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PIERWSZE CZYTANIE Jon 3, 1-5. 10 
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, 
idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci 
zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział.
Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Po-
czął więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i gło-
sił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w 
wory od największego do najmniejszego.
Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postę-
powania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich 
sprowadzić, i nie zesłał jej.

DRUGIE CZYTANIE 1 Kor 7, 29-31 
Mówię wam, bracia, czas jest krótki.
Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a 
ci, co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby 
się nie radowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co 
używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.
Przemija bowiem postać tego świata.

EWANGELIA Mk 1, 14-20 
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił 
Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli 
za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, 
którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni 
zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i 
poszli za Nim.
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Ojciec Święty opuścił Filipiny
Krótka ceremonia pożegnalna, 

przy pięknej słonecznej pogodzie 
na terenie lotniska wojskowego 
Villamor Air Base w Manili, to 
ostatnie wydarzenie siódmej 
pielgrzymki zagranicznej papieża 
Franciszka.

Rano Ojciec Święty sprawował 
Eucharystię w kaplicy nuncjatury 
apostolskiej. O godzinie 9.00 cza-
su miejscowego (gdy w Polsce była 
godzina 2.00) papież opuścił pla-
cówkę watykańską i w papamobilu 
udał się do odległego o 8 kilome-
trów lotniska. Na ulicach stolicy 
Filipin pozdrawiały go entuzja-
stycznie wielkie rzesze wiernych. 
Franciszek nie był im dłużny i sto-
jąc odpowiadał na życzliwe gesty. 
Po drodze papamobil zatrzymy-
wał się, a Ojciec Święty całował 
dzieci. Komentatorzy fi lipińskiej 
telewizji podziwiali jego energię, 
zastanawiając się, skąd czerpie 
energię. Ulice udekorowane były fl agami papieskimi i narodowymi. Nie brakowało też transparentów pozdrawiających Franciszka. 

O godz. 9. 33 (2,33 czasu polskiego) papamobil dotarł do bazy lotniczej witany przez szefa państwa, Benigno Aquino III, przed 
Pawilonem Prezydenckim. Podczas ich krótkiej rozmowy osoby towarzyszące zajmowały miejsca w samolocie, natomiast kar-
dynałowie i biskupi pozostali na płycie lotniska. Zgromadzeni wierni śpiewali „Pope Francis, we love you”- papieżu Francisz-
ku, kochamy ciebie. Nie zabrakło dzieci porzuconych, którymi opiekują się różne ośrodki. Grupa 440 z nich przygotowała 
specjalną piosenkę na pożegnanie Ojca Świętego. O godz. 9. 40 (2.40) Franciszek w towarzystwie Benigno Aquino III wyszedł 
z pawilonu prezydenckiego, niosąc swoją słynną już czarną teczkę w ręku. Z pomocą tłumacza wymienił jeszcze z szefem pań-
stwa kilka słów. Następnie pożegnał się z fi lipińskimi biskupami oraz ambasadorem Argentyny w tym kraju. Potem wymie-
nił uścisk rąk z członkami rządu i innymi przedstawicielami władz. W towarzystwie prezydenta i kard. Luisa Antonio Tagle, 
przechodząc przez szpaler kompanii honorowej udał się do samolotu. O godz. 9.50 (2.50) wszedł na jego pokład. O godz. 10.05 
(3.05 czasu polskiego) samolot specjalny Philippine Airlines A-340 wyruszył w drogę do Rzymu, gdzie ma przybyć o 17.40.

Kiedy Franciszek opuszczał Filipiny wierni odmawiali „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo” w intencji jego pomyślnej podróży.
Z Filipin papieski Airbus skieruje się przez Chiny, Mongolię, Rosję, Białoruś do Polski. Nad naszą ojczyzną przelatywał 19 stycz-

nia między 15-stą a 16-stą. Następnie uda się nad Republiką Czeską, Słowacją, Austrią, Słowenią do Włoch. Na pokładzie samolotu 
Franciszek i towarzyszące mu osoby spożyją obiad i kolację. Tradycyjnie Ojciec Święty z pokładu samolotu wystosowuje telegramy do 
przywódców państw, przez których przestrzeń powietrzną przelatuje maszyna.

Z kolei na zorganizowanej po odlocie Papieża konferencji prasowej arcybiskup Manili kard. Luis Antonio Tagle powiedział, że 
wszyscy Filipińczycy łączą się w dziękczynieniu Bogu za tę pielgrzymkę. Podkreślił także, że cały naród został wezwany, by stawić 
czoła wielu problemom, zwłaszcza panującym w kraju nierównościom społecznym. „Nie wszystko to, co jest nowe, koniecznie jest 
dobre. Myślę, że chrześcijańska duchowość rozeznawania może być tu bardzo przydatna. Jak zatem możemy zanurzyć się w świecie 
Boga, w modlitwie, w nauczaniu Kościoła, by zagłębiając się w te sprawy poczynić konieczne zmiany w świecie?” – zastanawiał się 
kard. Tagle. Wskazał on, że kapłani, zakonnicy i świeccy otrzymali od Ojca Świętego bardzo jasne przesłanie. Teraz przyszedł czas na 
jego realizację. Podkreślił też, że apel Franciszka o likwidację przepaści między bogatymi i biednymi nie był skierowany wyłącznie do 
chrześcijan, ale do wszystkich.
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Rubryka dla dzieci

Św. Tomasz urodził się około roku 1226. Był synem Landulfa, 
hrabiego Akwinu. Gdy św. Tomasz miał pięć lat, ojciec umieścił 
go pod opieką benedyk tynów na Monte Cassino. Nauczyciele byli 
zadziwieni jego postępami; prześci gnął wszystkich kolegów za-
równo w nauce, jak i w ćwiczeniu cnoty.

Kiedy osiągnął wiek, w którym mógł zadecydować o swojej 
przyszłości, wyrzekł się świata doczesnego i postanowił wstąpić 
do zakonu św. Dominika, mimo iż rodzina zapatrywała się na to 
niechętnie. W roku 1243, mając siedem naście lat został domini-
kaninem w Neapolu. Niektórzy członko-
wie jego rodziny przeszło dwa lata robili 
wszystko, co w ich mocy, aby złamać jego 
upór, posłuży li się nawet kobietą lekkich 
obyczajów, która miała go skusić. Jednak 
wszystkie te wysiłki poszły na marne i św. 
Tomasz wytrwał w swoim powołaniu. W 
nagro dę Bóg obdarzył go cnotą czystości 
doskonałej, co zjednało mu przydomek 
„aniel skiego doktora”.

Ukończywszy nauki w Neapolu, 
wyjechał na studia do Kolonii, gdzie był 
uczniem św. Alberta Wielkiego. Koledzy 
przezywali go „głuchym wołem” z po-
wodu cichego kroku i olbrzymiej postury; 
w gruncie rzeczy należał do bardzo zdol-
nych studentów. W wieku dwudziestu 
dwóch lat zaczął wykładać w Kolo nii, 
równocześnie publikował pierwsze pra-
ce. Po czterech latach został wysłany do 
Paryża. Wtedy uzyskał święcenia ka-
płańskie. W wieku trzydziestu jeden lat 
otrzymał doktorat.

W Paryżu zaszczycił go przyjaźnią 
król, św. Ludwik, który często zapraszał go na obiady. W roku 
1261 papież Urban IV wezwał go do Rzymu, gdzie powie rzono 
mu misję nauczania. Św. Tomasz stanowczo uchylał się od przyję-
cia ja kiejkolwiek godności kościelnej. Nie tylko pisał (jego dzieła 
obejmują dwadzieścia tomów charakteryzujących się błyskotli-
wością myśli i jasnością języka), często wygłaszał także kazania, 
które cieszyły się dużym powodzeniem. Papież Kle mens IV 
ofi arował mu arcybiskupstwo Neapolu, ale i tę propozycję święty 
odrzucił.

Pozostawił wielką spuściznę naukową. Jego fundamentalna 
Summa  eologica pozostała jednak nie ukończona: w drodze na 
drugi sobór w Lugdunie (dziś Lyon), zachorował i zmarł w opac-
twie cysterskim Fossanuova w roku 1274i

Słowa „Oto Baranek Boży” (J 1, 36 n.) są nie tylko wskaza-
niem, ale też wyrażeniem podziwu dla Jego mocy: „Na-

zwany będzie imieniem Przedziwny” (Iz 9, 6). I zaiste, przedziw-
ną moc ma ów Baranek zabity, któ ry zabił lwa, tego lwa, o którym 
mówi św. Piotr: „Przeciwnik wasz, szatan, jak lew ry czący krąży 

szukając kogo by pożreć” (1 Pt 5, 8). I dlatego Baranek zasłużył, by 
nazwać Go lwem zwycięskim i chwalebnym: „Oto zwyciężył lew 
z pokolenia Judy” (Ap 5, 5). On jednak daje krótkie świadectwo: 
„Oto Baranek Boży”, a to dlatego, że uczniowie, którym dawał to 
świadectwo, już z samych słów Jana byli dostatecznie pouczeni 
o Chry stusie, oraz że w tym był ukryty cały za mysł Jana, który 
zmierzał całkowicie ku te mu, aby ich doprowadzić do Chrystusa. 
Nie powiedział: Idźcie do Niego, by nie wyda wało się, że ucznio-
wie robią łaskę Chrystu sowi, jeśli za Nim pójdą; lecz zaleca łaskę 

Chrystusa, aby oni poczytali sobie jako 
dobrodziejstwo to, że pójdą za Chry-
stusem i dlatego powiedział: „Oto Ba-
ranek Boży”, to jest ten, w którym jest 
łaska i moc oczy szczająca z grzechów: 
baranek bowiem ofi a rowany był za 
grzechy...

„Obróciwszy się więc Jezus i uj-
rzawszy,

że szli za Nim, rzekł do nich.” W 
znaczeniu dosłownym należy rozu-
mieć,. że Chrystus szedł na przedzie, 
a ci dwaj uczniowie szli za Nim i nie 
widzieli Jego twarzy. Dlatego Chrystus, 
by dodać im ufności, zwrócił się do 
nich, przez co dał nam do zrozumienia, 
że wszystkim, którzy zaczynają kro-
czyć za Chrystusem z czystym sercem, 
daje ufność lub nadzieję miłosierdzia: 
„Poprzedza bo wiem tych, którzy Go 
pragną” (Mdr 6, 13). Zwraca się do 
nas Jezus, aby być przez nas widziany. 
To będzie właśnie owo błogosła wione 
oglądanie, gdy nam okaże swoje obli-

cze, jak jest powiedziane w psalmie: „Pokaż nam oblicze Twoje, 
a będziemy zbawieni” (79, 9). Jak długo jesteśmy bowiem na tym 
świecie, poznajemy Go jakoby od tyłu, to znaczy dochodzimy do 
poznania Go ze skut ków, jak napisano w Księdze Wyjścia: „Uj-
rzysz Go z tyłu” (33, 23). Przeto zwrócił się, aby dziełem swego 
miłosierdzia przyjść nam z pomocą, o co prosi (król Dawid) -w 
psalmie: „Obróć się, Panie, nieco” (89, 13). Jak długo Chrystus nie 
przyjdzie z pomocą dziełem swego zmiłowania, jest przez nas wi-
dziany od tyłu. Zwrócił się przeto Jezus do uczniów Jana, którzy 
za Nim postępo wali, aby okazać im swoje oblicze i rozlać na nich 
swoją łaskę. Bada zaś szczególnie ich intencję. Bo nie wszyscy, 
którzy idą za Chrystusem, mają tę samą intencję. Niektó rzy idą 
za Nim ze względu na dobra mate rialne, inni natomiast dla dóbr 
duchowych. Pyta ich przeto Pan, czego chcą: „Czego szu kacie?”; 
nie po to, aby się dowiedzieć, lecz aby Mu objawili swoje intencje, 
stali Mu siębliższymi, oraz aby pokazać, że są godni słuchania 
Go. 

Św. Tomasz 

28 STYCZNIA

Św. Tomasza z Akwinu,
KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONA SZKÓŁ
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1. Co siê sta³o z Janem 
Chrzcicielem, gdy Jezus 

g³osi³ w Galilei Ewangeliê 
Bo¿¹? 

2. Jakie imiê nosi³ brat 
Szymona? 

3. Przy jakiej pracy 
zasta³ Jezus Synów 

Zabedeusza? 

Św. Tomasz z Akwinu
Urodził się w 1225 r. w hrabstwie Aquino niedaleko Neapolu. 

Wiedzę zdobywał w szkołach benedyktyńskich w opactwie na 
Monte Cassino, w Neapolu. W 1243 r. wstąpił do wspólnoty do-
minikanów. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Kolonii i w 
Paryżu. Rozwinął szeroką działalność naukową, pozostawił wiele 
wybitnych dzieł filozoficzno-telogicznych, w tym słynną Sumę 
teologiczną. Zmarł w 1274 r. Jest patronem szkół katolickich.

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas,
Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz,
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

4. Jak niewierny Tomasz twych nie szukam ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan Krwią swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud,
Oczyść mnie Krwią swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię,
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się,
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg.
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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)

Pamięć o księdzu Michale Potaczało - człowieku wielkiego ser-
ca, nadal trwa, jest żywa. Był ojcem dla wszystkich napotkanych. 
Dla niego po Bogu najważniejszy był czło wiek, a sam usuwał się w 
cień i nic nie mówił o sobie.

Pomagał każdemu, był do dyspozycji o każdej porze dnia i 
nocy, a także miał czas na modlitwę - on ciągle się modlił, trwał 
na modlitwie. Mówił, że trzeba się łączyć du chowo, bo Bóg jest 
przy nas. Dzielił się swoim sercem z każdym człowiekiem, odda-
wał więcej niż miał. Uwrażliwiony na biedę ludzką, odpowiadał 
natychmiast na Jezusowe „pragnę”.

Był bardzo zatroskany o dzieci pozbawione opieki rodziny... 
a także o starszych i nieporadnych, nikt nie był mu obojętny. Do 
każdego wyciągał rękę, nie pozostawiając nikogo bez jakiejkol-
wiek pomocy. W każdym człowieku widział Boga.

Ksiądz Michał szczególną troską otaczał młodzież. Dla mło-
dych organizował wspa niałe wycieczki, rozpalał ogniska i długo z 
nimi rozmawiał na różne tematy. Nauczał odważnie wyrażać my-
śli w kulturalnej dyskusji, z zachowaniem wzajemnego szacunku i 
tolerancji. Posiadał rozległą wiedzę ogólną. Ukończył Uniwersytet 
Warszawski - wy dział historii. Zależało mu na młodzieży i jej 
wykształceniu, dlatego też organizował u siebie korepetycje, za-

praszając różnych nauczycieli, którzy bezinteresownie douczali, 
sam też pomagał w nauce. Otaczał opieką zaniedbaną młodzież. 
Leżało mu na sercu, aby młodzi ludzie kształcili się w różnych 
dziedzinach, jak muzyka, malarstwo, kultura chrześcijańska, 
literatura, a także medycyna. Czynił wszystko, aby młodzież 
mogła roz wijać swoje talenty.

Nawiązywał bliski kontakt z małżeństwami przeżywający-
mi kryzys i jednał powa-śnionych małżonków. Nasłuchiwał, 
komu trzeba pomóc, kogo pocieszyć, poradzić. Od wiedzał 
parafi an w szpitalu, niósł pocieszenie tak dla wierzących, jak i 
dla obojętnych w wierze. Pragnął wszystkich zbliżyć do Boga, 
nikim i niczym się nie zrażał. Szedi przez życie, zawierzając 
Opatrzności Bożej.

W tym czasie powstawały osiedla, budowano mieszkania, 
a on był prawie przy każdym powstającym domu. Jak ks. Mi-
chał mógł to wszystko pogodzić, że miał czas na modlitwę i na 
ludzkie sprawy?! Znalazłam odpowiedź na to pytanie w roku 
kapłańskim u księdza proboszcza z Ars: „Jeżeli jest się zakocha-
nym tylko w Bogu”.

Młodzież, którą uczył, rozeszła się po świecie. Gdy od-
wiedzają dom rodzinny, to także grób ks. Michała, by mu o 

Kapłan - sługa Boga i ludzi
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wszystkim opowiedzieć, 
jak za dawnych czasów. Był 
ojcem, można było zwrócić 
się do niego o każdej porze 
dnia i nocy. Wysłuchał, dał 
wskazówki, poczęstował 
tym, co miał. Najważniej-
sze, że miał czas dla nich 
na długie nieraz rozmowy, 
a zagubionym pomagał 
wracać na ścieżki Bożych 
przykazań. Od biednych 
nie brał pieniędzy, wziął od 
tych, którzy mieli więcej, i 
podzielił się z tymi, co nie 
mieli.

Dla parafian ważne 
było, że rozmawiał, wy-
słuchał. Dla ks. Michała 
radością było, że mógł im 
pomóc, bo po to się żyje, 
żeby dobrze robić, a w tym 
pomagała księdzu nieustająca modli-
twa. Uczył, jak kochać Boga i czło-
wieka, zwłaszcza gdy jest zagubiony. 
Angażował do współpracy świeckich, 
by czynnie brali udział w różnych 
organizacjach przy kościele i uczest-
niczyli we mszy św. i w sakramentach 
świętych. Życie parafialne było żywe, 
bo był to kapłan zatroskany o zbawie-
nie powierzonych mu i napotkanych 
na swej drodze ludzi.

Pozostał w pamięci i w sercach 
ludzi jako ten, który przemawiał przy-
kładem własnego życia. Dawał ewan-
geliczny przykład prostego codzienne-
go życia i świadectwo miłosierdzia, jak 
trzeba kochać człowieka bez względu 
na jego pochodzenie i wyznanie.

Dbał o wygląd świątyni. Razem 
z parafianami wybudował plebanię, 
zakupił ławki, ozdobił ściany kościo-
ła: sceny maryjne, historyczne, droga 
krzyżowa. Przeróbka ołtarza nie zo-
stała zrobiona, bo śmierć nagle zasko-
czyła go w 62. roku życia.

Wiadomość o śmierci ks. Michała rozeszła się błyskawicznie. 
Płakały nie tylko kobiety, ale i mężczyźni nie mogli powstrzymać 
łez. Młodzież ucząca się poza Chrzanowem zwalniała się z wy-
kładów, by uczestniczyć w ostatniej drodze księdza Michała. Byli 
nawet ci, którzy trzymali się z dala od kościoła. Oni też zrozu-
mieli, że utracili najukochańszego kapłana, który im podał rękę 
przy ślubach czy chrztach świętych.

Do dziś wspomnienia o ks. Michale są bardzo żywe, bo ludzie 
cenili go za to, że zawsze był przy nich, w każdej sytuacji, i zna-
lazł czas, by ich umocnić. Rozmowy z księdzem dawały spokój 
wewnętrzny. Martwią się, aby nie został zapomniany, bo oni już 
odchodzą. Taki kapłan jak ks. Michał Potaczało powinien żyć 
wiecznie, bo wskazywał drogę do Boga i do drugiego człowieka. 
Pragnął szczęścia dla każdego.

Za duszę śp. Księdza Michała zamawiane są Msze święte. 
Przynoszone są kwiaty i znicze. Klub Inteligencji Katolickiej co 
roku wspomina ks. Michała. Bierze w tym udział Szkoła Podsta-
wowa nr 5 w Fabloku, której patronem jest ks. Michał Potaczało.

Był to kapłan wyjątkowy, nieprzeciętny. Pochowano go obok 
kościoła na Rospontowej, koło pomnika świętego Maksymiliana 
Kolbe, bo parafianie chcieli go mieć przy sobie i taka też była wola 
ks. Michała. Jest wśród nich, pomaga im wyprasza łaski,. gdy go o 
to proszą, dalej służy ludziom. 

Anna Maria Pawlikowska Chrzanów,
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W tym roku zostałem posłany na kolędę po obrzeżach naszej 
parafii. Roków i ulice Zaskawia były terenem mojej wizyty dusz-
pasterskiej. Granice naszej parafii są mi znane bo już kolędowa-
łem tam przed laty. Po raz kolejny spotkałem się w nawiedzanych 
rodzinach z dużą życzliwością, która wyrażała się między innymi 
tym, że byłem dowożony oraz regularnym poczęstunkiem. Dzię-
kuję za taką postawę. 

Idąc z błogosławieństwem po rubieżach parafialnych do-
strzegam dość dużą różnicę pomiędzy mieszkańcami Roko-
wa, a Zaskawia. Historia kształtowała tą różnorodność, choć 
współczesny globalizm za wszelką cenę chce wszystkich ubrać w 
taki sam garnitur. W Rokowie szkoły nie było, ale był dwór. Na 
Zaskawiu znajdowała się szkoła, która gromadziła małe dzieci. 
Obecnie dwór zaczyna być remontowany, a zlikwidowana szkoła 
wcieliła się w nowopowstały pallotyński ośrodek nauczania dzie-
ci na Kopcu. 

W rozmowie kolędowej na moje pytania: „Gdzie uczęszczacie 
na mszę św.?” padają słowa: „Na Kopiec, do „Pioska” (św. Piotr), 
do ochronki (siostry nazaretanki) na Karmel, do rynku, do ka-
plicy w Rokowie”. Chodzą do wszystkich sakralnych miejsc w 
Wadowicach. Są w określonym kościele, bo tam się przyzwycza-
ili. Niejednokrotnie dodają „bo tam jest wygodnie – w kościele 
jest ciepło, a także jest duży parking”. Inni mówią: „Chodzę tam 
na mszę, bo tam są ciekawe kazania, okazała służba liturgiczna, 
wspólny, głośny śpiew. Tam widać troskę o uczestników. Tam się 
czuję u siebie.”

W Rokowie ważną rolę spełnia kaplica. Nie tylko religijną, ale 

Wciąż odkrywam
Już piętnasty rok każdego 16-go dnia miesiąca pielgrzymuje-

my na Apel Jasnogórski. Nasza obecność w tym sanktuarium jest 
wyrazem wdzięczności i ciągłej prośby. „Jestem, pamiętam, czu-
wam.” Niezwykła to łaska dla wadowickich uczestników. Przez 
nasze ciągłe wyjazdy prosimy Matkę Bożą, byśmy ożywiali w 
sobie i innych pamięć wielkiego Papieża pochodzącego z Wado-
wic. W kwietniu mija 10 rocznica śmierci Jana Pawła II. Pamięć 
jest ulotna. Z biegiem czasu blednie, a nawet zanika. Przez 15 
lat naszego pielgrzymowania stajemy się bractwem czcicieli św. 
Jana Pawła II. Wdzięczni jesteśmy naszym kapłanom, że w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca, a także w poszczególne czwartki jest w 
bazylice wieczór św. Jana Pawła II. Nęka nas pytanie: „Co robić, 

by w naszych sercach i pamięci żył św. Jan Paweł II?” Jak rozwijać 
Jego kult. Przychodzą nam do głowy różne propozycje. Wśród 
nich myślimy, ażeby każda wadowicka rodzina posiadała obraz 
św. Jana Pawła II. Przecież przed 12 laty wprowadziliśmy do każ-
dej rodziny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Myślimy o 
specjalnej modlitwie do naszego Świętego. Chcemy podczas dro-
gi do Częstochowy wsłuchiwać się w przemówienia Jana Pawła II. 
Pragniemy zapoczątkować pisemną kronikę naszych wyjazdów. 
Myślę, że tych propozycji będzie przybywało. Przez 10 lat po 
śmierci jest w nas żywa pamięć wadowickiego Świętego. Jak to 
będzie w przyszłości? To także od nas zależy.

ks. Infułat

Pielgrzymka śladami polskiej historii na wschodzie: Sankt 
Petersburg, Moskwa, Katyń, Smoleńsk odbędzie się w dniach 
od 26 lipca do 3 sierpnia. Koszt 2.400 zł. Szczegóły w kancelarii 
parafialnej.

Pielgrzymka śladami Świętych Papieży w północnych Wło-
szech poprzez Mariazell. Turyn, Mediolan będzie w dniach od 24 
do 28 kwietnia. Koszt 970 zł.

