona
przez ożenek córki z przedsiębiorczym chłopcem. Bunt religijny
młodego ustał. Przeszedł swoje. Życie otworzyło go na ludzi i na
Boga. Dużo zrozumiał.

Bóg niejednokrotnie w życiu człowieka działa przez zaskoczenie, w nieporadności. Objawia się w nieprzewidywalnych
sytuacjach. Tak było przed wiekami w Betlejem i tak również jest
na początku XXI wieku.
Kolęda uczy pokory, tak przyjmującej rodziny, jak i księdza
nawiedzającego. Rodzina przygotowała się bardzo solidnie na tę
uroczystość, a po jej odbyciu dochodzi do przekonania, że to nie
tak miało być. Spotkał ją zawód. Myślą, że ksiądz ich zbył. Zbyt
krótko. Powierzchowna rozmowa nie na tematy, których oczekiwali. Nie zauważył nas. Naszych dzieci. Naszych chorych. Czują
się upokorzeni. To też betlejemskie objawienie. Również dla
kolędującego kapłana wizyta ta może być źródłem upokorzenia.
Idzie od domu do domu, jak żebrak – ludzie sądzą, że tylko po
pieniądze. Czeka pod drzwiami, które nie zawsze się otwierają.
W rozmowach może odczuć dużą złośliwość. Po takiej kolędzie
przychodzi do domu jak zbite psiątko. To Boże objawienie, które
przed wiekami dokonało się w dużym zaskoczeniu, nieporadności i niezwykłej prostocie wciąż ma miejsce także i dziś. Tego
dowodzi wizyta duszpasterska, która nazywa się kolędą.
ks. Infułat

Zmarł ks. prof. Stefan Ryłko CRL z Żywiecczyzny

Śp. ks. prof. dr hab. Stefan Ryłko,
kanonik regularny laterański, długoletni
pracownik Sądu Metropolitalnego i Referent ds. beatyfikacyjnych Krakowskiej
Kurii Metropolitalnej, prawnik, historyk
Kościoła i hagiograf, kapłan i zakonnik
odznaczający się niezwykłą pobożnością
i pracowitością, wrażliwością na potrzeby
bliźnich, oddany całkowicie sprawom
Kościoła oraz wspólnoty zakonnej, zmarł
w Krakowie 2 stycznia br. Przeżył 91 lat, z
czego w zakonie 72, a w kapłaństwie 66.
Pochodził ze wsi Ujsoły w powiecie
żywieckim. Był synem Ludwika i Klotyldy z d. Kocoń. W latach 1949-1950 był
wikariuszem i katechetą przy kościele
Bożego Ciała w Krakowie, następnie pracował w Drezdenku (1950-1957) i w Gietrzwałdzie (1957-1967), gdzie był m.in. referentem Sanktuariów
Maryjnych diecezji warmińskiej. W 1967 roku wrócił do Krakowa i podjął pracę w Kurii Metropolitalnej. W 1968 r. uzyskał doktorat z teologii, a w 1997 r. zakończył przewód habilitacyjny. Był
zaangażowany w procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne wielu
kandydatów na ołtarze z archidiecezji krakowskiej i lwowskiej,
min. św. Stanisława Kazimierczyka CRL, św. Jadwigi Królowej,
św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Sarkandra, św. Szymona z
Lipnicy, Św. Siostry Faustyny, św. Brata Alberta Chmielowskiego,
Bł. Anieli Salawy oraz św. Józefa Bilczewskiego i św. Zygmunta
Gorazdowskiego, bł. Marty Wieckiej i bł. Matki Celiny Borzęckiej. Był nadto wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym św.
Jana Pawła II.
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Napisał wiele rozpraw naukowych
i popularnonaukowych z zakresu hagiografii, historii Kościoła i historii
Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich.
Pogrzeb śp. ks. Stefana Ryłki odbył się 9 stycznia br. w bazylice Bożego Ciała w Krakowie. Na eksportacje
ciała przybyli księża kardynałowie
seniorzy Franciszek Macharski i
Marian Jaworski, a liturgii eucharystycznej i egzekwiom na Cmentarzu
Rakowickim przewodniczył ks.
kard. Stanisław Dziwisz. Zmarłemu
towarzyszyli modlitwą liczni współbracia zakonni, kapłani diecezjalni
i zakonni, rzesze sióstr zakonnych
i wiernych, wśród których krewni i
rodacy, którzy przybyli w grupie autokarowej z rodzinnej parafii w Ujsołach. Nie zabrakło jego następców w Referacie Spraw
Beatyfikacyjnych, tj. ks. Andrzeja Scąbra i o. Szczepana Praśkiewicza. Homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Więzik CRL, odczytano przesłanie opata generalnego zakonu z Rzymu, o. Giuseppe
Cipollini CRL, a uczestnikom pogrzebu podziękował wizytator
prowincjalny, o. Marian Szczecina CRL. Pogrzeb miał wymiar
na wskroś paschalny, w przekonaniu, że świeci i błogosławieni,
którym ks. Ryłko torował drogę na ołtarze, przyjęli go już do
swego grona.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
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Bachowice - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Papież Franciszek

O Bożej miłości przygotowującej
człowiekowi drogę (Fragmenty)
„Wydaje się, że Szymon, Andrzej, Jakub
i Jan zostali wybrani w sposób definitywny.
Ale oni sami w tym momencie wcale nie byli
definitywnie wierni! Po tym wyborze błądzili,
proponowali niechrześcijańskie rzeczy Panu,
zapierali się Go. Piotr uczynił to w najwyższym
stopniu, inni ze strachu: zalęknieni uciekli,
opuścili Pana. A Pan przygotowuje. Potem, po
Zmartwychwstaniu, Pan musiał kontynuować
tę drogę przygotowania aż po dzień Pięćdziesiątnicy. A nawet po Pięćdziesiątnicy niektórzy
z nich, na przykład Piotr, pobłądzili i Paweł
musiał go upomnieć. Ale Pan przygotowuje”.
„A kiedy sprawy nie idą dobrze, wkracza
On w dzieje, porządkuje sytuację i idzie z nami.
Popatrzmy na genealogię Jezusa Chrystusa, na
tę listę: ten był synem tamtego, ten ojcem następnego... Na tej liście dziejów mamy grzeszników i grzesznice. Ale co uczynił Pan? Wkroczył, naprawił
drogę, ustawił sprawy. Pomyślmy o wielkim Dawidzie, wielkim
grzeszniku, a potem wielkim świętym. Bóg wie! Gdy Pan mówi
nam: «Umiłowałem cię miłością odwieczną», odnosi się właśnie
do tego. Przez tyle pokoleń Pan myślał o nas, o każdym z nas!”
„Albowiem nasz racjonalizm podpowiada: «Jak to Pan,
pośród tylu ludzi, których ma, myśli o mnie?”. Tymczasem On
przygotował drogę dla mnie. Dzięki naszym mamom i babciom,

naszym ojcom, dziadkom i pradziadkom... Tak działa Pan. I to
jest Jego miłość: konkretna, odwieczna, ale i namacalna. Modlimy się o łaskę zrozumienia Bożej miłości. Ale tego się nigdy nie
pojmie! To też mówi, jak wielka jest ta miłość. Pan, który uprzednio nas przygotowuje, kroczy z nami, przygotowując innych. Jest
zawsze z nami! Prośmy o łaskę zrozumienia sercem tej wielkiej
miłości” –

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

Św. ldefons pochodził prawdopodobnie ze znakomitej rodziny wizygocko-hiszpańskiej. Od młodości tęsknił za życiem
oddanym Panu Bogu. Kiedy więc w domu natrafił na stanowczy
sprzeciw, uciekł do pobliskiego klasztoru świętych Kosmy i Damiana w Agala (dzisiaj przedmieście Toledo). Wybrany niebawem opatem tego klasztoru, położył nacisk na karność zakonną.
Brał czynny udział w życiu Kościoła w Hiszpanii. Uczestniczył w 10 synodach, których był inspiratorem i duszą. Na jednym

23 stycznia

Święty Ildefons,
biskup
18 stycznia 2015
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z nich w roku 659 przeforsował ustanowienie święta Oczekiwania Narodzenia Pana Jezusa (18 grudnia), bowiem uroczystość
Zwiastowania i Poczęcia Chrystusa Pana przypadała w Wielkim
Poście (25 III), co Świętemu wydawało się niezgodne z duchem
liturgii. Miał ułożyć nawet do nowego święta teksty liturgiczne.
Po śmierci biskupa Toledo, św. Eugeniusza II, Ildefons został
jednogłośnie wybrany na jego miejsce. Trzeba przyznać, że jego
rządy nie były łatwe. Dążył do zaprowadzenia karności kościelnej, co przysporzyło mu wrogów. Występował również przeciwko
swobodzie obyczajów możnych i dworu królewskiego, co również
nie przymnożyło mu przyjaciół.
Rządził swoją archidiecezją przez 10 lat (657-667). Utrudzony
pasterzowaniem, zasnął w Panu 23 stycznia 667 roku. Jego ciało
złożono w bazylice św. Leokadii w Toledo. Kiedy jednak Arabowie zajęli to miasto, relikwie Ildefonsa przeniesiono do miasta
Zamora, do kościoła św. Piotra. Następcą Ildefonsa na stolicy
biskupiej w Toledo został św. Julian (+ 690). Zebrał on troskliwie
wszystkie pisma, jakie zostawił jego poprzednik. Wśród nich wyróżnia się pierwszy napisany w Hiszpanii traktat mariologiczny
O wieczystym dziewictwie NMP, polemizujący z Jowinianem,
Helwidiuszem i z Żydami. Szczególne znaczenie dla historii katechumenatu i liturgii chrztu ma traktat Ildefonsa O poznaniu
chrztu. Charakter wybitnie ascetyczny ma dziełko O drodze na
pustyni. Jednakże dziełem, które zyskało mu największą sławę,
to rozprawa O pismach słynnych mężów. Z jego korespondencji
zachowały się jedynie dwa listy. Ponadto św. Ildefons zostawił
hymny, modlitwy i teksty liturgiczne.
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Barwałd Górny - Parafia Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998

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

Wystawa „Bożonarodzeniowe
Pamiątki z Małopolski”

W dniach 15-24.12.2014r. w Galerii Polsko-Słowackiej w
Brzeźnicy można było oglądać pokonkursową wystawę „Boże
Narodzenie po Małopolsku”. Zgromadzone na wystawie prace
to Bożonarodzeniowe Pamiątki z Małopolski. Przedstawiały one

tradycyjną twórczość ludową oraz jej interpretację w nowoczesnej formie. Organizatorem tegorocznego konkursu było Województwo Małopolskie.
www.ckbrzeznica.pl

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

Babiogórska Szopka Regionalna
W XIV konkursie „Babiogórskie Szopki Regionalne” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Parafię Rzymsko-Katolicką Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie oraz
Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów w Palczy.
Szopki oceniane były w trzech kategoriach: rodzinna, dziecięca i
młodzieżowa. Musiały one spełniać następujące warunki: przedstawiać scenerię betlejemską ilustrującą narodzenie Zbawiciela,
scena betlejemska powinna być umieszczona w realiach regionu
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babiogórskiego (krajobraz – w tym zarys Babiej Góry, architektura, elementy wyposażenia wnętrza, stroje itp.), całość powinna
być również wykonana w oparciu o materiały naturalne.
Eliminacje powiatowe odbędą się w parafii Rzymsko-Katolickiej Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie. Ogłoszenie wyników
nastąpi 18 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w Kościele Matki Bożej
Pocieszenia w Budzowie.

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

18 stycznia 2015

23

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

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

Z kolędą

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Choczni od
trzech lat corocznie odwiedzają jeden z domów opieki społecznej funkcjonujących w powiecie wadowickim. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest szkolny
katecheta, ks. Robert Młynarczyk, przekonany iż
młodzież sporo zyska poznając bliżej ludzi, dla których los nie zawsze bywał życzliwy. W poprzednich
latach młodzi chocznianie wraz ze swoimi wychowawcami odwiedzali domy w Zebrzydowicach i
Zatorze, w tym roku udali się do Domu Pomocy Społecznej im.
Św. Brata Alberta w Izdebniku, sprawującego opiekę nad ponad
osiemdziesięcioma mieszkankami, które znalazły tu nie tylko
dach nad głową, ale również możliwość rozwijania swych talentów i zainteresowań w kołach sportowych i pracowniach artystycznych (na przełomie grudnia i stycznia w siedzibie Wadowickiej Biblioteki Publicznej czynna była wystawa prac plastycznych
pensjonariuszy DPS-ów z powiatu
wadowickiego, na której swoje ciekawe dzieła prezentowały również
podopieczne z Izdebnika).
Choczeńska młodzież przygotowała świąteczny program, na
który złożyły się śpiewane i grane
na prostych instrumentach muzycznych znane kolędy, a także wiersze
o tematyce bożonarodzeniowej. Nie
zbrakło też własnoręcznie upieczonych przez uczennice słodkości.
A ponieważ i kolędy, i życzenia,
popłynęły z serca, nie obyło się bez
wzruszenia po obu stronach i serdecznego zaproszenia „by jeszcze
kiedyś koniecznie przyjechać”!
W drodze powrotnej nadarzyła
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się możliwość obejrzenia największej w Małopolsce szopki w
klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i parominutowej modlitwy do Kalwaryjskiej Pani. I tak przy niewielkim wysiłku udało się podzielić z innymi świąteczno-noworoczną radością, połączyć pożyteczne z przyjemnym.
Agnieszka Jusińska
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SŁUŻBA LITURGICZNA, DZIECI MARYI ORAZ
WSPÓLNOTA OAZOWA NA OPŁATKU
U KS. KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA
Podczas spotkania opłatkowego z kard. Dziwiszem w Krakowie w centrum Jana Pawła II ‘’Nie lękajcie się’’ , zgromadziło się
wielu młodych ludzi, aby od wspólnej modlitwy ze swoim Biskupem na dobre rozpocząć Nowy Rok.
Do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” przybyły tam
wspólnoty Ruchu Światło Życie, Służba Liturgiczna, Dzieci Maryi oraz członkowie Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło – Życie. Również i grupy z naszej parafii, czyli Oaza,
Służba liturgiczna oraz Dzieci Maryi wybrały się do Krakowa na
to spotkanie.
Przed uroczystą Mszą Świętą, czyli centralnym punktem
całego spotkania, odbyła się konferencja, na której głównym
tematem przewodnim była myśl „Jedność buduje się przez pojednanie”. Oznacza to tyle, że nie możemy pojednać się ze sobą
nie będąc pojednani uprzednio z Chrystusem, bo u początku jedności leży pojednanie. W dzisiejszych czasach, to chyba największy problem dotykający młodzież. Pycha, chciwość, zazdrość i
nienawiść.
Musimy zacząć w końcu myśleć, jak chrześcijanie. Tolerować
siebie nawzajem, ale nie tolerować złego zachowania i traktować
innych, tak jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Oczywiście
jest to bardzo trudne, jednak człowiek pragnący jedności, pokoju
i harmonii zaakceptuje drugiego człowieka i pozwoli mu żyć według własnych przekonań. Ale właśnie tej umiejętności tak często
nam brakuje.
Nie potrafimy obudzić w sobie tolerancji dla odmiennego
zdania, tolerancji dla odmiennych przekonań, a bez tego nie
stworzymy warunków, które można byłoby nazwać jednością.
Po słowach księdza wygłaszającego tę konferencję uczestniczyliśmy w celebracji Mszy Świętej, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Razem z nim Eucharystię koncelebrowało wielu
kapłanów, którzy przybyli na miejsce jako opiekunowie grup, w
tym ks. Janusz Korbel, Moderator Dekanalny Służby Liturgicznej i Ruchu Światło
– Życie w dekanacie Wadowice Północ oraz
nasz opiekun ks. Mateusz Wójcik, Moderator Rejonowy Służby Liturgicznej i Ruchu
Światło – Życie w rejonie Wadowickim.
Eucharystia rozpoczęła się od uroczystej
procesji wejścia, w której udział brali Księża oraz Nadzwyczajni Szafarze Komunii
Świętej (p. Tadeusz Byrski i pan Andrzej
Chrapkiewicz z naszej parafii) lektorzy i
oczywiście sam główny celebrans – ks. Kard
Stanisław Dziwisz.
W kazaniu padły również słowa o pojednaniu z drugim człowiekiem, niezbędnym do pokonania bariery alienacji od społeczeństwa, czyli odizolowania się w całości
od wszystkiego co nas otacza. Najczęściej
stosujemy zdanie ‘’to mnie nie dotyczy’’ lub
‘’to nie mój problem’’, a przecież nie możemy uciekać od trudnych sytuacji i udawać,
18 stycznia 2015
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że ich nie dostrzegamy. Po Mszy każdy dostał opłatek, ten sam
którym łamiemy się podczas kolacji wigilijnych, w ten sposób
obecni mogli składać sobie nawzajem życzenia noworoczne.
Dla zgromadzonej młodzieży był to nie tylko wyjazd na
spotkanie z kardynałem, ale również możliwość zobaczenia się z
osobami, które poznali na rekolekcjach zimowych i wakacyjnych.
A możliwość przełamania się z nimi opłatkiem była dla nich
szczególnie ważna. Później odbyła się ‘’Agapa’’, czyli poczęstunek
dla obecnych, w postaci ciepłej herbaty i drożdżówek.
Tak więc podsumowując i okoliczności i miejsce spotkania
niewątpliwie były wyjątkowe, bo w końcu było to Centrum Jana
Pawła II, który z młodzieżą związany był od zawsze i na zawsze
pragnął, aby przeżywała ona swoją młodość właśnie w taki sposób, idąc przez życie razem z Bogiem.
Dlatego też tego typu spotkanie, właśnie w takim miejscu to
pomnik dla Papieża, nie z cegły ani z marmuru, ale z żywej wiary,
jaka wypływa od tych młodych ludzi
Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@gmail.com
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

