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PIERWSZE CZYTANIE   Job 7, 1-4. 6-7 
Job przemówił w następujący sposób:
«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on 
dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robot-
nik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono 
mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: „Kiedyż zaświta i wstanę?” Lecz noc 
wiecznością się staje i boleść mną targa do zmroku. Czas leci jak 
tkackie czółenko i przemija bez nadziei. Wspomnij, że dni me jak 
powiew. Ponownie oko me szczęścia nic zazna».

DRUGIE CZYTANIE   1 Kor 9, 16-19. 22-23 
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świa-
dom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii.
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli dzia-
łam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż 
przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żad-
nej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia.
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszyst-
kich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych 
stałem się jak słaby, aby pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla 
wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko 
zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

EWANGELIA   Mk 1, 29-39 
Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do 
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorącz-
ce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za 
rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. 
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych 
duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z 
towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię 
szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsied-
nich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem». 
I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając 
złe duchy.
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1. 10.01.2015 r., godz. 14:30 – w Bazylice OO. Franciszkanów 
w Krakowie - Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej wspólnie z 
Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakow-
skiej i Grupami Apostolskimi.

2. 13 - 15  marca 2015 r. - Rekolekcje Rady DIAK.  Zakopane 
– Księżówka.

3. 21.03.2015 r.  - Walne Zebranie Rady DIAK.  POAK 2  przy   
parafi i Najświętszej Rodziny, Kraków - Nowy Bieżanów, ul Alek-
sandry 1.

4. 22.03.2015 r. – Droga Krzyżowa Akcji Katolickiej w Kopal-
ni Soli w Wieliczce.

5. 2.04.2015 r. Rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

6. 27.04.2015 r. - Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II.

7. 03.05.2015 r. - Uroczystość NMP Królowej Polski  3 maja.  

8. 09.05.2015 r. Msza św. i czuwanie modlitewne Akcji Kato-
lickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji nienaro-
dzonych dzieci – możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka 
poczętego.

9. 10 maja 2015 r.  - Uroczystość św. Stanisława BM – udział 
AK w procesji   z Wawelu na Skałkę.  

10. 08.06.2015 r. - Święto św. Jadwigi Królowej - patronki Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.  

11. 20.06.2015 r. - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolic-
kiej w Polsce na Jasną Górę. 

12. 27.06.2015  r.(sobota)  Pielgrzymka AK , KSM i Czcicieli 
św. Jadwigi Królowej  do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w 
Krakowie Nowym Bieżanowie. 

13. 06(13).09.2015 r. -  Archidiecezjalna Pielgrzymka Rodzin 
do Kalwarii Zebrzydowskiej.

14. 17 – 20.09.2015 r. – II Ogólnopolski Kongres Akcji Kato-
lickiej w Krakowie.

KALENDARIUM
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2015

15. 20.09.2015 r. – Podwyższenie Krzyża Świętego, Kraków 
– Mogiła NH.

16. 10.10.2015 r. – VII Pielgrzymka Różańcowa z Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach do Sanktuarium św. 
Jana Pawła II.

17.  11.10.2015 r. - Dzień Papieski.

18. 22.10.2015 r. – Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła 
II. 

19. 24.10.2015 r.  – Szkolenie formacyjne – konferencja, POAK 
23 przy parafi i bł. Anieli Salawy w Krakowie,  ul. Kijowska 29.

20. 06-7.11.2015 r. XIII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycz-
nej i  VI Ogólnopolski Festiwal  Pieśni Patriotycznej.

21. 11.11.2015 r.  - Narodowe Święto Niepodległości. 

22. 22.11.2015 r. - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
- Święto Patronalne AK  i  KSM.   Katedra Wawelska o godz. 10:
00; Uroczysta akademia. Świętowanie w parafi ach.

23. 05.12.2015 r.  Walne zebranie Rady DIAK.  POAK  14 przy 
parafi i św. Brata Alberta w Krakowie, os. Dywizjonu 303 nr 63.

Zachęca się asystentów i prezesów AK do organizowania 
Dni Skupienia, w porozumieniu z właściwym dla danego rejonu 
członkiem Zarządu DIAK ,(z soboty na niedzielę lub w sobotę, 
w miejscach dostosowanych do takich spotkań) dla członków 
i sympatyków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży  z poszczególnych rejonów (można łączyć sąsiednie 
rejony dla zapewnienia odpowiedniej frekwencji). Każdy członek 
Akcji Katolickiej powinien przynajmniej raz w roku uczestniczyć 
w takich dniach formacyjnych.

Przyjęte uchwałą Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji Krakowskiej dn. 06.12.2014 r. 



8 lutego 20154  58 lutego 2015

Rubryka dla dzieci

Czasem -widzimy w swoim otoczeniu dzieci lub dorosłych 
dotkniętych jakimś kalectwem, nieuleczalną chorobą lub in nym 
nieszczęściem. Często trzymają się oni z dala od innych, wstydzą 
się swojej choroby, są nieśmiali i smutni. Oczywiście nie jest to 
regułą, bo spotykamy także ludzi chorych, którzy pomimo swego 
kalectwa są radośni i szczęśliwi. Dlaczego tak się dzieje? Skąd 
taka różnica w zachowaniu?

Rozważmy wspólnie, jaki wpływ na innych, zwłaszcza ludzi 
nieszczęśliwych, ma miłość, dobroć i ofi arna służba.

Człowiek, o którym dziś Warn opo wiem, urodził się w Belgii 
w ubiegłym wie ku. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Jego rodzice 
byli bardzo religijni, dlatego niko go nie dziwi fakt, że spośród 
ośmiorga dzieci czworo poświęciło życie Panu Bogu - dwie córki 
zostały siostrami zakonnymi a dwaj synowie księżmi.

Józef już od najmłodszych lat miał bardzo wrażliwe serce. Od 
zawsze marzył, aby  poświęcić życie Panu Bogu i ludziom potrze-
bującym pomocy. Jego pragnienie speł niło się. Po ukończeniu 
szkoły ekonomicz nej, w wieku 19 lat, wstąpił do Zgromadze nia 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Louvain i przybrał imię Da-
mian. W 1860 r. złożył śluby zakonne, a trzy lata później wy jechał 
na misje na Hawaje.

O. Damian pełnił tam różne odpowie dzialne funkcje, wkła-
dając w nie całe swoje i serce. Szczególną troską objął ludzi ubo-
gich i pokrzywdzonych przez los. Kiedy tyl ko zrodziła się potrze-
ba objęcia apostol stwa wśród trędowatych na wyspie Molokai, o. 
Damian natychmiast zgłosił się na ochotnika. Poprosił biskupa o 
posłanie go tam na zawsze.

Wyspa Molokai, jego nowa ojczyzna, była miejscem, gdzie 
rząd przymusowo umiesz czał wszystkich chorych na trąd. Z tego 
po wodu nazwano ją piekielną wyspą. Ludziom zapewniano jedy-
nie minimum warunków do życia, tzn. żywność i ubranie. Nie 
pomyślano już o lekach czy opiece lekarskiej. Aż trudno wyobra-
zić sobie los ludzi bez rąk, bez nóg, z okaleczeniami na twarzach, 
od których zdrowi odwracali się z odrazą i strachem. Dlatego 
decyzja o. Damiana była dla innych niezrozumiała.

Misjonarz zastał na wyspie około 600 chorych, do których 
przywiązał się tak, jak pasterz do swych owieczek. Nie wyobrażał 
sobie, że mógłby ich kiedykolwiek opuścić. Niósł im duchowe 
wsparcie, ale służył rów nież opieką medyczną - opatrywał rany, 
zmieniał bandaże, mył, ubierał, a dla zmar łych kopał groby. Jako 
kapłan dbał o ich du sze. Chorzy, odrzuceni przez ludzi, czuli się 
także opuszczeni przez Boga. O. Da mian uczył ich najpierw mo-
dlitw, a potem razem z nimi się modlił. Powoli prowadził  ich do 
Boga. Z czasem stał się dla nich żywym znakiem Bożej obecności. 
Dzięki jego oddanej służbie powracał uśmiech na ich okaleczone 
twarze. Chorzy nabierali nowej nadziei, byli bardziej szczęśliwi w 
środowi sku, gdzie zaczęła kwitnąć wzajemna po moc i chrześci-
jańska miłość.