Zapraszamy na pielgrzymki

Na rubieżach parafialnych
i społeczną. Wiele rodzin z ogromnym wzruszeniem wspomina 
byłego wikariusza, ks. Krzysztofa Główkę. To on przypiął skrzy-
dła Rokowianom, żeby zaczęli latać, a nie tylko wpatrywać się 
we własne problemy. Kiedy słyszę o roli księdza Główki, dzięki 
któremu z magazynu powstała kaplica – uświadamiam sobie, że 
znalazł kilku zapaleńców, którzy uwierzyli w jego słowa. Przy-
pominam sobie, że Pan Jezus kazał nieść 12 rybakom Ewangelią 
do całego świata. Kilku gorliwców rokowskich przekształciło 
magazyn w święte miejsce. Inni do nich dołączyli. Chwała im za 
tę robotę. Cieszą się, że obecnie ks. Piotr Wiktor wgłębia ich w hi-
storię zbawienia. Tym kapłanom są wdzięczni za pionierską pra-
cę. Niektórzy z mieszkańców wspominają, że kiedy ks. Główka 
odchodził – za nim płakali. Widzę jak i teraz mojemu rozmówcy 
zaczynają szklić się oczy. A jeszcze tak niedawno słyszałem mowę 
– kto by dziś za księdzem płakał. A jednak płaczą. 

Szlachetność tych świeckich współpracowników wzrusza 
mnie do głębi. Zauważam, że kaplica w Rokowie jest dla nich 
wyzwaniem do nowych inicjatyw, które pragną realizować. 

Mieszkańcy ulic Zaskawia swej kaplicy nie mają. Na Kopiec 
mają blisko. Cieszą się tym, co tam dobrego się dzieje. Są dumni, 
że ks. rektor Jacek Jezierski ma głowę pełną pomysłów edukacyj-
nych. Wewnętrznie go w tym wspierają. Miło mi było spotkać na 
ulicach Zaskawia parafian, którzy są liderami różnych wspólnot i 
ruchów religijnych. Z radością myślę o ich promieniowaniu. 

Zauważam u mieszkańców tych obrzeży parafialnych dużą 
wspólnotowość. Oni między sobą się znają. Cenią sobie dobre 
sąsiedztwo. Zapraszają się między sobą. Niejednokrotnie też 
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dostrzegłem, że w pogrzebach z Rokowa czy Zaskawia uczestni-
czy bardzo liczna tamtejsza społeczność. Doskonale znają tego, 
w którego pogrzebie biorą udział. Czują swój związek z rodziną 
zmarłego. Braterstwo to cecha bardzo chrześcijańska. Jest ona 
czytelna w rodzinach, w sąsiedztwach i mieszkańcach Zaskawia 

i Rokowa. Tym bardziej jest obecnie bardzo pożądana, gdyż po-
przez środki społeczne wiemy, co dzieje się w Azji, czy w Afryce, 
a nie interesujemy się tym, w jakich warunkach żyje nasz sąsiad. 
Kochaj bliźniego /bliskiego/ jak siebie samego.

ks. Infułat

Kochana S.Bronisławo

Dzisiaj w dniu 10 stycznia 2015 r. 
zgromadziła nas Siostra w zakonnej 
kaplicy Domu Opatrzności Bożej 
w Wadowicach, by dziękować Panu 
Bogu za życie, łaskę powołania do 
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu i za bezcenny dar 
wytrwania w tym powołaniu przez 50 
lat i jeden dzień.

Wraz z Czcigodnymi Kapłanami, 
Siostrą Prowincjalną Eleną wraz z Za-
rządem, Siostrami z różnych wspólnot 
nazaretańskich, bliską rodziną, przy-
jaciółmi i znajomymi, z naszą Siostrą 
Przełożoną Agatą i siostrami ze wspól-
noty, także z mieszkankami naszego 
Domu Pomocy Społecznej ogarniamy 
Siostrę Złotą Jubilatkę szczególną mo-
dlitwą i miłością.

Pozwólcie, że na samym począt-
ku tego zgromadzenia liturgicznego 
przedstawię pokrótce życie i powoła-
nie Jubilatki.

S.Bronisława – Władysława Samsel 
urodziła się w miejscowości Surowe na 
Kurpiach tuż po II wojnie światowej 
z rodziców Franciszki i Ignacego w 
licznej głęboko religijnej rodzinie. W 
kościele parafialnym w Czarni została 
ochrzczona, przyjęła I Komunię św. , 
sakrament bierzmowania i niejedną 
chwilę spędziła na osobistej modlitwie 
na kolanach, choć do kościoła trzeba 
było iść na nogach aż 12 km. 

A jaka była rodzina s.Bronisławy? 
Piękna i zwyczajna równocześnie. 
Proste zajęcia na roli i przy hodowli 
zwierząt. Czas bardzo ciężki, bo po-
wojenny. Trzeba było się wszystkiego 
dorabiać. Nieraz dawało się odczuć 
braki. Nigdy jednak nie brakowało 
miłości, ciepła rodzinnego i domu z 

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

pachnącym chlebem na stole. Rodzi-
na niezamożna, ale bogata w łaskę 
Bożą i błogosławieństwo, wszak Bóg 
był na pierwszym miejscu. Wspólny 
codzienny pacierz rodziców i dzieci, 
śpiew Godzinek, Gorzkich Żali i róża-
niec. Nikogo zatem nie dziwi fakt, że 
Pan Bóg dwie córki Samselów obda-
rzył powołaniem zakonnym: najpierw 
Genowefę - czyli S. Christellę a póź-
niej Władysławę - czyli S. Bronisławę. 
I nie koniec na tym: bowiem Pan Bóg 
obdarzył powołaniem zakonnym tak-
że kuzynkę S.Helenę oraz jej ciocię 
S.Janisławę – również nazaretanki 
i dwie siostrzenice S.Bronisławy: S. 
Justynę i S.Hiacyntę do Zgromadze-
nia Sióstr Orionistek, którą z radością 
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gościmy dziś w naszym Domu. 
A jaka jest ta współczesna rodzina 

S.Bronisławy? Piękna, duża, młoda i 
wciąż rozrastająca się, rozmodlona, 
blisko Pana Boga, ale też nie pozba-
wiona cierpienia i krzyża. Mocna wza-
jemną miłością oraz chęcią pomocy 
jedni drugim. Tej naturalnej rodzinie 
wywodzącej się z pięknej ziemi kur-
piowskiej chcemy pogratulować, że 
dajecie wspaniały przykład i świadec-
two życia wiarą oraz wypełnieniem 
chrześcijańskiego powołania. 

W dniu 9 stycznia 1965 r. s.Bro-
nisława została przyjęta do Zgroma-
dzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z 
Nazaretu w Częstochowie. Tam też 
odbyła formację zakonną: postulat, 
nowicjat, pierwsze śluby i cały junio-
rat. Śluby wieczyste złożyła 3 grudnia 
1972 r. przyjmując tajemnicę od Miło-
siernego Serca Pana Jezusa. W często-
chowskim domu była do 1979 r. czyli 
14 lat, które były wypełnione ofiarną 
pracą w pralni, w kuchni, przy furcie 
i w refektarzu. Wykonywane prace w 
zaciszu domu zakonnego, ale posługa 
jakże potrzebna do dobrego funkcjo-
nowania każdego domu. Młoda, zwin-
na, ofiarna, chętna do pomocy, a przy 
tym pogodna i uśmiechnięta chętnie 
na siebie przyjmowała liczne zajęcia.

Znamiennym rysem duchowości 
S.Bronisławy jest zapewne miłość do 
Matki Bożej, zwłaszcza tej Często-
chowskiej. Pielgrzymowała do Niej 
jako młoda dziewczyna. Pielgrzymo-
wała do Niej kiedy już była w Zgro-
madzeniu, bo aż 10 razy szła w pieszej 
pielgrzymce z Warszawy do Często-
chowy. Nie zważała na trudy, ból nóg, 
niewygody, codzienne rozbijanie i 
zwijanie namiotu, na słońce i deszcz 
– ważna była wewnętrzna duchowa 
siła i moc. Oj! Siostro Bronisławo jest 
co wspominać… Temu pielgrzymo-
waniu do Częstochowy jest wierna 
do dziś, bo prawie każdego 16 dnia 
miesiąca wraz z Księdzem Infułatem 
i z pielgrzymami wadowickimi jedzie 
do Matki Bożej Częstochowskiej. 

Po Częstochowie były krótkie po-
byty w Rabce i Komańczy.

W kwietniu 1982 r. przełożeni 
poprosili, by Siostra na 1 miesiąc po-
jechała do Wadowic na zastępstwo do 
kuchni w Domu Pomocy Społecznej. 
Potocznie się mówi, że prowizorki są 
najtrwalsze, ale zastępstwa też potrafią 
się wydłużyć. Najlepszym przykładem 
tego jest S.Bronisława, która do dziś 
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jest w Wadowicach, a to za parę miesięcy będzie 33 lata. Wszyst-
kie te lata wypełnione były ciężką i ofiarną pracą w kuchni w 
trudnych warunkach. Nieraz trzeba było użyć nie lada umiejęt-
ności, by z niewielu produktów ugotować obiad dla wielu osób: 
Sióstr i podopiecznych. Doskonale znamy wypieki Siostry. Nigdy 
nam Siostra nie odmawia pomocy i potrafi zaradzić wszelkim 
biedom. Za to dziś chcemy Siostrze serdecznie podziękować. 

Dzisiaj w naszej kaplicy łączą się na modlitwie rodziny: 
zakonna ta duchowa i ta złączona więzami krwi, by dziękować 
Panu Bogu za dar życia i łaskę powołania i prosić o zdrowie i dal-
sze Boże błogosławieństwo. Módlmy się więc wzajemnie za siebie 

a szczególnie za S.Bronisławę.
Szczęść Boże.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił 
Ks. Prałat Bolesław Burek – proboszcz parafii św. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Rzepedzi. Współkoncelebrowali: Ks. Infułat 
Jakub Gil, O.Przeor Grzegorz Irzyk OCD, Ks. Proboszcz Jerzy 
Wiszowaty z Parafii Trójcy Przenajświetszej w Dźwierzutach 
oraz Ks. Wikariusz z Parafii w Rzepedzi.

s.Paulina Maciążek

W ubiegłą środę rozpoczęła się na Karmelu 9 – śro-
dowa Nowenna ku czci św. Józefa. Pierwszą Mszę św. 
rano odprawił i kazanie wygłosił ks. dr Jacek Pietrusz-
ka, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w 
Wadowicach. Swoje rozważanie rozpoczął od wyjaśnie-
nia znaczenia imienia Józef. Oto fragment. 

Zapewne wielokrotnie przychodziliście już tutaj na tę wspól-
ną, jakże wspaniałą modlitwę. Modlitwę za wstawiennictwem 
świętego Józefa. Za każdym razem zatrzymywaliście się nad 
różnymi jego cechami, nad jego życiem, nad jego aktualnością. 
Po raz kolejny przychodzimy do tego niezwykłego miejsca, aby 
zbliżyć się sercem, myślą do świętego Józefa; aby to nasze zbliże-
nie z nim wydało jak największe owoce w naszym życiu. Bo samo 
jego imię mówi już o tym, że Bóg pomnaża w nas – pomnaża 
wszystko – także łaski. Bo to imię oznacza właśnie skrót od imie-
nia Boga – Jahwe. Ale także druga część mówi o tym, że coś do-
daje, że coś się przydaje. W całości zatem oznacza to: Niech Bóg 
pomnoży! I właśnie tego chcemy dzisiaj sobie życzyć – aby Bóg 
pomnożył w nas wszelkie dobro, wszelkie łaski, które możemy 
otrzymać za wstawiennictwem świętego Józefa. Dziś, kiedy tak 
wiele zamętu pośród świata, kiedy tak wiele walk i wojen – także 
i tych naszych wewnętrznych: o rodzinę, o godne życie, o godną 
śmierć – widzimy jak bardzo wielkim i znaczącym patronem jest 
święty Józef. Bo to on przecież jest patronem tych 
wszystkich spraw. 

Często bywa tak, że  konkretny człowiek, święty 
jest patronem od jakichś konkretnych – jednej czy 
dwóch - spraw, a tymczasem święty Józef jest patro-
nem całego Kościoła, stowarzyszeń i zgromadzeń 
zakonnych noszących jego imię; jest także patronem 
misji świętych, sprawiedliwości społecznej, mał-
żeństw, rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, 
sierot, dziewictwa, robotników, rzemieślników, 
cieśli, drwali, stolarzy, kołodziejów, inżynierów, 
grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzo-
nych. Wzywany bywa w przypadku chorób uszu, w 
pokusach, w sytuacjach beznadziejnych, w sytuacji 
braku dachu nad głową. Te i inne patronaty świę-
tego Józefa dowodzą, jak wielkim orędownikiem u 
Boga  jest patron, którego dzisiaj szczególnej pomo-
cy przyzywamy. 

Stało się tak dlatego, że Bóg wybrał go za opiekuna samego 
Boga, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To wielkie i wyjątkowe za-
dania powierzył prostemu cieśli z  Nazaretu. Ale wiemy dobrze, 
że to zadanie przez świętego Józefa zostało w sposób wzorowy 
wykonane. Powołanie zostało wypełnione – tak, że Chrystus 
mógł wypełnić Swoją misję, z którą przyszedł na świat – misję 
zbawienia ludzkości.

Jak to się stało? Sami dobrze wiemy, że Ewangelia, Pismo 
święte bardzo mało mówi o świętym Józefie. Dlaczego? Może 
dlatego, że to jego życie, ta jego troska o Jezusa, o Najświętszą 
Rodzinę była taka zwyczajna i prosta. Dopiero później, kiedy za-
częto obchodzić pamiątkę narodzenia Pana Jezusa, kiedy zaczęto 
przyzywać różne wydarzenia z życia Pana Jezusa, zaczęto rów-
nież zajmować się świętym Józefem. I bogactwo tych opowieści 
mamy zawarte w apokryfach czyli w tych starych księgach, które 
nie znalazły się w kanonie Pisma świętego. One bardzo wiele 
mówią o tym, co robił święty Józef: jak żył, jak troszczył się o 
Pana Jezusa. Wiemy dobrze, ze jest tam także wiele opowieści, 
które mówią – może w sposób zbyt nierealny – o tym, co działo 
się w życiu Najświętszej Rodziny. Ale to właśnie one podkreślają 
wielkie znaczenie Józefa w życiu Najświętszej Rodziny. Bo to on 
musiał się troszczyć o Rodzinę, bo to on musiał troszczyć się o 
wychowanie Jezusa Chrystusa...          

Cdn. 

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

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

Dnia 14 stycznia 2015 
roku nasze Szkolne Koło 
Wolontariatu zostało zapro-
szone na uroczystą galę fi na-
łową konkursu ,,Barwy Wo-
lontariatu”, organizowanego 
przez Regionalne Centrum 
Wolontariatu w Krakowie. 

Impreza rozpoczęła się 
koncertem duetu: Dave’a 
Nayla i Michała Gaweł, któ-
rzy wprowadzili nas w miły 
nastrój. Następnie odbyło się 
wręczanie nagród. Do kon-
kursu przystąpiły  62 grupy 
wolontariackie i indywidu-
alni wolontariusze.

Nasza praca wolontaryjna została doceniona wyróżnieniem, z czego jesteśmy 
dumni! 

Na zakończenie przygotowano niespodziankę w postaci krótkiego fi lmiku, w którym były zawarte pozdrowienia z różnych stron 
świata dla wolontariuszy z Polski. Cała gala była dla nas dużym przeżyciem.

www.zspbachowice.pl

Barwy Wolontariatu

W dniu 18 stycznia 2015 roku w Sali Świetlicowej przy ZS nr 
7 w Barwałdzie Średnim odbył się Wieczór Kolęd, który orga-
nizowany jest w szkole już od wielu lat. Mieszkańcy Barwałdu 
Średniego i okolic spotkali się, aby jeszcze raz przeżyć najpięk-
niejszy czas w roku, posłuchać i zaśpiewać wspólnie kolędy, któ-
rych tematem jest Narodzenie Bożej Dzieciny. Organizatorem 
spotkania była cała Społeczność Szkolna Zespołu Szkół nr 7 w 
Barwałdzie Średnim.

Swoją obecnością zaszczycili wszystkich zebranych zaprosze-
ni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Pan dr hab. 

Augustyn Ormanty, Ks. dziekan i proboszcz Parafi i w Barwał-
dzie Dolnym – ks. Wiesław Widuch, Radny Rady Miejskiej Kal-
warii Zebrzydowskiej – Pan Wiesław Łuczak, Radny Powiatowy 
i sołtys Sołectwa Barwałd Średni – Pan Paweł Odrobina, Koło 
Gospodyń Wiejskich „Swojskie Klimaty Barwałdu” z przewodni-
czącą Panią Agatą Leja, Schola Parafi alna pod kierunkiem Pana 
Mariana Zielińskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Barwałdu Śred-
niego z przewodniczącą Panią Barbarą Filek, Rada Pedagogiczna 
ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim, Rada Rodziców z przewodniczą-
cą Panią Lidią Graca, pracownicy szkoły, mieszkańcy Barwałdu 

Wspólne kolędowanie 
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Średniego o okolic.
W Bożonarodzeniową atmosferę wprowadziły wszystkich 

Jasełka przygotowane przez Proboszcza Parafii Barwałd księdza 
Wiesława Widucha we współpracy z Panią katechetką Katarzyną 
Kopycińską, Panią Eweliną Machaj, Panią Moniką Babicz i Pa-
nem Jarosławem Jaworskim, a wykonane przez uczniów szkoły 
podstawowej.

Wspaniale zaprezentowały się Schola pod kierunkiem pana 
Mariana Zielińskiego oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Bar-
wałdu Górnego pod kierownictwem pana Stanisława Mitoraja, 
które przepięknym śpiewem pastorałek oraz grą kolęd sprawiły, 
że to niedzielne popołudnie było przeżyciem artystycznym. Nie 
obyło się także bez wspólnego, tradycyjnego kolędowania.

Wrażenia estetyczne i duchowe były okraszone słodkim po-
częstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców we współ-
pracy z rodzicami uczniów.

Tegoroczne spotkanie z kolędą zgromadziło wielu gości i 
upłynęło w ciepłej, serdecznej i bardzo rodzinnej atmosferze. 
To znak, że mieszkańcy Barwałdu Średniego i okolic chętnie 
integrują się, czując potrzebę przeżywania radosnych chwil we 
wspólnym gronie.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji wspólnego kolędowania w Barwałdzie Średnim nale-
żą się serdeczne podziękowania.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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Barwałd Górny - Parafi a Miłosierdzia Bożego
ADRES: Barwałd Górny 333, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 58 88, barwald.cba.pl
KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt. - po Mszy św. wieczornej, wt., czw. 7:30 * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty – 18, Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 16 (W. Post, V, X) * PROBOSZCZ: ks. Krzysztof Rudzik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1998 

11 stycznia już po raz kolejny 
szkoła gościła seniorów z Barwałdu 
Górnego. Spotkanie  przygotował Ze-
spół Charytatywny i ugościł około 60 
osób. „Opłatek” uświetnili uczniowie 
przedstawiając jasełka oraz Wiktoria 
Zacharska śpiewając kolędy i pasto-
rałki w języku polskim i angielskim. 
Oprawą muzyczną spotkania zajął się 
p. Zygmunt  Kleszcz, który kolędował 
razem ze seniorami. 

www.zsbarwaldg.iap.pl

Spotkanie opłatkowe seniorów

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

Po świątecznej przerwie 12 stycznia 2015 r. Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy zaprosiło uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Brzeźnicy i fi lii w Chrząstowicach na kolejne 
Muzyczne Spotkanie z Filharmonią Krakowską, które odbyło się 
w Galerii Polsko-Słowackiej w Brzeźnicy. Tematem przewodnim 
tego spotkania był „Karnawał zwierząt”.

W styczniowym koncercie karnawałowo-instrumentalnym 
główną rolę odgrywały instrumenty muzyczne: fortepian, 
wiolonczela, fl et poprzeczny metalowy i fl et piccolo, za pomo-
cą których muzycy ilustrowali różne zwierzęta. Prelegentka 

Muzyczne Spotkanie z Filharmonią 
Krakowską „Karnawał zwierząt” 

opowiedziała dzieciom historyjkę o pewnych chłopcu Piotru-
siu, któremu śniły się różne zwierzęta. I tak muzyka płynąca 
z fortepianu przedstawiła krowy idące na pastwisko i pisklęta 
wykluwające się ze skorupek. Łabędzia pływającego po jeziorze 
zilustrowały dźwięki wiolonczeli, natomiast fale nad jezio-
rem – fortepian. Zlatujące się świetliki tańczące gawota, które 
krążyły nad smutnym łabędziem, żeby go rozweselić świetnie 
zaprezentował fl et poprzeczny. Słoń tańczący w balecie opisany 
został niskimi dźwiękami wiolonczeli. Latającego i bzyczącego, 
tłustego i okrągłego trzmiela przedstawił fl et poprzeczny. Bardzo 
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele 
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Antoni Pitek * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Stanisław 
Kolarski, R.M., duszpasterz pszczelarzy Krakowa i regionu krakowskiego : WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

powolna i ociężała muzyka fortepianu świetnie spasowała do 
żółwi tańczących kankana. W czasie snu Piotruś przeniósł się do 
lasu, gdzie wszystkie zwierzęta (fortepian i wiolonczela) tańczyły 
przy dźwiękach szczygiełka (fl et piccolo). Dźwięk szczygiełka był 
bardzo wysoki i stawał się tak przeraźliwy, że okazało się, że to 
nie szczygieł tylko budzik próbuje obudzić Piotrusia do szkoły. 
Dzisiejsze spotkanie było bardzo interesujące i dzieciaki owacja-
mi na stojąco dziękowały muzykom Filharmonii Krakowskiej za 
mile spędzony czas.

www.ckbrzeznica.pl

Nasza przygoda z Kolędnikami Mi-
syjnymi rozpoczęła się w 2011 roku. To 
wtedy stawialiśmy pierwsze kroki jako 
Mali Misjonarze w naszej Parafi i. Co 
roku staramy się dotrzeć do różnych 
zakątków naszej Parafi i, która jest 
bardzo duża i rozległa. W tym roku 
kolędowaliśmy przez trzy dni. 

Cieszymy się, że mogliśmy swoim 
śpiewem, barwnymi strojami, a tak-
że gwiazdą, która zawierała w sobie 
Betlejemską Stajenkę wraz z Dzieciąt-
kiem, Najświętszą Panienką, Józefem, 
aniołkami i zwierzątkami nieść Dobrą 
Nowinę innym ludziom oraz rozpalać 
uśmiech i radość na ich twarzach. 
Podczas kolędowania spotkaliśmy się z 

KOLĘDNICY MISYJNI 
Z PARAFII P.W MATKI BOŻEJ 
POCIESZENIA W BUDZOWIE
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bardzo wielką serdecznością i gościn-
nością. Miło było widzieć łezki wzru-
szenia na niektórych twarzach – były 
to łezki radości, że w tych trudnych, 
współczesnych czasach znalazła się 
młodzież, która chce świadczyć innym 
o Jezusie i nie wstydzi się Go. W każ-
dym domu pozostawiliśmy gwiazdkę i 
rybkę na pamiątkę naszej wizyty.

 Pragniemy również serdecznie 
podziękować wszystkim tym, którzy 
przyjęli Kolędników Misyjnych oraz 
wsparli swoją ofi arą pieniężną Dzieło 
Misyjne. Zebrane ofi ary pieniężne 
zostały wpłacone na konto Wydziału 
Duszpasterstwa Misyjnego Kurii Me-
tropolitalnej w Krakowie.

Grupa oazowa wraz z Panią Elż-
bietą Fidelus

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

W ubiegy wtorek było ostatnie poże-
gnanie śp. Marii Krzysztoń - jednej z 
najstarszych parafi anek w Choczni. Jest 
to matka siostry zakonnej albertynki - 
Katarzyny, która prawie 30 lat pracuje 
w Boliwii. Na pogrzebie było ponad 
100 sióstr zakonnych, głównie alberty-
nek, ale również z innych zgromadzeń, 
przewodniczył bp Antoni Długosz, w 
koncelebrze byli ks. Stanisław Szyszka, 
proboszcz Choczni Zbigniew Bizoń, 
trzech księży kapelanów, którzy po-
sługują siostrom albertynkom. Poniżej 
zamieszczamy okolicznościowe kazanie 
ks. biskupam krótkie podziękowanie 
ks. proboszcza, list kondolencyjny ks. 
bp. Józefa Guzdka oraz słowo ks. bp. 
Damiana Muskusa. 