18 stycznia

Święta Małgorzata Węgierska,
dziewica
Małgorzata urodziła się 27 stycznia 1242 r. w twierdzy Klis.
Była ósmym dzieckiem króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris.
Pochodziła z rodziny Arpadów, z której wywodzili się także: św.
Stefan (+ 1038), jego syn św. Emeryk (+ 1031) i św. Władysław
(+ 1095). Jej rodzonymi siostrami były: św. Kinga (+ 1292) i bł.
Jolenta (+ 1298), a ciotkami - św. Elżbieta z Turyngii (+ 1231) i
bł. Salomea (+ 1268). Jej dziadek po kądzieli był cesarzem bizantyjskim.
Jeszcze przed swoim narodzeniem (w 1242 r.) została przez
rodziców ofiarowana Bogu za ocalenie ojczyzny od najazdu
Tatarów. W wieku około czterech lat powierzona została opiece
mniszek Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanek) w Veszprem
(czyt.: Vesprem). Gdy chciano ją później zwolnić ze zobowiązań, aby mogła wyjść za mąż, odmówiła. Rodzina usiłowała ją
bowiem za wszelką cenę wydobyć z zakonu i wydać za księcia
kaliskiego, Bolesława Pobożnego, następnie za Ottokara II, króla
czeskiego, wreszcie za króla Neapolu, Karola Andegaweńskiego.
Wszystkie te ponętne propozycje stanowczo odrzuciła. Co więcej, w obecności prymasa Węgier i innych dostojników państwa
uroczyście potwierdziła stanowczą wolę pozostania w zakonie,
korony ziemskie oddając za koronę niebieską.
Kiedy miała 10 lat, przeniosła się
do klasztoru dominikanek na wyspie
Lepri na Dunaju jako internistka, a
niebawem jako zakonnica. Chociaż
pochodziła z tak znakomitej rodziny,
Małgorzata nie wstydziła się prac
fizycznych, służebnych. Budowała
wszystkich umiłowaniem ubóstwa,
rezygnując chętnie nawet z rzeczy najpotrzebniejszych, czyniąc to z miłości
do Chrystusa. Pan Bóg wyróżnił ją darem kontemplacji, wizji i charyzmatem
proroczym. W wieku dwunastu lat, w
Budzie, w klasztorze zbudowanym dla
niej przez króla, złożyła śluby zakonne
na ręce generała Zakonu Dominikańskiego, bł. Humberta z Romans. Doszła
do godnej podziwu gorliwości i bez
reszty oddała się Chrystusowi Ukrzyżowanemu. Prowadziła życie surowe.
Święta Małgorzata Węgierska
Trwając w ascezie monastycznej i

pełnieniu dzieł miłosierdzia, potrafiła połączyć ze sobą gorliwe
starania o przywrócenie pokoju i niezwykłe męstwo w znoszeniu
niesprawiedliwych podejrzeń z wielką miłością w stosunku do
sióstr, dla których pragnęła spełniać najniższe posługi. Pełniła
oficjum infirmerki - z wielkim oddaniem opiekowała się chorymi. Płonęła ogromną miłością do tajemnicy Eucharystii oraz
męki Odkupiciela. Wyróżniała się również nabożeństwem do
Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny.
Zmarła 18 stycznia 1270 roku w wieku 28 lat. Wyspę Lepri
nazwano wyspą św. Małgorzaty i tak do dzisiaj się ona nazywa.
Do grobu Małgorzaty spieszyły tłumy Węgrów. Obecnie grób
ten jest zachowany, ale pusty, ponieważ szczątki Małgorzaty
przeniesiono w 1782 r. do klasztoru klarysek w Pozsony (obecnie
Bratysława), po kasacie klasztoru w Budapeszcie. Relikwie częściowo zniszczono w 1789 roku, a ocalałe części znajdują się w
Esztergomie (Ostrzyhomiu), Gyor i Pannonhalmie.
Proces beatyfi kacyjny wymienia ok. 300 niezwykłych łask,
otrzymanych za wstawiennictwem Małgorzaty. 28 lipca 1789
papież Pius VI zaliczył ją w poczet błogosławionych, a w poczet
świętych włączył ją Pius XII 19 listopada 1943 roku.
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Głogoczów - Parafia św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA:
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00),
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: przed 1300
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Izdebnik - Parafia św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)

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

Nauka miłości
Taką daje nam Pan Jezus zarówno w słowach, jak
i w czynach. Szczególnie Swą miłość okazał nam na
krzyżu. Uczmy się tej miłości od Chrystusa, jak nas
zachęcał misjonarz w swoich naukach. Zwrócił jednak
też uwagę na wymagania, jakie stawia nam Jezus. A
oto fragment wspomnianej nauki wraz z wprowadzeniem do Mszy św.
Szczególnym znakiem Bożego miłosierdzia i miłości stał się
krzyż, który zawsze stoi przy ołtarzu. Bóg nam wybaczy, ale też
Pan Bóg na prawo i chce od nas tej postawy przebaczania, wybaczania sobie wzajemnie. Miłosierdzie Boże wobec każdego z
nas zobowiązuje do wdzięczności, do wynagrodzenia, do pokuty.
Dzisiaj jest taka szczególna okazja. Przeprośmy Pana Boga za
nasze grzechy; za to że tak często brakuje w naszych słowach i
czynach miłości, ducha służby, postawy służenia drugiemu człowiekowi...
Kazanie:
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!
Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny w czasie misji świętych.
Jak zauważył na początku Mszy świętej ksiądz proboszcz to
nabożeństwo pojednania, które dzisiaj będziemy przeżywać to
jedno z najważniejszych momentów każdych misji świętych.
Bo to jest też świadectwo naszej wiary i świadectwo tego, na ile
jesteśmy już uczniami Chrystusa. My wsłuchujemy się w naukę
Chrystusa, ale co z tego wynika? Bo można słuchać... i nic z tego
nie wynieść. My słuchamy po to, żeby ta nauka Chrystusowa w
naszym życiu przyniosła owoce.
Moi drodzy, gdy weźmiemy do
ręki Pismo święte, gdy wczytamy się
w Ewangelię, zauważymy, że Jezus potrafił pięknie mówić. Potrafił poruszyć
ludzkie serca. On swoją mową potrafił
zmiękczyć zatwardziałe ludzkie serca.
Jego słowa były porywające i nic zatem
dziwnego, że szły za Nim tłumy ludzi.
Szli ludzie, żeby Go słuchać. Pragnęli
słuchać tej nauki Jezusowej. Pięknie
mówił Jezus. Ale my, wczytując się w
słowa Jezusa, możemy też zauważyć,
że niekiedy Jego słowa są bardzo ostre;
niekiedy słowa, które wypowiada Jezus są – wydawać by się mogło – nie
do przyjęcia, jakby nie dla nas. Czasem
się nam wydaje, że nauka Jezusowa
jest zbyt trudna, aby ją przyjąć, aby ją
zaakceptować. Niewątpliwie do tych
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najtrudniejszych słów, które wypowiada Jezus do ludzi należą te
słowa o miłości nieprzyjaciół. Wtedy, gdy Jezus mówi: Miłujcie
swoich nieprzyjaciół! Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Trudne słowa...
Słowa, których trudno słuchać, a cóż dopiero wypełnić...
Moi drodzy, właśnie te słowa mają wypełnić to nasze chrześcijaństwo. Trudno je wypowiedzieć. Ale widzimy, że Pan Jezus
te słowa nie tylko wypowiada, ale On też je realizuje w życiu.
Wiadomo, że łatwo jest może coś powiedzieć, czegoś wymagać
od drugiego człowieka, ale trudniej pokazać, jak to uczynić, jak
to zrobić, jak to wypełnić. Jezus nie tylko uczy, nie tylko mówi,
ale On swoim życiem pokazuje, jak tę naukę wprowadzać w
czyn. Jak tę naukę wprowadzać w życie. To nie są tylko słowa
wymagania od innych, ale są to słowa, które Jezus swoim życiem
potwierdza. Ukazuje, że to się da zrobić, że to można zrobić, że to
nie jest jakaś utopia.
Te słowa o miłości nieprzyjaciół najpiękniej udokumentował
Jezus przez swoją śmierć na krzyżu. Pięknie tę scenę ukazuje Mel
Gibson w fi lmie „Pasja”. Być może pamiętamy tę scenę, gdy Jezus
umiera na krzyżu, a pod krzyżem żołnierze grają w kości, śmieją
się i drwią. I wówczas jeden z tych złoczyńców ukrzyżowanych
obok Jezusa mówi do nich: Zamilknijcie! Posłuchajcie: On się za
was modli. On się za was modli... To było piękne potwierdzenie
tych słów, które Jezus wypowiedział za życia; które wypowiedział
wtedy, gdy chodził po palestyńskiej ziemi i nauczał. Z wysokości
krzyża Jezus ukazał prawdziwość tych słów – wtedy gdy powiedział: Ojcze, przebacz! Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią!
Cdn.
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw,
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

Mieć czas dla Boga
O to m.in. apelował w odpustowym kazaniu ks. bp Jan
Szkodoń, kierując te słowa
szczególnie do małżeństw i rodzin, które w obecnych czasach
przeżywają kryzysy, spowodowane często brakiem czasu dla
Boga i dla siebie. Poniżej druga
część tego słowa z bardzo cennymi wskazówkami dla współczesnych rodzin.
Jakże wspaniała jest dzisiejsza druga lekcja! Warto do tego fragmentu
Listu świętego Pawła apostoła do Koryntian wracać. Zwróćmy uwagę na
niektóre fragmenty tej drugiej lekcji.
Jako wybrańcy Boży, małżeństwo, rodzina to powołanie – wspólnota życia i
miłości. Wybrańcy Boży... Powołani...
Czyli Boży plan, któremu towarzyszy
łaska. A nie można wypełnić powołania, jeśli człowiek praktycznie odrzuca
Boga. Święty Jan Paweł II tyle razy,
także na polskiej ziemi (pamiętamy
zapewne) prosił rodzinę o wspólną
modlitwę. – Gdzie dwaj albo trzej są
zgromadzeni w Imię Moje – mówił
Pan Jezus – tam Ja jestem pośród nich.
Niech żony codziennie modlą się za
swych mężów. Niech mężowie modlą
się za swe żony, rodzice za swoje dzieci,
a wy – drogie dzieci – módlcie się codziennie za swoich rodziców. A jeśli to
tylko jest możliwe, módlcie się codziennie rodzinnie, wspólnie.
Ta modlitwa łączy nas z Bogiem i łączy między sobą.
A dalej święty Paweł prosi: Obleczcie się w pokorę... Ileż małżeństw, ileż rodzin rozbiło się z powodu pychy. – Przebaczajcie
sobie nawzajem – apeluje dalej święty Paweł – jak Pan wybaczył
wam, tak i wy... Przebaczyć. A jeśli ktoś wyrządził mi tak wiele
krzywdy i nie potrafi przeprosić, nie chce się poprawić? Czy przebaczenie nie będzie słabością, gdy ten człowiek raczej zasługuje
na karę? Jak Pan przebaczył wam, tak i wy przebaczajcie...
I dalej... –Bądźcie wdzięczni – mówi święty Paweł. Bądźmy
wdzięczni wobec Boga, a kto jest wdzięczny wobec Boga, ten
umie być wdzięczny wobec drugiego człowieka. Wdzięczny – tak

często mamy pretensje, może i słuszne, w rodzinie. Oskarżamy siebie, ciągle wypominamy i
może nie zauważamy dobra, które jest w drugim,
dobra, które czyni bądź które stara się uczynić.
Wdzięczność w rodzinie to niezwykle ważna postawa. Bądźcie wdzięczni...
Niedawno słyszałem świadectwa małżonków.
Mają trójkę dorastających dzieci. Mówili o tym,
że jeszcze 12 lat temu mieli firmę i byli tak zaangażowani w jej prowadzenie, że nie mieli czasu
ani na modlitwę, ani dla siebie nawzajem. Coraz
więcej było problemów w małżeństwie, nie mieli
czasu na dzieci. Potem opowiedzieli, jak Pan Bóg
zaingerował w ich życie. - Teraz mamy czas – powiedzieli. W niedzielę tylko Msza święta i tylko
rodzina. Teraz mamy czas na codzienną wspólną
modlitwę. Mamy czas, by pomóc innym rodzinom, szczególnie
potrzebującym. Bóg zaingerował, ale oni zrozumieli, że dla Boga
musi być czas. Kiedy mamy czas dla Boga, kiedy wsłuchujemy się
w Jego głos, wtedy mamy też czas i dla siebie nawzajem.
Modlimy się do Świętej Rodziny z Nazaretu. Pan Jezus był
w centrum Świętej Rodziny, bo w centrum świętej Rodziny była
zbawcza wola Ojca Niebieskiego. Zastanówmy się nad tym, czy
Boża wola, Boży plan, jest dla nas najważniejszy, czy raczej bardziej nas interesuje to, co ludzie powiedzą, co pomyślą, czy to, co
dla mnie będzie łatwiejsze, wygodniejsze. Pan Jezus w centrum
naszego życia indywidualnego. I Pan Jezus w centrum życia
małżeńskiego i rodzinnego. On jako światło. On jako wyrzut
sumienia. On jako Ten, który mówi: Pójdź za Mną! Który mówi
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rodzinom przeżywającym kryzysy: Przyjdźcie do Mnie! Ja was
pokrzepię, ja was uzdrowię! Kiedy pojawiają się problemy, klękajmy, najlepiej wszyscy, i módlmy się. Kiedy pojawiają się kryzysy, tu w Kalwarii, tak blisko są dróżki, cudowny obraz Maryi...
Szukajmy pomocy u Boga, który uzdrawia. Nie czekajmy też aż
pojawią się kryzysy – zawczasu szukajmy lekarstwa. Zawczasu...
Maryja niech będzie szczególną Nauczycielką i oparciem dla was,
drogie matki i żony. W różańcu i indywidualnej modlitwie szukajcie wzoru i siły.
Dzisiaj tyle kobiet, tyle dziewcząt gubi się duchowo. Tyle dziś
kobiet proponuje pogańską wizję kobiecości, w której miłość,
macierzyństwo, wierność i poświęcenie schodzą na margines.
Tym bardziej potrzebna jest droga kobiety, dziewczyny do Maryi.
Ona nauczy was, drogie matki, drogie żony, drogie dziewczęta,
kobiety samotne, co znaczy być kobietą, umiłowaną przez Boga
i powołaną.

A święty Jozef? Oczywiście, tak jak Maryję czci nie tylko
kobieta, ale i mężczyzna, tak św. Józefa czczą nie tylko mężczyźni, ale to on szczególny wzór i orędownik dla mężczyzny,
dla męża, dla ojca, dla mężczyzny samotnego, dla mężczyzny
- kapłana, mężczyzny - zakonnika. Wydaje się, jakby cześć do
świętego Józefa osłabła... Także w naszych rodzinach, w naszym
społeczeństwie. Święty Józef rozpoznający Boże plany, szukający
miejsca dla Pana Jezusa w Betlejem, święty Józef broniący Pana
Jezusa przez ucieczkę do Egiptu, święty Józef szukający z Maryją
Pana Jezusa, kiedy miał lat 12 - to jest szczególny wzór dla nas
- mężczyzn, dla was - mężowie, ojcowie.
Drodzy bracia i siostry, niech nasza modlitwa i za chwilę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich będą umocnieniem rodzin,
małżeństw tu obecnych, ale niech też będą umocnieniem dla
wszystkich małżeństw i rodzin. O to się szczególnie módlmy.