Po 12 latach bohaterskiej służby o. Da mian zaraził się trądem. 
Dalej jednak pra cował, choć miał już teraz do pomocy dwóch 
księży i dwóch pomocników świec kich. Niestety, choroba - wów-
czas nieule czalna - postępowała nieubłaganie. Wkrótce całe jego 
ciało pokryte było ranami. Stał  się trędowatym wśród trędowa-
tych.

W tym czasie z wielu stron świata zaczę ła nadchodzić różnego 
rodzaju pomoc. Lu dzie ofi arowywali pieniądze i kosztowności. 
Organizowali zbiórki leków i odzieży, ale przede wszystkim 
otwierali serca dla opuszczonych i chorych braci. Przykład ży cia 
o. Damiana uwrażliwił świat na ich los. Udowodnił, że takich 
ludzi nie tylko moż na, ale należy kochać, bo przecież sam Pan 
Jezus powiedział: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich 
najmniejszych braci, Mnieście uczynili.

O. Damian zmarł w wieku 49 lat, po 15 latach ofi arnej służby 
trędowatym. W tak krótkim czasie przemienił - mocą czerpaną 
z Eucharystii i ofi arą z własnego życia - tę piekielną wyspę na 
Pacyfi ku w niebo.

RS. Poszukajcie w swoim otoczeniu lu dzi smutnych, samot-
nych i chorych. Może Wasza dobroć i miłość odmieni ich los i 
przywróci im utracony uśmiech?

S. Anna Miśkowiec FMM

Święci 

Cierpienie 
najmłodszych

W Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego, w 
liturgiczne wspo mnienie Najświętszej Maryi Panny z Lo urdes, 
pochylmy się nad cierpieniem naj-miodszych.

Niektóre matę istoty ludzkie noszą na ciele znamiona chorób 
powodu jących kalectwo, inne zmagają się z chorobami do dzisiaj 
nieuleczalny mi pomimo postępu medycyny w tej dziedzinie. Są 
także dzieci poranio ne na ciele i na duszy w wyniku kon fl iktów i 
wojen, jak też niewinne ofi a ry nienawiści bezmyślnych doro słych. 
Są „dzieci ulicy”, pozbawione rodzinnego ciepła i pozostawione 
samym sobie, oraz nieletni, zhańbie ni przez podłych ludzi, któ-
rzy do puszczając się gwałtu na ich niewin ności, powodują u nich 
urazy psy chiczne, którymi naznaczone będą do końca życia. Nie 
możemy też za pominać o niezliczonej ilości dzieci umierających 
z pragnienia, głodu, z powodu braku opieki lekarskiej, a także o 
małych wygnańcach uchodźcach, którzy wraz z rodzica mi opu-
ścili rodzinną ziemię w poszu kiwaniu lepszych warunków życia. 
Niemy krzyk bólu wszystkich tych dzieci porusza nasze sumienia 
jako ludzi i jako wierzących.

Biorąc przykład z Miłosiernego Samarytanina, należy po-
chylić się nad osobami tak ciężko doświad czonymi i je wspierać, 
okazując kon kretną solidarność. Codzienne po święcenie i nie-
ustające angażowanie się w służbę chorym dzieciom stano wią 
wymowne świadectwo umiłowa nia ludzkiego życia, w szczegól-
ności życia tych, którzy są słabi i we wszystkim całkowicie zależni 
od in nych. Należy bowiem z całą mocą potwierdzić absolutną 
i najwyższą godność każdego ludzkiego życia. Mimo upływu 
czasu nie zmienia się nauczanie Kościoła, który nieprzer wanie 
głosi, że życie ludzkie jest piękne i powinno być przeżyte w peł-
ni, również wtedy, gdy jest słabe i spowite tajemnicą cierpienia. 
Po winniśmy kierować nasze spojrzenie na Jezusa ukrzyżowane-
go. Umiera jąc na krzyżu, zechciał On podzielić cierpienie całej 
ludzkości. W Jego cierpieniu w imię miłości dostrzega my najdo-
skonalsze współuczestni czenie w cierpieniach chorych dzieci i ich 
rodziców.

Fragmenty Orędzia Ojca Świętego
 na XVII Światowy Dzień Chorego 2009
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1. Dok¹d uda³ siê Jezus po 
wyjœciu z synagogi? 

2. Na co cierpia³a teœciowa 
Szymona? 

3. Gdzie Pan Jezus uda³ 
siê na modlitwê? 

Lekarzowi

Jest pewne zacisze, przedziwny przybytek 
Pod zwykłym szpitala imieniem, 
Gdzie w cieniu serc prostych i Bogu oddanych 
Przygasa żar bólu, cierpienia.

W szpitalu tym - niczym kwiat rzadki paproci 
Rozbłyska światełko nieznane: 
Wesele i dobroć, współczucie i miłość 
Bandażem się kładzie na rany...

Tu serce lekarza dla chorych otwarte
Jak dłonie Chrystusa nad światem.
Dla smutnych, płaczących, cierpieniem złamanych
Pan doktor chce zawsze być bratem.

Uśmiechem się schyla nad ludzką niedolą, 
W uśmiechu jej kolec prostuje. 
Ofiarą i pracą odsuwa zwid śmierci, 
A sercem - jak Jezus - miłuje.

Dzień każdy - to kara mozolnie pisana
Zmęczeniem i trudem nad siły. 
Lecz z góry nad oczy najlepsze 
Chrystusa Blask łaski, zwycięstwa rzuciły.

Bo czego się dotknie nasz doktor – Bóg sprawia, 
Że wraca do życia - syn wolny światłości i prawdy 
Do Boga i ludzi się śmieje.

Wanda Łakowicz



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

 78 lutego 2015

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

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

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

Tak określił na nowennie ks. infułat Jakub Gil prze-
możnego Patrona Karmelu, ale i całego Kościoła – św. 
Józefa. W swoim kazaniu nawiązał też do obchodzone-
go w tym dniu – 21 stycznia – dnia babci oraz dziadka. 
Poniżej zamieszczamy fragment tego słowa z pierwsze-
go dnia nowenny do św. Józefa. 

Moi drodzy, dzisiaj – 21 stycznia – obchodzimy Dzień Babci, 
jutro Dzień Dziadka. Dlatego na tym nabożeństwie ku czci św. Jó-
zefa ogarniam modlitwą wszystkie babcie i wszystkich dziadków. 
Czynię to tym chętniej, że sam jestem w wieku dziadka i te sprawy 
są mi bardzo bliskie; sprawy dzidka, sprawy babci, ich stan. Kiedy 
myślę o tym wieku, zastanawiam się nad tym, dlaczego wnuki tak 
bardzo kochają swoje babcie i swoich dziadków. Myślę, że jest tak 
między innymi dlatego, że mają dla nich czas; bo ta miłość jest 
spokojna i cierpliwa. Cierpliwa miłość babci, dziadka do wnu-
ków... Rodzice z reguły są zabiegani; mają na głowie wiele spraw i 
wszystko chcą robić szybko, a dziadkowie z cierpliwością zdoby-
wają serca wnuków. 

Kiedy mówię o cierpliwości, chcę dziś mocno podkreślić 
właśnie tę cechę świętego Józefa. Był mężem bardzo cierpliwym, 
rozważnym. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że zanim powziął 
tę myśl, by oddalić od siebie Maryję, długo rozważał, co ma zrobić, 

jak postępować w tej sytuacji, kiedy ma doświadczenie, że to nie 
jest jego dziecko. Jednocześnie był zaś przekonany o nieskazitel-
nym życiu Najświętszej Maryi. Zastanawiał się, co ma robić... I 
rozważał. I czekał, w duszy bardzo cierpiąc. Czekał cierpliwie i 
rozważał. Czekał do momentu, aż Bóg powie mu o tej tajemnicy 
Dziecka poczętego w łonie Matki Najświętszej, powie mu do-
kładnie... Cierpliwa postawa świętego Józefa, rozważna... To nie 
był człowiek w gorącej wodzie kąpany. Rozważał...

Moi kochani, nieraz myślę o tym, jak bardzo w małżeństwie, 
w rodzinie, w życiu człowieka potrzebna jest rozwaga. Nie szyb-
kie działanie, nie gwałtowne, nie nerwowe. Zatrzymaj się na 
chwilę! Pomyśl! Nie reaguj od razu... Nieraz myślę o ile mniej 
byłoby zranień człowieka w małżeństwie, w rodzinie, gdyby tak 
współmałżonek, dziecko, rodzic zastanowił się i najpierw roz-
ważył, a dopiero potem reagował. Tymczasem w naszym życiu 
znacznie częściej występują szybkie reakcje, które niepotrzebnie 
ranią bliskich, niszczą miłość, przywiązanie, serdeczność. I te 
rany na skutek tych złych słów, tych szybkich reakcji, niejedno-
krotnie doprowadzają do kryzysów małżeńskich, rodzinnych. A 
gdyby się tak zastanowił? A gdyby tak od razu mi powiedział? A 
gdyby tak posłuchał drugiej strony i porozmawiał spokojnie?