Ukochani!
Panuje głębokie przekonanie, że Pan Bóg zostawił nam na 

ziemi trzy piękne zjawiska: rozgwieżdżo-
ne niebo w majową czy czerwcową noc, 
czyste, niewinne oczy maleńkiego dziecka 
i serce matki. Dzisiaj w szczególny sposób 
dokonamy refl eksji nad trzecim zjawi-
skiem – sercem matki, które biło przez 
95 lat tutaj, na ziemi. Mam płytę noszącą 
tytuł „Piosenki dla mojej Matki”. Na tej 
płycie składają hołd piosenkarze starszego 
pokolenia: Violetta Villas, Irena Santor, 
Mieczysław Fogg, Wojciech Młynarski... 
Irena Santor śpiewa w refrenie, że w gnieź-
dzie matczynych rąk czuła się najbezpiecz-
niej. A Wojciech Młynarski skanduje: „Nie 
ma jak u mamy: ciepły piec, suchy kąt. Nie 
ma jak u mamy; kto nie wierzy, robi błąd”. 
I to wspaniałe przesłanie nestora naszych 

piosenkarzy, Mieczysława Fogga, który w piosence „Jedyne serce 
Matki” przypomina o tym, że to serce przez całe życie bije mi-
łością do swojej rodziny, do swoich dzieci, a jakże żyć, kiedy to 
matczyne serce przestaje bić.

Ostatnie pożegnanie 
śp. Marii Krzysztoń

matki siostry zakonnej Katarzyny 
- albertynki
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Dzisiaj chcemy w szcze-
gólny sposób podziękować 
Pani Marii Krzysztoń za to 
jej kochające, matczyne ser-
ce. Nie miała łatwego życia. 
Wycierpiała wiele podczas II 
wojny światowej. Wielokrot-
nie wspominała wydarzenia 
związane z tą tragedią nasze-
go kraju, kiedy Niemcy celo-
wali w nią bronią i była głę-
boko przekonana, że Matka 
Boża ja uratowała. I tę opiekę 
Bożej Matki odczuwała przez 
całe swoje życie. Po wojnie 
wychodzi za mąż za pana 
Karola, przeżywa z nim 60 
lat życia. Nie miała życia ła-
twego... Wprawdzie urodziła 
i wychowała sześcioro dzieci – 4 synów, 2 córki, doczekała się 12 
wnuków, 13 prawnuków, ale jedna z córek nagle odeszła do Boga 
w młodym wieku wraz ze swoim małoletnim synem – zginęła 
tragicznie w wypadku. Pani Maria przeżyła to bardzo boleśnie. 
Przypominała Matką Bożą Bolesną, trzymającą martwe ciało 
swojego Syna. Ale właśnie w tym doświadczeniu pokazała siłę i 
moc swojej wiary. 

Druga z córek, obecna tu Matka Katarzyna, jest przedstawi-
cielką Zgromadzenia Sióstr Albertynek, które posługują ubogim. 
Pracuje na misjach 27 lat (wcześniej w Argentynie, obecnie w 
Boliwii). Pani Maria cieszyła się jednak również swoimi synami: 
Kazimierzem (który został inżynierem), Józefem (marynarzem), 
Janem (górnikiem), Piotrem (policjantem). Często powtarzała, 
że wszystkie jej dzieci to mundurowi, którzy w szczególny spo-
sób charakteryzują rodzinę państwa Krzysztoniów. Była wraz 
ze swoim mężem kapłanką domowego Kościoła, pierwszym 
nauczycielem wiary w życiu swoich dzieci. Można powiedzieć, 
że te dzieci, doświadczając miłości pani Marii, nabierały owego 
przekonania, że Bóg jest miłością. 

Cierpiała bardzo, szczególnie podczas ostatnich lat swoje-
go życia, ale ciągle wiązała się ze swoją rodziną, pamiętając o 
tym, iż matka nigdy od swoich dzieci nie odchodzi. Domowy 
Kościół państwa Krzysztoniów był praw-
dziwą kuźnią modlitwy. Uczestniczyła pani 
Maria w różnych nabożeństwach, dróżkach 
kalwaryjskich, a szczególnie nie przestawała 
odmawiać modlitwy różańcowej, o którą tak 
bardzo upomina się Matka Boża podczas 
spotkań z ludźmi. Niepokalane Serce Matki 
Bożej i Serce Jezusa było także jej ścisłym 
zawołaniem. 

Starała się przede wszystkim pytać, czego 
chce od niej Pan Jezus. Dlatego też dzisiaj 
chcieliśmy w szczególny sposób podziękować 
jej za to, że mimo doświadczania w wielu 
wypadkach sytuacji drogi krzyżowej była 
tak bardzo podobna do Matki Bożej idącej 
za swoim Synem. Pani Maria towarzyszyła 
szczególnie trudnym momentom życia swo-
ich dzieci jako matka wierna, a stając często 
pod krzyżem swoich przykrych doświadczeń 
za Jezusem powtarzała słowa modlitwy z 

Ogrójca: Ojcze, nie moja, ale 
Twoja wola niech się stanie... 
Pomagała misjonarzom. 
Starała się także – nie tylko 
modlitwą, ale także i różny-
mi datkami – wspierać swo-
ją córkę, budowę kościoła w 
Licheniu oraz różne akcje 
związane z misją ewangeli-
zacyjną. 

Dzisiaj chcemy powie-
dzieć, że jej życie streścił w 
pierwszym czytaniu święty 
Paweł Apostoł. O pani Marii 
możemy powiedzieć: Nie 
żyła dla siebie i nie umierała 
dla siebie; w życiu i śmierci 
zawsze należała do Boga. A 
skąd brała taką moc i siłę? Z 

tego przesłania, które dziś nam zostawia Jezus w Ewangelii. Żyła 
nadzieją, że Chrystus uprzedza nas; idzie do domu Boga Ojca 
przygotować nam mieszkanie, a w tym domu jest mieszkanie 
także dla niej samej. Dla niej przez całe życie Chrystus był dro-
gą, prawdą i życiem. I tą drogą szła. Tę drogę ukazywała swojej 
rodzinie i teraz, Pani Mario, głęboko wierzymy, że z okna nieba 
uczestniczysz w tym żałobnym nabożeństwie, modlisz się w na-
szych intencjach, abyśmy tak jak i ty do końca pozostali wierni 
Chrystusowi. 

Chciałbym w imieniu Księdza Kardynała Macharskiego, któ-
ry prosił o to, przekazać wyrazy współczucia Matce Katarzynie i 
całej Rodzinie Państwa Krzysztoniów. To Matka przecież decy-
dowała o tym, że Kardynał ma opiekę w Waszym Zgromadzeniu. 
I za to prosił, aby Matce w szczególny sposób podziękować. 

Kochani, Ksiądz Proboszcz na zakończenie Mszy świętej 
przeczyta jeszcze szczególne przesłanie od Rodaka tej Parafii 
– Księdza Biskupa. Ja z kolei chciałbym w imieniu tych wszyst-
kich, którzy uczestniczą w tej Mszy świętej, złożyć wyrazy 
współczucia na ręce Matki Katarzyny, całej, Kochani, Waszej 
Rodzinie. Doświadczenie śmierci matki jest wielkim wstrząsem 
dla każdego człowieka, bez względu na to ile ta matka ma lat, ale 
– Kochani – życzę Wam, abyście szczególnie wtedy, kiedy będzie 
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wam brakowało Mamy, jej bliskości, pamiętali o 
tym, że matka od dzieci nigdy nie odchodzi. W 
innej rzeczywistości będzie wspierała Was swoją 
modlitwą. Wracajcie także do pełnego nadziei 
przesłania świętego Pawła, że skoro Chrystus 
zmartwychwstał, my także z Panią Marią i Jej 
mężem zmartwychwstaniemy. 

Ksiądz Proboszcz:
Moi Drodzy, Bóg zapłać każdemu za modli-

twę, za obecność. Szczególna wdzięczność należy 
się Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi 
za przewodniczenie i za Słowo Boże, Księdzu 
Prałatowi Stanisławowi Szyszce z Zakopanego 
(...). Na moje ręce słowo przesłał Ksiądz Biskup 
Polowy Wojska Polskiego, Józef Guzdek, który 
nie mógł tu być osobiście: 

Czcigodna Siostro Katarzyno,
Szanowna Rodzino, 
Uczestnicy liturgii pogrzebowej,

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Marii 
Krzysztoń, Mamy Siostry Katarzyny - albcrtynki, pełniącej po-
sługę w Boliwii. Najbliższej Rodzinie i tym wszystkim, których 
Jej odejście z tego świata napełniło smutkiem, pragnę przekazać 
wyrazy szczerego współczucia i słowa chrześcijańskiej nadziei.

Każda matka odchodzi za wcześnie, nawet gdy jej ziemska 
wędrówka trwała ponad 90 lat. Szczególnie doświadcza tego 
osoba konsekrowana, bo wraz ze śmiercią mamy kończy się dla 
niej najcenniejszy wymiar rodzinnego domu. Kończy się czas 

serdecznych spotkań i rozmów. Pozostają 
jedynie wspomnienia oraz wdzięczność za 
okazaną miłość i otrzymane dobro.

Jako chrześcijanie pragniemy wyśpiewać 
pieśń dziękczynienia Bogu za proste, praco-
wite, przepełnione wiarą i modlitwą .życie 
śp. Marii. Było ono zawsze otwarte na po-
znawanie i wypełnianie woli Boga. Ufamy, 
że spotka Ja nagroda obiecana tym, którzy 
szli drogą Bożych przykazań i ewangelicz-
nych zasad.

Powierzam Miłosiernemu Bogu cier-
pienie i ból najbliższych. Zaś Jezusa Zmar-
twychwstałego proszę, aby wprowadził du-
szę śp. Marii do swojego Królestwa w niebie. 
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne 
spoczywanie”.

Wszystkim uczestnikom liturgii pogrze-
bowej udzielani pasterskiego błogosławieństwa.

 Warszawa, 20 stycznia 2015 roku
 Ks. Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego

Dzwonił do mnie również Ksiądz Biskup Damian Muskus. 
Nie mógł dziś tu przybyć, ale łączy się z nami w modlitwie. Po-
dobnie Ojciec Tomasz, karmelita, który prosił o przekazanie Ro-
dzinie jego kondolencji i zapewnienia, ze dzisiaj rano w intencji 
Zmarłej odprawi Mszę świętą... 

Cdn 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”……zanieśmy Dziecinę, 
naszą miłość, modlitwy i podziękowania oraz prośby.

W niedzielę 18 stycznia dzięki zaproszeniu księdza pro-
boszcza podczas mszy świętej o godz. 11.3o w kościele pa-
rafialnym dzieci z Przedszkola Publicznego w Choczni pod 
kierunkiem nauczycielki pani Bogusławy Balon przedsta-

Jasełka

wiły jasełka. Mali artyści z grupy starszaków 
przyszli pokłonić się Jezuskowi i zaśpiewać Mu z 
całego dziecięcego serca „Lulajże Jezuniu”

 Dotychczas dzieci występowały z jasełkami 
przed swoimi rodzicami i dziadkami. To pierw-
szy taki ważny występ w kościele. Wszyscy byli 
bardzo wzruszeni i przejęci oraz występowali w 
pięknych strojach. Wszyscy docenili ich piękny 
występ burzą oklasków. 
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafi afrydrychowice@gmail.com 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

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

14 stycznia 2015 r. Zespół Szkolno Przedszkolny we Frydry-
chowicach był organizatorem  Finału   Powiatu Wadowickiego w 
szachach  - IGRZYSKA, GIMNAZJADA, LICEALIADA.

Z roku na rok zawody cieszą się większa popularnością wśród 
uczniów. W tym roku szkolnym w zawodach wzięło udział 87 
szachistów. Nasza placówkę reprezentowali: IGRZYSKA - Ka-
mieńszczyk Mateusz - XVI miejsce, Świetlik Aleksy - XXIII 

Finał Powiatu Wadowickiego 
w szachach – Igrzyska, 
Gimnazjada, Licealiada

miejsce, Łopatecki Wojciech - XXIX miejsce, wszyscy są ucznia-
mi klasy IV.

 GIMNAZJADA -  IX miejsce Kaczor Konrad, XIII miejsce 
Zadora Przemysław, III miejsce - Wasztyl Jakub - I TO ON BĘ-
DZIE REPREZENTOWAŁ GMINĘ WIEPRZ w Finale  Woje-
wódzkim. Wszyscy są uczniami klasy III. 

tekst i zdjęcia: mgr  Buda Maria
www.spfrydrychowice.iap.pl

W niedzielę, 18 stycznia odbył się w WDK Głogoczów Kon-
cert Noworoczny „Dziecinie Małej kolędujmy”.

Była to już piąta impreza charytatywna organizowana pod 
tym hasłem przez Komitet Społeczny „Głogoczów Razem”. 5-cio 

Dziecinie Małej Kolędujmy
lecie – jubileusz na razie skromny, ale zaangażowanie organiza-
torów i dobroczyńców koncertu, a także stałe grono wiernych 
widzów pozwalają mieć nadzieję, że impreza nie wypadnie ze 
styczniowego kalendarza kulturalnego w Głogoczowie i w przy-
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szłości zapisywane będą kolejne karty 
jej historii.

Niedzielny koncert rozpoczął się 
powitaniem gości przez panią Grażynę 
Kosibę – kierownik Domu Kultury oraz 
pana Marka Górszczaka – przewod-
niczącego Rady Sołeckiej. Po złożeniu 
noworocznych życzeń, scenę w swoje 
władanie objął św. Mikołaj (tradycyjnie 
w zamerykanizowanej wersji i trady-
cyjnie zabawiający widzów dowcipami 
z podtekstem dla dorosłych), który 
nie tylko przyniósł ciepłe upominki 
dla najmłodszych, ale także prowa-
dził koncert, zapowiadał artystów, a 
publiczność zachęcał do ofiarności 
– wszak impreza miała szczytny cel 
– zebranie środków na paczki dla naj-
uboższych.

Pierwszą część widowiska stanowił 
występ wielopokoleniowej kapeli folk-
lorystycznej „Mogilańskie Wierchy”, 
prezentującej muzykę wsi podkrakow-
skiej i górali polskich. Zespół ma w 
swoim instrumentarium szereg cieka-

wych instrumentów – między innymi: dudy żywieckie czy dwoj-
nice, ale z racji ograniczonego miejsca na scenie, przygotowanej 
już dla Big Bandu z Dobczyc, kapela wystąpiła w siedmioosobo-
wym składzie prezentując tylko skrzypce, basy i fujarki.

Na program koncertu złożyły się kolędy i pastorałki, a także 
przyśpiewki i piosenki ludowe nieposiadające charakteru reli-
gijnego. Radosne dźwięki muzyki ludowej a przede wszystkim 
energia sceniczna przygrywającego na fujarce solisty zespołu za-
uroczyły widownię, która podśpiewywała wraz z muzykami „Hej 

kolęda, kolęda” i wyklaskiwała 
rytm krakowiaków. Czy dziwić 
może, że artyści byli zmuszeni 
kilkukrotnie bisować?

Można zaryzykować stwier-
dzenie, że to właśnie „Mogilań-
skie Wierchy” okazały się być 
prawdziwą gwiazdą niedziel-
nego koncertu. Co nie ozna-
cza, że występ dobczyckich 
jazzmanów, będący drugim 
punktem programu, był słaby 
czy mniej emocjonujący. Big 
Band Dobczyce, pod wodzą Er-
nesta Heksela, to wszak zespół 
o uznanej marce, prezentujący 
zawsze wysoki poziom arty-
styczny. W tegorocznym kon-
cercie zaprezentowane zostały 
swingujące kolędy, utwory z 
polskiego repertuaru (brawu-
rowo wykonane „O mnie się nie 
martw” i „Gdzie ci mężczyźni”) 
i utwory w gorących rytmach 
latino - salsy, samby i mambo. 

I tu również nie obyło się bez bisów, wśród których zabrzmiała 
popisówka zespołu – wiązanka melodii z dziecięcych bajek.

Piąty koncert „Dziecinie Małej Kolędujmy” odszedł do hi-
storii. Organizatorom, artystom i sponsorom należą się gorące 
podziękowania za trud włożony w przygotowanie tego muzycz-
nego święta.

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

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

10 stycznia 2015 w Domu Strażaka w Izdebniku odbył 
się Dzień Wspólnoty Parafi alnej zorganizowany przez Ks. 
Proboszcza Andrzeja Gawendę, jest okazją do spotkania 
się w gronie wszystkich organizacji i grup działających na 
terenie parafi i.

 Uroczystość uświetniły jasełka przygotowane przez pa-
nie Barbarę Kaletę, Małgorzatę Srokę, Stanisława Łabędzia 
- wraz z parafi alną Scholą przy  pomocy rodziców. Było to 
kilka scen-  z pasterzami oraz fi nałową sceną przy żłóbku.

Wystąpiła Orkiestra Dęta z Izdebnika pod batutą Toma-
sza Stępnia  który na co dzień gra w   Wojskowej Orkiestrze 
Reprezentacyjnej w  z Krakowie. Wspólnie odśpiewano ko-
lędy -  w czasie których podano poczęstunek.

www.izdebnik.info

II DZIEŃ WSPÓLNOTY 
PARAFIALNEJ 

Z poniższej kontynuacji nauki misyjnej dowiaduje-
my się co, to znaczy przebaczyć i czy jest to równo-
znaczne z zapomnieniem doznanej krzywdy. Misjonarz 

analizuje słowa Pana Jezusa, symbolikę liczb oraz jedną 
z próśb zawartych w Modlitwie Pańskiej. 

Przebaczenie 
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Czyż można oczekiwać jeszcze piękniejszego 
ukazania prawdziwości swej nauki? Jezus nie tylko 
mówił o przebaczaniu, ale wtedy, gdy umiera na 
krzyżu, ostatkiem swych sił wypowiada te słowa: 
Ojcze, przebacz im! 

Nie tylko usłyszeliśmy słowa nauki, ale zoba-
czyliśmy, jak te słowa trzeba wypełniać. I dlatego 
dzisiaj stajemy w czasie tych misji świętych do tego 
fundamentalnego dnia, do tego czasu, który jest 
sprawdzianem naszej wiary i naszego chrześcijań-
stwa. Bo jeżeli rzeczywiście mamy być uczniami 
Chrystusa, to też musimy nauczyć się przebaczać 
innym. Zauważcie, z jednej strony to my prosimy o 
przebaczenie – prosimy Boga, żeby przebaczył nam 
nasze grzechy, nasze winy, nasze słabości. Ale z dru-
giej strony też i my mamy to przebaczenie okazywać 
tym, którzy zawinili wobec nas. 

-Ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykro-
czył przeciwko mnie? – zapytał kiedyś święty Piotr Pana Jezusa. 
– Czy aż siedem razy? A Jezus odpowiedział: - Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Żeby tę wypowiedź 
w pełni zrozumieć, potrzebna też jest wiedza dotycząca symbo-
liki liczb i cyfr u Żydów. Siedem oznaczało liczbę doskonałości. 
Gdybyśmy tak chcieli zatem to przetłumaczyć na zwykły język, 
moglibyśmy powiedzieć, że Piotr pyta Pana Jezusa, czy często ma 
przebaczyć tym, którzy względem niego zawinili. Jezus zaś od-
powiada, że nie często, ale zawsze. Tak należałoby rozumieć sens 
rozmowy Piotra z Jezusem. Nie masz często przebaczać, ale masz 
zawsze przebaczać, Tak jak Jezus zawsze przebacza nam, tak i my 
mamy zawsze przebaczać innym.

Zauważcie, moi drodzy, każdego dnia – i to często, nieraz 
wielokrotnie – odmawiamy modlitwę Pańską, modlitwę „Ojcze 
nasz”. Czy zastanawiamy się o co my w tej modlitwie prosimy? O 
co się modlimy? Bo czasem człowiek ma wyuczone na pamięć ja-
kieś modlitwy i je odmawia bezrefl eksyjnie, nie zastanawiając się 
o co tak naprawdę prosi, o co zabiega. A w tej modlitwie „Ojcze 
nasz” wypowiadamy takie słowa: „I odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”. O co tutaj prosimy? 
– Panie Boże, postąp z nami tak, jak my postępujemy względem 
innych. Jeśli człowiek nie potrafi  przebaczyć, znaczy to, że prosi 

Boga, aby Pan Bóg również mu nie przebaczył... Czy naprawdę 
o to właśnie prosimy Pana Boga? Czy zależy nam na tym, aby 
Pan Bóg nam nie przebaczył? Wówczas życie w ogóle przestaje 
mieć sens... Bo jak żyć z tym obciążonym sumieniem? Jak żyć w 
grzechu? 

Popatrzmy, my chcemy, aby Pan Bóg nam przebaczył, a sami 
tego przebaczenia odmawiamy drugiemu człowiekowi. Ileż to 
razy słyszymy: „A ja mu tego nie daruję! Ja mu tego nie zapomnę 
do grobowej deski! Ja mu tego nigdy, przenigdy nie wybaczę!”. 
Czy to jest postawa ucznia Chrystusa? 

Czasem ktoś pyta: „No dobrze, ale jak ja mogę zapomnieć to 
świństwo, które on mi uczynił, to zło, które mi wyrządził. Jak ja 
to mogę zapomnieć?”. Ale nikt ci nie każe tego zapominać. Bo to, 
czy coś pamiętasz czy zapomnisz, nie zależy od ciebie; nie masz 
nad tym władzy. Jest to coś poza tobą. Bo z pamięcią nie jest tak, 
jak z wyłączeniem światła; to że człowiek coś pamięta albo o 
czymś zapomni jest od niego niezależne. Ale czym innym jest za-
pomnienie o krzywdzie, a czym innym wybaczenie jej. Chociaż 
pamiętamy, że ktoś wyrządził mi szkodę, przykrość, że okazał się 
wobec mnie nielojalny, popełnił jakieś zło wobec mnie, ale może-
my darować, możemy z serca przebaczyć – jak Bóg przebacza mi 
moje grzechy, moje słabości, moje złości. 

Cdn,

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

W dniu 19 stycznia 2015 roku Burmistrz Augustyn Ormanty 
wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez 
Parafi alny Zespół CARITAS oraz Akcję Katolicką Działającą 
przy Parafi i św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie Zespołu CARITAS, Akcji Katolickiej, 

ksiądz Proboszcz Wiesław Cygan, ksiądz Wikariusz Lesław 
Kaczmarczyk, ksiądz Stefan Misiniec, oraz wolontariusze poma-
gający w tej akcji dobrego serca. Burmistrz, łamiąc sie opłatkiem, 
złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Spotkanie opłatkowe 
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

 Dnia 19 grudnia 2014 roku Samorząd Uczniowski szkoły zor-
ganizował uroczystość wigilijno-świąteczną. Cała społeczność 
szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej przy odświętnym 
stole. Klasy zaprezentowały przygotowane kolędy i piosenki o 
tematyce bożonarodzeniowej. Wysłuchano również muzyki na 
żywo – uczennic klasy IV i V, Oliwi Ślizowskiej, Natali Kubery, 
Dominiki Kudeli i Natalii Pyrek, które zagrały kolędy na fl ecie,  a 
uczeń klasy VI Bartłomiej Boroń zagrał na waltornii. Ta piękna 
świąteczna biesiada zakończyła się składaniem sobie wzajemnie 
życzeń świąteczno- noworocznych oraz przełamaniem się opłat-
kiem.

www.spkleczaz.iap.pl

Wspólne kolędowanie w szkole 
podstawowej w Zarąbkach
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

We wtorek 30 XII w kościele pa-
rafi alnym w Krzeszowie było ostatnie 
pożegnanie śp. Feliksa Filipiaka. Śp. 
Feliks był ojcem ks. Bogusława pro-
boszcza Parafi i Najświętszej Rodziny w 
Zakopanem. 

Koncelebrowanej Mszy św. pogrze-
bowej śp. Feliksa przewodniczył ks. bp 
Jan Zając, przybyło wielu księży, para-
fi an, znajomych. Kontynuujemy relację 
i zamieszczamy kazanie żałobne które 
wygłosił ks. Rektor Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
Franciszek Ślusarczyk, kolega roczni-
kowy ks. Bogusława. 