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

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

Papież Benedykt XVI

POWOŁANIE APOSTOŁÓW
W czytaniach biblijnych na niedzielę – drugą w okresie zwykłym – pojawia
się temat powołania: w Ewangelii jest to
powołanie pierwszych uczniów przez
Jezusa, a w pierwszym czytaniu jest to
powołanie proroka Samuela. W obu
przypadkach podkreśla się znaczenie
postaci, która odgrywa rolę pośrednika, pomagając osobom powołanym do
rozpoznania głosu Bożego i do pójścia
za nim. W przypadku Samuela chodzi
o Helego – kapłana świątyni w Szilo,
w której przechowywano Arkę Przymierza przed przewiezieniem jej do
Jerozolimy. Pewnej nocy Samuel, który
był jeszcze chłopcem i od dzieciństwa
żył, posługując w świątyni, trzy razy z
rzędu słyszał we śnie, że ktoś go woła
i pobiegł do Helego. Ale to nie on go
wzywał. Za trzecim razem Heli zrozumiał i rzekł do Samuela: „Gdyby ktoś cię
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wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Tak też się
stało i od tej pory Samuel nauczył się rozpoznawać słowa Boga i
stał się Jego wiernym prorokiem. W przypadku uczniów Jezusa
pośrednikiem jest Jan Chrzciciel. W istocie Jan miał szeroki
krąg uczniów, a wśród nich były także dwie pary braci Szymon
i Andrzej oraz Jakub i Jan – rybacy z Galilei. To właśnie dwóm
z nich Jan Chrzciciel wskazał Jezusa, nazajutrz po Jego chrzcie
w Jordanie. Wskazał Go im, mówiąc: „Oto Baranek Boży”, co
było równoznaczne z powiedzeniem: Oto Mesjasz. I obaj poszli
za Jezusem, pozostali z Nim na długo i przekonali się, że był On
naprawdę Chrystusem. Zaraz powiedzieli to innym i tak powstał
zalążek tego, co stało się kolegium apostołów.
W świetle tych dwóch tekstów chciałbym podkreślić decydującą rolę kierownictwa duchowego na drodze wiary, a zwłaszcza
w odpowiedzi na powołanie do szczególnego ofiarowania się na
służbę Bogu i Jego ludowi. Już sama wiara chrześcijańska, sama

w sobie, zakłada głoszenie i dawanie świadectwa, polega bowiem
na przyjęciu dobrej nowiny, że Jezus z Nazaretu umarł i zmartwychwstał i że jest Bogiem. A zatem także powołanie do bezpośredniego naśladowania Jezusa, wyrzekając się założenia własnej
rodziny, aby poświęcić się wielkiej rodzinie Kościoła, przechodzi
zwykle przez świadectwo i propozycję „starszego brata”, zazwyczaj kapłana. Nie wolno przy tym zapominać o podstawowej roli
rodziców, którzy swoją prawdziwą i radosną wiarą i miłością
małżeńską ukazują dzieciom, że jest piękne i możliwe zbudowanie całego swojego życia na miłości Boga.
Drodzy przyjaciele, módlmy się do Maryi Panny za wszystkich wychowawców, szczególnie za kapłanów i rodziców, aby
mieli pełną świadomość wagi swej roli duchowej i aby przyczyniali się do tego, że w młodych będzie nie tylko dokonywał się
rozwój ludzki, ale także dojrzewała odpowiedź na wezwanie
Boże, aby powiedzieć: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”.
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Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30
MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M.
Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Krzeszów (1395), Kuków (1290), Targoszów (226), Tarnawa Górna (264)

19 stycznia

Święty Makary Wielki, opat
Makary pochodził z biednej, pobożnej rodziny z Górnego
Egiptu. Urodził się ok. 300 roku. W młodości był pasterzem.
Już wtedy pragnął zostać mnichem, ale rodzice zmusili go do
zawarcia małżeństwa z kobietą, która zmarła kilka dni po ślubie.
Niedługo potem rozstali się z tym światem jego rodzice. Makary
miał wtedy około 30 lat. Poszedł za radą pustelnika, zamieszkał
w pustelni Skete (na pograniczu Libii). Jego surowość życia i dar
czynienia cudów szybko stały się znane. Wokół niego gromadziło
się wielu uczniów, których przyzwyczajał do mniszego trybu życia i osadzał ich w pustelniach. Miał dar prorokowania i zdolność
czynienia cudów. Ludzie z bardzo daleka przybywali do niego po
radę. Ok. 340 roku został niemal siłą, przez jednego z biskupów,
zmuszony do przyjęcia kapłaństwa. Chodziło o to, żeby pozostałym mnichom zapewnić stały udział we Mszy św. i możliwość
przyjmowania Komunii św.
Walczył z herezją szerzoną przez arian, za co został zesłany
na jedną z egipskich wysp. Szybko jednak został uwolniony, bo
nawrócił wszystkich mieszkańców tej wyspy na chrześcijaństwo
i za jego przyczyną miały tam miejsce liczne cuda.
Dzięki Bożemu objawieniu o swoim odejściu do domu Pana
wiedział już dziewięć dni wcześniej. Zmarł ok. 390 roku (nie do
ustalenia jest dzień jego śmierci) w swojej pustelni w Skete. Re-
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likwie przeniesiono do Amalfi we Włoszech, gdzie znajdują się
obecnie.
Z powodu mądrości i świętości życia Makarego nazwano
Wielkim. Poza kilkoma modlitwami pozostawił po sobie prawdopodobnie 7 pouczeń, dwa listy i 50 homilii. Pisali o nim Palladiusz w Historia Lausiaca oraz Rufin w Historia monachorum.
Nic jednak nie wspominali o jego literackiej twórczości, którą
przypisywała mu późniejsza tradycja, opatrując jego imieniem
takie pisma, jak 50 Homilii duchownych, kilka listów, m.in. List
do synów Bożych. Obecnie autorstwo tych pism jest badane przez
naukowców i nie zostało jeszcze definitywnie przesądzone.
Uważany jest za szczególnego orędownika wyganiającego złe
moce.
W ikonografii święty Makary przedstawiany jest jako stary
człowiek z siwą brodą i niewielką łysiną czołową, odziany w mniszy habit. Prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, w lewej
zazwyczaj trzyma zwinięty zwój. Czasem z brodą do pasa i siwymi, spadającymi na plecy i ramiona, podwijającymi się włosami.
Są też wizerunki, na których odziany jest w skóry. Na nich też ma
długie włosy i brodę do kolan, a ręce złożone w modlitewnym
geście.
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ:
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)

Jasełka
11 stycznia w Domu Kultury w Jastrzębi zostały
wystawione Jasełka, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły, absolwenci i rodzice. W przedstawieniu grało 61 osób, a niektórzy mieli podwójne, a
nawet potrójne role. Widzowie mogli podziwiać dobrą grę aktorów amatorów, przepiękne tańce aniołów,
diabłów i tancerek w scenie z Herodem, a także posłuchać muzyki i śpiewu. Z roku na rok widzowie oczekują czegoś nowego i doskonalszego. Organizatorzy
Jasełek starają się sprostać wymaganiom publiczności, która i w tym roku pobiła rekord wypełniając salę,
korytarze i balkon. Niektórzy mieli niezbyt dogodne
warunki do oglądania, ale wszyscy swoje zadowolenie
okazali gromkimi brawami. Jak co roku, Jastrzębia
pokazała, że stanowi zintegrowane, wspaniałe środowisko. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w
kolejną odsłonę jasełkowego przedstawienia oraz tym,
którzy okazali nam tak duże zainteresowanie.
M.D.
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Leńcze - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ODPUST:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)

Papież Benedykt

POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW
(Fragmenty)
Powołanie pierwszych uczniów zostało poprzedzone nauczaniem przez Jezusa tłumów oraz cudownym połowem,
dokonanym z woli Pana. Gdy mianowicie rzesza ludzi tłoczy
się nad brzegiem jeziora Genezaret, aby usłyszeć Jezusa, On dostrzega Szymona, zniechęconego, ponieważ nic nie złowił przez
całą noc. Najpierw prosi go, aby mógł wsiąść do jego łodzi, żeby
mógł mówić do ludzi, stojąc w niewielkiej odległości od brzegu,
a następnie, zakończywszy nauczanie, nakazuje mu wypłynąć z
przyjaciółmi na głębię i zarzucić sieci. Szymon jest posłuszny i
wszyscy oni łowią niesamowitą ilość ryb. W ten sposób Ewangelista pokazuje, jak pierwsi uczniowie poszli za Jezusem, ufając
Mu, znajdując oparcie w Jego Słowie, któremu towarzyszyły
także cudowne znaki. Zauważmy, że jeszcze przed tym znakiem
Szymon zwraca się do Jezusa: „Mistrzu, po cudzie zaś nazywa Go
„Panem”. Jest to Boża pedagogika powołania przez Boga, który
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dostrzega nie tyle cechy wybranych, ile ich wiarę, tak jak wiara
Szymona, który mówi: „Na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Obraz połowu ryb odwołuje się do misji Kościoła. Tak to komentuje św. Augustyn: „Dwukrotnie uczniowie podjęli połów na
polecenie Pana: pierwszy raz, przed męką a drugi po zmartwychwstaniu. Oba połowy symbolizują cały Kościół: Kościół, który
istnieje teraz i taki, jaki będzie po zmartwychwstaniu umarłych.
Teraz gromadzi on rzesze niemożliwe do policzenia, wśród których są dobrzy i źli; po zmartwychwstaniu będzie gromadził tylko dobrych”. Doświadczenie Piotra, z pewnością szczególne, jest
także reprezentatywne dla powołania każdego apostoła Ewangelii, który nigdy nie powinien się zniechęcać, by głosić Chrystusa
wszystkim ludziom, aż po krańce świata. Ponadto dzisiejszy tekst
pobudza do refleksji o powołaniu do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jest ono dziełem Boga. Człowiek nie jest twórcą
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swojego powołania, ale odpowiada na Bożą
propozycję. Ludzka zaś słabość nie powinna
budzić obaw, jeśli Bóg wzywa. Trzeba ufać w
Jego moc, która działa właśnie w naszej słabości, należy ufać coraz bardziej w moc Jego
miłosierdzia, która przemienia i odnawia.
Drodzy bracia i siostry, niech to
Słowo Boże ożywi także w nas i w naszych
wspólnotach chrześcijańskich odwagę, ufność i gorliwość w głoszeniu i dawaniu świadectwa Ewangelii. Niepowodzenia i trudności niech nas nie zniechęcają: my mamy
zarzucać sieci z wiarą, Pan dokonuje reszty.
Ufajmy także we wstawiennictwo Maryi
Panny, Królowej Apostołów. Na wezwanie
Pana, doskonale świadoma swojej małości,
odpowiedziała Ona z całkowitym zawierzeniem: „Oto ja”. Z Jej matczyną pomocą
odnówmy naszą gotowość do podążania za
Jezusem, Mistrzem i Panem.

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

20 stycznia

Święty Fabian,
papież i męczennik
Fabian pochodził z rodziny rzymskiej. Wstąpił na tron papieski po św. Anterosie. Euzebiusz z Cezarei twierdzi, że został wybrany papieżem za szczególną interwencją Bożą. Kiedy bowiem
nie wiedziano, kogo wybrać, Duch Święty w postaci gołębicy
miał spocząć nad głową Fabiana. Działo się to 10 stycznia 236 r.
Pontyfi kat Fabiana trwał 14 lat - do roku 250. Fabian podzielił
Rzym na siedem kościelnych okręgów (diakonii), na czele każdego z nich umieścił diakona, którego w pracy wspierał subdiakon
i sześciu pomocników. Wyznaczył także 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenników; zarządził, aby stary olej był palony,
a nowy co roku poświęcany w Wielki Czwartek. Dbał o karność
kościelną. Usunął m.in. biskupa Prywata z Lambesi (Afryka
Północna), oskarżonego o herezję i gorszące życie. Zwołał do
Rzymu synod, na którym uchwalono niezbędne dekrety. Miał
wprowadzić stopnie święceń niższych, kleryckich. Od czasów
jego pontyfi katu zaczęto odnotowywać dokładne daty wyboru
kolejnych papieży. Podjął na szeroką skalę prace budowlane na
rzymskich cmentarzach, m.in. zakończył budowę krypty biskupiej w katakumbach Kaliksta.

Papież Fabian nakazał sprowadzić z Sardynii ciała zmarłych
- papieża Poncjana i antypapieża Hipolita i pochował je ze czcią
w Rzymie. Sprowadzenie ciał osób skazanych na śmierć mogło
być dokonane tylko za zgodą cesarza. Świadczyło to o wpływach,
jakie miał papież Fabian na dworze cesarskim.
Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań.
Poniósł śmierć męczeńską na arenie 20 stycznia 250 roku. Pochowano go w katakumbach św. Kaliksta. Św. Cyprian w liście
do kleru rzymskiego wspomina o męczeńskiej śmierci Fabiana i
oddaje mu należną pochwałę. Pisze też o kulcie, jakim cieszył się
papież wśród wiernych po swojej męczeńskiej śmierci. W 1854
roku odnaleziono płytę nagrobną z imieniem św. Fabiana wypisanym po grecku, a w 1915 roku w bazylice św. Sebastiana znaleziono sarkofag Męczennika z napisem pochodzącym z wieku X.
Fabian czczony jest jako patron garncarzy.
W ikonografii św. Fabian jest przedstawiany w papieskim
stroju pontyfi kalnym lub w kapie i tiarze, czasami z gołębiem na
głowie. Jego atrybutami są: anioł z narzędziami męki, krucyfi ks,
miecz, palma męczeńska.
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Łękawica - Parafia św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150),
Zagórze (50)

19 stycznia

Święty Józef Sebastian Pelczar, biskup
Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna, w rodzinie Wojciecha i Marianny, średniozamożnych rolników. Jeszcze przed urodzeniem został ofiarowany Najświętszej
Maryi Pannie przez swoją pobożną matkę. Ochrzczony został w
dwa dni po urodzeniu. Wzrastał w głęboko religijnej atmosferze.
Od szóstego roku życia był ministrantem w kościele parafialnym. Po ukończeniu szkoły w Korczynie kontynuował naukę w
Rzeszowie. Zdał egzamin dojrzałości w 1860 roku i wstąpił do
seminarium duchownego w Przemyślu. 17 lipca 1864 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Podjął pracę jako wikariusz w Samborze.
W 1865 r. został skierowany na studia w Kolegium Polskim w
Rzymie, na których uzyskał doktoraty z teologii i prawa kanonicznego. Oddawał się w tym czasie głębokiemu życiu wewnętrznemu i zgłębiał dzieła ascetyków. Zaowocowało to jego pracą
zatytułowaną Życie duchowe, czyli doskonałość chrześcijańska.
Przez dziesiątki lat służyła ona zarówno kapłanom, jak i osobom
świeckim.
Po powrocie do kraju w październiku 1869 r. został wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kościelnego w seminarium
przemyskim, a w latach 1877-1899 był profesorem i rektorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obok zajęć uniwersyteckich był
również znakomitym kaznodzieją, zajmował się też działalnością
kościelno-społeczną. Odznaczał się gorliwością i szczególnym
nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Serca Bożego
i Najświętszej Maryi Panny, czemu dawał wyraz w swej bogatej
pracy pisarskiej i kaznodziejskiej. Podczas pobytu w Krakowie
blisko związany był z franciszkanami konwentualnymi, mieszkał
przez siedem lat w klasztorze przy ul.
Franciszkańskiej. Wówczas wstąpił do
III Zakonu św. Franciszka, a profesję
zakonną złożył w Asyżu, przy grobie
Biedaczyny.
W trosce o najbardziej potrzebujących oraz o rozszerzenie Królestwa
Serca Bożego w świecie założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
(sercanek).
W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a 17 grudnia 1900 r.
ordynariuszem diecezji przemyskiej.
Jako gorliwy arcypasterz dbał o świętość diecezji. Był mężem modlitwy, z
której czerpał natchnienie i moc do
pracy apostolskiej. Ubodzy i chorzy
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byli zawsze przedmiotem jego szczególnej troski. Jego rządy
były czasem wielkiej troski o podniesienie poziomu wiedzy duchowieństwa i wiernych. W tym celu często gromadził księży na
zebrania i konferencje oraz pisał wiele listów pasterskich. Popierał bractwa i sodalicję mariańską. Przeprowadził także reformę
nauczania religii w szkołach podstawowych. Z jego inicjatywy
powstał w diecezji Związek Katolicko-Społeczny. Zwiększył o 57
liczbę placówek duszpasterskich. Dzięki pomocy biskupa sufragana Karola Fischera dokonywał często wizytacji kanonicznych
w parafiach.
W 1901 roku powołał do życia redakcję miesięcznika Kronika
Diecezji Przemyskiej. W 1902 roku urządził bibliotekę i muzeum
diecezjalne, założył Małe Seminarium i odnowił katedrę przemyską. Jako jedyny biskup w tamtych czasach, pomimo zaborów,
odważył się w 1902 roku zwołać synod diecezjalny po 179 latach
przerwy, aby oprzeć działalność duszpasterską na mocnym fundamencie prawa kościelnego. Wśród tych wszechstronnych zajęć
przez cały czas prowadził także działalność pisarską. Posiadał
rzadką umiejętność doskonałego wykorzystywania czasu. Każdą
chwilę umiał poświęcić dla chwały Bożej i zbawienia dusz. Był
ogromnie pracowity, systematyczny i roztropny w podejmowaniu ważnych przedsięwzięć, miał doskonałą pamięć. Oszczędny
dla siebie, hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy.
Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości.
Beatyfi kowany został w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku przez św.
Jana Pawła II.
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Marcyporęba - Parafia św. Marcina
ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob.
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11 * PROBOSZCZ: ks.
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220)

Szkolna wigilia
Tradycją już w szkole podstawowej w Marcyporebie jest spotkanie opłatkowe w ostatnim dniu nauki kończącego się roku.
Z tej okazji 19 grudnia wszyscy uczniowi sebrali się w sali Domu
Ludowego w Marcyporębie.
Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z tego wydarzenia.
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl,
www.parafiamucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(X-IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ:
ks. Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Leszek Węgrzyn * NA TERENIE PARAFII MIESZKA:
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56)

„Było to około godziny dziesiątej”
Syn Zebedeusza był pełen ideałów. Oczarowany postawą i
nauką Jana Chrzciciela zgłosił się do niego jako uczeń. Pod jego
okiem przygotował serce na spotkanie z Mesjaszem. Ten był już
blisko, ale jeszcze się nie ujawnił. Syn Zebedeusza czekał na to
spotkanie. Wreszcie nadszedł upragniony moment. Nad brzegiem Jordanu zjawił się Jezus z Nazaretu. Jan Chrzciciel wskazał
Go jako „Baranka Bożego”. Uczeń tylko czekał na ten gest swego
dotychczasowego nauczyciela. Natychmiast, jakby sprawa była
już dawno omówiona, opuszcza Jana i udaje się za Jezusem.
Upłynęły lata wielkich wydarzeń na palestyńskiej ziemi. Syn
Zebedeusza był świadkiem zamiany wody w wino, uciszenia
burzy na Jeziorze Genezaret, wyprowadzenia z grobu wskrzeszonego Łazarza. W Wieczerniku opierał swą głowę na piersiach Mistrza, był bowiem przez Niego więcej niż inni miłowany. Stanął
odważnie na Golgocie, by z bliska towarzyszyć w agonii swemu
Nauczycielowi i swą obecnością wspierać bolejącą Jego Matkę. W
poranek Wielkiej Niedzieli pierwszy dotarł do pustego grobu a
kiedy zobaczył całun i chustę z głowy Mistrza, uwierzył.
Odchodził z tej ziemi jako ostatni z Dwunastu. Przed śmiercią, redagując czwartą Ewangelię, opisuje dokładnie swoje pierwsze spotkanie z Mistrzem z Nazaretu. Pamięta nawet, że „było
to około godziny dziesiątej”. Z perspektywy wielu lat dostrzega
wagę tej jednej godziny. Ona zadecydowała o kształcie całego
jego życia. Kiedy stawiał Jezusowi pierwsze pytanie — „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” nie wiedział jeszcze, że zaczyna się
zupełnie nowy etap w jego życiu.
Niepozorne są godziny wielkich decyzji w życiu człowieka.
Dopiero po latach można ocenić ich znaczenie. To jest mniej

więcej tak, jak z przełożeniem zwrotnicy na torze, po którym jedzie pociąg. Kiedy to zostanie uczynione, pociąg niepostrzeżenie
wjeżdża na nowy tor. Początkowo nic nie świadczy o zmianie.
Tory biegną blisko siebie, ale po pewnym czasie rozchodzą się
prowadząc zupełnie w innych kierunkach.
Zwrotnice swego życia przekładamy sami. Bywa, że trzeba to
czynić błyskawicznie. Nie zawsze wiemy, co nas czeka na nowej
drodze. Dopiero życie udowodni słuszność podjętej decyzji. Kto
umie odpowiadać na działanie łaski uczynkowej, ten wcześniej
czy później przeżyje coś z tego, co przeżył Jan Apostoł. Decyzja
wejścia na drogę wspólnego wędrowania z Chrystusem należy do
najdonioślejszych decyzji, jakie człowiek może podjąć w życiu.
Ten, kto to uczynił, pamięta dokładnie godzinę podjęcia decyzji, a w miarę upływu lat, jego serce śpiewa coraz głośniej pieśń
wdzięczności.
Młoda kobieta znalazła się w trudnej sytuacji. Wie, że jeśli
chce życie wygrać — musi zmienić tor. Ten, którym podąża, prowadzi ku tragedii. Zna człowieka, który może jej pomóc. Krótka
rozmowa, jedna i druga, nie rozwiązuje jeszcze niczego. Istnieje
niebezpieczeństwo, że nie tylko jej nie pomoże, ale że oboje
znajdą się na niebezpiecznej drodze. I oto całkiem przypadkowo
spotykają się w autobusie. Niezależnie od siebie kupili bilety i
siedzą obok siebie. Zaskoczenie. Trasa długa, jest czas na rozmowę. Podejmują decyzję przełożenia zwrotnicy życia tak, by życie
kontynuować razem. Datę spotkania obchodzą co roku jako
początek nowego etapu życia. Dokładnie też pamiętają godzinę
spotkania. Od niej zostały uzależnione kształt, piękno i wartość
ich obecnego szczęścia.
Wejście na ewangeliczną drogę nigdy nie
dokonuje się nieświadomie. Połączone jest z
głęboko przeżytą decyzją. Jest ona tak mocno
zapisana w sercu człowieka, że ten zawsze potrafi dokładnie określić
jej godzinę. Jest to początek niezwykłej przygody pełnej zdumiewających niespodzianek,
jakie Bóg przygotowuje
dla tych, którzy są Mu
posłuszni.
Ks. Edward Staniek
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Palcza - Parafia MB Wspomożenia Wiernych
ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1982