Moi kochani, w Ewangelii wielokrotnie jest powtarzane o 
postawach rozwagi. Pamiętamy tę przypowieść o tym, który był 

Był mężem cierpliwym 



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

8 lutego 20158 

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

 98 lutego 2015

człowiekiem postawionym nad służbą, by nią zarządzać. I donie-
siono panu, że on roztrwania majątek, zamiast go strzec. Donie-
siono, że on nie jest uczciwym rządcą. I wówczas ten nieuczciwy 
urzędnik zaczął się zastanawiać. Ewangelia mówi: I począł się 
zastanawiać, co ma robić. Pamiętamy, jak ten urzędnik zwołuje 
dłużników pana i fałszuje dokumentację długów, zaniżając je. W 
ten sposób znalazł przyjaciół. Kiedy go Pan wyrzucił z pracy, miał 
przyjaciół. Zawdzięczał to swemu rozważnemu zachowaniu. 

Ewangelia bardzo mocno podkreśla, że Jezus Chrystus nigdy 
nie działał pochopnie, ale często długo zastanawiał się, medy-
tował. Pamiętamy zdarzenie z kobietą cudzołożną, którą przy-
prowadzili faryzeusze do Chrystusa, by Ten skazał ją na uka-

mienowanie, bo tak nakazywało prawo. Żydzi kobiety złapane 
na cudzołóstwie skazywali na śmierć... Tymczasem wystawiony 
na próbę Chrystus, Jezus miłosierny a zarazem przestrzegający 
prawa, zastanawia się... W końcu mówi: Ona jest winna, ale kto 
z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień... Bezczelni byli 
ci oskarżyciele; zaczęli już nawet zbierać kamienie... A co robi 
Jezus? Zastanawia się, pisze palcem na piasku. Mówią bibliści, 
że wypisywał ich grzechy... I oni wówczas zaczęli się wycofywać. 
Pan Jezus powie do tej cudzołożnej kobiety: Nikt ciebie nie potę-
pił? Ja cię też nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Rozwaga Pana 
Jezusa była ogromna... 

Cdn. 

Głos Papieża: (nagranie – Częstochowa 4.06.1979): „Cała 
służba zdrowia, cały ten zastęp ludzi, który może nie zawsze 
świadom jest tego, że wciela w sposób szczególny powołanie 
ewangeliczne, bo przecież Chrystus powiedział: „Byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie”, a kiedy pytali Go: „Kiedyśmy to uczy-
nili?”, odpowiedział: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych - z tych przykutych do łoża boleści, do 
inwalidzkiego wózka - Mnieście uczynili”. Niech będą błogosła-
wione ręce, niech będą błogosławione umysły i serca wszystkich, 
którzy służą chorym”.

Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”. 

Błogosławieni, którzy służą chorym
Prowadzący: Za kilka dni, we wspomnienie Matki Bożej z 

Lourdes, będziemy obchodzić kolejny Światowy Dzień Chorego. 
Dlatego w dzisiejszy wieczór chcemy rozważyć słowa św. Jana 
Pawła, które skierował pod adresem służby zdrowia. Ojciec 
Święty wyraża wielki szacunek i wdzięczność wobec wszyst-
kich, którzy służbę zdrowia podjęli jako swe życiowe powołanie. 
Wypowiada piękne słowa, które są tak bliskie ewangelicznemu 
błogosławieństwu ludzi miłosiernych - błogosławieństwu, które 
papież Franciszek polecił rozważać podczas przygotowań do 
Światowych Dni Młodzieży w Polsce - „niech będą błogosławio-

WIECZÓR JANA PAWŁA II
Spotkanie w rodzinach i kościołach

luty 2015 
116
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ne ręce, niech będą błogosławione umysły i serca wszystkich, 
którzy służą chorym”. 

Wszyscy: Odmawiają „Pod Twoją obronę” i śpiewają pieśń, 
np. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla Miłości lub Ubi 
Caritas et amor.

Jan Paweł II - Nauczyciel prawdy
Lektor: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Gdy wszedł do 

Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Pa-
nie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł 
mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Pa-
nie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz 
tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam 
władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; dru-
giemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi. Gdy 
Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: 
Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak 
wielkiej wiary. (…) Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się 
stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdro-
wie”. (Mt 8,5-10.13)

Prowadzący: Ojciec Święty odczytując tę Ewangelię wzywa 
wszystkich - wszystkich! - do tego, by być przy człowieku cier-
piącym. Nawet jeśli nie umiemy mu pomóc, to ważna jest sama 
obecność przy nim. Kto jest tym cierpiącym w naszym życiu, 
komu dziś powinniśmy okazać taką solidarność? A jeśli sami 
borykamy się z chorobą i cierpieniem, to czy dostrzegamy ludzi, 
którzy starają się nam przynieść ulgę, okazują nam serce - czy 
potrafimy być wdzięczni?

Lektor: Z przemówienia podczas Liturgii Słowa (Gdańsk, 
12 czerwca 1987 – nagranie): „Oto Chrystus wezwany do łoża 
chorego. „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo 
cierpi”. „Przyjdę i uzdrowię go”. Jest to wydarzenie - jedno z 
wielu, cała Ewangelia pełna jest podobnych wydarzeń. Chrystus 
wzywany do chorych. Chrystus wzywany przez chorych. Chry-
stus na posłudze ludzi cierpiących. Słowa Pisma Świętego, jakie 
czytamy przy okazji dzisiejszego spotkania, są skierowane do nas 
wszystkich i do każdego z nas, wówczas, gdy stajemy oko w oko z 
cierpieniem drugiego człowieka, naszego brata czy siostry. Wciąż 
jesteśmy wzywani. Wszyscy, poniekąd wszyscy jesteśmy wzy-
wani - chociaż każdy w inny sposób. Wezwanie - zaproszenie, 
jakie ewangeliczny setnik skierował do Chrystusa, nieustannie 
się powtarza. Na różnych miejscach cierpi człowiek, czasem 
„bardzo cierpi”. I woła drugiego człowieka. Potrzebuje jego 
obecności. Kiedy więc ktokolwiek z nas, drodzy bracia i siostry, 
gdziekolwiek na tej polskiej ziemi, jest wezwany ludzkim cierpie-
niem, niech mu stanie przed oczyma to wydarzenie z Ewangelii. 
I Chrystus, który mówi do setnika: „Przyjdę i uzdrowię go”. 
Nieraz onieśmiela nas to, że nie możemy „uzdrowić”, że nie mo-
żemy nic pomóc. Przezwyciężajmy to onieśmielenie. Ważne jest, 
żeby przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może nawet 
bardziej jeszcze niż uzdrowienia, potrzebuje on człowieka, ludz-
kiego serca, ludzkiej solidarności”.

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. To przy-
kazanie Ja dziś daję wam lub Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty 
Panie.

Lektor: (nagranie – cd.): „Wydarzenie ewangeliczne w sposób 
szczególny odnosi się do was wszystkich, którzy swój zawód, swe 
powołanie życiowe, związaliście z ludzkim cierpieniem. Do was, 
lekarze. Do was, farmaceuci. Do was, pielęgniarki, laborantki, 
rehabilitantki. Do was - wszyscy, o których mówi nazwa „służba 
zdrowia”. Wy przede wszystkim, drodzy bracia i siostry, winni-

ście mieć przed oczyma Chrystusa wezwanego do sparaliżowane-
go sługi setnika - Chrystusa, który mówi: „Przyjdę”. To również i 
wasza odpowiedź: „Przyjdę... uczynię, co będę mógł, dla twojego 
zdrowia...”. (…) Zawsze żywiłem i nadal żywię głęboką cześć dla 
tego powołania, które tak bardzo zdaje się zakorzenione w Ewan-
gelii, a równocześnie w całej humanitarnej tradycji ludzkości, 
również przedchrześcijańskiej i pozachrześcijańskiej. Chrystus, 
który mówi: „Przyjdę... uzdrowię”. I każdy z was, który winien 
mówić i mówi: „Przyjdę, uczynię wszystko, na co mnie stać, dla 
twojego zdrowia”. „Uczynię wszystko” - czyli będę miał wolę, go-
towość, a także radość z niesienia pomocy cierpiącemu, z owego 
„zatrzymania się przy cierpieniu człowieka”, z owej wrażliwości, 
wzruszenia i przejęcia się cudzym cierpieniem i „samarytańskie-
go daru z siebie samego”, tak bardzo potrzebnego człowiekowi 
choremu”.