+ 
OSTATNIE POŻEGNANIE

 ŚP. FELIKSA FILIPIAKA (2)
Z nieba wysokiego Bóg zstąpił na zie-

mię,
ażeby do nieba wywiódł ludzkie ple-

mię! 

W słowach tej kolędy streszcza się 
najgłębszy sens świąt Bożego Narodzenia 
wraz z adwentowym przygotowaniem. 
Wymowną pieczęcią tych przygotowań 
jest coroczna Wigilia: wspólna modlitwa 
rodzinna, łamanie się opłatkiem, skła-
danie sobie życzeń, puste miejsce przy 
stole – cała ta sceneria przygotowuje nas 
do uroczystości Bożego Narodzenia. Syn 
Boży przychodzi do nas na ziemię jako 
bezbronne Dziecko, aby nas uczynić 
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dziećmi Bożymi. Opuszcza Dom swe-
go Ojca, aby nasze domy, rodziny, mo-
gły doświadczyć ojcowskiej dobroci, 
przebaczenia i miłości. Co więcej: by 
nasze serca mogły nie tylko zatęsknić, 
ale przygotować się do zamieszkania 
na stałe w domu naszego Ojca w niebie. 
Jako ludzie wierzący mamy świado-
mość, że całe ziemskie życie człowieka 
jest taką wigilią narodzin dla nieba.

Ta wigilia ś.p. Feliksa – ojca ro-
dziny, męża, sąsiada, którego dziś 
żegnamy, trwała 84 lata! W tym 
okresie mógł doświadczyć dużo do-
bra i radości. Feliks był szczęśliwy, 
bo Miłosierny Bóg dał mu przez 58 lat 
przeżywać wiele pięknych i twórczych 
chwil w małżeństwie, wychować oraz 
wykształcić dwóch synów, zbudować 
dom, podejmować z zapałem pracę na 
utrzymanie rodziny, radować się suk-
cesami swoich bliskich, przeżywać ich 
radości i nadzieje! 

Nie brakło jednak i trudnych wy-
darzeń od samego dzieciństwa. Pochodził z licznej rodziny w 
Wielkopolsce, ale kiedy miał zaledwie 9 i pół roku, wybuchła 
II wojna światowa. Trzeba było uciekać z rodzinnej posiadłości. 
Przez 2 tygodnie przygarnął ich klasztor w Niepokalanowie z o. 
Maksymilianem Kolbe, a później do końca wojny praca u bauera. 
Na szczęście ze względu na tak młody wiek – niespełna 10 lat, 
przyszło mu pracować w piekarni, dlatego poznał wartość chleba, 
który pomógł im przeżyć najtrudniejsze chwile głodu, niewoli i 
bezradności. Przez kolejne lata – już na wolności – nie brakło 
również trudnych wydarzeń – pełnych niepokoju, cierpienia, 
poczucia osamotnienia, aż po ostanie mieisące. Po niedawnej 
śmierci żony Stanisławy miał poczucie wielkiej pustki i świado-
mość, że przy stole wigilijnym w tym roku nie będzie już jego 
żony, zostanie puste miejsce i wielka tęsknota za ponownym 
spotkaniem! Pamiętamy, jak podczas pogrzebu żony w lipcu, z 
wielkim trudem podążał na cmentarz.

Św. Maksymilian Kolbe mówił kiedyś, że życie człowieka 
dzieli się zasadniczo na trzy etapy: dzieciństwo, kiedy człowiek 
uczy się żyć; twórczej pracy, kiedy udoskonala swoje talenty i 
służy innym, oraz trzeci etap, jakim jest cierpienie, kiedy do-
świadczamy jak dziecko bezradności, ogołocenia, aby się przy-
gotować do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego stając dziś 
przy ołtarzu Chrystusa pragniemy z całą ufnością ofiarę życia, 
pracy i cierpienia ś.p. Feliksa włączyć w tę zbawczą ofiarę Jezusa 
Miłosiernego, który dla każdego z nas przygotowuje mieszkanie 
w domu naszego Ojca w niebie. On mówi do nas: Niech się nie 
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W 
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Mieszkanie i miejsce dla 
każdego z nas!

W dzień Bożego Narodzenia w Bazylice Bożego Miłosierdzia 
usłyszałem podczas jednego z kazań o tryptyku Miłosierdzia: 
stajenka betlejemska, krzyż i ołtarz. To krótkie, lecz bardzo traf-
ne streszczenie obecności Pana Jezusa wśród nas: w Betlejem, na 
Golgocie i w każdej świątyni. To zarazem ukazanie najważniej-
szego celu naszego życia, jakim jest pełne zjednoczenie z Bogiem, 
nie tylko podczas Komunii świętej, ale również podczas tych 
ponownych narodzin, które dokonują się w chwili naszej śmierci. 

Żadnej z tych tajemnic: Betlejem, Kalwarii czy Wieczernika, nie 
da się pojąć ani zrozumieć samym tylko umysłem. Potrzebne są 
oczy wiary, zawierzenia Bożej mądrości, potrzebna jest miłość! 
Dlatego z pomocą przychodzi nam Maryja – Jezusowa i nasza 
Matka, Królowa wszystkich Rodzin. Ona jest już w pełni szczę-
śliwa, dlatego Jej wstawiennictwu polecajmy ś.p. Feliksa, by także 
on mógł doświadczyć Bożego Miłosierdzia i szczęścia na całą 
wieczność!

Uczestnicząc w pogrzebie bliskiej nam osoby uświadamiamy 
sobie, że i nasze życie jest kruche jak opłatek. Ale spotkanie przy 
ołtarzu daje nam wielką nadzieję, bo w tej białej, kruchej Hostii 
chleba, kryje się potężna Boża moc; moc, która podtrzymuje na-
sze ziemskie pielgrzymowanie, nadaje mu właściwy sens i zapew-
nia nam życie wieczne. Niech więc w tej życiowej wigilii naszych 
narodzin dla nieba towarzyszą nam dalsze słowa wspominanej 
kolędy:

Zniża swój Majestat Król całego świata, 
opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata. 

Bóg niezmierny, w żłóbku mały, 
zapomina Bóstwa, chwały,

by świat zbawił cały.

Oto źródło i szczyt Miłosierdzia, kiedy… Król całego świata, 
opuszcza tron nieba, a z ludźmi się brata – po to… by świat zba-
wić cały!

Cdn.

Tekst autorstwa ks. wikariusza Wojciecha Matygi znaj-
duje się w rubryce parafii Stanisław Górny i Stanisław 
Dolny
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

Jasełka w Lanckoronie
FOTORELACJA 
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Drużyna chłopców Zespołu Szkół w Łączanch osiągnęła 
kolejny sukces którym jest awans do najlepszej czwórki szkół 
z powiatu Wadowickiego w koszykówce. Nasz zespół tworzą w 
tym roku: Patryk Grela, Jakub Ojczyk, Aleksander Scąber, Dawid 

Pawlica, Michał Zontek, Kacper Guguła, Tomasz Scąber, Patryk 
Kozioł, Norbert Knapik, Dawid Sermak, Arkadiusz Kwieciński. 
W drodze do fi nału musieliśmy pokonać dwuetapowe kwalifi ka-
cje. Oba turnieje wygraliśmy i 11 lutego w Wadowicach będzie-

Sukces koszykarzy z Łączan 

Klarysa Marescotti urodziła się w 1585 r. niedale-
ko Viterbo. Jej rodzice - Marek Antoniusz i Oktawia 
Orsini - należeli do najwybitniejszych książęcych 
rodzin Włoch. Mając 19 lat została oddana przez 
ojca - zaniepokojonego jej zbyt swobodnym życiem 
- do klasztoru klarysek, Franciszkanek III Zakonu 
św. Bernardyna w Viterbo, w którym już wcześniej 
przebywała jej starsza siostra, Ginewra. Otrzymała 
tam imię Hiacynta. Przyzwyczajona wszakże do 
wielkopańskiego stylu życia i do wygód, nie mogła 
przywyknąć do surowego życia klasztoru. Pierwsze 
piętnaście lat przeżyła ku zgorszeniu i zatroskaniu 
sióstr bardzo swobodnie: przyjmowała licznych gości, 
bawiła ich i dbała o „należne” jej wygody. Klauzura, 
ubóstwo, posłuszeństwo nie były dla niej problemem. 
Przełożeni w obawie przed możną rodziną nie chcieli 
sytuacji zadrażniać.

Pan Bóg chciał ją jednak mieć dla siebie i znalazł sposób, 
by zawrócić ją z niebezpiecznej drogi. Dopuścił na nią ciężką 
i bardzo bolesną chorobę. Leżąc jak Łazarz na łożu cierpień, 
miała dosyć czasu na refl eksję. Poznała wtedy, jak zawodne są 
w nieszczęściu przyjaźnie ludzkie, jak złudne i przemijające są 
rozkosze ziemskie. Zaczęła gorzko żałować zmarnowanych lat 
życia. Przyrzekła Panu Bogu, że gdy tylko wyzdrowieje, będzie 
inna. Po ustąpieniu choroby podjęła życie modlitwy i pokuty. 

Stała się gorliwą czcicielką Chrystusa ukrzyżo-
wanego, ubogiego i pokornego. Rozwijała szeroką 
działalność charytatywną. Nawiedzała więzienia, 
szpitale, przytułki, niosąc tam pomoc i spełnia-
jąc najniższe posługi. Korzystając z ogromnego 
majątku rodziny, popierała wszelkie szlachetne 
inicjatywy, zmierzające do złagodzenia cierpień 
bliźnich. Założyła dwa stowarzyszenia (w 1636 i 
1638 r.), opiekujące się ludźmi chorymi i starymi. 
Jako można pani, posługująca nędzy ludzkiej, da-
wała wielce budujący przykład ludziom tamtego 
czasu. Przypisuje się jej również wiele nawróceń. 
W nagrodę Pan Bóg obdarzył ją darem ekstaz, ła-
ską proroctwa i czytania w sumieniach ludzkich. 
W zakonie zajmowała się nowicjuszkami.

Zmarła 30 stycznia 1640 r. Kiedy wystawiono 
jej ciało w kościele klarysek, zbiegło się całe Viterbo, by opłaki-
wać swoją dobrodziejkę i opiekunkę. Liczne cuda były potwier-
dzeniem powszechnego przekonania o jej heroicznej świętości. 
Do grona błogosławionych wpisał ją papież Benedykt XIII w 
roku 1726, a do katalogu świętych papież Pius VII w roku 1807, 
chociaż dekret kanonizacji wydał wcześniej jego poprzednik, 
papież Pius VI, w roku 1790. Św. Hiacynta zostawiła wśród pism 
cenną książeczkę: Rady duchowe, jak prowadzić dusze do miłości 
Jezusa i Maryi.

30 stycznia

Święta Hiacynta, dziewica
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

my waczyć o miano najlepszej drużyny w powiecie Wadowickim. 
Gratulacje dla wszystkich zawodników!

www,szkolalaczany.pl

Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wielodzietnej 
rodzinie litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Litwie. 
Oboje rodzice umarli, gdy był małym dzieckiem. Był wychowy-
wany przez swojego starszego brata Jana, niezwykle surowego 
i wymagającego człowieka. Pomimo kłopotów zdrowotnych i 
materialnych - często nie miał za co kupić podręczników - uczył 
się dobrze dzięki swojej niezwykłej pilności i pracowitości. Po 
kilku latach nauki na prawach eksternisty w gimnazjum (od 
1883 r.) zachorował na gruźlicę kości. Musiał posługiwać się 
kulami. Choroba ta gnębiła go do końca życia. Już w gimnazjum 
pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero w 1891 roku, jako 
dwudziestoletni młodzieniec, wstąpił do seminarium duchowne-
go w Kielcach. Wówczas też zmienił swoje nazwisko z Matulaitis 
na Matulewicz. Zapamiętano go jako kleryka pełnego spokoju, 
wewnętrznej równowagi, otwartego i pracowitego. Gdy władze 
carskie zamknęły seminarium, kontynuował naukę w Warsza-
wie, a następnie w Petersburgu. Tu przyjął święcenia kapłańskie 
31 grudnia 1898 roku. W następnym roku ukończył Akademię 
Petersburską jako magister teologii. Doktorat uzyskał na uniwer-
sytecie we Fryburgu Szwajcarskim.

Powrócił do Kielc, gdzie podjął zajęcia jako profesor semi-
narium (do 1904 r.). Postępująca gruźlica kości spowodowała, 
że musiał poddać się ciężkiej operacji w jednym z warszawskich 
szpitali. Po kuracji rozwinął działalność społeczną w Warszawie, 
zakładając m.in. Stowarzyszenie Robotników Katolickich oraz 
gimnazjum na Bielanach. W 1907 roku objął katedrę socjologii 
w Akademii Duchownej w Petersburgu. Dojrzał w nim wówczas 
zamiar odnowienia i zreformowania zakonu marianów, skaza-
nego przez władze carskie na wymarcie. 29 sierpnia 1909 roku, 
w kaplicy biskupiej w Warszawie, złożył śluby zakonne na ręce 

27 stycznia  

Bł. Jerzy Matulewicz, biskup
ostatniego żyjącego marianina ojca Wincentego Senkusa. Rok 
później ułożył nowe konstytucje dla marianów, którzy odtąd 
mieli być zgromadzeniem ukrytym. Jeszcze w tym samym roku 
Pius X potwierdził regułę. Pierwszy nowicjat odnowionej wspól-
noty złożony z 2 profesorów i jednego ucznia został utworzony w 
Petersburgu. W 1911 r. we Fryburgu Szwajcarskim powstał drugi 
nowicjat, następnie powstał dom zakonny w Chicago, a podczas I 
wojny światowej dom na Bielanach pod Warszawą. W 1911 roku 
Jerzy Matulewicz został generałem zakonu, którym kierował do 
śmierci.

Po zakończeniu działań wojennych ojciec Jerzy powołał 
Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, 
które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie i w Ameryce. Założył 
również Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii 
oraz wspierał zgromadzenia założone przez bł. o. Honorata 
Koźmińskiego. W 1918 roku Benedykt XV mianował go bisku-
pem wileńskim. Udało mu się umocnić katolicyzm w diecezji. 
Na własną prośbę został zwolniony z obowiązków biskupa w 
sierpniu 1925 roku. Pragnął poświęcić się całkowicie kierowaniu 
zgromadzeniem marianów, lecz już w grudniu tego samego roku 
został mianowany wizytatorem apostolskim na Litwie. W ciągu 
dwóch następnych lat nieludzkimi wprost wysiłkami udało mu 
się zorganizować życie katolickie w tym kraju i naprawić stosun-
ki ze Stolicą Apostolską.

W trakcie prac nad zatwierdzeniem konkordatu, ojciec Jerzy 
umarł nagle po nieudanej operacji 27 stycznia 1927 r. Beatyfi ko-
wany został przez św. Jana Pawła II w 1987 roku podczas uroczy-
stości z okazji 600-lecia Chrztu Litwy. Jego relikwie spoczywają 
w kościele w Mariampolu. Jest jednym z patronów Litwy.
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

W niedzielę 18 stycznia 2015r. w Domu Strażaka w Marcypo-
rębie zorganizowano III EDYCJĘ POBORU KRWI pod hasłem: 
„Dając krew ratujesz życie”. Honorowy patronat nad akcją objął 
Wójt Gminy Brzeźnica. Organizatorem tego przedsięwzięcia 
był Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Zarządzie 
Gminnym ZOSP RP w Brzeźnicy. Mieszkańcy Marcyporęby bar-
dzo entuzjastycznie podeszli do tej akcji. Z czterdziestu dwóch 
osób chętnych do oddania krwi, po przeprowadzonych wstęp-
nych rozmowach krew mogło oddać trzydzieści siedem osób. 
W efekcie końcowym udało się zebrać 16 litrów i 650 ml krwi. 
DZIĘKUJEMY !!!

www.ckbrzeznica.pl

III EDYCJA POBORU KRWI 
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

W niedzielę 18 stycznia 2015 roku, w Szkole Podstawowej w 
Mucharzu odbyło się przedstawienie jasełkowe, które przygoto-
wali uczniowie i wychowawcy. Występ był bardzo udany. Wniósł 
do życia wspólnoty mucharskiej dużo ciepła i radości. Zresztą ta 
wspólnota jest bardzo prężn a, wiele działa przy owocnej współ-
pracy księdza proboszcza i księdza wikarego. Gratulujemy.

www.mucharz.pl

Jasełka w Mucharzu
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

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

W styczniu przypadają dwa ważne 
święta. To Nowy Rok - Święto Bożej 
Rodzicielki oraz Trzech Króli- Święto 
Objawienia Pańskiego. Media podają, 
że równolegle w te święta obchodzony 
jest Światowy Dzień Pokoju oraz Dzień 
Filatelisty. Już dziewiątego stycznia 
obchodzony był Dzień Ligi Ochrony 
Przyrody a 11 stycznia – Dzień We-
getarian. 17 stycznia Kościół Katolicki 
obchodzi Dzień Dialogu z Judaizmem. 
21 i 22 stycznia to Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. W dniu 24 stycznia obcho-
dzony jest Światowy Dzień Środków 
Masowego Przekazu a 26 stycznia 

Pięknie złożyć życzenia to jest 
wielka sztuka
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Światowy Dzień Transplantacji i 
Światowy dzień Celnictwa. 27 stycz-
nia obchodzone będą dni: Pamięci 
Ofi ar Reżimu Hitlerowskiego, Pamię-
ci Ofi ar Nazizmu oraz Dialogu z Isla-
mem. 28 stycznia obchodzony będzie 
Międzynarodowy Dzień Mobilizacji 
przeciwko Wojnie Nuklearnej. Gdyby 
dodać jeszcze wymieniane w styczniu: 
Dzień Sprzątania Biurka oraz Dzień 
Sekretarki i Asystentki, daje to razem 
13 dni, w które świętuje większa lub 
mniejsza liczba osób.

Dzień Babci i Dziadka obchodzo-
ny jest już od ponad pół wieku, bo po-
mysł uczczenia babci powstał w 1964 
roku za sprawa tygodnika „Kobieta i 
Życie”, oraz „Tygodnika Poznańskie-
go”, który dzień ten rozpropagował. 

W styczniu 1965 roku – jak wspomina Ryszard Danecki, wy-
stępowała gościnnie w Poznaniu, wspaniała artystka – Mieczy-
sława Ćwiklińska. Obchodziła akurat swoje 85 urodziny. Grała 
rolę babci w sztuce „Drzewa umierają stojąc”. Obchodziła akurat 
swoje 85 urodziny, zamówiono, więc wielki tort z napisem „Dla 
Babci”. Po pierwszym akcie, aktorce wręczono kwiaty i ten tort, 
wmawiając, że w Poznaniu obchodzi się właśnie w tym dniu, 
to jest 21 stycznia Dzień Babci. Warszawski „Express Wieczor-
ny” podchwycił pomysł i w roku następnym, dzień 21 stycznia 
też ogłosił Dniem Babci. I tak zaczęło się w całej Polsce. Dzień 
Dziadka tak naprawdę zaczęliśmy obchodzić dopiero w 1981 
roku.

W różnych krajach, święto to obchodzone jest w różnych ter-
minach. Tą samą datę obchodów, co w Polsce mają jeszcze babcie 
i dziadkowie w Bułgarii i Brazylii. W USA czy w Rosji obydwie 
uroczystości mają jedną datę w kalendarzu. W USA i Kanadzie 
jest to Narodowy Dzień Dziadków i jest obchodzony w pierwszy 
poniedziałek września. Symbolem tego dnia jest niezapominajka. 
W Hiszpanii –jest to 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i 
obchodzone jest w pierwszą niedzielę marca, zaś w Wielkiej Bry-
tanii w pierwszą niedzielę października.

W tym szczególnym dniu, wnuki dla swoich Babć i Dziadków 

przygotowują różne atrakcje i 
upominki, przynoszą też kwia-
ty. To wyrazy wdzięczności za 
miłość, cierpliwość, wiedzę i 
doświadczenie. W naszej parafi i 
przyjmują już życzenia od nie-
dzieli. Jako (chyba) pierwszy, ży-
czenia złożył w niedzielę w cza-
sie ogłoszeń parafi alnych Ksiądz 
Proboszcz. Uroczystą Galę, 
Przedszkolaki przygotowały na 
środę. Były wiersze, piosenki i 
dwa rodzaje życzeń, rymowa-
ne i tradycyjne góralskie, oraz 
tradycyjne obfi te podsypanie, 
takie zamaszyste, że Babcie i 
Dziadkowie mieli ziarenka na 
talerzykach i w fi liżankach. W 
programie znalazły się także 

wiersze - praktyczne rady dla Babci i Dziadka oraz takie, które 
określały ich cichą misję. Nie dziwi, więc rymowana szczerość: 
serduszko maleńkie silnie dziś mi puka, bo złożyć życzenia to też 
wielka sztuka.

Na koniec Babcie i Dziadkowie obdarowali wszystkich hoj-
nie, słodyczami. 

Dzień Babci i Dziadka, obchodzony, co roku w naszej szko-
le, cieszy się dużym powodzeniem, bo to jedno z najbardziej 
ciepłych i rodzinnych świąt. W tym dniu Babcie i Dziadkowie, 
obdarzani są szczególnymi dowodami miłości, ponieważ są oso-
bami wyjątkowymi w życiu każdego wnuka, zawsze służą opieką, 
radą i pomocą. Przygotowany program artystyczny, utwierdził 
przybyłych gości w przekonaniu, że ich wnuczęta mają zdolności 
muzyczne, aktorskie oraz taneczne. Dzieci bardzo się starały, 
wszak nie od dziś wiadomo i czują to przecież, że są największą 
dumą i radością Babć i Dziadków.

Nie zapominamy oczywiście o Paniach wychowawczyniach, 
które zawsze starają się przygotować wszystko, na takie okazje, 
na najwyższym poziomie i w tym miejscu, za to właśnie pięknie 
Im dziękujemy.

  BŻ-ECH
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

W ramach projektu eTwinning 
Szkoła Podstawowa w Paszkówce 
nawiązała współpracę ze Szkołą 
Podstawową im. Igora Sikiryckiego 
w Woli Zaradzyńskiej (woj. Łódz-
kie). Wspólnie realizujemy projekt 
„Szkolne eksperymantarium”.

Uczestnikami projektu są 
uczniowie koła przyrodniczego z 
klas piątych obydwu szkół. Celem 
projektu jest popularyzacja nauk 
przyrodniczych poprzez wykony-
wanie ciekawych eksperymentów 
przyrodniczych, prowadzenie ob-
serwacji, prawidłowe wyciąganie 
wniosków. Dodatkową atrakcją 
projektu jest wykorzystanie nowo-
czesnych technologii informatycz-
nych. Każdy uczeń przygotował 
już postać awatara, dzięki któremu 
przedstawił się kolegom. Nagrywa-
my fi lmy, a przede wszystkim uczy-
my się nowych rzeczy . Wszystkie 
materiały zostaną opracowane w 
formie cyfrowej książki doświad-
czeń i umieszczone na specjalnie 
zaprojektowanej platformie Twin-
Space. Jest to wspaniała okazja do 
dzielenia się wiedzą i nawiązania 
nowych znajomości.

www.sppaszkowka.iap.pl/

Szkolne 
eksperymentarium
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Jasełka - fotorelacja
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

Jedną z tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia 
są spotkania opłatkowe różnych grup, wspólnot czy stowarzy-
szeń. W niedzielę 18 stycznia br. na takim spotkaniu zebrali 
się członkowie służby liturgicznej naszej parafi i: dziewczęta 
śpiewające w scholii oraz ministranci i lektorzy, wraz ze swymi 
opiekunami – p. katechetką Iwoną oraz ks. Janem. Był także ks. 
proboszcz. Spotkanie odbyło się w świątecznie udekorowanej na 
tę okazję salce parafi alnej.

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania Ewangelii o Naro-
dzeniu Jezusa i wspólnej modlitwy. Potem obecni łamiąc się 
opłatkiem składali sobie życzenia. Po złożeniu życzeń wszyscy 
zasiedli do stołu, na którym przygotowane były ciasta upieczone 
przez mamy.

W dalszej części spotkania tradycyjnie odbył się konkurs 
śpiewania kolęd. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. 
Każda grupa losowała literę – należało zaśpiewać kolędę zaczy-
nającą się od tej litery. Okazało się, że na niektóre litery (np. „s” 
czy „u”) kolędę znaleźć jest bardzo trudno. 