Skąd się bierze pokora?
„Nawrócili się przed śmiercią i dostali rozgrzeszenie”.
„Został główną twarzą SLD, choć w dzieciństwie był gorliwym
ministrantem”. „Choć należał do PZPR, nigdy nie stracił wiary”.
„Był ważną postacią, która z jednej strony sama zmieniała rzeczywistość w ramach polskiej wolności, a z drugiej strony sama
sobą ilustrowała wielki proces przemiany, który dokonywał się
w Polsce, dokonywał się w sercach, poglądach każdego Polaka,
także ludzi polskiej lewicy.”
„Był człowiekiem, który budził dobre myśli, dobre skojarzenia,
dobre uczucia. Sam był pozbawiony takiej ostrości, brutalności,
która często w polityce występuje.”
Takie i wiele innych wypowiedzi słyszymy i czytamy ostatnio
w mediach. O tych wypowiedziach mówi się także w Kościele.
W tych okolicznościach możemy zadawać wiele pokrewnych
pytań. Na te pytania mogą pojawiać się też różne odpowiedzi.
Zanim zapytamy o wolę człowieka, przypomnijmy sobie teorię
Świetego Tomasza z Akwinu, który głosił, że wola ludzka podlega trzem porządkom: po pierwsze porządkowi własnego rozumu,
po drugie porządkowi władzy ustanowionej przez człowieka, czy
to duchowej, czy świeckiej, a po trzecie uniwersalnemu porządkowi reguł nadanych przez Boga.
Zanim zapytamy skąd bierze się pokora, sięgnijmy do symboliki biblijnej, tam znajdziemy właściwe odnośniki, mające wiele
znaczeń. Pokora mogła być przejawem pobożności, łączono ją z
mądrością i łagodnością. Pokorni byli rozpoznawani po bojaźni
Pana i sprawiedliwości. Pokora jest jedyną właściwą postawą
człowieka stającego przed obliczem Boga.
Zanim zapytamy o przebaczenie sięgnijmy po klucz do jego
zrozumienia, czyli pogląd, w myśl którego grzech jest czymś,
co należy wymazać albo usunąć, a zerwane związki międzyludzkie odnowić. Przebaczenie otrzymać można od Boga lub od
człowieka. Istnieje, więc przebaczenie, jako usunięcie grzechu
i przebaczenie, jako przywrócenie więzi. Podobną funkcję jak
przebaczenie ma przebłaganie, które zakłada, że obydwie strony

były kiedyś sobie wrogie, jednak akt przebłagania doprowadził
do ich pojednania i osiągnięcia stanu harmonii.
Rozważania moralne są nieodłączną częścią naszego myślenia
o świecie, myślenia o ludziach. Nikt nie jest wolny od wahań
co do tego, jak postąpić, jaką podjąć decyzję, by odpowiadała
przyjętym normom dobra i słuszności. Potrzebujemy dobrego
doradcy, który wskaże właściwy wybór wartości i obowiązków.
Dobrym doradcą jest właśnie system etyczny, jako zbiór powinności obowiązujących wszystkich i wszędzie. Idealnym doradcą
jest ten właśnie system etyczny oparty na prawach Bożych. Zależność etyki od religii ma przecież swój początek w przykazaniach
Bożych.
Ktoś w tym momencie powie może : co mnie to obchodzi,
mnie problematyka etyczna nie rusza, nie mnie oceniać ludzi.
Uczymy się na własnych błędach i ostrzegamy, podając przykłady innych. Są to wskazówki postępowania wyostrzające
zmysł etyczny i zwiększające moralną odpowiedzialność. Na
koniec przyznać musimy, za Bergiem, że wiedza o Bogu, nie
musi być koniecznym warunkiem wiedzy moralnej, ale jest ona
koniecznym warunkiem moralnego postępowania. W obronie
chrześcijańskich wartości etycznych wystąpił papież Leon XIII
w encyklice Rerum novarum.Wykład chrześcijańskich wartości
etycznych przekazał w wielu dokumentach Sobór Watykański II.
Czynił to także Papież Paweł VI w swoich encyklikach i przemówieniach. W swoim nauczaniu Święty Jan Paweł II mówił,
że sumienie jest sanktuarium człowieka, najświętszym darem, z
którym przychodzi na świat. Przez encykliki: Redemptor hominis – hymn na cześć człowieka, Veritatis splendor – o problemach
nauczania moralnego Kościoła, Evangelium vitae - o wartości i
nienaruszalności życia ludzkiego, Laborem exercens – o pracy
ludzkiej i liczne przemówienia wykładał i bronił chrześcijańskich
wartości etycznych i moralnych.
BŁ
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Paszkówka - Parafia Przemienienia Pańskiego
ADRES: Paszkówka 68, 34-113 Paszkówka, tel. +48 33 879 30 67 * KANCELARIA PARAFIALNA:
pon., pt., sob. 8-9; wt. 16-17:30; czw. 16-17:40 (w zimą 16-16:40) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta - 6:45, 8:15 (kaplica Sosnowice), 9:30, 11:15 * PROBOSZCZ:
ks. Marek Holota * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Lasak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bęczyn (488), Paszkówka (860), Sosnowice (973),
Wielkie Drogi 1008)

Wieczorne kolędowanie z Orkiestrą
W Święto Trzech Króli, 6 stycznia po wieczornej Mszy Świętej w naszym
parafialnym kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Paszkówce Orkiestra
Dęta OSP Sosnowice zagrała III Koncert Bożonarodzeniowy. Koncerty te
stają się już tradycją, która mamy nadzieję, zagości na stałe w naszej działalności i w świadomości mieszkańców parafii. Dowodem tego jest, z roku na
rok rosnąca publiczność - w tym roku w kościele brakowało wolnych miejsc!
Cieszy nas to ogromnie!
W tym roku oprócz tradycyjnych kolęd zagraliśmy także utwory rozrywkowe: Jingle
Bells, One moment in time, Intradę regionalną. Koncert był przepełniony muzyką instrumentalną, ale także wokalną, tym razem w wykonaniu dwóch solistek: Alicji Babskiej, Julii
Żurek. Ponadto jako soliści zaprezentowali się nasi trębacze: Krzysztof Babski - w utworze
Jingle Bells, Przemysław Kucharczyk - w utworze One moment in time. Dyrygowała nasza
pani kapelmistrz Gabriela Jaskiernia. Koncert prowadził Grzegorz Babski.
Szczególne podziękowania kierujemy dla całej obsługi technicznej koncertu, bez której
nie byłby on tak cudowny: Grzegorz Babski - firma GEB - oświetlenie i prowadzenie, Edyta
Babska - kamera, Agnieszka Wacław - zdjęcia.
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Ponikiew, Parafia św. Aleksego
ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00 * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka,
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w.

Koncert kolęd i pastorałek
W Uroczystość Trzech
Króli oprawę muzyczną
świątecznej
Eucharystii
zapewnił zespół artystyczny Grzegorza Klimczaka z
Podhala, który przyjechał
do Ponikwi na zaproszenie Księdza Proboszcza
Henryka Pyki. Wierni
mieli okazję wysłuchać w
pięknym wykonaniu koncertu tradycyjnych kolęd i
pastorałek. Była to wyjątkowa i niezapomniana
adoracja Dzieciątka Jezus
w ponikiewskim żłóbku.
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ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA

HENRYKA PYKI
Pierwszy miesiąc każdego roku przynosi nam w darze Twoje Imieniny,
a tym samym okazję do złożenia Ci życzeń szczerych i serdecznych.
W pierwszej kolejności pragniemy Księdzu Proboszczowi podziękować
za wszystkie starania o nasze sumienia i postawy, za zbliżanie nas do
Boga i pogłębianie wiary, za niesienie latarenki - światła, za którym my,
jako parafianie, możemy podążać, za budowanie Królestwa Bożego już
tu na ponikiewskiej ziemi, za cierpliwe rozniecanie ognia Ewangelii,
za gospodarską troskę o naszą świątynię, za każde DOBRO!
Życzymy z całego serca, by Jezus Chrystus - Najwyższy Kapłan udzielał Księdzu Proboszczowi obfitych łask i darów, by Maryja
- Matka Kapłanów - wypraszała zdrowie i siły, by Duch Święty
udzielał swej mocy na trudy każdego dnia. Szczęść Boże!
Z wdzięcznością i darem modlitwy
Parafianie z Parafii pw. św. Aleksego w Ponikwi
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Przytkowice - Parafia Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafiaprzytkowice pl,
www.parafiaprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni
powszednie rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek,
E.c. * WIKARIUSZ: ks. Jan Górecki * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346

Konkurs Kolęd w szkole w Przytkowicach

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

Mikołaj 2014

- Fabryka cukierków
Uczniowie kl. IV i V szkoły podstawowej z Radoczy piątkowy dzień spędzili w
Krakowie na ul. Grodzkiej w Ciuciu Cukier Artist - najmniejszej na Świecie Fabryce Cukierków. Łakocie produkowane są tam ręcznie na bazie technologii zaczerpniętej z XVII i XVIII - wiecznych małych manufaktur. Uczniowie uczestniczyli w
18 stycznia 2015
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pokazie, podczas którego mogli obejrzeć od początku do końca,
jak tworzone są cukierki i lizaki, poczuć aromat unoszący się
podczas produkcji i na koniec spróbować ciepłego jeszcze cukierka. Podczas warsztatów karmelarskich każdy uczestnik wykonał

własnoręcznie lizaka oraz otrzymał Certyfikat Młodego Karmelarza. Wykonane słodycze dzieci zabrały ze sobą do domu oraz
dodatkowo każdy otrzymał paczuszkę cukierków.

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

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

„Bijcie w kotły, w trąby grajcie, a Jezusa
przywitajcie - Nowonarodzonego!”
Z takim zawołaniem rozpoczął się
kolejny koncert kolędowo- noworoczny
w parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Ryczowie. W tym
roku miał on jednak
znaczenie szczególne,
gdyż dzięki złożonym
ofiarom
mogliśmy
pomóc choremu Kubusiowi.
Program
koncertu
został podzielony na
dwie części. W pierwszej
mogliśmy usłyszeć popularne kolędy i pastorałki tj. Bóg się rodzi, Tryumfy Króla Niebieskiego, czy Bracia patrzcie jeno. Druga część koncertu miała
nieco inny charakter. Przedstawiono w niej utwory marszowePod sztandarem pokoju, tradycyjne- Góralu czy Ci nie żal- Rap-

sodia góralska, jak również współczesne- One moment In time,
czy White Christmas. Nie zapomniano również o patronce
parafii Matce Bożej. Dla uczczenia jej imienia soliści wykonali
współczesną pieśń religijną Ave Maria Jasnogórska, po czym
18 stycznia 2015
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przy dźwiękach fanfar nastąpiło zasłonięcie obrazu Matki
Bożej Królowej Polski. Licznie
zgromadzona publiczność nagrodziła artystów gromkimi
brawami, a nawet owacjami na
stojąco, zachęcając tym samym
do bisów. Nie zabrakło również
podziękowań dla wszystkich
wykonawców, którzy uświetnili charytatywny koncert, a
byli to:
- Gminna Orkiestra Dęta po
dyrekcją kapelmistrza Jerzego
Gawędy,
- Dziecięca schola parafii
Ryczów,
- Duet instrumentalny- Zuzia Krystian i Basia Cich,
- Soliści- Adam Godek i Andrzej Gniadek,
- Akompaniatorzy- Adrian
Bryła i Adam Krystian.
Koncert charytatywny nie
odbył by się jednak bez publiczności!!!
Organizatorzy
i wykonawcy jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękują za
tak liczne przybycie oraz jak co
roku miłe przyjęcie. Artyści są
również wdzięczni za złożone
ofiary w kwocie 12006 zł 24 gr
na pomoc choremu Kubusiowi.
Zapraszają za rok i życzą szczęśliwego Nowego Roku!!!
Kamila Kozioł
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Skawinki - Parafia św. Joachima
ADRES: Skawinki 214, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 96 * KANCELARIA PARAFIALNA:
codziennie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Adam
Szczygieł * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1982 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: LanckoronaŁaśnica (275), Skawinki (997), Stronie (28)

W OBJAWIENIE PAŃSKIE (2)
Kontynuujemy relację z bardzo uroczyście obchodzonego w Skawinkach święta Trzech Króli. Na
wszystkich Mszach Świętych kapela góralska grała i
koncertowała po Mszach św. Poniżej drukujemy drugą
część okolicznościowego kazania wygłoszonego przez
ks. Henryka M.
O czym nam mówi dzisiejsze święto? Mówi bardzo wiele.
Po pierwsze mówi nam, że mamy jakże wiele ważnych zadań,
bo stosunkowo niewielu jest chrześcijan na świecie. Chrystus

powiedział: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.
A my? Niestety moglibyśmy w tym względzie robić więcej, a
pozatym często nie potrafimy sobie poradzić sami ze sobą...
Niby to mamy świecić przykładem, a często chrześcijanie są antyprzykładem – wystarczy spojrzeć na okrucieństwa I i II wojny
światowej. Te wszystkie okropności miały miejsce w samym
centrum chrześcijaństwa. W przypadku dalszej naszej dalszej
opieszałości w nawracaniu świata, może być tak, zapłacimy za to
krwią, a może wystarczyłoby tylko zwiększyć trudy i gorliwość w
Bożej sprawie. Oczywiście, nie musimy wyjeżdżać na misje, nie
musimy robić jakichś wielkich rzeczy, nie musimy
być męczennikami, ale musimy się rzeczywiście
modlić za cały świat, za rozwój chrześcijaństwa.
Musimy być otwartymi na natchnienia Ducha
Świętego i prowadzić piękne święte życie. Jesteśmy
przecież zasadzeni w Bożym ogrodzie, a tam musi
się wydawać dobre owoce, inaczej grozi wycięcie i
spalenie.
Tak więc to święto dzisiejsze mówi nam o innej ważnej sprawie. Mówi Pismo święte: Ty, który
stoisz, uważaj, abyś nie upadł. Miejmy w pamięci
historię zbawienia, gdzie wybrał Bóg Żydów jako
swój umiłowany lud. Oni narodem wybranym byli,
są i będą. Jak mówi proroctwo świętego Pawła, przy
końcu świata się nawrócą. Dopiero wtedy będzie
wielkie zwycięstwo i radość, kiedy przyjmą Chrystusa prawdziwego Mesjasza.