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Bożą mi-
łość w sercu mym dzisiaj mam.

Lektor: (nagranie – cd.): „Trzeba podtrzymywać za wszelką 
cenę piękną polską tradycję: działalność lekarza czy pielęgniar-
ki traktowana nie tylko jako zawód, ale także - a może przede 
wszystkim - jako powołanie. Opieka nad ludźmi niesprawnymi 
i starymi, opieka nad ludźmi chorymi psychicznie - te dziedziny 
są bardziej niż jakakolwiek dziedzina życia społecznego mier-
nikiem kultury społeczeństwa i państwa. Wczuwając się w ten 
niełatwy dzień powszedni pracowników służby zdrowia, „myślę 
o wszystkich ludziach, którzy swą wiedzą i umiejętnością oddają 
wielorakie przysługi cierpiącym bliźnim” - i pragnę, w imieniu 
Kościoła, złożyć pod ich adresem wyrazy głębokiego uznania i 
wdzięczności”.

Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Pan jest 
mocą swojego ludu lub Dzielmy się wiarą jak chlebem.

Jan Paweł II - Orędownik u Boga
Prowadzący: Ojciec Święty Jan Paweł II prosił, by posługiwa-

nie chorym i cierpiącym było „głośnym wezwaniem całej naszej 
Ojczyzny, całego Kościoła w Polsce”, żeby było „wołaniem o 
obecności Chrystusa”, ponieważ w każdym chorym, cierpiącym 
człowieku Chrystus jest obecny w bardzo szczególny sposób. 
Litanią do św. Jana Pawła II módlmy się, byśmy umieli odpo-
wiedzieć na ten apel. By cała służba zdrowia, ale też każdy z nas 
na miarę swych możliwości dostrzegał tę obecność Chrystusa 
i odpowiadał na nią czynem - konkretną pomocą, przysługą, 
bliskością.

Litania do św. Jana Pawła II.
Prowadzący: Módlmy się do Ducha Świętego, prosząc o siłę i 

wrażliwość serca potrzebną do tego, by dostrzegać potrzeby ludzi 
cierpiących, kompetentnie im pomagać, przynosić ulgę i pocie-
chę, umacniać nadzieję.

Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.

Lektorzy: 
- Duchu Święty, Boże, przedstawiamy Ci trud lekarzy, pielę-

gniarek, opiekunek, całej służby zdrowia. Błogosław ich pracy, 
wspomagaj swym światłem, dodawaj mocy.

- Duchu Święty, Boże, przedstawiamy Ci cierpienie wszystkie 
osoby chore somatycznie i psychicznie. Postaw przy nich ludzi 
współczujących, życzliwych, ofiarnych. 

- Duchu Święty, Boże, przedstawiamy Ci ból wszystkich ludzi 
chorych na duszy, udręczonych własnym grzechem, nękanych 
przez złe duchy. Poślij do nich kapłanów, otocz ich serdeczną 
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troską Kościoła.
- Duchu Święty, Boże, przedstawiamy Ci boleść wszystkich 

ludzi chorych terminalnie, zwłaszcza tych, którzy utracili na-
dzieję i którzy cierpią pokusy przeciw wierze. Ożyw ich miłość 
do Boga, niech poznają w Jezusie miłosiernego i wszechmocnego 
Zbawcę, niech odczują bliską obecność Bożej Matki. Prowadź ich 
bezpiecznie do Domu Ojca. 

Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Niech 
nas ogarnie, łaska, Panie, Twa lub Zjednoczeni w Duchu, zjedno-
czeni w Nim.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Two-
im Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego czło-
wieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich 
narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych 

ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego prze-
życia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski, 
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę 
wątpiącym, Nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, prze-
baczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej 
miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniają-
cym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko 
Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się 
za nami.

Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzy-
ża i śpiew: Barka lub Abba, Ojcze.

Niniejsze pomoce redagowane są w Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się!”. Adres redakcji: Wydawnictwo: wydawnictwo-
@stanislawbm.pl

Chory – najwierniejszym 
towarzyszem Chrystusa

Podczas wizyty kolędowej nie zawsze jest rodzina w kom-
plecie. Różne przyczyny na to się składają: praca, obowiązkowe 
spotkania, itp. Są tez tacy, którym nie spieszno do spotkania 
z księdzem. Wizyta ta nie jest im na rękę, bo o czym można 
mówić z tajemniczym kapłanem? Tym żarliwej modlę się by 
ich błogosławieństwo Chrystusowe dotknęło i było początkiem 
nawrócenia. 

Jest jednak grupa parafian, która zawsze jest obecna. To 
chorzy. Spotkanie kapłana z nimi jest istotną misją kolędo-
wania. Pan Jezus podczas publicznej działalności zawsze był 
otoczony rzeszą chorych. Mieli nadzieję, że Uzdrowiciel z 
Nazaretu ich wyleczy. Pan Jezus zawsze był do ich dyspozy-
cji. Był niezawodnym ich Przyjacielem. Sam utożsamiał się z 
niedomagającymi: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie, pa-
miętaliście o Mnie. Nie zapomnieliście Mnie, choć choroba 
wyrzuciła Mnie poza nawias życia publicznego.” Zawsze pragnę 
podczas kolędy więcej czasu poświęcić osobie chorej. Słyszę, 
jak różnego rodzaju cierpienia dotykają naszych parafian. W 
różnym wieku. Niedawno jeszcze zajmowali odpowiedzialne 
stanowisko, ludzie się im nisko kłaniali, a teraz złożeni niemo-
cą są uzależnieni od pomocy innych. Choroba ma władzę nad 
każdym człowiekiem. Podczas niej chory zdany jest na łaskę 
Boga i ludzi. Kiedy był zdrowy – nie miał tej świadomości. Żył 
w przeświadczeniu, że sam człowiek jest kowalem swego losu. 
W chorobie doświadcza słabości i zależności. Niejednokrotnie 
samotności. 

Sprawdzianem żywej wiary jest nasze odniesienie do chorych 
leżących w szpitalach, w domach rodzinnych, czy tez w różnego 
rodzaju zakładach leczniczych. Nikt sobie chorowwby nie wybie-
ra. Każdy chciałby być zdrowy, piękny i bogaty. Często powta-
rzamy przy życzeniach „Życzę ci… a najważniejsze to zdrowie.” 
Jestem przekonany, że najważniejsze u człowieka to nie zdrowie, 
ale zbawienie wieczne. Na ziemi jednak zdrowie pomaga normal-
nie funkcjonować. 

Choroba i związane z nim cierpienie jest krzyżem. Często 
patrząc na chorego lub niepełnosprawnego, czy tez rozważając 
swoje cierpienie – myślimy, dlaczego nas spotkało takie nieszczę-
ście? W świetle wiary krzyż jest źródłem łaski. Niewątpliwe jest 
próbą wiary. Jest trudnym jej egzaminem. 

W najbliższą środę jest Światowy Dzień Chorego. Ustanowił 
go nasz Rodak św. Jan Paweł II. Zmagał się z wieloma chorobami. 
Wiele dni spędził w szpitalu. Niejednokrotnie widzieliśmy Go w 
całej ludzkiej bezsilności. Ten Święty Papież, napełniony żywą 
wiarą – ilekroć zwracał się do chorych, mówił do nich „Jesteście 
siłą Kościoła, jesteście Moją siłą!”. 