Gdy konkurs się zakończył nastąpiła pora porządków, a po-
tem był jeszcze taniec integracyjny – wspomnienie wakacyjnych 
rekolekcji.

xlf
Na zdjęciach: modlitwa; składanie życzeń; przy stole; kon-

kurs śpiewania kolęd.

Opłatek służby liturgicznej
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

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

W niedzielę, 18.01.2015 roku 
odbyło się spotkanie opłatko-
we seniorów, które rozpoczęło 
się Mszą św. o godz. 10. Po niej 
Ksiądz proboszcz zaprosił do 
Remizy wszystkich seniorów i 
samotnych. Każdy, kto się na 
nim pojawił, został ciepło przy-
jęty i natychmiast mógł poczuć 
radosną, rodzinną atmosferę 
Świąt Bożego Narodzenia. Cóż, 
nie wszyscy docenili wysiłek pań 
z zespołu charytatywnego, które 
przygotowały poczęstunek. Jed-
nak Ci, którzy przybyli na to spo-
tkanie myślę, że nie żałowali. Na 
początek modlitwa, łamanie się 
opłatkiem, życzenia jak tradycja 
mówi, a potem występ Koła Go-
spodyń Wiejskich, zespołu „Ra-
doczanki”. Panie zaprezentowały różny repertuar. Były kolędy, 
pastorałki, piosenki, przyśpiewki ludowe i niespodzianka- pokaz 
mody pt. „Prawdziwe oblicze wiejskiej kobiety”. Duża dawka 
śmiechu i owacje, jednak jak wszystko tak i ten występ musiał 
się zakończyć. Potem obiad, kawa i ciasto oraz życzenia dla księ-
dza Kanonika, który 19.01 obchodzi imieniny. Przedstawicielka 
zespołu charytatywnego i prezes KGW złożyły na ręce księdza 

Spotkanie opłatkowe seniorów
„Wystarczy chcieć, by radość komuś dać..”

Henryka kwiaty a wszyscy wspólnie zaśpiewali „Sto lat”. Był 
czas na wspomnienia, wspólne kolędowanie, i znów kolejny rok 
oczekiwań na następne spotkanie. Mam nadzieję, że kolejny rok 
będzie lepszy i remiza zapełni się seniorami a koleżanki z KGW 
przygotują wspaniały program artystyczny.

 Elżbieta Janik
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz współ-
pracownikiem św. Pawła. Św. Paweł nazywa go „najdroższym 
synem”, „bratem”, „pomocnikiem”, którego wspomina ze łzami 
w oczach.

Kiedy Apostoł Narodów zatrzymał się w czasie swojej dru-
giej podróży w miasteczku Listra, nawrócił dwie Żydówki: 
kobietę imieniem Lois i jej córkę, Eunikę. Synem tejże Euniki, 
a wnukiem Lois był św. Tymoteusz. Jego ojcem był zamożny 
Grek, poganin, który jednak pozwolił babce i matce wychować 
Tymoteusza w wierze mojżeszowej. Tymoteusz był młodzieńcem 
wykształconym. Znał Pismo święte i często się w nim rozczyty-
wał. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. Chrzest przyjął z rąk 
św. Pawła. Dlatego słusznie Apostoł nazywał go swoim synem. 
Dla ułatwienia Tymoteuszowi pracy wśród rodaków św. Paweł 
poddał go obrzezaniu.

Św. Paweł często wysyłał Tymoteusza w trudnych i poufnych 
sprawach do poszczególnych gmin, które założył, m.in. do Ko-
ryntu, Filippi i Tesalonik. Jego też wyznaczył na biskupa Efezu, 
ówczesnej metropolii Małej Azji i stolicy rzymskiej prowincji. 
W czasie swoich podróży po Małej Azji, Achai (Grecji) i do Je-
rozolimy św. Paweł zabierał ze sobą Tymoteusza do pomocy w 
posłudze apostolskiej. Święty uczeń dzielił także ze swoim mi-
strzem więzienie w Rzymie. Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza 
znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł wydaje 
mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak ma rządzić 
Kościołem w Efezie.

Według podania, kiedy św. Jan Apostoł przybył do Efezu, 
Tymoteusz oddał się do jego dyspozycji. Kiedy zaś Apostoł został 
skazany na banicję na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana, 
Tymoteusz miał na nowo objąć biskupstwo w tym mieście.

Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską 
za Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego, kiedy miał 
odwagę publicznie zaprotestować przeciwko 
krwawym igrzyskom. Tłum miał rzucić się na 
starca i tak go pobić, że ten niebawem wyzio-
nął ducha. Martyrologium Rzymskie podaje 
jeszcze inną wersję, że biskup miał występować 
przeciwko czci pogańskiej bogini Diany, która 
w Efezie miała swoje centralne sanktuarium. 
Możliwe, że obie przyczyny były powodem jego 
śmierci około roku 97. Dlatego do roku 1969 
św. Tymoteusz odbierał chwałę jako męczen-
nik. Ostatnia reforma liturgii czci go jednak 
jako wyznawcę w przekonaniu, że ostatnie 
chwile życia Tymoteusz spędził nie jako mę-

26 stycznia 

Święci biskupi Tymoteusz i Tytus
czennik, mimo że w latach swojego pasterzowania wiele musiał 
wycierpieć dla sprawy Chrystusa.

Jest patronem Krety. Jego relikwie przeniesiono z Efezu do 
Konstantynopola (356 r.) i umieszczono w bazylice Dwunastu 
Apostołów. W XII w. krzyżowcy wywieźli je do włoskiego miasta 
Termoli. Zamurowane, zostały odnalezione przypadkiem 7 maja 
1945 roku.

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z 
rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii 
Syryjskiej. Stamtąd bowiem Apostoł zabrał go do Jerozolimy. 
Został ochrzczony przez św. Pawła przed soborem apostolskim w 
49 r. Obok Tymoteusza i św. Łukasza Ewangelisty Tytus należał 
do najbliższych i najbardziej zaufanych uczniów św. Pawła Apo-
stoła. Towarzyszył mu w podróżach i na soborze apostolskim w 
Jerozolimie. Dowodem wyjątkowego zaufania, jakim młodego 
człowieka darzył św. Paweł, były delikatne misje, jakie mu po-
wierzał. Jego to właśnie wysłał do Koryntu. Nie pozwolił go też 
obrzezać w przekonaniu, że jego praca apostolska będzie rozwijać 
się nie wśród Żydów, ale wśród pogan. W swoich Listach Apostoł 
Narodów oddaje Tytusowi najwyższe pochwały. Jeden list skie-
rował wyłącznie do niego - tekst ten został włączony do kanonu 
Nowego Testamentu. Około roku 63 Paweł ustanowił Tytusa 
biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie.

Tytus zmarł mając 94 lata. Według podania miał ponieść 
śmierć męczeńską w mieście Gortyna na Krecie za panowania 
cesarza Domicjana (81-96). Od roku 1969 Kościół zachodni, 
rzymski, oddaje mu cześć jako wyznawcy. Jego śmiertelne szcząt-
ki złożono w miejscu jego śmierci. Św. Andrzej z Jerozolimy, me-
tropolita Krety (712-740), wygłosił ku czci św. Tytusa płomienne 
kazanie, nazywając go fundatorem Kościoła na Krecie, jego 
pierwszym pasterzem, kolumną, bramą obronną i ojcem wyspy. 
Po najeździe Saracenów na Kretę odnaleziono tylko relikwię jego 

głowy i umieszczono ją w re-
likwiarzu (823). W roku 1662 
Wenecjanie zabrali ją do swego 
miasta i umieścili w bazylice 
św. Marka. Paweł VI w ramach 
ducha ekumenicznego zbliże-
nia nakazał tę relikwię zwrócić 
Kościołowi prawosławnemu. 
Wśród wielkich uroczystości 
została przewieziona na Kretę 
(12 maja 1966 roku) i umiesz-
czona w mieście Heraklion 
(Iraklion).
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

W niedzielę 11 stycznia mogliśmy 
obejrzeć spektakl bożonarodzenio-
wy pt. Kołyska, przygotowany przez 
młodzież naszej parafi i. Poszczególne 
sceny zachęcały nas do refl eksji nad 
tajemnicą Boga Stwórcy wszech-
świata, który pochyla się nad losem 
człowieka. 

Tytułowa Kołyska symbolizowała 
gotowość na przyjęcie Zbawcy. Walka 
o miejsce dla Boga, toczyła się w pierw-
szych scenach, w świecie duchów. 
Pewność szatana rodziła niepokój o 
zwycięstwo dobra. Nie mogła jednak 
zmienić treści wymownego Boskiego 

K... Kołyska... Kocham Was!
dialogu miłości, który jest posłaniem 
Odwiecznego Słowa Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa dla zbawienia człowieka. 

Druga część inscenizacji ukazywała 
przykłady, jak Bóg szuka człowieka. Mo-
gliśmy zobaczyć, że Stwórca towarzyszy 
naszym tęsknotom, spotyka w drugim 
człowieku, nie pamięta złego, nagradza 
szlachetne starania, uwalnia od lęku. Jego 
Duch wyprzedza nas o krok w drodze do 
szczęścia i zdumiewa natchnieniami.

Nieustannie Bóg się rodzi! Dzisiaj 
także przychodzi do naszych serc w Eu-
charystii. Nie możemy zapomnieć, że 
chociaż jest 1:0 dla Nieba, walka trwa!

Bardzo dziękujemy wszystkim mło-
dym aktorom za poświęcony czas, trud 

i radosne zaangażowanie! (Niewątpliwie strzeliliście 
diabłu kolejnego gola!)+

www.parafi aryczow.pl
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

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

W sobotę 17 stycznia ksiądz Proboszcz Adam 
Szczygieł zorganizował, pierwszy w tym sezonie, 
wspólny wyjazd na narty do Białki Tatrzańskiej. Po-
jechaliśmy grupą 20-osobową. Na miejscu zastaliśmy 
dobrze przygotowane trasy, brak tłoku na wyciągach 
i wspaniałą, słoneczną, ciepłą pogodę. Pozwoliło nam 
to przez 6 godzin cieszyć się jazdą na nartach. Wszy-
scy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i już 
planują następne wspólne szusowanie.

Wyjazd na narty 
do Białki Tatrzańskiej.

To już po raz czwarty gościliśmy dzieci, młodzież, ro-
dziców, nauczycieli oraz całe rodziny które towarzyszyły 
uczestnikom Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

Słuchaliśmy prezentacji scenicznych, których poziom z 
roku na rok znacznie się podnosi. Dlatego też licznie zgro-
madzona publiczność dziękowała wykonawcom za wystę-
py gromkimi brawami. Przekonaliśmy się ile pracy i trudu 

IV Gminny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek 
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wymagało przygotowanie tych artystów. 
W jury zasiedli: Pani Bogumiła Kowalczyk - dyrygent, in-

struktor zespołów wokalnych i instrumentalnych, nauczyciel 
rytmiki oraz gry na instrumentach klawiszowych, pedagog 
muzyczny. Swój warsztat wokalny rozwijała śpiewając w wielu 
zespołach i chórach. Pani Kamila Sibik - pedagog muzyczny, 
wokalistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 
nauczyciel gry na gitarze, skrzypcach i klawiszach. Pan Janusz 
Majcherek - pedagog muzyczny, zajmuje się produkcją muzycz-
ną, był współtwórcą projektu Latający Batyskaf w wyniku które-
go wydana została płyta z muzyką dla dzieci. 

Uczestnicy konkursu wykazali wysoki poziom swoich umie-
jętności. Biorąc pod uwagę opanowanie pamięciowe tekstu i 
melodii, czystość wykonania, walory głosowe i interpretację oraz 
ogólne wrażenie, nagrodziły osoby jak niżej: 

gr. wiek. I - przedszkola, kl. „0”
soliści
I miejsce - Hanna Pietak Ryczów (opiekun: Grzegorz Piętak)
I miejsce - Katarzyna Wawro ZSP w Ryczowie (opiekun: Kata-
rzyna Wawro)
II miejsce - Julia Kurdziel ZSP w Bachowicach (opiekun: Kata-
rzyna Kozak)
zespoły i duety
I miejsce - Zespół „Przedszkolaki” SP Nr 2 w Spytkowicach 
(opiekun: Jadwiga Jędrzejowska)
II miejsce - Zespół „Biedronki” ZSP w Bachowicach (opiekun: 
Katarzyna Kozak)
II miejsce - trio czterolatków o oddziału przedszkolnego SP Nr2 

w Spytkowicach (opiekun: Jadwiga Jędrzejowska)

gr. wiek. II - kl. I-III
soliści
I miejsce - Julia Kostka ZSP w Spytkowicach (opiekun: Sławo-
mir Kowalczyk) 
II miejsce - Antoni Przejczowski SP Nr 2 w Spytkowicach (opie-
kun: Urszula Wołek) 
III miejsce -Małgorzata Pindel ZSP Spytkowice (opiekun: Elż-
bieta Pindel)
III miejsce - Anna Wójtowicz Bachowice (opiekun: Joanna 
Wójtowicz)
zespoły i duety
I miejsce - Schola „Katarzynki” ZSP w Spytkowicach, Parafia 
św.Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach (opiekun: s.Syl-
wia Barbara Koziana, Marta Cich)
I miejsce - Dziecięca schola Parafii Ryczów, Parafia Matki Bożej 
Królowej Polski w Ryczowie (opiekun: Sabina Kozioł)
II miejsce - Zespół „Wesołe Nutki” ZSP w Bachowicacach (opie-
kun: Kazimiera Łosiowska)
III miejsce - Zespół „Pierwszaki” SP Nr2 w Spytkowicach 
Wyróżnienie - duet: Gabriela Wawro i Emilia Wawro ZSP Ry-
czów (opiekun: Katarzyna Wawro)

gr. wiek. III - kl. IV-VI
soliści
I miejsce - Julia Gurdek GOK w Spytkowicach (opiekun; Robert 
Budzyń)
I miejsce - Daria Byrska GOK w Spytkowicach (opiekun: Robert 
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

Budzyń)
II miejsce - Aldona Stochmal Bachowice (opiekun: Jolanta 
Kajdas) 
III miejsce - Angelika Szarek SP w Miejscu (opiekun: s.Noemia 
Pluta)
III miejsce - Aleksandra Mroczek Spytkowice (opiekun: Iwona 
Mroczek)
zespoły i duety
I miejsce - Zespół „Pryzmat” GOK Spytkowice (opiekun: Robert 
Budzyń)
II miejsce - Zespół „Iskierki” SP Nr 2 w Spytkowicach (opiekun: 
Urszula Wołek)

gr. wiek. IV - gimnazjum
soliści
I miejsce - Kamil Przystał ZSP w Bachowicach (opiekun: Anna 

Przystał)
II miejsce - Magdalena Pindel ZSP w Spytkowicach (opiekun: 
Elżbieta Pindel)
III miejsce - Paulina Wójtowicz Bachowice (opiekun: Joanna 
Wójtowicz)
Wyróżnienie - Małgorzata Scąber Spytkowice (opiekun: Jadwiga 
Scąber)
zespoły
I miejsce - Zespół „Cantare” ZSP w Bachowicach (opiekun: 
Jadwiga Stanek, Dagmara Książek)

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy, 
natomiast osoby nagrodzone otrzymały anioły. Dziękujemy 
nauczycielom i opiekunom za przygotowanie artystyczne swoich 
podopiecznych. Gratulujemy wszystkim wykonawcom talentu i 
życzymy dalszych sukcesów! 

www.gokspytkowice.pl

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, 
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiry-
niusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do 
swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, 
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubio-
ną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, 
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierwo-
rodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2, 1-7).

Tak opisuje Ewangelista wielkie wydarzenie narodzin Chry-
stusa – Zbawiciela świata. Ale nasuwają się w tym opisie pewne 
pytania, wątpliwości. Co oznacza owa gospoda, skoro zwykło się 
mówić, nawet śpiewamy w kolędach, że Jezus urodził się w stajni 
betlejemskiej? Innym razem mówi się o grocie. Otóż Ewangelia 
używa tu greckiego słowa katalyma, które określa raczej pokój 

mieszkalny lub kwaterę niż dzisiejszą gospodę lub zajazd. Ponie-
waż kwatery były zajęte, Maryja z Józefem musieli szukać dalej. 
Schronili się w pomieszczeniu – jak wnosimy z Ewangelii – dla 
zwierząt. Stąd nie jest pozbawione sensu mówienie o „ubogiej 
stajence”, w której narodził się Jezus.

Widzimy więc, iż rzeczywiście w Ewangeliach nie ma 
wzmianki o ubogiej stajence czy grocie, są jednak podstawy, by w 
takiej właśnie scenerii przedstawiać przyjście Jezusa na świat. Z 
Ewangelii wynika, że nowo narodzony Chrystus został ułożony w 
żłobie, a więc w miejscu, gdzie kładziono paszę dla zwierząt. Całe 
to pomieszczenie mogło więc być jakąś szopą, grotą skalną albo 
schronem wydrążonym w ścianie pagórka w okolicy osiedla. 

Stąd nie dziwimy się, że najwcześniejsza tradycja chrześci-
jańska, począwszy od św. Justyna z połowy II w., narodziny 
Jezusa umieszcza właśnie w grocie. W takiej grocie mógł stać 
żłób, o którym mówi Ewangelia. Autorzy z II-III w., św. Justyn 
Męczennik (pochodził z Palestyny) oraz Orygenes wspominają, 

Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

POCZĄTKI ŚWIĘTA BOŻEGO 
NARODZENIA
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że w Betlejem znajdowała się grota 
otaczana szacunkiem, jako miejsce 
narodzenia Chrystusa. Nad tą grotą 
w IV w. budowano duży kościół o 
pięciu nawach. Bazylika ta, przebu-
dowana w VI w., zachowała się do 
dzisiaj. Sama grota, gdzie czczono 
narodzenie Jezusa, znajduje się pod 
głównym ołtarzem i tworzy kryptę. 
Tak więc od czasów starożytnych aż 
do dzisiejszych szopek, w których 
często widnieją skały ułożone z 
papieru, betlejemska grota stanowi 
część bożonarodzeniowego wydarze-
nia. Tym samym uświadamia nam 
prawdę, że Chrystus przyszedł na 
świat w ciszy i pokorze. 

OD KIEDY BOŻE NARODZE-
NIE? 

Przez pierwsze trzy wieki chrze-
ścijanie nie znali święta Bożego Na-
rodzenia. W odróżnieniu od Wielka-
nocy, obchodzone jest dopiero od IV 
w. Fakt ten jednak wcale nie oznacza, 
że nie czcili oni przyjścia Zbawiciela 
na ziemię. Była to dla nich bardzo 
ważna prawda chrześcijaństwa. Nie 
istniało jednak osobne święto. Uwa-
ga była skupiona nie na samym dniu 
narodzenia, ale na całej niezwykłej 
tajemnicy wcielenia.

Tradycja, by narodzenie Jezusa 
wiązać z dniem 25 grudnia, pojawiła 
się na początku III w. Datę tę („środa 
25 grudnia”) po raz pierwszy podaje 
św. Hipolit Rzymski. Nic nie wspo-
mina jednak o święcie. Samo święto 
pojawiło się o jedno stulecie póź-
niej. Kluczowe znaczenie ma tutaj 
kalendarz z 354 r. Najwcześniejsze 
informacje pochodzą z tzw. Depo-
sitio Martyrum zredagowanego ok. 
20 lat wcześniej (335-336) w Rzymie 
przez Filokaliusza. Kalendarz ten 
zawiera wykaz dni świątecznych 
Kościoła Rzymskiego. Był to pierw-
szy tamtejszy kalendarz liturgiczny. 
Na samym początku podaje on datę 
25 grudnia jako dzień upamiętnia-
jący narodzenie Chrystusa w Betle-
jem. Można zatem przypuszczać, iż 
Kościół rzymski celebrował Uroczy-
stość Bożego Narodzenia już wcze-
śniej, być może ok. roku 313. Jest to 
uzasadnione, jeśli przyjmie się, że 
święta te obchodzono jako dziękczynienie za zwycięstwo cesa-
rza Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem. Inna hipoteza 
mówiąca o roku 300, a może 275, jest również możliwa do przy-
jęcia przy założeniu, że chrześcijanie, czcząc narodzenie Jezusa 
Chrystusa „Światła na oświecenie pogan” (Łk 2, 32) i „Światłości 

świata” (J 8, 12), odpowiedzieli w 
ten sposób na ustanowienie przez 
cesarza Aureliana (270-275) 
święta państwowego Natalis Solis 
Invicti (narodzin boga Słońca) 
obchodzonego w dniu przesilenia 
zimowego, tj. 25 grudnia. 

Dla chrześcijan, nieznających 
dokładnej daty narodzin Zba-
wiciela, data ta miała znaczenie 
symboliczne. Chrystus-Światłość 
przychodząc na świat przezwy-
ciężył ciemności grzechu, po-
dobnie jak światło słońca coraz 
dłuższego dnia przezwycięża 
ciemności nocy. Inna tradycja 
opierająca się na apokryfach 
Nowego Testamentu mówi, że 
poczęcie Chrystusa dokonało się 
25 marca, zatem święto Jego na-
rodzin musi przypadać 25 grud-
nia. Jak więc wskazują dostępne 
dzisiaj dane historyczne, święto 
Bożego Narodzenia pojawiło się 
w Rzymie i upowszechniło się 
ono najpierw na Zachodzie. Nie-
co później obchody wprowadzo-
ne zostały także na Wschodzie: 
około 380 r. w Azji Mniejszej, 
następnie na Cyprze i w Antio-
chii, wreszcie w Egipcie, chociaż 
tam długo Boże Narodzenie ob-
chodzono 6 stycznia (była to data 
przesilenia zimowego w Egipcie). 

Tak więc wszyscy chrześcija-
nie czczą narodzenie Chrystusa 
25 grudnia. Trzeba jednak do-
dać, że dzień ten był znaczący 
w kalendarzu starożytnym. 
Określał bowiem moment zi-
mowego przesilenia dnia z nocą, 
tzn. że od tej chwili ciemności 
nocy stawały się coraz krótsze, 
zaczynało zwiększać się światło 
dnia. Był to więc przełomowy 
moment roku astronomicznego, 
oznaczał zwycięstwo światła nad 
ciemnościami, posiadało więc i 
swoją wymowę symboliczną.

Jednym z czynników, który 
wpłynął na przyjęcie tej daty 
jako dnia świętowania Bożego 
Narodzenia, było znaczenie 
Wielkanocy. Stanowiła ona 
główne święto Kościoła pier-
wotnego, stąd inne ważne święta 

powstawały niejako w zależności od niej. Przypomnijmy, że datę 
Wielkanocy wyznaczały pełnia Księżyca i wiosenne zrównanie 
dnia z nocą. Była ona więc wpisana w naturalny cykl roku astro-
nomicznego. Fakt ten miał duży wpływ na układ tworzącego się 
roku liturgicznego. Również daty innych świąt powstających w 
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następnych wiekach umieszczano w znaczących momentach 
cyklu natury. Przy obchodach Zwiastowania (25 marca), naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) czy narodzenia Jezusa 
(25 grudnia), nie stawiano pytań o dokładny czas tych wydarzeń. 
Ważniejsza była symbolika wybranych dat kalendarzowych. 
Wpisanie świąt w naturalny cykl roku pomagało przeżywać 
upływ czasu i różne pory roku w odniesieniu do Chrystusa. To 
także tłumaczy, dlaczego chętnie przyjęto moment zimowego 
przesilenia jako datę narodzenia Jezusa. 

Właściwe przeżycie świąt Bożego Narodzenia wymagało jed-
nak odpowiedniego przygotowania wszystkich chrześcijan. Przy-
bierało ono różne formy w poszczególnych Kościołach lokalnych. 
W V w. w Kościele galijskim (dzisiejsza Francja) zachowywało 
się post trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki) już od 
11 listopada. W Kościele rzymskim w V/VI w. zaczęto praktyko-
wać Adwent. Obejmował on cztery tygodnie lub cztery niedziele 
poprzedzające święta Bożego Narodzenia. Podobna praktyka 
przyjęła się także w Kościele Wschodnim. Ojcowie Kościoła, za-
troskani o głębokie przeżycie Świąt, wykorzystywali ten czas, za-
chęcając do bardziej intensywnego życia religijnego, szczególnie 
do podjęcia praktyk pokutnych. Św. Maksym Wyznawca (+662) 
wołał: „Przeto najpierw przez wiele dni uprzątajmy swe serca, 
porządkujmy sumienia, oczyszczajmy ducha, a nieskalanego 
Pana, który przychodzi, podejmijmy jaśniejący i bez zmazy. (...) 
Bo każdy, kto tego dnia będzie zbrukany, da dowód obojętności 
wobec narodzin Chrystusa. (...) Chociaż bowiem ciałem weźmie 
udział w uroczystości Pańskiej, duchem jednak będzie daleko od 
Zbawcy”. I tak pozostało po dzień dzisiejszy. 