Dlaczego nie uwierzyli?
Bóg tak ich upokorzył, aby byli
przestrogą dla wszystkich, aby
żadne stworzenie nie chełpiło
się przed Bogiem. Każdy naród na ich miejscu postąpiłby
podobnie, bo zadanie było tak
trudne, abyśmy zrozumieli, że
tylko Boże miłosierdzie może
uratować człowieka. Bóg odrzucając Żydów wybrał pogan,
tzn. wszystkie inne narody,
mimo że nie mieli żadnych
zasług. Uczynił to nie dlatego,
że byli lepsi, ale po to, by i oni
dostąpili łaski.
A co my tymczasem robimy?
18 stycznia 2015
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Co odpowiesz, jeśli ktoś ci powie: Bądź świętym! – Świętość?
To nie dla mnie... – Dla kogo
zatem? – pytam. Czy wiesz, że
nic nieświętego do nieba nie
wejdzie? Musimy być świętymi. Uważajmy zatem, aby ci
którzy nie znają Chrystusa, nie
są ochrzczeni, nas nie prześcignęli, bo każdy kto żyje uczciwie i szuka sprawiedliwości
należy do Boga. Mówi o tym
Sobór Watykański II, że poza
Kościołem nie ma zbawienia,
ale do Kościoła należą nie tylko
chrześcijanie. Należą wszyscy
ludzie wierzący w Boga, a nawet ludzie, którzy nie mogą w
sercu uwierzyć w takiego Boga
jakiego im się proponuje, ale
chcą być uczciwymi ludźmi. I taka jest mądrość Kościoła.
Dlatego nie patrzmy dumnie na to, że jesteśmy chrześcijanami, bo to znaczy tylko że mamy więcej zadań,. Gdyż więcej
otrzymaliśmy. Módlmy się za cały świat i niech nas obchodzą
te sprawy, które są ważne dla Boga, a nie tylko nasza „kromka
z masłem”. Pismo święte mówi: Nie troszczcie się o to, co jutro
będziecie jedli ani co będziecie pili, bo tego poganie szukają.
Wy szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości, a to
wszystko będzie wam dodane.
Tymczasem żyjemy w takim świecie, jaki jest. Mamy takie rządy, jakie są. I każdy rząd ma swoje słabości, i niejako chce stanąć
na Bożym miejscu. Każda władza jest na to narażona.
Cóż zatem mamy robić? Mamy naśladować Trzech Mędrców,
którzy z gorliwością szli za gwiazdą. Ta gwiazda ich prowadziła,
naśladujmy ich w szukaniu Bożej chwały. Może to czynić zarówno gospodyni domowa, jak i prezydent. Jeśli będziesz szukał

Bożej chwały, na pewno ją znajdziesz. Nikt w tym względzie
nie jest pokrzywdzony. Mówi święty Jan: Przyszła światłość
prawdziwa na świat, która oświeca każdego człowieka, który się
narodził. Światłość Ducha Świętego oświeca każdego człowieka,
który się narodził, bez względu na wyznanie czy rasę. W każdym
człowieku ta światłość jest. Dlatego święty Augustyn powiedział:
dusza ludzka z natury jest chrześcijańska. Ogień wiary mamy w
sobie już od urodzenia. Od urodzenia mamy dany od Boga zapał,
siłę do tego, by szukać boskości, szukać tego co jest wspaniałe i
wieczne. Jeżeli nie szukasz tego, co jest wieczne, jeżeli wieczność
jest od ciebie daleko, to jej nie zobaczysz, to do niej nie dojdziesz.
Jeżeli coś ma się spełnić, najpierw musi się znaleźć w twoich marzeniach. Dlatego przemyśl swoje marzenia; to czego pragniesz,
staraj się ułożyć. Żebyś nie marzył o tym, co jest przemijające i niczego nie daje, ale o tym, co jest wieczne i daje prawdziwe życie.

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

„Anioły na Górce”
dla niepełnosprawnych

Centrum Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych
„Anioły na Górce” w Spytkowicach, wybudowane
przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaczęło działać w grudniu 2014 r. 8 stycznia 2015 r. odbyło się
jego oficjalne otwarcie. Nowy ośrodek poświęcił jego
pomysłodawca, bp Józef Guzdek, dawniej biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, a obecnie biskup
polowy Wojska Polskiego.
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- Córka chodziła do szkoły w Skawinie, wtedy miała koleżanki. Potem siedziała w domu. Nie było takiego ośrodka w okolicy.
A tak trzeba wstać, ubrać się, pójść spotkać się z ludźmi. To mobilizuje - mówi mama Kasi, od niedawna uczestniczki zajęć w
nowym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Spytkowicach.
Nie byłoby tego domu bez państwa Eugenii i Tadeusza Góreckich, mieszkających od lat w USA. Państwo Góreccy w 2006
r. postanowili przekazać należące do nich pole i dom na pomoc
dla osób niepełnosprawnych. - USA to bogatszy kraj i niepełnosprawne dzieci mają tam lepszą opiekę. Tutaj jest dużo, dużo wię-
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cej potrzeb - mówi Tadeusz Górecki. - Kiedy przyjeżdżaliśmy do
Spytkowic widzieliśmy osoby niepełnosprawne siedzące całymi
dniami w domach. Rozmawiałem z bpem Guzdkiem. On nam
powiedział: „Idźcie do Caritas. To dobra organizacja.”
Powstały Warsztat Terapii Zajęciowej to dla 50 osób niepełnosprawnych z okolicy Spytkowic szansa na rehabilitację społeczną
i zawodową. Mogą wreszcie wyjść z domów, nawiązać znajomości i przyjaźnie, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoją
samodzielność. Mogą liczyć na fachową opiekę terapeutów i psychologa, naukę i pracę w pracowniach tematycznych. W ośrodku „Anioły na Górce” znajdzie się też miejsce na poradnictwo
zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz na Dom Czasowego
Pobytu.
- Przekazanie darowizny przez państwa Góreckich to 2006
i 2007 r., potem dużo różnych formalności, tworzenie projektu
w 2008 r., uzyskanie dofinansowania budowy dzięki wsparciu
Marszałka Małopolski p. Marka Sowy i jego departamentu ds.
Polityki Społecznej, który przekazał 800 000 PLN ze środków
PFRON na budowę, przetarg, budowa w 2013 r. - wyliczał podczas otwarcia ks. Bogdan Kordula, dyrektor krakowskiej Caritas.
- Wykończenie i uzyskanie koniecznych odbiorów i zezwoleń
oraz nabór pracowników i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej to 2014 rok, no i pod koniec grudnia 2014 warsztat zaczął
działać. Cała inwestycja sięgnęła 2 milionów złotych.
- Z przyjemnością zapłakałabym ze szczęścia, że obydwoje
doczekaliśmy otwarcia tego ośrodka - mówi wzruszona Eugenia
Górecka. - Nigdy się nie spodziewałam, że rodzice będą tacy zadowoleni. Zawsze sobie myślałam, że może rodzice chcą chronić
swoje niepełnosprawne dzieci, zostawić je w domu, a jednak z
otwartym sercem puszczają je. I dzieci też są zadowolone. Dziękować Panu Bogu.
- Dzisiaj jest bardzo, bardzo radosny dzień. Jesteśmy zadowoleni, że Caritas potrafiła coś tak pięknego stworzyć tu w
Spytkowicach, na naszej ojcowiźnie - dodaje Tadeusz Górecki.
- Podeszła do mnie jedna z matek i mi mówi: dziękujemy, że
nasza córka może wyjść z domu, porozmawiać z innymi. Tak to
w domu była sama, a tak są koledzy, są wychowawcy. Trudno to
nawet wyrazić słowami.
- Bardzo się cieszymy, że ten ośrodek powstał. Jestem przekonany, że to będzie trwały punkt na mapie, charakterystyczny dla
naszej gminy - mówi wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian.
- To też szansa na wytchnienie dla opiekunów, którzy wiedzą, że
ich podopieczni są w bezpiecznym miejscu, że czegoś się nauczą,
a oni sami zyskają kilka godzin odpoczynku, czasu dla siebie.
- Ja już tu pracowałem, śnieg odgarniałem, chwali się pan
Józef, uczestnik WTZ. - Poczekaj do wiosny, będzie tu ogród

piękny - mówi jego siostra Irena Chudy, która po śmierci rodziców opiekuje się bratem. - Pięknie tu jest, po prostu cudownie, że
niepełnosprawni mają tu swoje miejsce, że mogą się spotkać, czegoś się nauczyć, że nie chowają się już po domach. Ja mam trochę
pola, grządek, to brat się w lecie nie nudzi, ale są tacy, co nie mają,
więc siedzą w domu i patrzą w okno. Teraz jak brat przyjedzie do
domu o czwartej, to buzia mu się nie zamyka, jest tyle do opowiadania. Są nowi znajomi, koleżanki, koledzy.
- Nie mamy w ogóle doświadczenia z ośrodkami, bo do żadnego nie udało nam się dotąd dostać - mówi tata Olka. - Syn jest zachwycony, a to jest najważniejsze. Pierwsza myśl rano, to żeby się
ubrać, spakować i jechać tu, do swoich, bo po tygodniu to już są
„swoi”. Z większością już jest tak, że chwycą się za rękę, pogadają,
pośmieją się i jest rewelacyjnie, bo on tego po prostu w domu nie
miał, no bo właściwie skąd. Kiedy jeszcze był dzieckiem, to ktoś
przychodził do niego czasem się pobawić, ale potem już nie. Dookoła dziecka niepełnosprawnego jest więcej ludzi, ale kiedy taka
osoba stanie się dorosła, zostaje sama.
Uczestnicy zdążyli już wykonać pierwsze prace - aniołki,
które dali w prezencie gościom przybyłym na otwarcie placówki.
Niedługo będą już regularnie spędzać czas, podzieleni na grupy,
w jednej z dziewięciu istniejących pracowni, m. in. gospodarstwa
domowego, plastycznej, komputerowej, świecy i witrażu oraz
ogrodniczej. Wykonane prace trafią na kiermasze, a jeśli uda się
uzyskać z nich jakieś środki finansowe, zostaną one w całości
przeznaczone na rehabilitację podopiecznych.
Do zagospodarowania pozostaje duży kawał pola. - Mam
nadzieję, że niedługo będzie tu kwitnąć pole lawendy, którą
uczestnicy będą uprawiać, może pole z ziołami, może będą inne
pomysły - zastanawia się dyrektor Caritas.
Agnieszka Homan
18 stycznia 2015
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Stanisław Dolny - Parafia Św. Stanisława BM
ADRES: Stanisław Dolny 150, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 76 10 * KANCELARIA PARAFIALNA:
pt. 16-18, codziennie po Mszy św.. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00 * PROBOSZCZ: ks.
Józef Piasecki * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1994 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny
- część (950), Zebrzydowice - część (200). NA TERENIE PARAFII MIESZKA ks. Konstanty Sordyl, E.c.

21 stycznia

Święta Agnieszka, dziewica
i męczennica
Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. Piszą o niej św. Ambroży, św. Hieronim, papież
św. Damazy, papież św. Grzegorz I Wielki i wielu innych. Jako
12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.
Na miejscu „świadectwa krwi” dzisiaj jest Piazza Navona - jedno
z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu.
Tuż obok, nad grobem męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej
wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem
- poświęca się dwa białe baranki.
Według przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała
wcześniej ślub czystości, rywalizowało wielu zalotników, a wśród
nich pewien młody rzymski szlachcic oczarowany jej urodą. Ona
jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, że wybrała Małżonka,
którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. Zalotnicy,
chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani
groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale
ona przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem.
Wobec tego odesłano ją do domu publicznego, ale jej postać
budziła taki szacunek, że żaden z grzesznych młodzieńców
odwiedzających to miejsce nie śmiał się zbliżyć do niej. Jeden,
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odważniejszy niż inni, został nagle porażony ślepotą i upadł w
konwulsjach. Młoda Agnieszka wyszła z domu rozpusty niepokalana i nadal była czystą małżonką Chrystusa.
Zalotnicy znów zaczęli podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. „Udała się na miejsce kaźni - mówi
św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub”.
Wśród powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie
Nieśmiertelnego małżonka, którego ukochała bardziej niż życie.
Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według
legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się
płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi
się zapewne od łacińskiego wyrazu agnus - baranek. Dlatego
powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki poświęca się baranki
hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane
(znajdującym się w miejscu ścięcia św. Pawła), a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele
św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość
świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego.
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Stanisław Górny - Parafia Niepokalanego Serca NMP
ADRES: Stanisław Górny 80a, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 02 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.sob. po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00) ; Niedziele i święta: 7:30, 9, 10:30, 15 (IX-VI)
* PROBOSZCZ: ks. Roman Świerkosz, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Janusz Krupa * ROK ERYGOWANIA PARAFII:
1983 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Dolny-Dolany (1003), Stanisław Górny (914)

Fotoreportaż z Jasełek w Publicznej Szkole Podstawowej
i Publicznym Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym.

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

Jurek, ratuj
nas!
To zawołanie matki bł.
Ks. Jerzego w chwili niebezpieczeństwa, bardzo pomogło. W ostatnim, poniższym
fragmencie kazania ks. Jarosława Cieleckiego, znajdziemy wyjaśnienie tej historii
oraz zachętę do trwania w
wierze i do obrony wiary.
Kochani bracia i siostry, dzisiaj
znajdujemy się podczas wielkiej
próby. To próba sumień, próba
więzi, próba wiary w tych różnych
podziałach, podziałach w rodzinie, społeczeństwie, podziałach
wśród różnych osób świeckich, w pracy, wśród duchownych.
Wiemy o tym wszyscy. My bardzo potrzebujemy, święty Janie
Pawle II, abyś powiedział dzisiaj Jezusowi: Wyciągnij tego wieczoru ręce nad nami więcej, Panie, przytul do serca, byśmy dziś,
idąc do domu, odkryli to światło. By to światło nie zagasło. Mam
ze sobą taki krzyż, ale nie zabrałem go tu... Zapomniałem. Mam
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taki krzyż, który kupiłem kiedyś na ulicach Neapolu. Szedłem
ulicą Neapolu i ujrzałem młodzieńca, który sprzedawał krzyże.
Ale dziwne były to krzyże - gdy wziąłem w ręce zauważyłem,
że te metalowe krzyże są zapalniczkami... To były zapalniczki.
Ramiona przyciska się z boku, a płomień zapala się nad krzyżem.
Tak sprofanowali ten krzyż... Mogą z niego zrobić zapalniczkę,
mogą go odrzucić i opluć jak na Krakowskim Przedmieściu w
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Warszawie, ale nie mogą wyrwać ci z serca, nie mogą wyrwać
ci prawdy, jeśli pozwolisz, by Jezus położył na ciebie ręce. Jeśli
przytulisz się do Jezusa, to nie pozwolisz, by nie bronić krzyża,
by nie bronić tego co święte, by nie bronić tego, co piękne, by nie
walczyć o miłość.
Kochani bracia i siostry, kończę, patrząc na postać bł. księdza
Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Jerzy Popiełuszko tak bardzo jest
również i w moim sercu. Znałem dobrze jego matkę - Mariannę.
Lubiłem do niej pojechać. Lubiłem, gdy mówiła mi o tych przepięknych prawdach, o tym, jakim trzeba być księdzem. Lubiłem
siadać obok niej i słuchać tych pięknych słów. Mówiła, że złożyła
Jezusowi ofiarę ze swego syna. Był dla Niego i tylko dla Niego.
- Złożyłam to moje cierpiące serce - mówiła pani Marianna, dziś
świętej pamięci. Kiedyś, gdy tak byliśmy razem, [podeszła do szafy i wyjęła sweter księdza Jerzego, taki biały, wełniany. - Niech
ksiądz sobie go ubierze - powiedziała. Czułem się taki niegodny,
taki maleńki.. Aż popłynęły mi łzy. - Ale dlaczego? - zapytałem.
- Bo chcę, żebyś był moim synem - odpowiedziała. - Bo każdy
ksiądz musi odczuć miłość matki.

Kochani bracia i siostry, kiedy 2 lata temu z tym obrazem
udałem się na Mazury, zaproszono mnie, abym odprawił Mszę
świętą przy jeziorze, na którym kilka lat
temu podczas wielkiego szkwału zginęło
wielu ludzi. Tamte rodziny chciały, abyśmy
później wypłynęli łodzią z obrazem Matki
Bożej na to jezioro i modlili się za zmarłych.
Wypłynęliśmy o 15.00. W łodzi razem ze mną
była matka księdza Jerzego, pani Marianna i
był jego brat. Byli również moi przyjaciele. I
mieliśmy ten obraz. Wypłynęliśmy na środek
jeziora przy spokojnej tafli i słonecznej pogodzie; piękny dzień. Wzięliśmy do rąk różańce
i odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W pewnym momencie, gdy rozpoczęliśmy tę modlitwę, nagle wokół łodzi zaczął się
tworzyć wielki wir. Łodzią zaczęło rzucać na
wszystkie strony i wytworzyła się sztuczna
fala - tylko na środku jeziora. Obraz wypadł
za burtę... W ostatniej chwili jednak go chwyciłem. Zwisałem z burty, trzymając ten obraz,
który już prawie dotykał wody. Wiedziałem,
że szatan chce, by ten obraz utonął. To było
najgłębsze miejsce jeziora. Ale trzymałem
mocno. Zaczynało mi brakować sił. W pewnym momencie wszyscy zauważyli, że działa
tam jakaś niedobra siła, która porozrywała
różańce. Różańce rozerwało dosłownie na
małe kawałki, które rozsypały się po łodzi.
Wszyscy już wiedzieli, że to ten, który nienawidzi Boga, zaczął tworzyć te fale. Wówczas
mama księdza Jerzego zwołała donośnym
głosem: Jurek, ratuj nas! Jurku, przyjdź i ratuj
nas! I natychmiast wszystko się uspokoiło.
Przyszedł jej święty syn, by uratować nas i ten
święty wizerunek.
Ja dzisiaj proszę Matkę Najświętszą: Zawołaj Maryjo, Matko Najświętsza, zawołaj do Jezusa: Synu mój, przyjdź! Ratuj te swoje dzieci!
Iluż jest wśród nas ludzi, którzy chcą wytworzyć taką sztuczną falę? Iluż jest ludzi, którzy
chcą zatopić to, co święte, to co piękne, myśląc, że mają rację? Ale jeśli przyjdzie Jezus,
nic się nie da zatopić. Tylko On zwycięża.
18 stycznia 2015
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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)

Jasełka w Kozińcu
W sobotę, 3 stycznia 2015 roku, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kozińcu odbyło się przedstawienie jasełkowe. Spektakl został przygotowany przez
uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Świnnej
Porębie pod kierunkiem pani Anny Jaroch i pani Beaty
Polak.
Na przedstawienie przybyli licznie rodzice uczniów oraz
mieszkańcy wsi. Występy młodych aktorów, już po raz piąty
goszczących w Kozińcu, bardzo się podobały publiczności i
zostały nagrodzone głośnymi brawami. Na szczególną uwagę
zasługują piękne stroje grających, które zostały zakupione dla
kółka teatralnego w bieżącym roku. Z pewnością ubarwiły one
przedstawienie i pozwoliły widzom łatwiej przenieść się w świat
teatru. Przedstawienie można było obejrzeć po raz kolejny w
Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej Porębie, w dniu 10 stycznia 2015 r. o godzinie 17.00.
tekst, foto Beata Polak
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Tarnawa Dolna - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafia_tarnawa@wp.pl *
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845

Spotkania opłatkowe w Gminie
Zembrzyce

Tradycją jest, że mieszkańcy Gminy Zembrzyce spotykają się
na spotkaniach opłatkowych, organizowanych w każdej miejscowości. Spotkania te to okazja do wspólnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotkaniom opłatkowym
zorganizowanym w tym roku. W Tarnawie Górnej spotkanie
dla mieszkańców przygotowały Panie z KGW „REDZ” W Tarnawie Dolnej , w Śleszowicach i Marcówce spotkania okolicznościowe dla mieszkańców przygotowały miejscowe szkoły
przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Zembrzycach. W Zembrzycach spotkanie z okazji świąt odbyło się w sali OSP. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy,
przedstawiciele samorządu, szkół, i organizacji pozarządowych.
Obejrzeli oni przygotowane przez uczniów programy o tematyce świątecznej. Wszyscy jak na spotkanie opłatkowe przystało,
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie ciepłe życzenia.