W tych dniach wyrażamy współczucie naszym chorym para-
fianom. Modlimy się o wasze zdrowie. Z podziwem i szacunkiem 
patrzymy na wielką troskę rodziny o swego chorego. Modlimy 
się, by was siły nie opuszczały. Niech zwątpienie, ani znużenie 
czy też zniechęcenie nie będzie waszym udziałem. Wciąż bądźcie 
ludźmi nadziei.

ks. Infułat

Trudne budowanie
Obserwowałem jak przez trzy dni około 20 pracowników 

przygotowywało naszą bazylikę na koncert bożonarodzeniowy. 
Praca nad nagłośnieniem, oświetleniem, utworzeniem specjal-
nych stanowisk dla kamerzystów telewizyjnych – pochłaniała 

wiele czasu. Z uznaniem patrzyłem i słuchałem jak wielki wy-
siłek wkładają artyści, by jak najlepiej wypaść podczas występu. 
Na udany koncert pracowało wielu ludzi przez kilka dni. To była 
solidarna współpraca wielu organów. Natomiast zlikwidowanie 
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wystroju bazyliki trwało tylko jedną noc. Myślałem wtedy, jak 
trudno tworzyć, a jak łatwo rozbierać. 

To samo przeżywałem, gdy przed dwoma tygodniami oglą-
daliśmy największą szopkę w Panewnikach. Słyszałem tam, że 
przez cały adwent artysta, który wcześniej przygotował odpo-
wiedni plan układa z grupą kleryków figury tworzące misterium 
Bożego Narodzenia. Wiele godzin, w bazylice franciszkańskiej, 
przy głównym ołtarzu spędza wielu ludzi, by pochwalić się wspa-

niałym wynikiem – piękną szopką. Po okresie Bożego Narodze-
nia tę szopkę rozbiorą w ciągu jednego dnia. 

Dobre, piękne dzieło wymaga nakładu wielkich sił – przez 
długi czas. Rozebrać, zburzyć można w krótkim czasie. Może 
to każdy łatwo zrobić. Do budowy trzeba mistrzów. Zniwelować 
może każdy. Nie trzeba głowy i serca, wystarczą silne ręce.

ks. Infułat

W sobotę i niedzielę 31 stycznia i 1 lutego br. odbyło się w 
Domu Rekolekcyjnym na wadowickiej Górce wymowne spotka-
nie kilku absolwentów Niższego Seminarium – Liceum Ogól-
nokształcącego Karmelitów Bosych. Okazją do spotkania była 
wymowna, 40-ta rocznica zakończenia przez nich nauki w Wa-
dowicach i wyjazdu do Poznania, gdzie mieszkając w klasztorze 
karmelitańskim, uczęszczali do państwowego liceum by uzyskać 
państwową maturę – świadectwo dojrzałości; przyklasztorna 
szkoła wadowicka była bowiem pozbawiona praw państwowych 
przez ówczesne władze oświatowe PRL.

Oprócz wspomnień snutych przy stole i podczas spaceru po 
rodzinnym mieście św. Jana Pawła II, podchodzący pod sześć-
dziesiątkę jubilaci, w towarzystwie swoich małżonek zwiedzili 
Muzeum Papieskie, a w kaplicy Domu Rekolekcyjnego na Górce, 
niegdyś kaplicy seminaryjnej, uczestniczyli w Eucharystii, której 
przewodniczył ich rocznikowy kolega – o. Szczepan T. Praśkie-
wicz OCD z wadowickiego klasztoru.

Spotkanie na Karmelu 
po czterdziestu latach
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W czwartek 29 stycznia, w czasie dekanalnego 
spotkania księży z Dekanatu Wadowice – Północ, 
miało miejsce podziękowanie dla Pani Burmistrz Ewy 
Filipiak, Stanisława Kotarby i Zdzisława Szczura, jako 
przedstawicieli odpowiedzialnych w minionym okresie 
za Gminę i papieskie Miasto Wadowice. W czasie tego 
spotkania ksiądz proboszcz Bazyliki i dziekan Dekanatu 
Wadowice-Północ, Stanisław Jaśkowiec powiedział:

Serdecznie witam czcigodnych Księży, pracujących w para-
fiach naszego Dekanatu. Witam Was, drodzy Kapłani, według 
godności i pełnionych funkcji. Gościmy dzisiaj w naszym ka-
płańskim gronie dostojnych 
Gości: Panią mgr Ewę Fili-
piak, długoletnią Burmistrz 
naszego papieskiego miasta, 
a także Panów Stanisława 
Kotarbę i Zdzisława Szczu-
ra. Cieszymy się z Państwa 
obecności. Mieszkańcy 
naszej parafii wraz z nami, 
ich duszpasterzami, wyrazili 
Państwu należną wdzięcz-
ność w Uroczystość Trzech 
Króli, 6 stycznia, podczas 
uroczystej Mszy świętej w 
naszej Bazylice. 

Dzisiaj tak bardzo licznie 
obecni tu księża, również 
pragną podziękować Pań-
stwu za długoletnią, pełną 
życzliwości współpracę z 
naszymi parafiami. Można 
by bardzo długo dziękować, 
dobierając najpiękniejsze 
słowa. Myślę, że najwięcej 
mogliby na ten temat powie-
dzieć Ksiądz infułat i Ksiądz 
Prałat Kałwa, ponieważ są 
tu w Wadowicach najdłużej. 
Sądzę też, że pielgrzymki 
papieży: Jana Pawła II i Be-
nedykta XVI do Wadowic 
są taką swoistą „kropką nad 
i”, a sama kanonizacja była 
jednym wielkim wydarze-
niem mówiącym również o wielkich zasługach Pani Burmistrz i 
życzliwych nam Pracowników Urzędu Miasta.

Dziękujemy zatem Pani Burmistrz za wszystko, czego do-
konała dla naszych wspólnot parafialnych; za to, że mogliśmy 
w naszym życiu kapłańskim spotkać tak serdeczną, miłą i życz-

PODZIĘKOWANIE ZA SŁUŻBĘ DLA 
WADOWIC I OJCZYZNY

liwą nam osobę. Myślę, że jest to też jakiś dar z nieba i tak to 
– my, księża - odczytujemy. A że coś kiedyś skończyć się musi, 
to wszyscy o tym doskonale wiemy; również my księża, którzy 
wciąż posuwamy się w latach, zostając: jedni wikariuszami, inni 
proboszczami, inni emerytami. Tak po prostu wygląda życie, w 
taki sposób zmienia się postać tego świata. Ważne jest, aby coś 
wartościowego po nas zostało; coś, co będzie służyło Kościołowi, 
Ojczyźnie i naszemu Papieskiemu Miastu – Wadowicom. 

Ksiądz dziekan wręczył Pani Burmistrz podpisane przez 
księży z parafii dekanatu podziękowanie.

Wraz z naszymi wspólno-
tami parafialnymi pragniemy 
również wyrazić wdzięczność 
za liczne zasługi dla Pana Sta-
nisława Kotarby i dla Pana Zdzi-
sława, działacza Solidarności i 
Przewodniczącego Rady Miasta 
(oni również otrzymali podobne 
podziękowanie). Proszę, drodzy 
państwo przyjąć życzenia re-
alizacji kolejnych planów i na-
tchnień, które - jak fale - pchają 
statek do przodu. Wierzę, że 
pokierują Państwa do prawdzi-
wych przyjaciół. Szczęść Boże!

Po przemówieniu ks. 
proboszcza i wręczeniu 
zasłużonym gościom przy-
gotowanych podziękowań, 
głos zabrała Pani burmistrz 
Ewa Filipiak, Pan Stanisław 
Kotarba, ks. inf. Jakub Gil 
i Pan Zdzisław Szczur:

P. Burmistrz Ewa Fili-
piak:

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim Księżom obu wadowickich 
dekanatów za piękne słowa. Nie 
traktuję tego spotkania jako 
pożegnania, jestem mieszkanką 
Wadowic i nadal będę działać na 
rzecz naszej społeczności. Przej-

ście na emeryturę to trudna sprawa (prowadziłam na ten temat 
ciekawe rozmowy z księdzem infułatem), podobnie jest jak coś 
się kończy i coś nowego się zaczyna, niekoniecznie musi być to 
gorsze od poprzedniej działalności. Na razie jestem osobą bez-
robotną, ale wynika to z tego, ze postanowiłam trochę odpocząć. 
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Ciężko pracowałam przez ostatnie 24 lata i od-
poczynek mi się należy. Był to jeden z najpięk-
niejszych okresów w moim życiu. W roku 1989 
byłam założycielką Komitetu Obywatelskiego 
Ziemi Wadowickiej. 27 maja 1990 roku zosta-
łam radną i członkiem Zarządu Miejskiego i to 
wtedy rozpoczęła się moja praca dla mieszkań-
ców. W tym roku minie 25 lat od pierwszych 
powojennych wyborów samorządowych. Mia-
łam wielkie szczęście, że mogłam budować od 
początku samorządność w naszej gminie. 