JAKAŻ TO GWIAZDA BŁYSZCZAŁA NA WSCHO-
DZIE?

To sparafrazowane pytanie zawarte w kolędowej pieśni, 
powtarzamy corocznie w okresie Bożego Narodzenia, myśląc o 
gwieździe, która oświetlała drogę do Betlejem Trzem Mędrcom 
ze Wschodu. Relacja o ukazaniu się gwiazdy Magom, inaczej 
Królom, jest zwięzła: „Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na 
Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. W dalszej części 
swej Ewangelii podaje św. Mateusz: „A oto gwiazda, którą wi-
dzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż 
przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 
gdzie było Dziecię” (Mt 2, 2. 9). Nad 
tym fragmentem Ewangelii zastanawia-
ją się od dawna bibliści, astronomowie, 
historycy i chronografowie, próbując 
dowiedzieć się, czym była Gwiazda 
Betlejemska.

Jeśli Gwiazda zwiastowała wydarze-
nie tak wielkie, musiała być zjawiskiem 
na niebie wyjątkowym i zauważonym 
przez wielu. Komentator Biblii Tysiąc-
lecia wyjaśnia: „Ewangelista ma na 
myśli cudowną jakąś gwiazdę, dlatego 
daremne są wszelkie próby naturalnego 
wytłumaczenia zjawiska.” 

Jest bardzo prawdopodobne, iż w 
Mezopotamii i Babilonii, skąd według 
tradycji przybyli Mędrcy, skojarzono 
sobie ukazanie się gwiazdy z dawnym 
proroctwem Balaama (Lb 24, 17), które mówiło miedzy innymi: 
„Wschodzi Gwiazda z Jakuba, a Izraela podnosi się berło (…)”. 
Być może te słowa zaważyły na decyzji Mędrców, by udać się do 

Palestyny.
Ojcowie Kościoła – św. Ambroży, św. Bazyli, św. Augustyn i 

św. Leon Wielki – byli przekonani o nadzwyczajności tej gwiaz-
dy, o jej cudowności, i tak przyjmujemy to my, wierzący, choć 
uczeni nadal szukają wytłumaczenia tego zjawiska.

POMYŁKA DIONIZEGO
Na początku XVII w. Jan Kepler, wybitny astronom i ma-

tematyk niemiecki, wysunął hipotezę, że była to koniunkcja 
Jowisza z Saturnem w gwiazdozbiorze Ryb. Był on przekonany, 
że Jezus urodził się wcześniej niż to przyjęto za początek rachuby 
czasu. Dziś wiemy na pewno, że data narodzin Jezusa nie jest 
ścisła. W VI w. uczony mnich, Dionizy Mały, obliczając tablice 
do kalendarza, pomylił się o siedem lat. Wszyscy wierzyli, że na-
rodzenie Chrystusa nastąpiło w 754 r. od założenia Rzymu – lub 
w czwartym roku 195. Olimpiady.

Późniejsze badania historyków dowiodły czegoś innego. 
Otóż w 754 r. (według kalendarza rzymskiego) król Judei Herod, 
zwany Wielkim, nie żył od czterech lat. A przecież Jezus miał się 
urodzić za Jego panowania.

Astronomowie wyliczyli, że Gwiazda Betlejemska – to było 
przybliżenie w ruchu planet Jowisza, Saturna i Marsa. Taka kon-
figuracja na niebie zdarzyła się właśnie w siódmym roku przed 
urodzeniem Chrystusa, a właściwie przed datą ustaloną przez 
Dionizego Małego.

Zdarzenie to jednak nie mogło być Gwiazdą Betlejemską. 
Przede wszystkim Mędrcy byli tyle zaznajomieni z ówczesną 
wiedzą astronomiczną, iż chyba bez trudu rozpoznaliby dobrze 
już w owym czasie, znane planety, które miały się scalić w jedną 
gwiazdę, powodując wybuch w kosmosie.

KOMETA, METEOR CZY SUPERNOWA?
Odrzucono więc hipotezę Keplera, wysuwając na jej miejsce 

nową. Zaczęto snuć przypuszczenie, że tajemnicza gwiazda 
mogła być kometą lub meteorem. W ten sposób próbowano 
tłumaczyć spotykany często w ikonografii sakralnej wizerunek 
gwiazdy z ognistym ogonem. Takie wyobrażenie widnieje na 
fresku Giotta di Bondona z 1301 r. Niektórzy przypuszczali, że 

mogła to być słynna 
kometa Halleya, która 
co około 76 lat pojawia 
się na niebie. Jednak nie 
mogła to być ta kometa, 
bo jej zbliżenie się do 
Słońca przypadło na 
11. Rok przed naro-
dzeniem Chrystusa, a 
więc świeciła na niebie 
przynajmniej na kilka 
lat przed Jego narodze-
niem. Mogła nią być 
kometa, która – jak 
wynika z chińskich i 
koreańskich kronik 
– pojawiła się w 5. roku 
po narodzeniu Chry-
stusa w gwiazdozbiorze 
Strzały. A może Gwiaz-

dą Betlejemską była gwiazda nowa lub supernowa? Obiekty takie 
nagle i zupełnie nieoczekiwanie zwiększają swój blask wiele ty-
sięcy razy. Tak więc gwiazda, która do tej pory nie była dostępna 
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

dla obserwacji, niespodziewanie pojawiła się na niebie, widoczna 
gołym okiem nie tylko w nocy, lecz także w dzień.

 W kwartalniku Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego 
poinformowano przed laty, że Gwiazda Betlejemska była praw-
dopodobnie wielką eksplozją termonuklearną w kosmosie. 

GWIAZDA NADZIEI I RADOŚCI
Hipotez i dociekań tego rodzaju jest więcej. Co pewien czas 

pojawiają się nowe, o rewolucyjnym posmaku i noszące cechy 
dużego prawdopodobieństwa. W zmaterializowanym i pełnym 
kultu dla osiągnięć nauki świecie współczesnym, ich oddziały-
wanie na umysły jest bardzo silne. W istocie swej, niepostrzeże-
nie pogłębiają one racjonalistyczne podejście do wiary i materia-
listyczny stosunek do religii.

Czy to zresztą jest bardzo istotne, czy była to koniunkcja pla-
net, nadejście komety, czy też wybuch gwiazdy w kosmosie? Bóg 

potrafi ł posłużyć się przypadkowymi zdarzeniami do osiągnię-
cia swych zamiarów, ale wtedy nie są już one przypadkowe. Może 
Bóg chciał dać Ziemi znak, że nadszedł czas Zbawienia, że świat 
otrzymał najpełniejszą Gwiazdę, najjaśniejsze Światło, które nig-
dy nie zgaśnie – swego Odkupiciela?

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Proste zbiegi okolicz-
ności nie istnieją w planach Bożej Opatrzności (…)”. Mędrcy 
dostrzegli w Gwieździe wezwanie, poszli za nią, uwierzyli – jak i 
my mamy prawo wierzyć. 

Gwiazda Betlejemska, „Gwiazda nowego imienia, Gwiazda 
naszego zbawienia” – jak śpiewamy w dalszych strofach kolędy 
zacytowanej w tytule – przez swą tajemniczość staje się nam 
jeszcze bliższa, będąc dla każdego Gwiazdą nadziei i świątecznej 
radości.

Ks. Wojciech Matyga 
 

Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Przypominamy, że od 19 do 21 XII w 
Stryszowie głosił nauki rekolekcyjne ks. 
Jarosław Cielecki. Najważniejszym nabo-
żeństwem tych ćwiczeń duchownych było 
spotkanie na Eucharystii w sobotni wie-
czór, po której modlono się o uzdrowie-
nia z różnych chorób, dolegliwości uzależ-
nień, słabości duchowych. Na końcu tego 
nabożeństwa po procesji z relikwiami św. 
Jana Pawła II oraz św. pustelnika Charbe-
la, następnie po procesji Eucharystycznej 
ks. Jarosław odmawiał modlitwy o uwol-
nienie zebranych (i nie tylko) od chorób 
słabości, uzależnień, wymieniając je z 

Charyzmatyk i kapłan czynnie 
zaangażowany w Misję Kościoła

nazwy, Kościół potwierdzał te 
prośby aklamacją. 

Po tym duchowym przygo-
towaniu ks. Jarosław wyszedł 
do zebranego tłumu i zaczął 
wkładać ręce na poszczególne 
osoby. To, co się wtedy zaczęło 
dziać było tak niezwykłe, pra-
wie każda osoba, na którą ks. 
Jarosław włożył ręce osuwała 
się na ziemię, trwając jakby w 
uśpieniu od kilkunastu sekund 
do kilkunastu minut. Nazywa 
się to odpoczynkiem w Duchu 
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Świętym. Ci, którzy to przeżyli w większości trwali 
dalej na modlitwie z rozłożonymi rękami oddając Bogu 
chwałę. O tym wydarzeniu pisaliśmy w poprzednich 
numerach.

Poniżej drukujemy rozmowę z ks. Jarosławem Cie-
leckim zaczynając od przedstawienia jego sylwetki. 

Pochodzi z parafii Niegowić, gdzie wikariuszem był 
ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież. Jest dyrektorem 
agencji informacyjnej Vatican Service News w Rzymie. 
Jako dziennikarz brał udział w pielgrzymkach Jana 
Pawła II i Benedykta XVI, wchodząc w skład Volo 
Papale. Jest autorem kilku książek i filmów dokumen-
talnych, Współpracuje z polską i włoską prasą, radiem 
i telewizją. Jest założycielem i opiekunem charyzma-
tycznych grup modlitewnych we Włoszech, którym 
patronuje św. Jan Paweł II oraz w Polsce grup modli-
tewnych zwanych Domami Modlitwy św. O. Charbela. 
Był najbliższym współpracownikiem bpa Pavla Hnilicy 
przez 8 lat. Nakręcił, przekazany Ojcu Świętemu film 
o libańskich świętych „Terra di Santi”. W październiku 
2013 w Watykanie odbyła się premiera fabularnego 
filmu „Wikary, ksiądz Wojtyła 
z Niegowici”, w reżyserii i pro-
dukcji księdza Cieleckiego.

Prowadzi na Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II w 
Krakowie pracę naukową po-
święconą śp. bp. Hnilicy. Jest 
członkiem rady programowej 
wydawanego w Polsce miesięcz-
nika „Egzorcysta”.

Rozmowę, którą przepro-
wadziliśmy z ks. Jarosławem, 
rozpoczynamy od pierwszych lat 
jego służby Bogu i ludziom.

 Święcenia kapłańskie przyjąłem w 
diecezji łódzkiej, później wyjechałem 
z Polski. Byłem współpracownikiem 
księdza biskupa Pawła Hnilicy, już 
nieżyjącego biskupa słowackiego, któ-
ry od wielu juz lat pełnił posługę dla 
emigracji z Czech i Słowacji. Od wielu 
lat jestem w Rzymie, gdzie między in-
nymi formowałem agencję telewizyjną 
Vatican Service News (za zgodą kar-
dynała Angelo Sodano - jeszcze gdy 
był sekretarzem stanu). Emitowałem 
programy przez wiele, wiele lat w 14 
telewizjach regionalnych Włoch. Je-
stem również autorem książek, m.in. 
o Janie Pawle II, o jego kapłaństwie: 
Wikary z Niegowici: Ksiądz Karol 
Wojtyła. Reżyserowałem również film 
o kapłaństwie Wojtyły, szczególnie 
jego pobycie w Niegowici, który w 
zeszłym roku został emitowany, a jed-
nocześnie też pokazany w Watykanie. 
Reżyserowałem również filmy fabular-
ne. Obecnie pełnię również posługę 

rekolekcjonisty, misjonarza. Modlę się w wielu miejscach. 
Ksiądz biskup Adam Lepa, który jest sufraganem w Łodzi 

(gdzie przyjąłem święcenia) kilka dni temu przedstawiał mnie w 
kurii jako swojego ucznia i wielkiego charyzmatyka. Wielce się 
uśmiałem; mówiłem, że wszyscy księża są charyzmatykami.

- Czy uważa ksiądz, że każdy inny kapłan może 
robić to samo co ksiądz?

- Myślę, że tak. Nabożeństwa o uzdrowienie są rodzajem 
wielkiej prośby. Każdy z kapłanów ma jakiś swój własny chary-
zmat modlitwy. Moja modlitwa jest w tym charyzmacie prośby 
do Jezusa. To nie są egzorcyzmy; na egzorcyzm musi wyrazić 
zgodę biskup, a poza tym jest to modlitwa w języku łacińskim. 
Oprócz tego w egzorcyzmie mieści się rozkaz wydany szatanowi. 
Nasza modlitwa jest podobna do każdej innej. Każdy z nas może 
się modlić nawet w sercu, my zaś modlimy się po prostu głośno 
do Pana Jezusa. 

- Czy jest jakaś specjalna formuła tej modlitwy?
- Nie ma. Modlimy się jak każdy, nawet swoimi słowami. 

Przecież ta modlitwa, którą prowadziłem była zwykłą modlitwą 
uwielbienia do Ducha Świętego, modlitwą uwielbienia Pana Je-
zusa za Jego cuda i łaski. Potem były prośby: Panie, Jezu, usłysz 
nas, a na końcu przeprosiliśmy Jezusa za różne zniewagi. Wydaje 
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mi się, że to są takie modlitwy, które wszyscy winniśmy czynić 
codziennie. 

- A w jaki sposób Ksiądz się modli, gdy nakłada 
ręce na wiernych?

- Modlę się modlitwą w Duchu Świętym o to, by Pan Jezus 
wysłuchał daną osobę. O to proszę: Panie Jezu, przyjdź i dotknij 
serca tej osoby. W ogóle nie zastanawiam się nad tym, czy ona 
upadnie, czy nie. Wolę, żeby wierni nie upadali; szczerze mówiąc 
zawsze pragnę, by nikt nie upadał. I w wielu miejscach tak się 
zdarza. Miałem nawet taki moment - w Bielawie w diecezji Świd-
nickiej, gdzie proboszczem jest kanclerz kurii - i tam wszyscy 
księża upadli w spoczynek, a nikt ze świeckich. A było wówczas 
20 księży. Każdy z nich otworzył swe serce. W innych miejscach 
upadało mniej czy więcej. 

- Czy do spoczynku w Duchu Świętym potrzebne są 
wcześniejsze nabożeństwa i modlitwy, czy może Ksiądz 
to uczynić w jednej chwili?

- W każdej chwili. Ale to nie działa na zasadzie „wywrócenia 
się”. To jest działanie, którego nie sposób tak łatwo określić.

- Kiedy odkrył Ksiądz w sobie ten charyzmat?
- Po przyjeździe z Libanu. Kiedy pojechałem do grobu ojca 

Charbel i odprawiałem Msze święte przy jego grobie (każdego 
wieczoru), ojcowie maronici dali mi jego ornat. Powiedzieli, że 
skoro realizuję film o ojcu Charbel i obejrzy go Papież Benedykt 
XVI, to pomogą mi w maksymalny sposób, bym czuł się tam jak 
najlepiej. Ten ornat ubierałem i odprawiałem kolejne Msze świę-
te, modląc się, bym jako redaktor jak najlepiej zrealizował ten 
film. Nie modliłem się o charyzmaty. 

- Jak więc Ksiądz to odkrył?
- Zacząłem odkrywać to stopniowo. Na przykład kogoś bo-

lała głowa, dotknąłem go, a on mówi, że go już nie boli. - Chy-
ba żartujesz! - taka była moja pierwsza reakcja. I to nawet bez 
modlitwy. Potem zacząłem to sprawdzać na dzieciach, które jak 
wiadomo - nie kłamią. Doszedłem do przekonania, że ten dar 
wyprosił mi ojciec Charbel. - Jeśli to Ty, to działaj więcej - po-
prosiłem. Przysporzyło mi to wielu problemów, bo naprawdę 
mnóstwo ludzi jeździ na te nabożeństwa, mnóstwo zrodziło się 
zazdrośników wobec tego wszystkiego, którzy mnie krytykują i 
wymyślają różne rzeczy. To jest dla mnie bardzo bolesne. 

- Utrzymuje Ksiądz, że ten dar nie ma nic wspólne-
go z egzorcystami...

- Nie ma i nigdy nie miał. Ale opętanych spotykam... Znam 
także wielu ludzi, którzy podczas tej modlitwy o uzdrowienie 
zostali uwolnieni. 

- Jesteśmy w Stryszowie, niemal na ziemi rodzin-
nej Jana Pawła II. Na koniec naszej rozmowy proszę 
powiedzieć o Księdza osobistych doświadczeniach z 
Janem Pawłem II i jego następcami.... 

- Wiele razy spotykałem papieży, świętego Jana Pawła II, 
papieża Benedykta XVI ale cieszę się tak mocno, że 16 kwietnia 
2014 miałem możliwość spotkać osobiście papieża Franciszka. 
Na Placu św. Piotra po audiencji generalnej, środowej mogłem 
rozmawiać dłuższą chwilę z Ojcem świętym, a było to przed ka-
nonizacją Bł. Jana Pawła II.

Wśród darów jakie przyniosłem dla Ojca św. była książka o 
życiu i kapłaństwie ks. Karola Wojtyły w Parafii Niegowić z dopi-
sanym fragmentem historii pielgrzymującego wizerunku Matki 
Bożej Wniebowziętej, obrazu który jest kopią obrazu z Niegowici. 
Kopia powstała w 2008 roku i przemierzyła setki kilometrów do 
około 360 różnych miejsc w różnych krajach Europy. Na terenie 
Włoch prawie 200 miejsc nawiedził ten wizerunek. Był w Austrii, 

Podczas audiencji w Rzymie, 16 kwietnia 2014, 
Ojciec Święty Franciszek, kładąc dłoń na mapie Polski 
z zaznaczonymi miejscami nabożeństw celebrowanych 
przez księdza Cieleckiego, pobłogosławił wszystkim 
miejscom, gdzie odbyły się nabożeństwa w niezwykłej 
pielgrzymce wiary z Matką Bożą Wniebowziętą, świę-
tym Janem Pawłem II i św. Charbelem.

Do księdza Cieleckiego powiedział:  „Idź z Maryją. 
Zawsze z Maryją. Jestem z tobą.”

w Czechach, a także prawie w 160 parafiach na terenie Polski, od 
Bałtyku po Tatry.

Ta pielgrzymka wciąż trwa, pielgrzymka niezwykła. Mówi-
łem Ojcu świętemu Franciszkowi o tej pielgrzymce. Mówiłem: „ 
Ojcze święty, chciałbym aby ta peregrynacja, aby ten wizerunek 
Matki Bożej trafił do wielu jeszcze innych miejsc, by przed tym 
wizerunkiem, jak go nazywam Matką Bożą Dobrego Początku, 
bo to był przed Nią początek, można powiedzieć, drogi kapłań-
skiej ks. Karola Wojtyły, mówiąc Ojcze święty, chciałbym by w 
wielu miejscach podziękowano za św. Jana Pawła II właśnie przed 
tym wizerunkiem. Chcę być jak ten osiołek, który niesie Matkę 
Bożą tam gdzie Ona zechce.” Ojciec św. popatrzył na mapę Pol-
ski, na te gwiazdki i powiedział: „ Jestem z Tobą. Idź z Maryją. 
Idź z Maryją. Jestem razem z tobą” i położył rękę na mapie Polski 
i pobłogosławił. Cieszę się z tego bo to niezwykłe posłanie, nie-
zwykłe błogosławieństwo.

Z obrazem Matki Bożej pielgrzymują relikwie św. Jana Pawła 
II. Otrzymałem je od ks. kard. metropolity Stanisława Dziwisza 
oraz obraz św. Charbela, o którym zrealizowałem film. Na obra-
zie Matki Bożej mamy dwóch aniołów i tak ich nazwałem, jed-
nego św. Jan Paweł II, drugi to św. Charbel. Obaj święci ukochali 
bardzo Matkę Najświętszą. W lutym tego roku podczas długiej 
rozmowy z kard. Dziwiszem opowiadałem o mojej pielgrzymce i 
on również pobłogosławił mi w tym niezwykłym dziele bo nikt z 
nas nie może powiedzieć, że to jest z przypadku. Bóg zechciał aby 
w taki może prosty sposób nawiedzenia, wdzięczności dla Matki 
Bożej w wielu miejscach ale przede wszystkim w wielu sercach 
na nowo odżyła nadzieja, miłość i radość. Pragnę aby kiedyś na 
skronie Matki Bożej w tym wizerunku zostały nałożone korony i 
może dokona tego papież Franciszek.
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Niedawno rozpoczął się w kalendarzu liturgicznym okres 
zwykły. W tym czasie nie rozważamy szczególnych wydarzeń 
z życia Chrystusa, ale przeżywamy ten okres w doskonaleniu 
samego siebie. Takim ważnym momentem przeżywania jest zda-
wanie sobie sprawy z obecności Chrystusa w Kościele i w nas. Po-
trzebna nam jest pamięć obecności Bożej, obecności Chrystusa. 

Chrystus szczególnie obecny jest w czynnościach liturgicz-
nych, z których najważniejszą jest odprawianie Mszy świętej. 
Jest obecny w osobie tego, który odprawia, a zwłaszcza pod po-
staciami chleba i wina jako swojego ciała i swojej krwi. Obecność 
Chrystusa jest bardzo istotna w sakramentach. To sam Chrystus 
chrzci, jest obecny w swoim Słowie – bo on sam do nas mówi, 
kiedy czyta lektor. Obecny jest Chrystus w śpiewach, gdy wierni 
śpiewają psalmy, bo jak sam powiedział: Gdzie dwaj albo trzej są 
zgromadzeni w imię Moje, tam jestem pośród nich.

 Chrystus sam powiedział, że kto chce dobrze przeżywać 

SZCZEGÓLNA OBECNOŚĆ 
CHRYSTUSA W KOŚCIELE

obecność Bożą, niech się zamknie w swojej izdebce i tam w 
samotności modli, trzeba pamiętać, że w takiej indywidual-
nej modlitwie potrzebna jest samotność, nie pokazywanie się 
publicznie. Natomiast kiedy pod przewodnictwem Kościoła 
sprawującego liturgię zbiera się lud Boży, wówczas ta modlitwa 
jest bez porównania ważniejsza i silniejsza. Dzieje się tak, gdyż 
uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa 
Chrystusa. W niej też przez znaki wyraża się w sposób właściwy 
uświęcenie człowieka. A Chrystus jako Głowa i jego członki wy-
konują całkowity kult publiczny; tak uczy Sobór Watykański II.

Tak więc każdy obchód liturgiczny jako dzieło Chrystusa 
Kapłana i Jego Ciała, którym jest Kościół, jest czynnością w 
najwyższym stopniu świętą i żadna inna czynność Kościoła nie 
dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym 
stopniu. Ta liturgia, którą Kościół sprawuje na ziemi, jest zacząt-
kiem, swego rodzaju „przedsmakiem” uczestnictwa w liturgii 
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

niebiańskiej, do której pielgrzymujemy. Bo w tej liturgii jest 
Chrystus – Król, Zbawca, Najwyższy Zbawca, ale też cały dwór, 
całe niebo mu towarzyszy. 

Jeżeli liturgia Kościoła nas nie porywa, nie cieszy, to znaczy, 
że chociaż uczestniczymy z chęcią w nabożeństwach i przeży-
wamy z wiarą to wszystko, co czyni Kościół, jednak nam czegoś 
brakuje. Brakuje wyobraźni wiary, aby nas rozbudzić do pełnego 
przeżywania; tak aby nasza wiara wypełniała się treścią przeżyć i 
uczuć zgodnych z naszym ziemskim bytowaniem.