18 stycznia 2015
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Wójt Gminy Zembrzyce
– Łukasz Palarski życzył
wszystkim spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia, zdrowia i
pomyślności w Nowym Roku.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali
poczęstowani symbolicznym
posiłkiem wigilijnym. Każda
miejscowość ma specyficzny
klimat i każda oferuje coś
pięknego od siebie. Oby takie
spotkania były kontynuowane
przez kolejne lata, integrując
ludzi i sprawiając, by w ten jeden dzień chciało się im wyjść
z domu i spotkać w szerszym
gronie, by moc zobaczyć, ile
piękna i dobrej energii jest
wokół nas.
www.zembrzyce.pl

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

MSZA PASTERSKA
Kontynuujemy relację ze Mszy św. pasterskiej w
kaplicy w Chrząstowicach. Rozpoczęła się już o g 22,
ze względu na to, że o północy była w kościele parafialnym w Tłuczani. Poniżej drukujemy drugą część
kazania wygłoszonego prze ks. Henryka.
Co nastąpiło wraz z zstąpieniem Pana Jezusa na ziemię? Otóż
zwróćmy uwagę na trzy sprawy:
Słyszeliśmy nieraz, że Chrystus
jest światłością; że przyszła ta
nowa światłość na ziemię, która
pod tym względem była dotąd
w ciemnościach. A zatem po
pierwsze: światłość idąca od Jezusa Chrystusa pokazała, jakim
jest Bóg naprawdę. Na przyjście
tej światłości Bóg przygotował
naród wybrany, aby w nim
umocnić wiarę w jednego
Boga. Dotąd ludzie wierzyli w
Boga na różny sposób. Mieli za
bogów zwierzęta, rośliny, kłaniali się słońcu, rzeźbili swoich
bogów w drzewie, w kamieniu.
Ludzkość szukała Boga niejako
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po omacku i różnie Go sobie wyobrażała. I kiedy Bóg ustanowił
swój lud, a wywodził się on od Abrahama, w świadomości tego
ludu wyrył głęboko to, że Bóg jest tylko jeden. Naród wybrany,
kierowany przez proroków, wyszedł z błędów przeszłości, błędów
wielobóstwa, błędów animalizmu. Tak zostało przygotowane
przyjście na ziemię Chrystusa. Ale dopiero Chrystus uzupełnił
wiedzę człowieka o Bogu. Przez Niego wiemy, że Bóg jest jeden,
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ale w trzech osobach: Boga
Ojca, Syna Bożego i Ducha
Świętego. Wszyscy mają naturę
Boską, ale to są odrębne osoby.
Wraz nadejściem Chrystusa
dowiedzieliśmy się ostatecznie
jaki Bóg jest i jakie ma zamiary
wobec nas. To przyniósł Jezus
Chrystus, oświecił ludzkość
swoją światłością.
Druga sprawa... Przez przyjście Jezusa Chrystusa stało się
jasnym, że ciało człowieka jest
naczyniem wystarczającym, by
wlać w nie bóstwo. Bo to było
niewyobrażalne do tamtej pory,
by Bóg stał się człowiekiem. W
duszy każdego z nas mieszka
Bóg - to jest prawdziwa świątynia Boża. Kościoły i świątynie, które zbudowaliśmy, są zaledwie
miejscami, gdzie spotyka się człowiek z Bogiem, miejscem, w
którym jest Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie, ale
w rzeczywistości prawdziwą świątynią jest dusza każdego z nas,
każdego wierzącego.
Trzeci element, nowy, jaki się pojawił z przyjściem Jezusa
Chrystusa, jest w Prologu świętego Jana, który mówi, że światłość prawdziwa dała moc tym, którzy ani z woli męża, ani z
krwi, lecz z Boga się narodzili. Czyli tym, którzy uwierzyli i
przyjęli chrzest, odwieczne Słowo dało tę moc. Bóg tobie, który
uwierzyłeś, dał moc, żebyś był dzieckiem Bożym. I tę moc masz
w sobie. Zapamiętaj, że nikt nie jest w stanie tej mocy ci odebrać.
Jedynie sam możesz się jej pozbawić. A ona jest w tobie. A po co ci
ta moc? abyś żył na wieki. Bez tej mocy nie będziesz żył na wieki.
Tę moc możemy pielęgnować w sobie przez Eucharystię, przez

modlitwę, przez pobożne życie, przez wypełnianie przykazań
Bożych. I musimy tej mocy w sobie strzec.
My, chrześcijanie różnimy się od ludzi nieochrzczonych tym
że już mamy w sobie zadatek tej mocy Bożej. Idziemy ku życiu
wiecznemu jako ta przednia straż i hufiec wiary. Zatem cieszmy
się i radujmy - razem z pasterzami - i dziękujemy Ci, Jezu Chryste
za to, że bez żadnej zasługi powołałeś nas, abyśmy byli tymi, którzy otrzymali moc. Dziękujemy ci, Chryste, za to, że odsłoniłeś
przed nami, którzy na to nie zasłużyliśmy, tajemnicę Boga. Teraz
jesteśmy uczestnikami tej wielkiej tajemnicy Boga, w Trójcy Jedynego oraz w wielkiej tajemnicy Jezusa Chrystusa, który zstąpił
z nieba, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci, że my - zwykli ludzie - jesteśmy godni być mieszkaniem samego Boga, Syna Jego i Ducha
Świętego. I że będziemy trwali na wieki, jeśli tylko wytrwamy w
wierze, w tym, co nam przekazuje.

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

DLA CIAŁA I DUCHA NA FESTWIALU
POTRAW REGIONALNYCH

Koncert Kolęd Orkiestry Dętej
z Zygodowic oraz chóru Harmonia z Kobióra w witanowickiej
świątyni stanowił pierwszą część
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projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Zygodowice”. Po wspólnym kolędowaniu we
wtorkowy wieczór (06.01) Prezes Orkiestry Andrzej
Zieliński zaprosił mieszkańców oraz gości miejscowej
szkoły podstawowej na Festiwal Potraw Regionalnych
zorganizowany wspólnie z wraz z Kołami Gospodyń
Wiejskich i Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice.
Szkolna sala gimnastyczna bardzo szybko zapełniła się przybyłymi na festiwal gośćmi. Wśród nich znaleźli się m.in. wójt
Gminy Kobiór Eugeniusz Lubański, wójt Gminy Tomice Adam
Kręcioch, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Stefan Ryta,
radny Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, przewodniczący Rady
Gminy Tomice Zygmunt Szymczak wraz z radnymi, sekretarz
gminy Tomice Ryszard Góralczyk, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wadowicach Mirosława Antos,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobiórze Wojciech Paździora, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Maria Paśnik,
przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Kobiórze Krystyna Bogacka oraz dyrektor szkoły podstawowej w Witanowicach
Tadeusz Kasperek.
Część artystyczną rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Zygodowic, która za brawurowe wykonanie utworów
świątecznych otrzymała owacje na stojąco. Następnie przed
licznie zgromadzoną publicznością pojawiły się kolejno panie z
Zespołów Śpiewaczych: „Woźniczanki” z Woźnik, „Radoczanki”
z Radoczy i „Wesołe Gosposie” z Witanowic. Na zakończenie

wystąpił chór „Harmonia” z Kobióra.
Podczas imprezy został przeprowadzony konkurs kulinarny
na najlepszą potrawę regionalną, na który zostało zgłoszonych 6
potraw: roladę cielęcą z omletem i kiełbasą, żeberko w kapuście,
regionalne flaczki, roladę drobiową z morelami, bigos staropolski
i smalec na swojskim chlebie. Komisja konkursowa w składzie:
Maria Paśnik, Maria Mrowiec, Donata Szałaśna i Mirosława
Antos, po długich i burzliwych naradach wybrała zwycięską potrawę: „smalec na swojskich chlebie” przygotowany przez panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Tomic. Zwyciężczynie konkursu
otrzymały upominek oraz przechodnią „złotą chochlę”.
Na zakończenie Festiwalu Potrwa Regionalnych pozostało
wręczenie podziękowań za przygotowanie imprezy oraz to na co
czekali wszyscy obecni - degustacja potraw regionalnych, które,
sądząc po tłoku przy stołach, z pewnością bardzo smakowały i
mile łechtały podniebienia. A było w czym wybierać: placek szpinakowy, cwibak, pasztet z boczkiem, sernik wiedeński, smalec
swojski, żeberka w kapuście, karp pieczony, weka mozaikowa po
Radocki, pasztet drobiowy, rolada drobiowa z omletem, kura nadziewana, smalec na swojskim chlebie, filet w cieście, boczek francuski, paszteciki, kilkanaście rodzajów sałatek oraz nalewki to
tylko część smakołyków, pod ciężarem których uginały się stoły.
Podczas degustacji regionalnych przysmaków można była także
obejrzeć wystawę przygotowaną przez Mirę Sabatowicz z Galerii
Sztuki „Bałysówka” z Tomic, na które zostały zaprezentowane
prace lokalnych artystów: obrazy, rzeźba oraz ceramika.

Czcigodnemu Księdzu Henrykowi,
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, sił
do pracy duszpasterskiej i katechetycznej, oraz prawdziwej radości płynącej
z owoców kapłańskiej posługi. Niech Matka Boża i św. Henryk wypraszają
Księdzu obfite błogosławieństwo Boże i otaczają Swą opieką.
Szczęść Boże
Parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa”
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja
ADRES: Witanowice 7, 34-103 Witanowice, tel. +48 33 879 49 23 * KANCELARIA
PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. o 7.30 i 18.30 (zimą o 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty
-18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Wróbel, R.M. *
WIKARIUSZ: ks. Bogusław Nagel * ODPUST: św. Mikołaja, niedziela najbliższa 6 grudnia *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Babica (690),
Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380)

NIEZWYKŁY WIECZÓR KOLĘD
W WITANOWICKIEJ
ŚWIĄTYNI
Piękna zimowa sceneria towarzyszyła „Koncertowi
Kolęd”, który w uroczystość Trzech Króli (06.01)
odbył się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w
Witanowicach. Został on zorganizowany z inicjatywy
Orkiestry Dętej z Zygodowc i Chóru Harmonia z Kobióra oraz dzięki przychylności ks. proboszcza Józefa
Wróbla.
Tłumnie przybyłych w ten wtorkowy wieczór do witanowickiej świątyni mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości m.in.
władze samorządowe powiatu wadowickiego, gminy Tomice i
gminy Kobiór przywitały melodie kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Silence, a do wspólnego kolędowania zachęcał
prowadzący koncert Maciej Mrowiec.
Na ten niezwykły koncert Orkiestra Dęta z Zygodowc i Chór
Harmonia z Kobióra przygotowały kilkanaście pieśni Bożonarodzeniowych. Muzyczna uczta złożona z kolęd i pastorałek m.in.
„W dzień Bożego narodzenia”, „Z narodzenia Pana”, „Gdy się
Chrystus rodzi”, „Bóg się rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „Bracia
paczcie jeno”, „Jest taki dzień”, „Dnia jednego o północy”, „Last
Christmas”, „Kołysanka Maryi Panny”, „Oj Maluśki Maluśki” i
„Raduj się świecie” z pewnością pozwoliła słuchaczom poczuć
jeszcze raz wyjątkową atmosferę mijających świąt.
Gromkie i długie brawa oraz owacja na stojąco na zakończenie
koncertu spowodowały, że Orkiestra Dęta jeszcze długo bisowała. Można mieć tylko nadzieję, że nie będzie to ostatni taki
występ i nasi mieszkańcy jeszcze wielokrotnie przysłuchiwać się
będą utworom wykonywanym przez Orkiestrę i jej Gości.
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Woźniki - Parafia Wniebowzięcia NMP
ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410)

Święty Sebastian,
Informacji o Sebastianie dostarcza nam Opis męczeństwa
nieznanego autora z roku 354 oraz komentarz św. Ambrożego
do Psalmu 118. Według tych dokumentów ojciec Sebastiana miał
pochodzić ze znakomitej rodziny urzędniczej w Narbonne (Galia), matka zaś miała pochodzić z Mediolanu. Staranne wychowanie i stanowisko ojca miało synowi utorować drogę na dwór
cesarski. Miał być przywódcą gwardii cesarza Marka Aurelego
Probusa (276-282).
Według św. Ambrożego Sebastian był dowódcą przybocznej
straży samego Dioklecjana. Za to, że mu wypomniał okrucieństwo wobec niewinnych chrześcijan, miał zostać przeszyty strzałami. „Dioklecjan kazał żołnierzom przywiązać go na środku
pola i zabić strzałami z łuków. Tyle strzał tedy utkwiło w nim, że
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podobny był do jeża, a żołnierze przypuszczając, że już nie żyje,
odeszli” - zapisał bł. Jakub de Voragine OP w swojej średniowiecznej „Złotej legendzie”.
Na pół umarłego odnalazła go pewna niewiasta, Irena, i swoją
opieką przywróciła mu zdrowie. Sebastian, gdy tylko powrócił
do sił, miał ponownie udać się do cesarza i zwrócić mu uwagę
na krzywdę, jaką wyrządzał niewinnym wyznawcom Chrystusa. Wtedy Dioklecjan kazał go zatłuc pałkami, a jego ciało
wrzucić do Cloaca Maxima. Wydobyła je stamtąd i pochowała
ze czcią w rzymskich katakumbach niewiasta Lucyna. Był to
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prawdopodobnie rok 287 lub 288. Św. Sebastian cieszył się tak
wielką czcią w całym Kościele, że należał do najbardziej znanych świętych. Rzym uczynił go jednym ze swoich głównych
patronów. Papież Eugeniusz II (824-827) podarował znaczną
część relikwii św. Sebastiana św. Medardowi do Soissons (biskupowi z terenów obecnej Francji). Relikwię głowy Świętego
papież Leon IV (+ 855) podarował dla bazyliki w Rzymie pod
wezwaniem „Czterech Koronatów”, która znajduje się w pobliżu Koloseum. Św. Sebastiana zaliczano do grona Czternastu
Wspomożycieli. Nad grobem męczennika wybudowano kościół
pod jego wezwaniem - to obecna bazylika św. Sebastiana za
Murami (San Sebastiano fuori le Mura), gdzie spoczywają jego
relikwie. W miejscu męczeństwa powstał drugi kościół, bazylika św. Sebastiana na Palatynie (San Sebastiano al Palatino). W
bazylice św. Piotra w Watykanie znajduje się kaplica św. Seba-

stiana, która obecnie jest miejscem spoczynku św. Jana Pawła II.
Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych, chorych
na choroby zakaźne, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, rannych i żołnierzy.
Poświęcono mu liczne i wspaniale dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów - malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków
tej miary, co Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni,
Giorgetti, Debussy. W ikonografii przedstawiany jest w białej
tunice lub jako piękny obnażony młodzieniec, przywiązany do
słupa albo drzewa, przeszyty strzałami. Czasami u jego nóg leży
zbroja. Na starochrześcijańskiej mozaice w kościele św. Piotra
w Okowach w Rzymie ukazany jest jako człowiek stary z białą
brodą, w uroczystym dworskim stroju. Atrybuty Świętego: krucyfiks, palma męczeństwa, włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały
w dłoniach, przybity wyrok śmierci nad głową.

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

Rozstrzygnięcie XIII Międzyszkolnego
Konkursu Plastyczno-Literackiego
„Mały świadek miłosierdzia”
18 grudnia 2014 roku w auli kościoła parafialnego
w Wysokiej odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XIII
Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Literackiego
pt. Mały świadek miłosierdzia. Organizatorkami konkursu są Bożena Leśniak z Zespołu Szkół Publicznych
w Wysokiej i Jolanta Brózda ze Szkoły Podstawowej
w Babicy. Patronat nad konkursem objęli księża proboszczowie Józef Wróbel i Adam Stawarz. Sponsorem
była od wielu lat także Pani Ewa Filipiak – burmistrz
Wadowic, dzięki której nagrody są tak piękne.