Nie będę tu mówić o pielgrzymkach, o 
spotkaniach z Ojcem Świętym, bo są to sprawy 
powszechnie znane, chcę tylko podkreślić, że 
jestem dumna z naszego miasta, jego mieszkań-
ców. Papieskie Wadowice są znane na całym 
świecie. Myślę, że mimo wszystko Wadowice 
nie utracą tego swojego charakteru, a Światowe 
Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku 
będą okazja do przemyśleń. Święty Jan Paweł II 
zawsze będzie patronem swojego miasta. 

Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie 
dziękuję za dotychczasową współpracę, która 
zawsze przynosiła dobre efekty. 

P. Stanisław Kotarba:
W dalszym ciągu będę się starał walczyć o Wadowice, o do-

bre imię miasta i jego mieszkańców. Ta nieprzyjemna sytuacja, 
która obecnie ma miejsce w naszej gminie jest dla mnie i tysięcy 
mieszkańców bardzo przykra. Poczucie odpowiedzialności za 
los naszej Małej Ojczyzny wymaga działań i naprawy. Mam 
nadzieję, że jeszcze dobre czasy dla Wadowic powrócą, ale wy-

maga to czasu, szczerości i poznania prawdy. Dzisiaj wielu z nas 
doświadcza różnego rodzaju przykrości, represji. Smutny to czas 
także dla naszych rodzin. Można powiedzieć, że dzisiaj triumfuje 
inny światopogląd, obcy nam system wartości. Ale pamiętajmy, 
że nigdy nie było łatwo. W życiu nie przypuszczałem, że kiedyś 
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przyjdzie to do Wadowic. Wolność to wielki dar, z którego po-
winniśmy lepiej korzystać. Zwłaszcza ludzie wierzący, chrześci-
janie powinni silniej bronić swoich praw. Przecież mamy prawo 
być sobą i zabierać głos w każdej sprawie, ponieważ jesteśmy 
ważną częścią ogółu społeczeństwa. Nawet gdybyśmy stanowili 
mniejszość, to tym bardziej powinniśmy bronić swojej tożsamo-
ści i kultury, ponieważ Polska została zbudowana na chrześcijań-
stwie. Tego nie można nam zabrać. Bo to są nasze korzenie, które 
musimy chronić. Może mówię zbyt górnolotnie, ale w gruncie 
rzeczy zderzamy się z czymś obcym, co zagraża nam wszystkim, 
a zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Ks. Infułat Jakub:
W ubiegłym roku nasz Rodak został ogłoszony przez Kościół 

Świętym. Byłem z tego bardzo dumny. Wraz z Panią Burmistrz 
pielgrzymowaliśmy do miast zaprzyjaźnionych z Wadowicami. 
Witano nas wszędzie bardzo serdecznie, a Panią Burmistrz trak-
towano jako tę, która zarządza świętym miastem, miejscem, z 
którego wyrósł wielki święty. To była taka pielgrzymka chwały. I 
ten dzień kanonizacji to był dzień chwały dla Wadowic. A my w 
tej chwale się niejako rozpływaliśmy... 

Potrzeba było jednak zaledwie kilku miesięcy, aby „prze-
ciwnik” zadziałał bardzo 
silnie i nie bardzo wiadomo 
dlaczego. Przecież Wadowice 
nie są opanowane ideologią 
ateistyczną, absolutnie nie. 
Ale to jak „przeciwnik” daje 
o sobie znać jest dowodem jak 
wielkim świętym jest Jan Pa-
weł II. Gdyby był mniejszym 
świętym, „przeciwnik” by 
się nim tak bardzo nie przej-
mował. Myślę, że dzisiaj tym 
bardziej powinniśmy zaufać 
świętemu Janowi Pawłowi II; 
Jego czcić i Jego kult rozwijać. 
On jest tym, który jako Pa-

tron tego miasta może nam bardzo pomóc.
Widzimy teraz, że nie jest dobrze ale chciejmy widzieć świę-

tego. On nam bardzo chce pomagać. Gdyby to zależało tylko ode 
mnie, jak najbardziej chciałbym w tej sytuacji rozwijać kult Jana 
Pawła II. To jest nasze wielkie zadanie. 

P. Zdzisław Szczur, przewodniczący wadowickiej 
Solidarności

Padło już tyle ważnych słów, że mogę co najwyżej im przykla-
snąć. Powiem krótko: Nie sądziłem, że doczekam takich czasów. 
Walczyłem za „Solidarność”; siedziałem ponad rok w więzieniu 
za tę „Solidarność”, a dzisiaj ta „Solidarność” zostaje w naszym 
mieście wyrzucona na bruk. Łezka w oku się kręci... Nie mogę się 
z tym pogodzić, co za czasy? Być może jest tak, jak powiedział 
Ksiądz Infułat – Ojciec Święty będzie nad nami czuwał, będzie 
czuwał nad „Solidarnością”, bo jak wszyscy wiemy, On jest jej 
prawdziwym Ojcem. Jego słowa w 1979 roku spowodowały, że 
naród polski obudził się i powstała Solidarność po sierpniowych 
strajkach w 1980 roku. 

Wszystkie rzeczy, które tu razem przeżyliśmy, to dla mnie 
wielka przygoda całego życia: te pielgrzymki, wyjazdy do Ojca 
Świętego na spotkania z Nim, budowa ołtarzy... Tego nikt nam 

nie zabierze. Nieraz spotykam się 
z kolegami i wspólnie wspomina-
my te wydarzenia. To bezcenne. 
Wolny czas przeznaczę teraz dla 
rodziny. Pełniłem wiele odpowie-
dzialnych funkcji społecznych i 
często brakowało mi czasu dla 
rodziny. Teraz będzie go więcej. 
Powoli należy pozwalać dojść do 
głosu młodszym, z tym, że nie 
takim, jak obecnie ma to miejsce 
w naszym mieście, nad czym 
ubolewam... 
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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)

Koncert „Kolędujmy Małemu 
Jezusowi” FOTO

Konkurs  „Niech kolęduje z nami cały świat!” odbył się 23 stycz-
nia 2015r. w godz. 9.00 - 16.30.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd, 
odkrywanie i rozwijanie talentów muzycznych,
integrowanie uczniów, nauczycieli i rodziców z sąsiednich szkół, 
we wspólnym przeżywaniu radości z narodzenia Jezusa.
Konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych:

kategoria I - dzieci przedszkolne
kategoria II - uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej
kategoria III - uczniowie kl. IV - VI szkoły podstawowej
kategoria IV - uczniowie gimnazjum

Nagrodzeni w II Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
„Niech kolęduje z nami cały świat!”  Jury w składzie: prze-
wodnicząca Renata Rachwał, członek Dominik Bańdura, oraz 

Niech kolęduje z nami cały świat!
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członek brat Hiacynt Balcerzak przyznało następujące nagrody 
w poszczególnych kategoriach wiekowych:
 
Kategoria I - dzieci przedszkolne – soliści
I miejsce dla Filipa Faber z Oddziału Przedszkolnego przy Pu-
blicznej Szkole SPSK  im. Św. Królowej Jadwigi w Barwałdzie 
Dolnym
II miejsce dla Emilii Lassak z Przedszkola przy Katolickiej Szkole 
Podstawowej SPSK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czer-
wiennem
III miejsce – nie przyznano
 
Kategoria I - dzieci przedszkolne – zespoły
I miejsce dla zespołu „Nase Perełecki” z Publicznego Przedszkola 
SPSK nr 1 w Starem Bystrem
II miejsce dla zespołu „Skałeczka” z Przedszkola przy Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 SPSK w Starem Bystrem
III miejsce dla Przedszkola przy Katolickiej Szkole Podstawowej 
SPSK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwiennem
 
Kategoria II   uczniowie klas I 
–III – soliści
I miejsce dla Anny Klaczak z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
SPSK im. Św. Królowej Jadwigi 
w Barwałdzie Dolnym
II miejsce dla Gabrieli Mazur-
skiej z Katolickiej Szkoły Pod-
stawowej SPSK im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Czer-
wiennem 
III miejsce dla Pawła Batko z 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
SPSK im. Św. Królowej Jadwigi 
w Barwałdzie Dolnym
 
Kategoria II   uczniowie klas I 
–III – zespoły
I miejsce dla zespołu „Mini Ba-
chledówka” z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej SPSK im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w 
Czerwiennem
II miejsce dla zespołu „Staroby-
strzańskie Smyki” z Publicznej 
Szkoły Podstawowej SPSK nr 1 
im. Św. Andrzeja Boboli w Sta-
rem Bystrem