Spośród wszystkich przeżyć liturgicznych fundamentem 
jest przeżywanie pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego czyli 
niedzieli. W tym dniu lud Boży schodzi się na słuchanie Słowa 
Bożego i uczestniczenie w Eucharystii, aby tak wspominać mękę, 
zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa oraz składać dzięk-
czynienie Bogu. Niedziela zatem jest wśród świąt najstarszym i 
pierwszym dniem świątecznym. Jest podstawą i rdzeniem całego 
roku liturgicznego. 

Dobre zrozumienie naszego chrześcijańskiego przeżywania 
czasu powinno nas tak ukształtować, abyśmy z wielką nadzieją 
i radością oczekiwali niedzieli nie tylko dlatego, że traktujemy ją 
jako wypoczynek. Oczywiście, jest to okazja do ciekawych i po-
żytecznych spotkań, ale przede wszystkim jest to czas spotkania 
z Chrystusem w liturgii, która upamiętnia chwilę zmartwych-
wstania, czas zwycięstwa nad śmiercią, co jest przecież dla nas 
najważniejsze. 

Rozbudzajmy zatem w naszych sercach tęsknotę za niedzie-
lą, a kiedy ona się kończy, zwróćmy nasze myśli do następnej 
niedzieli, ciesząc się, że Pan, jeżeli tego zechce, znów nas do tej 
tajemnicy doprowadzi. Przede wszystkim niech niedziela będzie 
wolna od wszystkich tygodniowych trosk, które zostawmy Panu, 
Jego miłosierdziu i Jego władzy, a zamieńmy te troski na rozmo-
wę z Chrystusem, na coraz głębsze przeżywanie Jego obecności. 
Przecież On mieszka w nas. 

Carolus 

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 
5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie 
przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wy-
zwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. 
Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później przy-
był do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Gamaliela 
(Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, 
że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i 
prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamieno-
waniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z 
listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), aby 
tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram 
miasta „olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, 
usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» - 
«Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Jestem Jezus, którego ty 
prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz 
czynić» (Dz 9, 3-6).

Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu 
przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.

Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim pobycie 
w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: pierwszą - w latach 
44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; drugą w latach 
50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymote-
uszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-
Jerozolima.

25 stycznia

Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 
listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego 
Testamentu.

W Palestynie Paweł został aresztowany i był przesłuchiwany 
przez prokuratorów Feliksa i Festusa. Dwa lata przebywał w wię-
zieniu w Cezarei. Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany 
drogą morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu o dość 
łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu, Hiszpanii 
(prawdopodobnie; jak podaje Klemens, „dotarł do kresu Zacho-
du”, a tak określano tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. W 
Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz drugi (64 r.). W 
Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu oraz wyrok.

Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym 
samym roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku 
szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wy-
budowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych 
zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, 
Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźni-
ków, tkaczy.

W ikonografi i św. Paweł przedstawiany jest w długiej tuni-
ce i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, 
miecz. 
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu 
(Włochy) w 1225 r. Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia 
Lombardczykiem, matka zaś była Normandką. Kiedy chłopiec 
miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa na 
Monte Cassino. Jednak Opatrzność miała inne zamiary wobec 
młodzieńca. Z niewyjaśnionych przyczyn opuścił on klasztor i 
udał się do Neapolu, gdzie studiował na tamtejszym uniwersyte-
cie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika 
(+ 1221) Zakonem Kaznodziejskim. Rok wstąpienia do tego za-
konu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat. Spotkało 
się to z dezaprobatą rodziny. Wszelkimi sposobami, włącznie z 
dwuletnim aresztem domowym, próbowano zmienić jego decy-
zję; bezskutecznie. Wysłano nawet jego własną siostrę, Marottę, 
by mu dominikanów „wybiła z głowy”. Tomasz jednak umiał tak 
do niej przemówić, że sama wstąpiła do benedyktynek.

Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około 
roku 1248 do Kolonii, gdzie wykładał na tamtejszym uniwersyte-
cie głośny uczony dominikański, św. Albert Wielki (+ 1260), któ-
ry miał wypowiedzieć prorocze słowa o Tomaszu: „Nazywamy 
go niemym wołem, ale on jeszcze przez swoją naukę tak zaryczy, 
że usłyszy go cały świat”. W Kolonii Tomasz przyjął święcenia 
kapłańskie. Po chlubnym ukończeniu studiów przełożeni wysłali 
go do Paryża, by na tamtejszej Sorbonie wykładał teologię. Był 
najpierw bakałarzem nauk biblijnych (1252-1253), z kolei wykła-
dał Sentencje Piotra Lombarda (1253-1255). Zadziwiał wszyst-
kich jasnością wykładów, wymową i głębią. Stworzył własną me-
todę, w której najpierw wysuwał trudności i argumenty przeciw 
danej prawdzie, a potem je kolejno zbijał i dawał pełny wykład.

W roku 1274 papież bł. Grzegorz X zwołał do Lyonu sobór 
powszechny. Zaprosił także Tomasza z Akwinu. Tomasz jednak, 
mając 48 lat, po krótkiej chorobie zmarł w drodze na sobór w 
opactwie cystersów w Fossanuova dnia 7 marca 1274 roku. Z tego 
właśnie powodu do roku 1969 doroczną pamiątkę św. Tomasza 
Kościół obchodził właśnie 7 marca, w dzień śmierci. Ten dzień 
przypada jednak prawie zawsze w Wielkim Poście. Dlatego re-
forma liturgiczna doroczne wspomnienie świętego przesunęła 
wyjątkowo na 28 stycznia - a więc na dzień przeniesienia jego 
relikwii do Tuluzy w 1369 r.

Akwinata wsławił się szczególnie niewinnością życia oraz 

wiernością w zachowywaniu obserwancji zakonnych. Właściwe 
Zakonowi zadanie, jakim jest służba Słowu Bożemu w dobrowol-
nym ubóstwie, znalazło u niego wyraz w długoletniej pracy teo-
logicznej: w gorliwym poszukiwaniu prawdy, którą należy nie-
ustannie kontemplować i przekazywać innym. Dlatego wszystkie 
swoje zdolności oddał wyłącznie na służbę prawdy. Sam starał 
się ją posiąść, skądkolwiek by pochodziła, i ogromnie pragnął 
dzielić się nią z innymi. Odznaczał się pokorą oraz szlachetnym 
sposobem bycia.

Kaznodzieja, poeta, ale przede wszystkim wielki myśliciel, 
człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z niemniej 
wielką świętością. Powiedziano o nim, że „między uczonymi był 
największym świętym, a między świętymi największym uczo-
nym”. W swej skromności kilkakrotnie odmawiał propozycji 
zostania biskupem.

Stworzył zwarty system nauki fi lozofi cznej i teologii katolic-
kiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na ukierunkowa-
nie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka św. To-
masza z Akwinu jest olbrzymia. Wprost wierzyć się nie chce, jak 
wśród tak wielu zajęć mógł napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał 
się umysłem nie tylko analitycznym, ale także syntetycznym. On 
jedyny odważył się dać panoramę całej nauki fi lozofi i i teologii 
katolickiej w systemie zdumiewająco zwartym. Do najważniej-
szych jego dzieł należą: Summa contra gentiles, czyli apologia 
wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do 
„Sentencji” Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze 
do niektórych ksiąg Pisma świętego. Szczególną czcią Tomasz 
otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy 
Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i 
mszału na uroczystość Bożego Ciała, m.in. znany hymn Zbliżam 
się w pokorze. Płonął synowską miłością do Najświętszej Maryi 
Panny.

Jest patronem dominikanów, księgarni, studentów i teolo-
gów; opiekun podczas sztormów. Papież Jan XXII zaliczył go do 
grona świętych 18 lipca 1323 roku. Papież św. Pius V ogłosił go 
11 kwietnia 1567 roku piątym doktorem Kościoła zachodniego. 
Papież Leon XIII ustanowił go 4 sierpnia 1880 roku patronem 
wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.

28 stycznia 

 Święty Tomasz z Akwinu,
 prezbiter i doktor Kościoła
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W ciągu zaledwie kilku 
dni pomieszczenia gospo-
darcze w Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Tomi-
cach zapełniły się szczelnie 
materiałami papierniczymi 
i słodkościami. Był to efekt 
apelu uczniów i nauczy-
cieli tej placówki, na który 
mieszkańcy naszej Gminy 
odpowiedzieli z zaangażo-
waniem, mając zapewne 
doskonale w pamięci relacje 
z walk prowadzonych na terytorium Ukrainy oraz bardzo ciężką 
sytuację tamtejszych rodzin.

Zebrane w kilkudziesięciu dużych pudłach dary zostały prze-
kazane w piątek (16.01) na ręce dyrektora Filharmonii w Tarno-
polu Vasila Irmiychuka przez dyrektora Gminazjum Andrzeja 
Zielińskiego i Wójta Gminy Tomice Adama Kręciocha w trakcie 
koncertu, podczas którego wystąpili artyści z tarnopolskiego 
centrum kultury.

Wokaliści oraz zespoły taneczno-wokalne z Tarnopola na 
Ukrainie zaprezentowali tradycyjne tańce ludowe, pieśni i pio-
senki ukraińskie, a także nowoczesne układy choreografi czne. 
Zgromadzeni w hali sportowej gimnazjaliści z zainteresowaniem 
oglądali występy, nagradzając gości gromkimi 
oklaskami. Na zakończenie nie mogło oczywiście 
zabraknąć znanego po obu stronach granicy utwo-
ru „Hej sokoły”.

Przekazane dary zostaną rozdysponowane 
wśród uczniów z terenów wschodniej Ukrainy, któ-
rzy na skutek działań wojennych w Donbasie mu-
sieli opuścić swoje domy i szukać schronienia m.in. 
w obwodzie tarnopolskim. Będzie to miało miejsce 
podczas dużego koncertu charytatywnego 03 lutego 
br. w Filharmonii Tarnpolskiej. Uczniowie Gimna-
zjum przygotowali również niespodziankę dla 
swoich rówieśników z Juskiwci. Z pewnością wielu 
mieszkańców pamięta pobyt grupy młodzieży z tej 
miejscowości w naszej Gminie w czerwcu ubiegłego 
roku. Do nich także dotrą podarunki zebrane w 
tomickim gimnazjum.

www.tomice.pl

PRZEKAZANO DARY DZIECIOM 
Z UKRAINY 
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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)

W sobotę 17 stycznia 2015 roku, 
w sali koncertowej Regionalnego 
Ośrodka Kultury Doliny Karpia w 
Zatorze uczniowie naszej Szkoły 
kolędowali, biorąc udział w VII Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek.I tym ra-
zem odnieśliśmy wspaniałe sukcesy. 
Naszą Szkołę reprezentowało ponad 
50 uczniów z klas I –VI. Występo-
wali zespołowo jak i solo. W całym 
konkursie wzięło udział ponad 70 
solistów oraz ponad 30 zespołów z 
różnych miejscowości, szkół i ośrod-
ków kultury.

Z wielką przyjemnością możemy ogłosić, iż uczniowie z Witanowic zajęli 
większość punktowanych miejsc oraz wyróżnienia w swoich kategoriach.

Oto nasze osiągnięcia:
Zespoły:
• I miejsce - szkolny zespół wokalny „Karmelki” z klas IV-VI „Biały śnieg i 

Ty”
• II miejsce - klasa III „On jest Królem”
• III miejsce - Weronika Sajdak i Wiktoria Kwarciak „Wśród nocnej ciszy”
• Wyróżnienie zespół „Perełki” z klasy Ia „Do stajenki”

Konkurs Kolęd i Pastorałek 



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

25 stycznia 201554 

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

 5525 stycznia 2015

Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

• Wyróżnienie - klasa II „Cicha noc”
Soliści:
• II miejsce Karolina Putek z klasy III Koły-

sanka”
• III miejsce Karolina Żurek z klasy III 

„Skrzypi wóz”
• III miejsce Natalia Janicka z klasy V „Prze-

każmy sobie znak pokoju”
Do konkursu przygotowywały Panie: B. Ko-

koszka, D. Klaja, R. Iciek, B. Jasińska.
Gratulujemy sukcesów uczniom oraz nauczy-

cielom!
wwwwitce.superszkolna.pl

Dnia 17 stycznia br. odbyło 
się zebranie sprawozdawcze 
OSP Zygodowice. Na zebranie 
przybyli goście: Antoni Kwar-
ciak, członek zarządu oddziału 
wojewódzkiego ZOSP RP w 
Krakowie, Józef Łasak, radny 
powiatu Wadowice, St. kpt mgr 
inż. Marek Szydło, przedstawi-
ciel komendanta PSP w Wado-
wicach, Zygmunt Szymczak, 
przewodniczący rady gminy 
Tomice i wójt Adam Kręcioch 
oraz druh Stanisław Zając, pre-
zes zarządu oddziału gminnego 
ZOSP RP w Tomicach.

Prezydium Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zygodowi-
cach w dowód uznania za działalność i wkład w funkcjonowanie 
naszej jednostki ufundowało okolicznościowe statuetki i podzię-
kowania dla dh. Stanisława Oleksego, dh. Mieczysława Forycia-
rza oraz dh. Władysława Cichonia. Z wyrazami najwyższego 
uznania oraz szacunku dla szlachetnej strażackiej służby, która 
stanowi istotny wkład w funkcjonowanie naszej jednostki z na-
dzieją na dalsze lata wzorowej współpracy według zasady: Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
Zygodowice za rok 2014 przedstawił prezes dh Tomasz Warzecha 
(fragmenty zamieszczamy poniżej) 

Jednostka nasza liczy 50 członków, w tym czynnych 39, 
wspierających 8, MDP 3 . Ubył 1.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń zarządu 
10 zbiórek szkoleniowo- roboczych oraz 5 innych zebrań, w tym 
jedno z zarządem Orkiestry Dętej Zygodowice.
Zarząd działał w oparciu o statut, plan działalności i budżet za-
twierdzony na ostatnim zebraniu. W okresie sprawozdawczym 
odznaczeni zostali odznaką za wysługę lat druhowie:
- dh Marek Więsyk: 30 lat,
-dh Paweł Kajfasz: 10 lat,
- dh Ewa Pająk: 5 lat,

Zebranie strażackie 
w Zygodowicach 
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- dh Daniel Stokłosa: 5 lat,
 -dh Krzysztof Cichoń 5 lat 
- dh Zbigniew Pająk 5 lat

Jednostka nasza posiada samochód pożarniczy marki gazella, 
który w tym roku został wyposażony w system szybkiego natar-
cia, co zdecydowanie zwiększy efektywność naszych działań w 
akcjach. 

Na wyposażeniu jednostki znajdują się: 4 motopompy, agre-
gat prądotwórczy z osprzętem, piła spalinowa i inny sprzęt po-
trzebny do prowadzenia działań ratowniczych.

Większość inwestycji zrealizowano dzięki środkom przyzna-
nym z urzędu gminy Tomice. W 2014 roku OSP uczestniczyła 15 
razy w akcjach ratowniczych. W tym gaszenie pożarów 2 razy; 
likwidacja miejscowych zagrożeń 13 razy. 

Działalność OSP w okresie sprawozdawczym rozpoczęliśmy 
od przygotowania i przeprowadzenia eliminacji środowiskowych 
OTWP. 

Zwycięzcy eliminacji środowiskowych reprezentowali naszą 
jednostkę na turnieju gminnym, a byli to: Grupa I szkoła podsta-

wowa: Kacper Wójcik, Miłosz Kajdas, 
Łukasz Mrowiec. Grupa II gimna-
zjum: Patryk Kajdas, Szymon Talaga. 
Grupa III szkoły ponadgimnazjalne: 
Bartłomiej Kajdas, Dariusz Chudy, 
Dawid Warzecha. 23 lutego w OSP 
Witanowice odbył się turniej gminny 
OTWP, w którym uczestniczyło 8 
osób z Zygodowic. W pierwszej grupie 
wiekowej zwyciężył Kacper Wójcik; a 
w drugiej Patryk Kajdas zajął 3 miejsce 
i ci dwaj zawodnicy reprezentowali na-
szą gmine na zawodach powiatowych. 

Występ w turnieju gminnym zali-
czamy do bardzo udanych. W każdej 
grupie wiekowej w finale mieliśmy 
uczestników, którzy zaprezentowali 
dużą wiedzę z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej. Nie wszyscy uczestnicy 
są członkami OSP, ale liczę na to, że 
już niedługo zasilą nasze szeregi.

W okresie wielkanocnym jak co roku pełniliśmy wartę ho-
norową przy Grobie Pańskim, a w niedzielę zmartwychwstania 
uczestniczyliśmy w uroczystości rezurekcji.

3 maja w kościele parafialnym w Woźnikach została odpra-
wiona uroczysta msza święta przez ks. Tomasza Kalisza w inten-
cji strażaków i ich rodzin z okazji Dnia Strażaka i święta naszego 
patrona. 

W ramach prac społecznych wykonano prace związane z wy-
mianą grzejników, remont konstrukcji syreny alarmowej, organi-
zacja festynu rodzinnego, prace porządkowe w budynku i wokół 
Domu Strażaka, remont grzejników, prace związane z przygoto-
waniem budynku do funkcjonowania w okresie zimowym.

W okresie sprawozdawczym przepracowano społecznie 1050 
roboczogodzin. OSP w okresie sprawozdawczym pozyskała środ-
ki z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzię-
kuję wszystkim, którzy nas wsparli przekazując część swojego 
podatku naszej organizacji.
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

Kończącym się już tradycyjnie śpiewem kolęd zamy-
kamy niejako rozważania treści Bożonarodzeniowych, 
a zamykamy je pięknym, głębokim kazaniem z uroczy-
stości Bożego Narodzenia, o drugiej Osobie Boskiej – 
Jezusie Chrystusie, Słowie Wcielonym, które wygłosił 
ks. Tadeusz Madoń SAC. Poniżej treść tego kazania. 

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas „
J . 1 , H

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Słysząc głos dzwonu, wzywającego do modlitwy Anioł Pań-
ski, za każdym razem kiedy ją odmawiamy, składamy wyznanie 
wiary: „Słowo stało się Ciałem”. Co roku w Uroczystość Bożego 

Narodzenia Kościół święty czyta nam słowa prologu Ewangelii 
według św. Jana: „Na początku było Słowo... Bogiem było Słowo” 
/J. 1, 1 /. O Jakie Słowo tu chodzi? Co to za Słowo, które jest Bo-
giem ?

Pojęcie Słowa, używane w Piśmie świętym oznacza Boga, a 
dokładniej mówiąc, oznacza drugą Osobę Bożą, Drugą Osobę 
Trójcy Świętej. Pismo święte zamiast mówić Syn Boży, mówi nie-
kiedy - po prostu w sposób zamienny - Słowo Boże. Słowo Boże 
jest to więc druga Osoba Boska czyli Syn Boga Ojca .

Pismo święte używając na określenie Syna Bożego pojęcia 
„Słowo” tym samym uchyla co nieco przed człowiekiem rąbka 
tajemnicy o naturze Boga, o naturze Syna Bożego. O tym, kim 
jest Bóg, o naturze Boga człowiek właściwie nic nie wie. Otóż , 
kiedy człowiek słyszy słowa Objawienia, że najpierw było „Sło-
wo”, które jest Bogiem, coś niecoś zaczyna mu się wyjaśniać.

Słowo stało się Ciałem 
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Święty Atanazy mówi, że to Słowo „Jest jedynym właściwym 
Słowem dobrego Ojca” „Dał On bowiem swego Syna, który jest 
jedynym Jego Słowem - bo nie posiada innego - i przez to jedno 
Słowo powiedział nam wszystko naraz. I nie ma już nic więcej do 
powiedzenia”. 

Poznanie przez Boga Ojca samego siebie jest tak wielkie, że 
daje ono istnienie nowej Osobie Boskiej, Słowu Przedwiecznemu. 
Bóg Ojciec poznaje samego siebie, całą swą rzeczywistość nie 
przez szereg następujących po sobie myśli, ale jednym tylko wej-
rzeniem, jedną myślą. Tę zaś jedną myśl wyraża Bóg Ojciec tylko 
jednym Słowem, które jest całkowitym Jego wyrazem, najdosko-
nalszym Jego zwierciadłem. Wystarczyło więc Odwiecznemu 
Bogu tylko to jedno Słowo, aby mógł raz na zawsze całkowicie 
sin wypowiedzieć. I to właśnie Słowo jest Bogiem, jest Osobą.

Słowo Boga o sobie samym i do siebie samego, o którym 
mówi święty Jan w Ewangelii nie jest więc Słowem w ludzkim 
znaczeniu. Bóg nie formułuje, nie tworzy, nie wypowiada słów w 
znaczeniu ludzkim, bo nie jest ciałem, bo nie jest materią. Pojęcie 
słowa w odniesieniu do Boga ma inne znaczenie niż u ludzi. Jed-
no jedyne Słowo Boże zawiera całą Jego Mądrość, Wiedzę o sobie 
samym i o wszystkim . To jest efekt poznania samego siebie.

„To Słowo jest myślą Bożą”, uzewnętrznioną wobec siebie 
samego. Jest uzewnętrzniona Mądrością Bożą, jest uzewnętrz-
nioną Wiedzą Bożą, a więc jest Bogiem, Osobą Bożą, bo w Bogu 
wszystko jest Bogiem, a „On jest wszystkim”. Nieskończona Mą-
drość Boża czyli nieskończona wiedza o sobie samym stanowi 
właśnie treść Jego jedynego Słowa, co my odbieramy jakoby za 
uzewnętrznienie przez Boga całej wiedzy o sobie. „Tylko Słowo 
Boga zna niewidzialnego dla nas Ojca. Słowo Boże stanowi nie-
skończenie wielką znajomość siebie, nieskończoną Wiedzę. 

 Księgi Mądrościowe Pisma Świętego Starego Testamentu, a 
zwłaszcza Księga Mądrości, mówią o Słowie Bożym, o Wiedzy 
Boga w znaczeniu Drugiej Osoby Bożej.

I To właśnie, moi drodzy, Odwieczne Słowo Boga Ojca stało 

się Ciałem czyli wcieliło się stało się człowiekiem i narodziło się 
z Maryi Dziewicy w Betlejem ponad 2000 lat temu. Bóg ukochał 
więc człowieka aż do granic Boskich możliwości. Tym my dziś 
się cieszymy i radujemy. Temu wszystkiemu my nie możemy się 
nadziwić, a równocześnie w pełni tym się nacieszyć. Stad też 
nieustannie kolędujemy:

„Niepojęte dary dla nas daje –
Dzisiaj z nieba Ojciec łaskawy, 
Gdy się Wieczne Słowo ciałem staje, -
Mocą swojej cudownej sprawy”.

Niechaj zatem wszyscy wszystkim ślą życzenia, skoro dzisiaj 
ludzka ziemia wręcz w niebo się zamienia. 
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

W sobotę 17 stycznia 2015 roku, już po raz siódmy odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zatorze. Wzięły w nim udział pod-
opieczne Pana Roberta Budzynia, który prowadzi zajęcia wokalne w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach. Uczestników 
było bardzo dużo a wszystkie dziewczyny zostały docenione przez jury. W swoich kategoriach poszczególne miejsca zajęły: I miej-
sce Marcelina Szydłowska; II miejsce: Ewa Chlebicka, Daria Byrska, Julia Gurdek; Wyróżnienie: Klaudia Manicka, Oliwia Berniak.
Również zespół PRYZMAT działający przy GOK stanął na podium zajmując I miejsce. Podsumowaniem była świetna prezentacja w 
wykonaniu instruktorów, którzy z marszu zaprezentowali kolędę „Lulajże Jezuniu”. Wszystkim, którzy wzięli udział w tym przeglą-
dzie gratulujemy odwagi i talentu.

www.gokspytkowice.pl

Przegląd kolęd i pastorałek 2015 



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

25 stycznia 201558 

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

 5925 stycznia 2015

Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

W ubiegłą niedzielę chor parafial-
ny z Kalwarii Zebrzydowskiej śpie-
wał kolędy na Mszach św. w koście-
le parafialnym w Zebrzydowicach. 
Poniżej przedstawiamy rozmowę z 
Bogdanem Oczkowskim, kierowni-
kiem artystycznym oraz dyrygentem 
chóru Soli Deo, absolwentem Wy-
działu Muzyki Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie i organistą 
kalwaryjskiej parafii oraz nauczycie-
lem muzyki:

- Zaprosił Was tu na występ 
Ksiądz Proboszcz? 