Tegorocznymi tematami do wyboru były:
1. Jan Paweł II wzorem dla młodości
2. Moje uczynki miłosierne
3. Jan Paweł II w opowieści mamy, taty, dziadków
Cele konkursu od początku niezmienne to:
1. Kształtowanie poczucia wartości miłości i piękna, dobra i
sprawiedliwości
2. Wzmacnianie więzi emocjonalnych rodziną
3. Bogacenie duchowe młodej osobowości
4. Budzenie wrażliwości społecznej i otwartości na potrzeby
innych
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5. Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i więzi narodowej Polaków wobec przesłania największego autorytetu współczesnego świata – Jana Pawła II
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 ze wszystkich
szkół podstawowych z terenu gminy Wadowice oraz szkół w
Witanowicach, Lgocie i Wyźrale. Corocznie bierze w nim udział
bardzo wielu uczniów. W tym roku było ich 321. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom i drobny upominek, a dla najlepszych
przewidziane są nagrody. Prace oceniane są z uwzględnieniem
podziału na kategorie wiekowe – klasy 0-1 i 2-3 oraz na kategorie
plastyczną i literacką. Organizatorki każdorazowo starają się nagrodzić wszystkie dzieci, gdyż w tym wieku każde z nich oczekuje pochwały za swoją pracę i tym samym potwierdzenia własnej
wartości. Nagradzane są nie tylko gotowe rysunki i teksty, ale
i wkład pracy samodzielnej i zgodność z tematem. Większość
uczestników nie pamięta Ojca Świętego Jana Pawła II, dlatego
dzięki temu konkursowi poznają nie tylko Jego osobę, ale i naukę. Poznają niezwykłość jedynego w historii Papieża Polaka.
Uroczystość rozstrzygnięcia przygotowała w tym roku Bożena Leśniak. Było to przedstawienie Jasełek w czterech aktach z
prologiem według Wandy Chotomskiej Role odgrywane przez
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uczniów z Wysokiej były w większości śpiewane, co wzbogaciło
znacznie efekt ich pracy. Kolejne sceny uświetniała przepiękna i
pomysłowa scenografia naszej góralskiej wioski i Ziemi Świętej.
Górale pierwsi przybiegli przywitać Dzieciątko. Oni, o prostych
sercach pełnych wiary uczą nas radości z narodzenia Pana. Uwierzyli i przybiegli złożyć pokłon. Uwierzyli. Bo to właśnie jest wiara – ufam i niosę miłosierdzie innym. Jak świadczę o Jezusie - to
właśnie należało ująć w konkursowej pracy.
A nagrody otrzymali, zajmując kolejno pierwsze miejsce, dwa
drugie miejsca i trzy trzecie.
W kategorii plastycznej klas 0-1: Suzana Bartlett, Martyna
Russek, Emilia Gieruszczak, Weronika Nicieja, Luiza Widlarz,
Dominika Stanek.
W kategorii plastycznej w grupie klas 2-3: Weronika Kulka,

Karolina Putek, Wiktoria Zając, Nikola Ptaszek, Kacper Król,
Wojciech Skalski.
W kategorii prac literackich nagrody otrzymali: Fabian
Kondela, Hubert Bliźnik, Natalia Hyla, Martyna Niesyty, Wiktoria Jędrzejowska, Patryk Gałuszka.
Przyznano także 13 wyróżnień.
Organizatorki serdecznie dziękują Pani burmistrz Ewie Filipiak za nieustającą przychylność dla idei konkursu. Dziękują
bardzo księdzu Adamowi Stawarzowi za udostępnienie wspaniałej ciepłej i wygodnej auli i za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Szczególnie dziękują księdzu Józefowi Wróblowi za niezawodność i wsparcie od samego początku. Dziękujemy wszystkim
i życzymy dobrego roku w otoczeniu dobrych ludzi.
Jolanta Brózda Bożena Leśniak

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

„Chodźcie i zobaczcie”
Św. Jan w swojej Ewangelii często posługuje się pewnymi
symbolicznymi obrazami. Są one bardzo zwięzłe i proste, ale niezwykle bogate w treść. Gdy uda się przedrzeć przez wierzchnią
warstwę „fabularną”, można dotrzeć do głębi prawdy objawionej
przez nam Boga. Ale nie jest to zadanie łatwe: zwłaszcza dziś, gdy
podatność człowieka na takie obrazowe, symboliczne treści bezwzględnie wykorzystała reklama, nadużywając i niszcząc naszą
wrażliwość swoją nachalnością i przyziemnością. Zdobądźmy się
jednak wspólnie na odrobinę analitycznego wysiłku, by wniknąć
w głąb Ewangelii.
Pierwsi apostołowie poszli za Jezusem, kierując się świadectwem Jana Chrzciciela. Jan musiał niejednokrotnie mówić swoim uczniom o Mesjaszu – Baranku Bożym. Gdy teraz usłyszeli
o przechodzącym obok Jezusie: oto On – natychmiast wykorzystali okazję i poszli za Nim. Było to trochę ryzykowne: przecież
w ten sposób opuszczali swego dotychczasowego mistrza, by bez
żadnej protekcji, rekomendacji ani gwarancji pójść do kogoś

obcego. Ale im wystarczyło jedno słowo Jana, a Jan pogodził się
z ich odejściem, bo przecież utracił ich dla Mesjasza.
Jakże często dzisiaj Jezus przechodzi blisko nas, jak często
mamy różne okazje, by się z Nim osobiście spotkać, a jednak
brakuje nam tej odwagi i gotowości ryzyka, by pójść za Nim, by
coś w swym życiu zmienić. Brakuje nam też zaufania do tych,
którzy mówią o Jezusie. Dziś rolę św. Jana Chrzciciela, który
wskazał i świadczył o Jezusie, pełni Kościół. Jego świadectwo
jest w całej pełni wiarygodne i prawdziwe, ale jakby trochę mało
przekonujące. Cóż, Kościół będzie pewnie musiał się trochę zastanowić, w czym jest za mało podobny do Jana Chrzciciela, ale
to już inny temat. Dalej wypadki potoczyły się z zadziwiającą
prostotą, spokojem i zwyczajnością. Jezus ich zauważył, choć już
wcześniej wszystko o nich wiedział, i spytał: Czego szukacie? Co
jest waszym pragnieniem, celem w życiu? Och, jak bardzo by się
przydało, by ktoś nam dzisiaj postawił takie pytania! Wszyscy
przecież za czymś gonimy, gorączkowo zabiegamy o różne wzglę-
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dy, latamy wręcz to za jednym, to za drugim, a tak rzadko wiemy,
o co nam właściwie w życiu chodzi i czemu, lub komu, chcemy to
życie poświęcić. Dlatego tyle w nas niepokoju i rozpaczy, bo nie
widzimy celu i kierunku, który dałby nam nadzieję i poczucie, że
życia nie marnujemy.
Odpowiedź uczniów była także prosta i zwyczajna: chcielibyśmy wiedzieć, gdzie mieszkasz. Bardzo skromny początek, jak
na Kościół. Wielkie dzieła na ogół mają skromny początek. Bo
wielkie dzieła nie zależą od człowieka, lecz od Boga, który wybiera sobie pokornych współpracowników. Nie robią oni szumu
i zamieszania wokół swojej osoby, lecz cicho i wytrwale pracują
na rzecz celu, który im przyświeca. Zapewne miejsce pobytu
Jezusa było równie zwyczajne i skromne, jak całe to wydarzenie,
ale w tym, co uczniowie tam zobaczyli, musiała być obecna jakaś
prawda i autentyzm, skoro dali się jej porwać. Od tego momentu
zaczęli zdobywać ludzi dla Jezusa.

Robili to w sposób niezwykle prosty. Mówili: znaleźliśmy Mesjasza! Chodź i zobacz, przekonaj się sam! Tylko tyle. Nie używali żadnych nadzwyczajnych argumentów, nie czynili obietnic,
nie kreślili żadnych planów ani atrakcyjnych wizji, lecz tylko
przyprowadzali uczniów do Jezusa. Resztę zostawiali Jemu. To
była nadzwyczaj dobra i skuteczna metoda: pozostawić wszystko Jezusowi! Przecież Kościół to Jego dzieło, to Jego „interes”,
więc komu będzie bardziej zależało, na powodzeniu i sukcesie?
A z drugiej strony, któż lepiej potrafi zatroszczyć się o „ruch”
w tym interesie, jak nie Jezus?
Ile razy Kościół się tą metodą posługiwał, tyle razy nie narzekał na brak wiernych. Kiedy zaś zbyt postawił na swój autorytet,
na przywiązanie, na ziemskie wpływy, na władzę, koniunkturę
itp. – tyle razy wpadał w tarapaty. Lekcja zawarta w tej ewangelii
jest aktualna po dziś dzień. Warto ją sobie dobrze przyswoić.
Ks. Mariusz Pohl
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Święty Franciszek Salezy,

24 stycznia

biskup i doktor Kościoła

Franciszek urodził się pod Thorens (w Alpach Wysokich) 21
sierpnia 1567 r. Jego ojciec, także Franciszek, był kasztelanem w
Nouvelles i miał tytuł pana di Boisy. Matka, Franciszka, pochodziła również ze znakomitego rodu Sionnaz. Spośród licznego
rodzeństwa Franciszek był najstarszy.
W domu otrzymał wychowanie głęboko katolickie. Duży
wpływ na jego późniejsze życie wywarła mamka Puthod i kapelan Deage. Jednak wpływ decydujący na wychowanie syna miała
matka. Wyszła za pana di Boisy, gdy miała zaledwie 15 lat. On
miał wówczas 45 lat, mógł być zatem dla niej raczej ojcem niż
mężem. Wychowała 13 dzieci. Jej opiece było zlecone ponadto
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całe gospodarstwo i służba. Franciszka umiała znaleźć czas
na wszystko, była bardzo pracowita, systematyczna, spokojna
i zapobiegliwa. Właśnie przykład matki będzie dla Franciszka
wzorem, jaki poleci osobom żyjącym w świecie, by nawet wśród
najliczniejszych zajęć umiały jednoczyć się z Panem Bogiem.
W roku 1573 jako sześcioletni chłopiec Franciszek rozpoczął
regularną naukę w kolegium w La Roche-sur-Foron. W dwa lata
później został przeniesiony do kolegium w Annecy, gdzie przebywał trzy lata. W tym też czasie przyjął pierwszą Komunię świętą
i sakrament bierzmowania (1577). Kiedy miał 11 lat, zgodnie z
ówczesnym zwyczajem otrzymał tonsurę jako znak przynależności do stanu duchownego. Kiedy miał zaledwie 15 lat, udał się
do Paryża, by studiować na tamtejszym słynnym uniwersytecie.
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Ponadto w kolegium jezuitów studiował klasykę. W czasie tych
studiów owładnęły nim wątpliwości, czy się zbawi, czy nie jest
przeznaczony na potępienie. Właśnie wtedy wystąpił we Francji
Kalwin ze swoją nauką o przeznaczeniu. Franciszek odzyskał
spokój dopiero wtedy, gdy oddał się w niepodzielną opiekę Matki
Bożej w kościele św. Stefana des Gres. Franciszek studiował ponadto na Sorbonie teologię i zagadnienia biblijne. Do rzetelnych
studiów biblijnych przygotował się dodatkowo przez naukę języka hebrajskiego i greckiego.
Posłuszny woli ojca, który chciał, by syn rozpoczął studia
prawnicze, które mogły mu otworzyć drogę do kariery urzędniczej, Franciszek udał się z Sorbony do Padwy. Studia na tamtejszym uniwersytecie uwieńczył doktoratem. Wybrał się następnie
do Loreto, gdzie złożył ślub dozgonnej czystości (1591). Potem
odbył pielgrzymkę do Rzymu (1592). Kiedy syn powrócił do
domu, ojciec miał już gotowy plan: zamierzał go wprowadzić
jako adwokata i prawnika do senatu w Chambery i czynił starania, by go ożenić z bogatą dziedziczką, Franciszką Suchet de Mirabel. Franciszek jednak ku wielkiemu niezadowoleniu ojca obie
propozycje stanowczo odrzucił. Natomiast zgłosił się do swojego
biskupa, by ten go przyjął w poczet swoich duchownych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1593 przy niechętnej zgodzie
rodziców. Jednocześnie został prepozytem kolegiaty św. Piotra,
co uczyniło go drugą osobą po miejscowym biskupie.
W rok potem (1594) za zezwoleniem biskupa Franciszek udał
się w charakterze misjonarza do okręgu Chablais, by umocnić w
wierze katolików i aby próbować odzyskać dla Chrystusa tych,
którzy odpadli od wiary i przeszli na kalwinizm. Właśnie ten
rejon Szwajcarii został wówczas przyłączony do Sabaudii (1593).
Wśród niesłychanych trudów Franciszek musiał przełęczami pokonywać wysokości Alp, dochodzące w owych stronach do ponad 4000 m. Odwiedzał wioski i poszczególne zagrody wieśniaków. Miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi, umiał
ich przekonywać, swoje spotkania okraszał złotym humorem. W
epoce fanatyzmu i zaciekłych sporów Franciszek objawiał wprost
wyjątkowy umiar i łagodność. Jego ujmująca uprzejmość i takt
spowodowały, iż nazwano go „światowcem pośród świętych”. W
kontaktach między ludźmi wyznawał zasadę: „Więcej much się
złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu”. Według podania miał on w ten sposób odzyskać dla Kościoła kilkadziesiąt
tysięcy kalwinów. W swojej żarliwości apostolskiej Franciszek
posunął się do tego, że w przebraniu udał się do Genewy i złożył
wizytę głowie Kościoła kalwińskiego, Teodorowi Beze, usiłując

nakłonić go do powrotu na łono Kościoła katolickiego. Wizytę
ponowił Franciszek aż trzy razy, chociaż nie dała ona konkretnych wyników.
W 1602 r. został biskupem Genewy po śmierci biskupa Graniera. Z właściwą sobie żarliwością zabrał się natychmiast do dzieła.
Rozpoczął od wizytacji 450 parafii swojej diecezji, położonej po
większej części w Alpach. Niestrudzenie przemawiał, spowiadał,
udzielał sakramentów świętych, rozmawiał z księżmi, nawiązywał bezpośrednie kontakty z wiernymi. Wizytował także klasztory. Zreformował kapitułę katedralną. Zdając sobie sprawę, jak
wielkie spustoszenia może sprawić ignorancja religijna, popierał
Bractwo Nauki Chrześcijańskiej. Za podstawę nauczania wiary
służył katechizm, ułożony niedawno przez kardynała św. Roberta Bellarmina. Sam także cały wolny czas poświęcał nauczaniu.
Stworzył nowy ideał pobożności - wydobył z ukrycia życie duchowe, wewnętrzne, praktykowane w klasztorach, aby „wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata”. W roku 1604 zapoznał się Franciszek ze św. Joanną Franciszką de Chantal i przy
jej współpracy założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia
NMP (wizytek). Uzyskała ona zatwierdzenie papieskie w 1618 r.
W 1654 r. przybyły one do Polski i zamieszkały w Warszawie.
Zaproszony do Paryża w celu odbycia konferencji (1618-1619),
Franciszek zapoznał się tu ze św. Wincentym a Paulo.
Zmarł nagle w Lyonie, w drodze powrotnej ze spotkania z
królem Francji, w dniu 28 grudnia 1622 r. Jego ciało przeniesiono do Annecy, gdzie spoczęło w kościele macierzystym Sióstr
Nawiedzenia. Jego serce zatrzymały jednak wizytki w Lyonie.
Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanonizacja już w roku
1665. Papież Pius IX ogłosił św. Franciszka Salezego doktorem
Kościoła (1877), a papież Pius XI patronem dziennikarzy i katolickiej prasy (1923). Ponadto czczony jest jako patron wizytek,
salezjanów i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego,
założonego przez św. Jana Bosko); Annecy, Chabery i Genewy.
Jego pisma wyróżniają się tak pięknym językiem i stylem, że
do dnia dzisiejszego zalicza się je do klasyki literatury francuskiej. Do najbardziej znanych należą: Kontrowersje, Filotea, czyli
wprowadzenie do życia pobożnego (1608) i Teotym, czyli traktat o miłości Bożej (1616). Zostało także sporo jego listów (ok.
1000). Co roku w dzień wspomnienia św. Franciszka Salezego
papież ogłasza orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu. W Polsce ten dzień obchodzony jest w III niedzielę
września.
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Kolędowanie
u Bonifratrów

W dniu 22 grudnia 2014 r. uczniowie ZS nr 4 w Zebrzydowicach działający w kole muzycznym wystąpili na wigilii
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach.
Obecni byli również opiekunowie uczestników i Przeor Zakonu
OO. Bonifratrów Ojciec Damian Wasylewicz. Uczniowie wy-
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konali tradycyjne kolędy i współczesne śpiewy związane z tematyką Bożego Narodzenia. Dla występujących

uczniów naszej szkoły organizatorzy przygotowali
również tradycyjny smaczny poczęstunek wigilijny.

W przyszłym numerze zamieścimy rozmowę z panem Bogdanem Oczkowskim
- dyrygentem chóru „SOLI DEO” z Kalwarii Zebrzydowskiej.