III miejsce dla zespołu „Boże Zuchy” z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej SPSK w Stanisławiu Górnym
 
Kategoria III  -  uczniowie klas IV – VI – soliści
I miejsce dla Julii Kosek z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK 
w Stanisławiu Górnym
II miejsce dla Oliwii Krzysiek z Publicznej Szkoły Podstawowej 
SPSK w Stanisławiu Górnym
III miejsce dla Julii Buckiej z Zespołu Szkół Nr 7 im. Św. Jana 
Kantego w Barwałdzie Średnim
 
Kategoria III  -  uczniowie klas IV – VI – zespoły
I miejsce dla zespołu ”Antoninki z Brzezinki” z Publicznej Szkoły 
Podstawowej SPSK im. Św. Antoniego z Padwy w Brzezince
II miejsce dla zespołu „Skałka” z Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 2 SPSK w Starem Bystrem
III miejsce – nie przyznano
 
Kategoria IV – uczniowie gimnazjum – soliści
I miejsce dla Dominiki Kocot z Publicznego Gimnazjum SPSK 

im. Bł. Jana Pawła II w Stanisławiu Górnym
II miejsce dla Weroniki Klaczak z Publiczne-
go Gimnazjum SPSK im. Św. Królowej Jadwi-
gi w Barwałdzie Dolnym
III miejsce dla Klaudii Korzeniowskiej z 
Zespołu Szkół Nr 7 im. Św. Jana Kantego w 
Barwałdzie Średnim
 
 
 Kategoria IV – uczniowie gimnazjum – ze-
społy
I miejsce dla Zespołu Wokalnego z Publicz-
nego Gimnazjum SPSK im. Bł. Jana Pawła II 
w Stanisławiu Górnym
II miejsce dla zespołu „Nie ma lipy” z Ka-
tolickiego Gimnazjum Integracyjnego SPSK 
im. Jana Pawła II w Czerwiennem
III miejsce dla zespołu „Posłani przez Boga” 
z Publicznego Gimnazjum SPSK im. Św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Starem 
Bystrem

Przyznano również Nagrodę Specjalną 
Księdza Proboszcza Wiesława Widucha z 
Parafii Św. Erazma w Barwałdzie Dolnym 
– dla Martyny Dziedzic z Katolickiej Szkoły 
Podstawowej SPSK im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Czerwiennem.
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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 

Fragment orędzia Jana Pawła II na XII Świa-
towy Dzień Chorego 2004 

 Światowy Dzień Chorego, którego obchody or-
ganizowane są każdego roku na innym kontynen-
cie, ma tym razem szczególną wymowę. Obcho-
dzony będzie bowiem w Lourdes — miejscowości 
we Francji, która stała się celem niezliczonych 
pielgrzymek, ponieważ 11 lutego 1858 r. objawiła 
się tam Maryja Panna. W tej górzystej okolicy Ma-
ryja zechciała objawić swą macierzyńską miłość, 
jaką darzy zwłaszcza cierpiących i chorych. Od 
tamtego czasu daje nam dowody swej obecności 
i troski.

Wybór padł na sanktuarium w Lourdes, ponie-
waż w 2004 r. przypada 150. rocznica ogłoszenia 
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Właśnie 8 grudnia 1854 
r. mój świętej pamięci poprzednik bł. Pius IX wydał bullę do-
gmatyczną „Ineff abilis Deus”, w której napisał, «że nauka, która 
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili 
swego poczęcia — mocą szczególnej łaski i przywileju wszech-
mocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została zachowana nietknięta od 
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga 
objawioną» (DS 2803). W Lourdes Maryja w tamtejszym dialek-
cie powiedziała o sobie: «Jestem Niepokalane Poczęcie».

Czyż Maryja nie chciała wskazać w tych słowach także na 
więź łączącą Ją ze zdrowiem i życiem? Jeśli przez grzech pier-
worodny na świecie pojawiła się śmierć, to przez zasługi Jezusa 
Chrystusa Bóg zachował Maryję od wszelkiej zmazy grzechu i 
przyszło do nas zbawienie i życie (por. Rz 5, 12-21).

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu wprowadza nas w samo 
centrum tajemnicy stworzenia i odkupienia (por. Ef 1, 4-12; 3, 
9-11). Bóg pragnął obdarzyć stworzonego przez siebie człowieka 
życiem w obfi tości (por. J 10, 10), pod warunkiem jednak, że czło-
wiek w sposób wolny odpowie na tę inicjatywę miłością. Odrzu-
cając ten dar przez nieposłuszeństwo, które doprowadziło go do 
grzechu, człowiek zerwał życiodajny dialog ze Stwórcą. Bożemu 
«tak», niosącemu pełnię życia, przeciwstawił swoje «nie», płyną-
ce z pychy i przekonania o własnej samowystarczalności, które 
niesie śmierć (por. Rz 5, 19).

Cała ludzkość dotkliwie doświadczała owego zamknięcia się 
na Boga. Tylko Maryja z Nazaretu, ze względu na przyszłe zasłu-
gi Chrystusa, została poczęta bez skazy grzechu pierworodnego, 
dzięki czemu była całkowicie otwarta na przyjęcie Bożego zamy-
słu, a Ojciec niebieski mógł w Niej urzeczywistnić plan powzięty 

w stosunku do ludzi.
Niepokalane Poczęcie zapowiada 

harmonijne współbrzmienie Bożego 
«tak» z owym «tak» Maryi, które 
wypowie Ona z całkowitym zawierze-
niem, kiedy anioł przyniesie Jej zwia-
stowanie z nieba (por. Łk, 1, 38). To Jej 
«tak», wypowiedziane w imieniu ludz-
kości, na nowo otwiera światu bramy 
Raju dzięki wcieleniu się Słowa Bożego 
w Jej łonie za sprawą Ducha Świętego 
(por. Łk 1, 35). Pierwotny zamysł stwo-
rzenia zostaje w ten sposób odnowiony 
i zyskuje nową moc w Chrystusie, a w 
tym zamyśle ma swoje miejsce także 
Ona - Matka Dziewica. 

 Oto dziejowy przełom: Niepokalane Poczęcie Maryi rozpo-
częło wielkie dzieło odkupienia, które dokonało się za sprawą 
bezcennej krwi Chrystusa. Każdy człowiek jest powołany, aby 
w Nim w pełni się realizować, dążąc do doskonałej świętości 
. Niepokalane Poczęcie jest zatem niczym jutrzenka zapowia-
dająca promienny dzień Chrystusa, który przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie przywróci pełną harmonię między Bogiem a 
ludzkością. Jeśli Jezus jest źródłem życia, które zwycięża śmierć, 
to Maryja jest troskliwą Matką, która wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom swoich dzieci, wyjednując dla nich zdrowie ducha i 
ciała. Takie właśnie orędzie płynie nieustannie z sanktuarium w 
Lourdes do wszystkich czcicieli Maryi i pielgrzymów. Taka jest 
także wymowa uzdrowień cielesnych i duchowych, jakie doko-
nują się w grocie w Massabielle.

Od dnia, kiedy objawiła się Bernadetcie Soubirous, Maryja 
«leczy» w tym miejscu cierpienia i choroby, przywracając licz-
nym swoim dzieciom również zdrowie ciała. Jednakże cuda 
znacznie bardziej zdumiewające sprawia w duszach wierzą-
cych, otwierając je na spotkanie z Jej Synem Jezusem, który jest 
prawdziwą odpowiedzią na najgłębsze oczekiwania ludzkiego 
serca. Duch Święty, który w momencie wcielenia Słowa osłonił 
Ją swoim cieniem, przemienia dusze niezliczonych chorych, 
którzy do Niej się uciekają. Nawet wówczas, gdy nie otrzymują 
daru zdrowia fi zycznego, mogą zawsze uzyskać inny, znacznie 
cenniejszy: nawrócenie serca, źródło pokoju i wewnętrznej 
radości. Ten dar przemienia ich życie, czyni ich apostoła-
mi Chrystusowego krzyża, który jest znakiem nadziei nawet 
w chwilach najtrudniejszych i najbardziej dotkliwych prób.