- To już swoista tradycja; co roku w 
okresie Bożego Narodzenia tu kolędujemy 
wraz z chórem. Tak było w zeszłym roku, 
a jeszcze wcześniej przyjeżdżał tu chór mę-
ski, który prowadził śp. Jasiu Kłącz. Oni też 
byli co roku; kolędowali dodatkowo także z 
siostrami, które tu są w parafi i w Zebrzydo-
wicach. My z kolędą przyjeżdżamy właściwie od samego powsta-
nia chóru w Kalwarii. Staramy się być tu co roku.

- Jaka była geneza Waszego Chóru?
- Chór Soli Deo działa od 2002 roku. Powstał z połączenia 

dwóch chórów kalwaryjskich: mieszanego działającego przy 
klasztorze oo. bernardynów oraz chóru męskiego, których trady-
cja sięga kilkudziesięciu lat. 

=Chór przyklasztorny prowadził śp. ojciec Szydełko, także 
Jurek Kaniewski, organista klasztorny, który tam grał przez wiele 
lat i o. Wiktoryn, młody franciszkanin. Po tym, jak o. Wiktoryn 
został po 2 latach przeneisiony chór zawiesił działalność. 

=Wtedy powstał nasz chór. Dużą rolę podczas tworzenia chó-
ru odegrał ksiądz Dziedzic. Część ludzi przeszła z chóru klasztor-
nego, część z parafi i; jest też sporo osób z parafi i sąsiednich - np. 
ze Stanisławia, Zebrzydowic, z Brodów.

- Kto prowadzi chór?
- Od samego początku, od 2002 roku organizacją chóru zaj-

mowałem się ja. 
- Skąd u Pana akurat takie zainteresowania?

KALWARYJSKI CHÓR SOLI DEO
W ZEBRZYDOWICACH

-  Wiąże się to z moją pracą. Je-
stem nauczycielem muzyki w szkole 
podstawowej, od kilkudziesięciu lat 
pracuję także jako organista w Parafi i 
św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Ukończyłem studia wyższe w zakresie 
muzyki liturgicznej w Krakowie.

- Jak wygląda sprawa z liczeb-
nością chóru?

- Na początku zgłosiło się kilkana-
ście osób i musieliśmy jakoś się organi-
zować, ustalić, kiedy będziemy się spo-
tykać. Z czasem doszły następne osoby. 
Obecnie ten trzon chóru to około 30 
osób. Członkami chóru w większości są 
amatorzy, ludzie pochodzący z okolicy. 
Wśród nich znajdują się uczniowie, stu-
denci, rzemieślnicy oraz przedstawi-
ciele innych grup zawodowych. Próby 
mamy raz w tygodniu srody. Trwają 2 
godziny. 

=Chór Soli Deo posiada w swoim 
dorobku bogaty repertuar, głównie 

pieśni o charakterze religijnym. W roku 2008 nagraliśmy swo-
ją pierwszą płytę, na której znalazły się najpiękniejsze kolędy i 
pastorałki. Co roku w całym okresie Bożego Narodzenia kolędu-
jemy w różnych parafi ach z terenu Kalwarii. Śpiewaliśmy też w 
Krakowie i innych miejscach. 

- Czy można Was usłyszeć także podczas niedziel-
nych Mszy świętych?

- Nie w każdą niedzielę, ale tak. Śpiewamy podczas wszyst-
kich ważniejszych uroczystości w Kalwarii. Są to np.: odpust 
parafi alny, Boże Ciało, uroczystości patriotyczne - 23 maja, 11 
listopada...

- Wasza działalność z pewnością tez w jakiś sposób 
integruje parafię...

- Śpiew w chórze jest wspaniałą sprawą - dzięki temu roz-
wijają się zdolności muzyczne, ale tak samo kontakty między 
ludźmi. To jest bardzo ważne. Ludzie chcą się ze sobą spotykać, 
rozmawiać. Z jednej strony nasza działalność służy temu, by się 
doskonalić w śpiewie (i mam wrażenie, że ci ludzie śpiewają coraz 
lepiej), a z drugiej po prostu jest to okazja, by się spotkać, poga-
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Co niesie tydzień (25 - 31 I 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

dać. To wytwarza więź między ludźmi.
- Jak układa się współpraca Chóru z klasztorem?
- Oczywiście działalność chóru parafialnego nie ogranicza 

się do występów tylko w kościele parafialnym. W klasztorze 
również występujemy. W zeszłym roku odbył się tam koncert, 
podczas którego wystąpiły wszystkie grupy działające na terenie 
parafii - począwszy od dzieci, skończywszy na ludziach starszych. 
W tym roku również odbędzie się koncert, organizowany przez 
grupę GPS. Co roku śpiewamy tam również na Małopolskim 
Zjeździe Rzemieślników. Współpraca z klasztorem układa się 
bardzo dobrze. 

- Ile lat ma najstarszy członek chóru?
- W tym roku będzie miał 80 lat... Najmłodsza z nas jest 

osiemnastoletnia dziewczyna. Jak widać ten przekrój wiekowy 
jest bardzo duży. Największy problem jest z młodymi uczestni-

kami, którzy na przykład pośpiewają u nas dwa lata, a potem idą 
na studia, wyjeżdżają i te współpraca się urywa.

- A jak wygląda sprawa scholi w parafii?
- Zajmują się tym dwie panie; ja pomagam w miarę możli-

wości. 
- Chciały Pan coś przekazać Parafianom z Zebrzy-

dowic?
- Pragnę bardzo serdecznie podziękować Księdzu Probosz-

czowi za zaproszenie na to kolędowanie, za jego życzliwość, za to, 
ze mogliśmy się też spotkać później na plebanii i wspólnie poko-
lędować. Do tej parafii należy jeden z nas - pan Jasiu Góralczyk, 
który też czuwa nad tym, żeby tego typu spotkania organizować. 
Dziękuję Panu Jasiowi i jego Rodzinie, która zawsze nam poma-
ga.

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 

25 stycznia - III niedziela zwykła
EKUMENIZM TO WZAJEMNE ODKRYWANIE CHRY-

STUSA W OCHRZCZONYCH

Ta niedziela, trzecia w ciągu roku jest przede wszystkim nie-
dzielą, która kończy tydzień ekumeniczny. Jest to równocześnie 
święto nawrócenia św. Pawła Apostoła. Czytania pasują bardzo 
do ekumenicznych starań chrześcijan, aby był jeden pasterz i 
jedna owczarnia. 

Pierwsze czytanie z proroka Jonasza (Jon 3,1-5.10), który 
mówi o nawróceniu mieszkańców Niniwy (do których posłany 
był Jonasz, chociaż bardzo się temu opierał) sugeruje nam, że aby 
nawrócić świat i oddać go Bogu, chrześcijanie muszą połączyć 
wysiłki. Zjednoczenie chrześcijan jest podstawą do apostolstwa 
wobec świata nie uznającego Chrystusa. Rozbicie jest największą 
przeszkodą ku temu. 

Święty Jan Apostoł w swoim Liście pisze, że była światłość 
prawdziwa (Chrystus), która oświeca każdego człowieka na 
świat przychodzącego. Zatem Duch Święty od początku działa 
na każdego człowieka, oświecając mu drogę i życie. Misje i apo-
stolstwo nie są w takim wypadku zwykłym szukaniem członków 
Kościoła, zdobywaniem wierzących dla Chrystusa, ale czymś 
więcej – bo odnalezieniem Chrystusa, Ducha Świętego w tych 
wszystkich, którzy Go nie znają. Ten Chrystus w nich jest. Duch 
Święty w nich jest. Ale równocześnie jest tam też ciemność, przez 
którą nie może się przebić prawdziwa światłość. Ekumenizm jest 
poszukiwaniem Chrystusa w tych, którzy Chrystusa nie docenia-
ją. Jest odkrywaniem Ducha Świętego w tych, którzy tego Ducha 
jeszcze nie dobrze rozumieją. 

Ponagla nas do tego działania święty Paweł w I Liście do Ko-
ryntian (1 Kor 7,29-31), gdzie stwierdza, że przemija postać tego 
świata. Ponagla nas, bo czasu jest mało i trzeba, abyśmy żyli na 
tym świecie, używali go, ale bez większego zaangażowania, bo 

nie to jest istotą naszego istnienia. Istotą naszego istnienia jest 
poszukiwanie Chrystusa w drugim człowieku, odkrywanie Go 
ciągle na nowo. 

Oczywiście to poszukiwanie musi przybrać odpowiednie 
formy. Mówi o tym Ewangelia (Mk 1,14-20), w którym to urywku 
Chrystus powołuje apostołów. Głosił Ewangelię Bożą w Galilei. 
Mówił: Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię. Powołał też tam – obok Jeziora Galilejskiego – swoich 
pomocników: Szymona, brata jego Andrzeja, rybaków. Powie-
dział: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. 
Dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana. Tak samo 
ich powołał i poszli za Nim. 

Staniecie się rybakami ludzi, kiedy odkryjecie dla nich, w 
ich duszach, dary Ducha Świętego

26 stycznia – Poniedziałek
MOCNO STRZEŻ SWOJEJ WIARY, KTÓRA ZAMIESZKA-

ŁA W TWOJEJ DUSZY

Czytania z poniedziałku mówią o pracy ewangelizacyjnej 
uczniów Chrystusa, których to 72 posłał Pan przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości (Łk 10,1-9). Dwie rzeczy są tu 
znamienne, nad którymi warto się zastanowić. 

Pierwsza. W II liście świętego Pawła do Tymoteusza (Tt 
1,1-5) apostoł dziękuje Panu Bogu za wiarę Tymoteusza i pisze, 
że w Tymoteuszu mieszka wiara bez obłudy; podobnie jak za-
mieszkała wcześniej w jego babce, Lois i w jego matce, Eunice. 
Mówi tu o wierze jak o lokatorze w duszy człowieka. Ten lokator 
– wiara – przychodzi i jeżeli zostaje przyjęty, mieszka. Mówi Pi-
smo: Przyjdziemy – mówi Bóg – i mieszkanie uczynimy w duszy 
ludzkiej. Zatem, ażeby uwierzyć, trzeba najpierw przygotować 
mieszkanie dla tej wiary. To jest konkretny wymiar naszego 



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

25 stycznia 201560 

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

 6125 stycznia 2015

działania – trzeba oczyścić dusze i przygotować mieszkanie dla 
wiary, ażeby mogła przyjść i zamieszkać. 

Druga kwestia; we wspomnianej Ewangelii znajdują się 
wskazówki Pana co do tego, jak uczniowie mają się zachować 
na misjach. Posyła ich, gdyż jest wielkie żniwo, ale mało robot-
ników. Dodaje też, że posyła ich jak owce między wilki. Poucza 
jednakowoż: Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów, 
nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdzie wejdziecie, mówcie: 
Pokój temu domowi! Jeżeli was przyjmą, ten pokój spocznie na 
nich. Jeżeli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, 
jedząc i pijąc, co mają.

Zatem mają ci uczniowie iść nie jak mądrzejsi do głupszych, 
nie jak wyżej postawieni do tych co niżej od nich stoją, ale jak 
posłańcy, jak listonosz niosący dobrą wiadomość; jak świadek, 
który coś przeżył i chce swoje osobiste, żywe i pewne świadectwo 
przekazać innym. 

 
Ewangelię trzeba głosić, a nie wolno się z nią obnosić

27 stycznia - Wtorek
NOWE PRZYMIERZE PRZENIOSŁO CZŁOWIECZEŃ-

STWO Z DOCZESNOŚCI W WIECZNOŚĆ.

Pierwsze czytanie, które jest kontynuacją Listu do Hebraj-
czyków (Hbr 10,1-10), wyjaśnia sens ofiar, jakie były składane 
w Starym Przymierzu Boga z ludźmi i doskonałą ofiarę Nowego 
Przymierza. Pisze autor tak: Przeto przychodząc na świat, mówi: 
Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało ; całopalenia 
i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę 
- w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, 
Boże. 

Te ofiary Starego Przymierza, składane ze zwierząt i płodów 
rolnych, nie podobały się Bogu. One były tylko zapowiedzią 
prawdziwej ofiary. I dlatego Bóg utworzył Bogu -Słowu Bożemu, 
czyli Chrystusowi Ciało, aby mógł z tego Ciała złożyć ofiarę. 
Ofiarę jedyną i doskonałą. Ofiarę na wieki, która z jednej strony 
jest jak gdyby kontynuacją porzednich , a równocześnie czymś 
całkiem nowym. I jak tamte były niedoskonałe, tak ta jedna 
jest zdolna wszystkiemu zadośćuczynić, wszystkiemu zaradzić; 
wszystko otworzyć na dobro i wszystko zamknąć przed złem. 

Ten Jezus, któremu Bóg utworzył Ciało, by stał się Ofiarni-
kiem i Ofiarą, jest tak bardzo związany z człowieczeństwem i 
człowiekiem, że w Ewangelii (Mk 3,31-35) stwierdza, iż Jego mat-
ką, jego braćmi, jego najbliższymi są wszyscy, którzy pełnią wolę 
Bożą. Oni są Mu bratem, siostrą, matką. Znamienne, że Chrystus 
w tym wyliczeniu nie wymienia ojca. W Jego wypadku bowiem 
ojcem jest sam Ojciec Niebieski. 

Pełnienie woli Bożej jest znakiem pokrewieństwa z Chry-
stusem 

28 stycznia – Środa
PIERWSZE PRZYMIERZE PRZEZ CIAŁO Z NARODEM, 

DRUGIE PRZEZ DUCHA Z LUDZKOŚCIĄ

Czytania z tego dnia są o ewangelicznej mocy Słowa Bożego. 
Daje ona wyniki, na początku których jest władza odpuszczania 
grzechów. Kapłani Starego Przymierza składali ofiary, ale nie 
mogli zgładzić grzechów. To były tylko błagania do Boga o miło-
sierdzie. Natomiast Chrystus – przeciwnie: złożył raz na zawsze 
jedną ofiarę za grzechy i tą ofiarą udoskonalił na wieki tych, któ-

rzy są uświęceni. 
Pierwsze Przymierze było niedoskonałe, bo było przymie-

rzem z jednym narodem, poprzez ciało. Drugie Przymierze jest 
doskonałe, gdyż zawiera je Bóg w Duchu z tymi, którzy mają 
otwarte serca. O nich mówi Pan (Hbr 10,11-18): Dając prawa 
moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich 
oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. 

O istocie i sile tego nowego prawa mówi Ewangelia (Mk 4,1-
20). W przypowieści o siewcy bardzo istotną sprawa jest zwró-
cenie uwagi na glebę czyli na otwartość ludzkiego serca. Siewca, 
Bóg, sieje słowo życia, ale ono pada na różną glebę, na różne 
serca. Jedne padły na drogę, drugie na miejsca skaliste, inne mię-
dzy ciernie. One nie wydały owocu. Natomiast te, które padły 
na ziemię żyzną wzeszły, wyrosły i wydały plon. Ale żeby ktoś 
nie myślał, że jest dobrą glebą sam w sobie, Chrystus powiedział 
również: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i prze-
znaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili. To że jesteśmy 
dobrą glebą, (jeżeli nią jesteśmy), to nie jest nasza zasługa; to Bóg 
wybiera, Bóg obdarza i Bóg prowadzi. 

Jeżeli myślisz, że jesteś dobrą glebą, to najpierw podziękuj 
Bogu z ten dar.

29 stycznia – Czwartek
WZAJEMNA TROSKA O SIEBIE WYPŁYWA Z WIARY I 

CZYSTEGO SUMIENIA

Pierwsze czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 10,19-25) 
kontynuuje temat pośrednictwa Jezusa, wzywając również do 
wytrwania. Autor pisze: Mamy pewność, iż wejdziemy do Miej-
sca Świętego przez Krew Jezusa. Przypomina, żebyśmy przystą-
pili do Boga z sercem czystym, z sercem prawym, z wiarą pewną, 
oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego. Zachęca 
również do wzajemnej troski i wzajemnego wspomagania się, 
szczególnie przez wspólne zebrania, które budują. 

Z kolei Jezus w Ewangelii (Mk 4,21-25) w przypowieści o 
świetle nakazuje tym, którzy są Mu wierni, którzy do Niego na-
leżą, być jak światło, którego nie kładzie się pod korcem czy pod 
łóżkiem, ale na świeczniku, aby oświecało i wszystko co ważne 
ukazywało w świetle. Jest ważne nasze postępowanie, bo jak 
postępujemy z innymi, tak inni postępują z nami. A im więcej 
dajemy, tym więcej otrzymujemy. Bo kto ma, temu będzie dane, a 
kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. 

Bądźmy światłem dla innych, a ubogaci nas Pan

30 stycznia – Piątek
NIE PRÓBUJMY TU ZROZUMIEĆ KRÓLESTWA BOŻE-

GO, NIE LEKCEWAŻMY JEGO POZORNEJ SŁABOŚCI

W Ewangelii z piątku (Mk 4,26-34) są dwa porównania Kró-
lestwa Bożego mające na celu ułatwienie nam zrozumienia jego 
istoty. Chrystus porównuje Królestwo Boże do ziarna zasianego 
w ziemię, które rośnie samo; ten kto zasiał, nie wie, w jaki sposób 
to się dzieje. Potem ziarno wydaje źdźbło, kłos, ziarno w kłosie. 
Drugie porównanie dotyczy ziarnka gorczycy, które jest naj-
mniejszym ze wszystkich nasion, a gdy wyrasta staje się wielkie, 
wypuszcza gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego 
cieniu.

Pierwsze porównanie mówi o tym, że Ewangelia, która zasia-
na jest w ludzkich sercach ma moc wzrostu; moc, której nikt nie 
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jest w stanie powstrzymać, ani do końca zrozumieć. Natomiast 
drugie porównanie mówi o tym, że pozornie niewielki zasiew 
przynosi z czasem wielkie dzieło Boże, które swym zasięgiem 
obejmie cały świat i który przemieści doczesność w wieczność. 

W pierwszym czytaniu (Hbr 10,32-39) autor konkluduje, 
że wiara podtrzymuje wytrwałość. Ta wytrwałość pozwoliła 
chrześcijanom wytrwać w doświadczeniach, prześladowaniach, 
w męczeństwach. Bo sprawiedliwy żyć z wiary będzie. 

To wiara podtrzymuje wytrwałość i jest fundamentem przy-
szłego życia, 

31 stycznia - Sobota
CHRYSTUS OKAZUJĄCY SWĄ BOSKĄ MOC, JEST PO-

RĘKĄ NASZEGO ZBAWIENIA

W Ewangelii z soboty mowa jest o tym, jak Jezus ucisza burzę 
(Mk 4,35-41). Po całym dniu nauczania, wieczorem przeprawiali 

Ksiądz katecheta w związku ze zbliżającym się 
tygodniem ekumenicznym poprosił uczniów z 
klasy III Szkoły Podstawowej aby narysowali 
co to jest ekumenizm. Oczywiście przedstawił 
im wcześniej jego ideę; że jest to zjednoczenie 

chrześcijan, tych wszystkich, którzy wierzą w Pana Jezusa, który 
powiedział: Abyście stanowili jedno!. 

Dzieci bardzo różnie podeszły do tego tematu. Spośród tych 
wszystkich interpretacji ksiądz katecheta wybrał jedną. Na ry-
sunku była grupa dzieci różnych ras, w różnym wieku; dzieci 
pochodzących z różnych kontynentów. Wszyscy oni trzymali nad 
swymi głowami transparent z napisem: „Kochamy Jezusa!”. 

Podobne zadanie, przedstawienia na rysunku ekumenizmu, 
zostało postawione przed uczniami trzeciej klasy gimnazjum. 
Oni również przedstawili wiele ciekawych rozwiązań. Bądź 
przedstawiali razem dostojników kościelnych i innych przywód-
ców religijnych, czy też jakieś dzieła wspólnotowe dokonywane z 
tej okazji. Ksiądz znowu wybrał jeden rysunek. Przedstawiał on 
kilka grup młodzieży trzymających planszę z napisem: Chrystus 
naszym Panem. 

Opierając się na tych pracach, w niedzielę kończącą tydzień 
ekumeniczny powiedział kazanie, w którym uwzględnił to, co zo-
stało narysowane, akcentując zdrową intuicję dzieci i młodzieży. 
Zauważył, że w ich odpowiedziach kryje się istota ekumenizmu. 
Polega on bowiem nie tylko na tym, żeby się ludzie ze sobą zjed-
noczyli – bo tak wypada, bo trzeba żyć w przyjaźni, trzeba żyć w 
miłości, wzajemnie się wspomagając, bo rozbicie chrześcijan nie 
jest dobrym, budującym przykładem – ale przede wszystkim na 
obecności w ich życiu Chrystusa. Istota ekumenizmu kryje się 
w obecności Chrystusa na świecie. Można do tego dojść, opiera-
jąc się na słowach Chrystusa, który powiedział między innymi: 
Przyszedłem, by ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, 
aby on zapłonął! Albo: Czego nie uczyniliście jednemu z tych 

się na drugą stronę jeziora. Nagle zerwał się gwałtowny wicher, 
Jezus zaś spał. Przerażeni uczniowie zbudzili Go, mówiąc: Na-
uczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozka-
zał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! I wszystko się 
uspokoiło. 

Pokazał Chrystus swoją moc. Właśnie wiara, która płynie z 
poznania mocy Chrystusa, jest poręką dóbr, których się spodzie-
wamy. Tak jest w pierwszym czytaniu z Listu do Hebrajczyków 
(Hbr 11,1-2.8-19), w którym to urywku przypomina autor wiarę 
Abrahama i żony jego Sary, którzy poprowadzeni tą wiarą odno-
szącą się do przyszłych pokoleń, stali się również fundamentem 
naszej wiary. To moc Boga, który jest ponad wszystkim daje rów-
nież moc ludzkim sercom, aby w wierze i nadziei osiągnęli to, co 
Bóg obiecał. 

 
Nasi poprzednicy w wierze, którym przewodzi Abraham, są 

nauczycielami i świadkami

najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. Albo: Nastanie jeden 
pasterz i jedna owczarnia. W modlitwie arcykapłańskiej modlił 
się Chrystus, aby stanowili jedno. 

Podając także inne cytaty – jak np. słowa św. Jana Apostoła: 
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na 
świat przychodzącego... – wykazał, że głównym powodem eku-
menizmu nie jest nasza ludzka wspólnota, nasza ludzka jedność, 
ale wydobycie z każdego człowieka obecnego w nim Chrystusa i 
posłanego przez Chrystusa do człowieka Ducha Świętego. 

Bo nie jest do pomyślenia i nie jest możliwe, aby Chrystus 
obecny w zwalczających się członkach swojego Mistycznego Ciała 
był rozdzielony. Nie do pomyślenia też jest, aby to światło i ogień 
miłości rzucony wśród ludzi nie tworzył jedności, nie tworzył 
wielkiego ogniska, w którym rodzi się nowe życie; nie tworzył 
jednego, wspólnego domu. Chrystus nie może być rozdzielony. 
I ekumenizm ma na celu przede wszystkim to, by „pozbierać” 
tę rozsianą obecność Chrystusa wśród różnych ludzi i złączyć w 
jedno, aby wszyscy ochrzczeni w tej nowej rzeczywistości znaleź-
li sens wiary, zobaczyli siłę nadziei i moc miłości. 

Ta obecność Chrystusa jest nie tylko w ochrzczonych, ale i w 
każdym człowieku – bo za wszystkich Chrystus umarł. Zatem 
ekumenizm jest tylko wstępem do tego, aby odnaleźć rozsiane po 
całym świecie ognie Ducha Świętego wydobyć z serc, dusz ludz-
kich żywą obecność Chrystusa w różnych sposobach działania 
i zjednoczyć. Bo Chrystus nie może być rozdzielony. Bo Duch 
Święty musi rozpalić całą ludzkość. Dopiero w tym ogniu, w tej 
obecności, w tej mocy ma sens nasze zjednoczenie. W przeciw-
nym razie ekumenizm byłby jak wiele innych ludzkich stowa-
rzyszeń i prób zjednoczenia – zaledwie dziełem doczesnym, nie 
wtopionym w wieczność. 

 Ks. Henryk Młynarczyk 

JAK NARYSOWAĆ EKUMENIZM