NAWR ACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
Co niesie tydzień (18 - 24 I 2015)
18 stycznia - II niedziela zwykła
MÓW PANIE BO SŁUGA TWÓJ SŁUCHA
Czytania z II niedzieli zwykłej mówią o powołaniu ludzi do
szczególnej służby Bogu. Pierwsze czytanie jest o powołaniu
Samuela (1 Sm 3,3b-10.19). Narodzenie Samuela było szczególne, ponieważ jego matka, Anna była niepłodna, ale wymodliła,
wyprosiła u Boga syna. Kiedy chłopiec podrósł, przyprowadziła
go do świątyni, dziękując Bogu za jego narodziny. Oddała go na
służbę świątyni pod opiekę kapłana Helego. Jako chłopiec został
Samuel przez Boga powołany w piękny sposób. Pewnej nocy usłyszał głos wołający: Samuelu! Samuelu! Myślał, że wołał go Heli.
Powtórzyło się to trzykrotnie. Wówczas kapłan zrozumiał, że to
sam Bóg wzywa Samuela i powiedział: Kiedy usłyszysz to wezwanie ponownie, powiedz: Mów, Panie bo sługa twój słucha. I tak
rozpoczęła się ta bliska więź proroka Samuela i zarazem ostatniego sędziego. Zanim bowiem Izraelici zaczęli obierać królów,
rządzili nimi przez 170 lat tzw. sędziowie, których w pewnym
sensie powoływał sam Bóg. Byli oni mężami opatrznościowymi i
wodzami wyzwalającymi i broniącymi lud przed wrogami.
Natomiast w Ewangelii świętego Jana (J 1,35-42) mowa jest o
powołaniu pierwszych uczniów. Zaczęło się od tego, że Jan zobaczył przechodzącego Jezusa i rzekł do dwóch uczniów, którzy z
nim stali: Oto Baranek Boży. Oni wśród których był Andrzej poszli za Chrystusem i zapytali Go: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
– Chodźcie, a zobaczycie - odrzekł. Zobaczyli zostali u niego.
Potem Andrzej przyprowadził swego brata, Szymona, którego
Chrystus nazwał Piotrem.
Oba te powołania – ze Starego i Nowego Testamentu – wyraźnie zaznaczają, że to sam Bóg powołuje kogo chce i w jaki sposób
chce do Jego służby. W pierwszym powołaniu – Samuela – znamienny jest głos Boży – który zwracał się do niego po imieniu:
Samuelu, Samuelu! W Ewangelii takim znakiem rozpoznawczym
są słowa apostołów: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Świadczyło to
o tym, że odczuwali pragnienie, by z Nim przebywać i On to pragnienie zaakceptował, mówiąc: Chodźcie, a zobaczycie.
Z kolei drugie czytanie z I Listu św. Pawła Apostoła (1 Kor
6,13c-15a.17-20) ostrzega przed rozpustą. Ciekawe jest sformuło-
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wanie apostoła, który mówi tak: Strzeżcie się rozpusty; wszelki
grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto
zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Można
różnie komentować te słowa świętego Pawła, ale popatrzmy na to
od strony przeznaczenia naszego ciała do pewnych funkcji. Zbliżenie się intymne mężczyzny i kobiety, zamierzone przez Boga
przede wszystkim do przekazywania potomstwa i do miłości, jest
rzeczą świętą, jeżeli spełnia warunki, do jakich jest zamierzone.
Natomiast bardzo wyraźnie jest przeciwko świętości, jeżeli łączy
się to z rozpustą. W takim wypadku jest to znieważenie zamysłu
Bożego i używanie własnego ciała w zły sposób. I to przeciwko
własnemu ciału grzeszy człowiek, który tak robi. A do ludzkiego
ciała również należy jego ludzki rozum, mózg. Ludzie, którzy
oddają się rozpuście, są zniewoleni w swoim ciele i w swoim
myśleniu. To jest tragiczne niewolnictwo, zamykające człowieka
na wiele spraw duchowych i społecznych. A temu zniewoleniu
bardzo pomagają współczesne czasy.
W zniewolonym ciele człowieka, jego myślenie także jest
zniewolone.
19 stycznia – Poniedziałek
CHRYSTUS JEST JEDYNYM ARCYKAPŁANEM
NA WIEKI
Czytania z poniedziałku mówią o nowej drodze, która ma
prowadzić człowieka do Boga przez Ewangelię. W pierwszym
czytaniu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 5,1-10) jest mowa o Jezusie Arcykapłanie na wzór Melchizedeka, do którego powiedział
Ojciec: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ten
arcykapłan sam siebie złożył w ofierze. Odróżnia się tym od
wszystkich innych kapłanów Starego Przymierza.
To nowe, myślenie które przyniósł Chrystus, wielokrotnie jest
zaznaczone w Ewangelii. także u św. Marka (Mk 2,18-22). Znajduje się tu zapowiedź nowej rzeczywistości. Teraz już zwyczajów
i reguł Starego Prawa nie można przenosić do nowej zbawczej
rzeczywistości. Konkretnie w tym wypadku chodziło faryzeuszom i uczniom Jana, którzy pościli o to, że uczniowie Jezusa
z nimi się nie solidaryzują i nie poszczą. Odpowiedział im Jezus:
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Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi?
Ale przyjdzie czas, kiedy braknie im pana młodego i wtedy będą
pościć. Tym samym zapowiedział Chrystus nową rzeczywistość,
nowe struktury i nowy powód zarazem do radości, jak i do smutku. Poparł to porównaniem, że nowego wina nie nalewa się do
starych bukłaków, bo zostaną rozerwane.
Stare Prawo Boże spełnione przez Chrystusa minęło, otwierając się na Nowe.
20 stycznia - Wtorek
BOŻE OBIETNICE SĄ NIEZMIENNE, ALE ZBLIŻENIE
SIĘ BOGA DO CZŁOWIEKA RODZI DOSKONALSZE
OBIETNICE, USUWAJĄCE STARE
Pierwsze czytanie, pochodzi z Listu do Hebrajczyków (Hbr
6,10-20) i mówi o wierności Boga względem swoich obietnic. Bóg
uczynił Abrahamowi obietnicę, iż stanie się ojcem wielu narodów. Poprzysiągł to na siebie samego, ponieważ nie ma od Niego
nikogo większego. Zwykle przysięga się na kogoś wyższego, ale
Bóg – jako najwyższy – przysiągł na samego siebie, że Abrahama
pobłogosławi i rozmnoży jego lud. Dlatego Izrael trzymał się
tej obietnicy. Znalazła ona swój finał w przyjściu Chrystusa na
ziemię.
Ewangelia (Mk 2,23-28) wyjaśnia bliżej, co znaczy to pobłogosławienie Abrahama, a zatem i wszystkich jego potomków i
wypełnienie przez Boga przysięgi. Mianowicie, odnosi się to do
człowieka. Sprecyzował to Chrystus w zdaniu, że szabat został
uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Powodem tego stwierdzenia był zarzut faryzeuszy, którzy widząc, że
uczniowie przechodząc wśród zbóż zrywali kłosy, czego nie wolno było czynić w szabat. W odpowiedzi Chrystus dał im przykład
Dawida, który będąc wraz ze swymi towarzyszami w potrzebie,
będąc głodnym, jadł chleby pokładne, które wolno było spożywać tylko kapłanom. Dał je również swym towarzyszom.
W pierwszej Księdze Machabejskiej jest opisany taki przypadek, że kiedy trwały walki wyzwoleńcze z wojskami państwa
Seleucydów, zaatakowali oni Żydów w szabat. Ci zaś ze względu
na święto się nie bronili. Zginęli wszyscy, nawet dzieci – blisko
tysiąc ludzi. Woleli zginąć niż walczyć w szabat. Oczywiście, nie
było to słuszne. Później już postępowali inaczej. My dzisiaj również rozsądnie podchodzimy do niedzieli i innych dni świątecznych: konieczne służby są wykonywane. Złe podejście do tego
problemu zamieniłoby prawo Boże w zabobon.
Zakazy i nakazy są dla tych którzy dopiero uczą się miłości.
Miłość jest ponad zakazami i nakazami.
21 stycznia – Środa
MELCHIZEDEK – KRÓL POKOJU, ZAPOWIADA OFIARNICZĄ EUCHARYSTYCZNĄ MIŁOŚĆ CHRYSTUSA
Pierwsze czytanie w dalszym ciągu pochodzi z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,1-3.15-17). Mówi o tajemniczym królu Szalemu – Melchizedeku – kapłanie Boga Najwyższego. Nie ma on
ani matki, ani ojca, ani rodowodu; nie ma ani początku dni, ani
końca . Upodobniony zaś do Syna Bożego pozostaje kapłanem
na zawsze.
Ten oto Melchizedek wyszedł naprzeciwko powracającego z
wojennej wyprawy Abrahama, który odbił wziętego do niewoli
bratanka, Lota, i wyniósł na powitanie chleb i wino, a Abraham
ofiarował mu dziesięcinę z wszystkiego, co posiadał. Ten chleb i

wino to zapowiedź Eucharystii. Najwyższy Kapłan – Jezus Chrystus – wziął na Ostatniej wieczerzy chleb i wino i zamienił je w
Swoje Ciało i Swoją Krew.
Ewangelia (Mk 3,1-6) rozwija wątek z poprzedniego dnia – że
Syn Człowieczy jest Panem szabatu i ze w szabat należy dobrze
czynić, a nie źle. Na pewno zaś dobrym uczynkiem jest uratować
człowiekowi życie, przywrócić mu zdrowie, odpuścić mu grzechy. Żydzi naradzali się potajemnie przeciwko Jezusowi, ponieważ według nich znowu znieważył szabat. Powiedział bowiem w
szabat w synagodze do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyciągnij ją! On ją wyciągnął i stała się zdrowa.
Żadne ramy nie mogą ograniczyć miłości, ona jest ponad
wszystkim.
22 stycznia – Czwartek
Chrystus Pośrednikiem nowego lepszego Przymierza
Pierwsze czytanie kontynuuje myśli z Listu do Hebrajczyków
(Hbr 7,25-8,6), że Chrystus jest Arcykapłanem bez grzechu, który zasiadł po prawicy tronu, majestatu w niebiosach jako sługa
świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana,
a nie przez człowieka. Tym się Chrystus odróżnia od innych
arcykapłanów ziemskich. W odróżnieniu od nich, sam jest bez
grzechu i nie musi za siebie składać ofiary. Jest sługą świątyni
prawdziwego przybytku zbudowanego przez Boga. Tenże Chrystus – nowy Arcykapłan – jest jedynym pośrednikiem Nowego
Przymierza, już lepszego: opartego na lepszych obietnicach niż
dane były Abrahamowi.
To co Jezus czynił, uzdrawiając, wyrzucając złe duchy,
wskrzeszając, czyniąc cuda i znaki, jest potwierdzeniem Jego
arcykapłańskiej misji. Jedynej misji, która przechodzi poza ten
widzialny świat. Tak właśnie opisuje działanie Chrystusa z tego
dnia (Mk 3,7-12). Wzbudzało to podziw tłumów i cisnęli się do
Niego, aby Go choćby dotknąć.
Jezus znakami i cudami przyciągał ludzkie serca do miłości
Ojca.
23 stycznia – Piątek
NOWE PRAWO BOGA –SYNA BĘDZIE WYRYTE
W SERCACH WYZNAWCÓW
W dalszym ciągu odczytujemy List do Hebrajczyków (Hbr
8,6-13), mówiący o Chrystusie – pośredniku Nowego Przymierza. Pokazuje różnicę między Starym Przymierzem a Nowym.
To Nowe Przymierze różni się od Starego tym, że jak mówi Pan:
Dam prawo moje w ich myśli i na sercach wypiszę. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie
poznają, od małego aż do wielkiego. Zatem tak jak widzą nasze
oczy, tak jak słyszą nasze uszy i tak jak poznajemy zmysłami,
co wokół nas jest, tak Nowe Przymierze uczyni serca, że będzie
jawne i jasne to co Boże, to co święte i to co doskonałe. Każdy to
pozna nowym sposobem widzenia, czucia i obecności.
Z kolei Ewangelia mówi o powołaniu dwunastu apostołów
(Mk 3,13-19). Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał. I ustanowił tych dwunastu jako sługi Nowego Przymierza. Pośród nich był Judasz. Ten zostanie odrzucony.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i
owoc przynosili
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24 stycznia - Sobota
Nowy przybytek (świątynia) jest w niebie dla niebiańskiego
Arcykapłana
Następne czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 9,1-3.11-14)
mówi o różnicy w sprawowaniu liturgii Starego Przymierza i Nowego. Stare Przymierze było obrazem tego, co miało nastąpić. W
namiocie przeznaczonym do oddawania chwały Bogu było miejsce święte – tam znajdował się świecznik stół i chleby pokładne
– a dalej za zasłoną był przybytek nazwany Święte Świętych.
Chrystus jako Arcykapłan dusz przyszłych wszedł jednak do
innego przybytku – nie do tego starego namiotu, ale do przybytku nie na tym świecie uczynionego i nie przez krew kozłów i

cielców złożył ofiarę, lecz przez własną krew. Wszedł do miejsca
świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Taka jest różnica między nowym przybytkiem, a starym przybytkiem; między nową
ofiarą, a starą ofiarą.
Ewangelia (Mk 3,20-21) natomiast mówi o braku zrozumienia
dla działalności Chrystusa wśród Jego krewnych, którzy wybrali
się, żeby Go powstrzymać, bo myśleli, że odszedł od zmysłów.
Ta psychoza udzieliła się nawet Jego bliskim – bo jak powiedział
Chrystus: Nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy. Oczywiście człowieka, który bardziej zaufał Bogu niż ludziom.
Nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy jeżeli nie
łączy ich Ewangelia.
Ks. H. Młynarczyk

U CIOCI NA IMIENINACH

U

cioci Agnieszki zebrała się cała rodzina. Wszyscy
ją lubili. Była wesoła, serdeczna, a przy tym bardzo
pobożna. Nie wyszła za mąż, ale była szczęśliwa. W
życiu cechowała ją praktyczność. Miała liczne rodzeństwo, więc i
gości przybyło wielu, między innymi Jadwiga, katechetka, mająca
niebawem zostać doktorem biblistyki. Uroczystość miała typowy
przebieg: życzenia, prezenty, poczęstunek i rozmowa przy stole.
Rozmawiano najpierw na tematy błahe, później na ważniejsze,
wagi państwowej. Narzekano na rząd, na politykę państwa, nie
ominięto w krytyce również Kościoła.
W pewnym momencie dwunastoletni Krzyś powiedział:
Dzisiaj w kościele czytane było o Samuelu, jak Pan Bóg do niego przemówił. Wołał do niego po imieniu: Samuelu, Samuelu!
Ja też bym chciał, żeby tak Pan Jezus zawołał do mnie: Krzysiu,
Krzysiu! – To staraj się Krzysiu – powiedziała katechetka Jadwiga. – Czy znasz taką piosenkę oazową: „Gdy po imieniu wezwie
Pan, obyśmy też tam byli”? - Znam – odpowiedział. – Krzysiu,
ten Samuel, później był ostatnim sędzią w Izraelu– wtrąciła się
obeznana z Pismem świętym ciotka Agnieszka. – Ciekawe czy
sprawiedliwym, czy bardziej podobnym do tych naszych współczesnych? – ktoś rzucił żart. – A w ogóle to jak to tak? Tylko jeden
na całe państwo? – dociekała kuzynka Stasia. – Jak on się wyrobił
z tym wszystkim?
Padło jeszcze parę różnych zdań świadczących o tym, że
towarzystwo nie miało wielkiego pojęcia o tym, co znaczyło być
ostatnim sędzią w Izraelu. Wówczas Jadwiga, kandydatka na
doktora, uznała, iż należy rzucić na tę sprawę nieco światła. – On
nie był sędzią w takim znaczeniu, jakie znamy ze współczesności.
Sędziowie w Izraelu ustanawiani byli przez samego Boga. Miało
to miejsce od czasu, gdy Żydzi przybyli w 12000r. przed Chrystusem pod wodzą Jozuego do obiecanej im przez Boga ziemi – Kanaan. Można powiedzieć, że sprawowali władzę w kraju, gdyż nie
było wówczas królów. Okres sędziów trwał przez 170 lat. W tym
czasie Pan Bóg przez nich kierował losami całego narodu. Było
12 sędziów z różnych pokoleń Izraela. Sędziowie w Izraelu pełnili
urząd na podstawie władzy udzielonej im przez Jahwe, który był
„Sędzią nad całą ziemią”. Wybrani na sędziów musieli być ludźmi
zdolnymi, bojącymi się Boga, wiarygodnymi, nieprzekupnymi.
Ich postępowanie świadczyło o całkowitej uczciwości i zdolności do bezstronnego sądu. Ten tytuł był stosowany był również
w odniesieniu do wybitnych dowódców wojskowych, głównych
sędziów, którzy wyzwalali Izrael od wrogów w czasie niespokoj-
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nych czasów osiedlenia w Kanaanie. Pierwszym z sędziów był
Otniel. Wymienić można także Ehuda, Baraka, Gedeona, Jeftego,
Samsona. Ostatnim był Samuel.
- Jak wybierali sędziego? – zapytał Krzyś. – Bywało czasem
tak, że ktoś odnosił zwycięstwo nad wrogami Izraela i potem
zostawał sędzią, ale z reguły działo się to dzięki bezpośredniemu
powołaniu przez Pana Boga. Czasem posyła On aniola – tak jak
do Gedeona czy do matki Samsona – który zapowiadał Boży
wybór. – A dlaczego Samuel był ostatni? – padło pytanie. – tak
się zdarzyło, że gdy Samuel się zestarzał (a był on również „widzącym” czyli znał przyszłość i przeszłość) ustanowił sędziami
swoich synów. Oni jednak nie postępowali zgodnie z prawem,
lecz dbali o własne interesy. Wówczas przyszli Izraelici ze skargą, prosząc, by Samuel ustanowił króla. – „Wszystkie okoliczne
narody mają swego króla, a my nie” – argumentowali. Prośbę tę
przedstawił Samuel Bogu. – To nie ciebie odrzucają, ale Mnie –
odparł Bóg. – Nie chcą, abym był ich władcą. Ustanów im króla, a
zobaczą wtedy, jaka będzie musiała być ich powinność. Tak więc
nastały nowe dzieje i królowie zasiedli na swoich tronach.
- Właśnie, wreszcie doszliśmy do wątku politycznego – zauważyła ciotka Agnieszka. – Pewnie drogo musieli za to zapłacić
– zaśmiała się. – Zgadza się – potwierdziła katechetka. – Tylko
nieliczni królowie pozostali wierni Bogu, zaczynając od króla
Dawida. Większość połączyła się z innymi narodami, zaczęli
wyznawać ich wiarę i przyjmowali obce zwyczaje nie dbali o lud
i sprawiedliwość. To wszystko rozluźniało wiarę. - Czasy królów
minęły, ale problem władzy pozostał. Dzisiaj panuje demokracja.
Niby to mądre, a w rzeczywistości skomplikowane i niepewne
– dorzuciła ciotka Agnieszka. – Demokracja też nie wybiera najlepszych przywódców. Raczej tych najlepiej przystosowanych do
systemu... – Tak – zgodziła się Jadwiga. – Rzeczywiście władza
ziemska zawsze była, jest i będzie do końca świata przedmiotem
wielu kombinacji, rozgrywek i niegodnych zachowań. Często
trzeba się bronić przed własną władzą, która się zapomina.
Ale dla nas, wierzących jest jedna wielka nadziej – Król Jezus
Chrystus. Król nie z tego świata, ale nasz. Tak więc uznajemy
tylko jednego Króla, Jezusa Chrystusa, a wszystkim tym, którzy
sprawują nad nami władzę, staramy się być – o ile to jest godziwe
– pomocnymi w dobrym, a przede wszystkim w modlitwie, aby
władza ziemska nie uwłaczała władzy Bożej.
Ks. H. Młynarczyk