U stóp krzyża cierpi w milczeniu 
Maryja
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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)

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)

Centrum Kultury i Promocji 
w Brzeźnicy jak co roku o tej po-
rze organizuje Konkurs Kolęd. 
Również w tym roku 31 stycznia 
2015 r. w Galerii Polsko-Sło-
wackiej w Brzeźnicy rozbrzmie-
wały znane i lubiane kolędy. 
„Śpiewajmy Panu z weselem” to 
tytuł tegorocznego konkursu, 
podczas którego wysłuchaliśmy 
30 solistów, 4 duety i 2 zespoły z 
przedziału wiekowego od przed-
szkola do gimnazjum.

Tuż po zakończeniu występów w młodszej grupie wiekowej 
na scenie zaprezentowała się grupa teatralna z Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy pod opieką p. Katarzyny Szybisty w świą-
tecznym przedstawieniu, które zajęło II miejsce w X Przeglądzie 
Przedstawień Jasełkowych w Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Zatorze. Po wysłuchaniu wszystkich kolędowych występów 
wokalnych komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Sarba, 
Yuga Buassa i Kazimierz Mostowik oceniała m.in. interpretację 
wokalną, muzyczną, sposób zachowania się na scenie i ogólny 
wyraz artystyczny. 

www.ckbrzeznica.pl

Konkurs Kolęd „Śpiewajmy Panu 
z weselem” 

Na ziemi jest wiele źródeł drogocennej wody. Gdyby wy-
schły, życie na ziemi dość szybko uległoby zniszczeniu. Źródła 
dają wodę słodką potrzebną do życia na lądzie stałym. Człowiek 
odruchowo zaczyna dziękować Stwórcy za ten zdumiewający cud 
natury, sekunda po sekundzie ubogacający ziemię. Źródło dające 

Rzeka łez
wodę życia zbliża do Boga.

Inaczej jest, gdy stajemy przy człowieku, który płacze. Jego 
cierpiące serce jest źródłem łez, które wypływają przez oczy. 
Płaczących na ziemi jest tak wielu, że gdyby ich łzy połączyć, 
popłynęłaby wielka rzeka. To źródło rzadko zbliża do Boga, ono 
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znacznie częściej oddala od Niego. Ono rodzi pytanie: Czy ten 
świat w ogóle jest dziełem Boga, skoro w nim, pokolenie po po-
koleniu, płynie rzeka ludzkich łez? Czy Dobry Bóg mógł zgodzić 
się na taką rzekę?

Właśnie nad brzegiem tej rzeki została napisana jedna z naj-
bardziej wstrząsających Ksiąg Starego Testamentu — Księga 
Joba. To w niej autor rzuca w stronę Boga pytania pełne bólu 
i buntu. Mocuje się z nimi i często przyznaje, iż jest bezradny. 
Każdy, kto stanął nad rzeką łez lub usiłował wysuszyć jej źródła, 
czyli uspokoić serce płaczące, z łatwością odnajduje się w przeży-
ciach bohaterów Księgi Joba.

Znał tę Księgę również Jezus, Syn Boga, który przybył na 
ziemię z krainy wolnej od łez. Stanął nad naszą rzeką łez i długo 
rozmawiał z Ojcem na temat sensu jej istnienia. Otarł łzy kilku-
dziesięciu, może kilkuset osób usuwając swą cudowną mocą ich 
nieszczęście. Wiedział jednak, że celem Jego przyjścia na ziemię 
bynajmniej nie było osuszenie wszystkich źródeł łez i zlikwido-
wanie tej strasznej rzeki, która zda się dowodzić, że to nie Dobry 
Bóg jest stwórcą ludzkiej rodziny.

Sam zapłakał i powiększył wody tej rzeki o swoje łzy. Trudno 
przypuszczać, by nie płakał jako niemowlę, które płaczem sy-
gnalizuje swe potrzeby. Ewangeliści zanotowali, że płakał razem 
z Marią podchodząc do grobu jej brata i płakał widząc przyszłe 

zniszczenie Jerozolimy. To były łzy Jego zranionej miłości. Syn 
Boga nie tylko nie wysuszył źródeł łez na ziemi, ale sam stał się 
jednym z nich. Chciał, by Jego bracia nie wstydzili się łez i by 
umieli płakać.

Dla nas żyjących według prawa: przyjemności — tak, cier-
pienie — nie, zachowanie Syna Bożego na ziemi jest zupełnie 
niezrozumiałe. Dla Niego zaś, żyjącego według zasady: miłość 
— tak, nienawiść — nie, cierpienie jest normalnym odruchem 
ludzkiego serca. W świecie ostrego zmagania miłości z nienawi-
ścią, życia ze śmiercią, wieczności z doczesnością, cierpienie jest 
nieuniknione. Skoro Syn Boga zdecydował się na życie w naszym 
świecie, musiał powiększyć płynącą w nim rzekę łez. Uświęcił 
w ten sposób wszystkie wody tej rzeki i nadał im tajemniczy sens. 
Dla nas, zamkniętych w doczesności, sens ten jest wciąż ukryty. 
W oczach Boga ta właśnie rzeka jest najbardziej urodzajną rzeką 
ziemi. To w niej dokonuje się oczyszczenie i ożywienie wielu.

Chrześcijanin musi mieć odwagę podejść z autorem Księgi 
Joba nad rzekę łez płynącą po naszym globie, a kiedy już usłyszy 
i zrozumie słowa jego narzekania i buntu, musi mieć odwagę po-
dejść do Chrystusa i razem z Nim zapłakać sercem, które kocha. 
Dopiero wówczas potrafi odkryć wartość łez i tajemniczy sens 
rzeki łez odradzającej ludzkiego ducha.

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

W dniu 18-01-2015 roku Wincentyńska Młodzież Maryj-
na oraz schola z parafi i pod wezwaniem Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela w Choczni odwiedziła Zgromadzenie Sióstr Miło-
sierdzia w Krakowie. Młodzież chętnie skorzystała z zaproszenia 
sióstr . W przepięknie zdobionej kaplicy, wśród pięknie ubranych 
choinek i bardzo skromniej, ale przepięknej szopce zostaliśmy 
przywitani przez Siostrę wizytatorkę ,czyli przełożoną prowin-
cjalną. Poinformowała nas, żebyśmy nie zrażali się małą ilością 
na „widowni”, gdyż dużo Sióstr jest starszych i nie wy-
chodzą z pokojów, ale będą słuchać nas przez głośniki. 
Siostry siedzące w ławkach gromkimi brawami przyjęły 
młodzież i rozpoczął się wspaniały koncert kolęd. Scholi 
towarzyszyła jako akompaniament : gitara, fl et oraz or-
gany. W zakonnych, za zwyczaj bardzo cichych murach 
nagle zrobiło się iście anielsko, głosy było słychać z każ-
dym zakątku, a siostry z zadumą i podziwem, ale i wielką 
radością wsłuchiwały się w kolejne utwory. Po zakończo-
nym koncercie siostra przełożona bardzo podziękowała 
dzieciom i młodzieży, a bisom nie było końca.

Wielką radością dla nas było spotkanie z Siostrą 
Jolantą, która cztery lata temu była w naszej parafi i i 
została bardzo dobrze zapamiętana. Siostra Jolanta ze 
wzruszeniem patrzyła na nas i mówiła 
nam jak bardzo się zmieniliśmy. Zo-
staliśmy poczęstowani przez Siostry 
ciepłą herbatą i przepysznymi „kra-
kowskimi” kanapkami. Była wielka 
radość, śmiechy i wielkie szczęście ze 
spotkania.

W drodze powrotnej do Choczni 
Siostra Maria zaprosiła dzieci i mło-
dzież do KFC jako wyraz wdzięczności 
i dumy ze swoich podopiecznych. To 
był bardzo udany niedzielny wieczór 
i cieszymy się, że nasze kolędowanie 
w nie jednym oku zakręciło łzą i spra-
wiło innym tyle radości w codziennym 
dniu.

Kolędowanie 
z Siostrami Szarytkami
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Okres kolędowania powoli dobiega końca, ale dobre tradycje 
dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń jednoczą nie-
zależnie od tego, ile dni upłynęło od świąt Bożego Narodzenia. 
22 stycznia w Domu Katolickim zebrali się nauczyciele szkół i 
przedszkola w Choczni oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Kaczynie, a także emerytowani pedagodzy, aby wspólnie cie-
szyć się radością płynącą z Betlejemskiej stajenki.

Tegoroczny opłatek przygotował Zespół Szkół nr 2 w Choczni. 
Rozpoczął go występ dzieci z klasy V. Była to refleksja nad losami 
Heroda. Dzieci również zaprezentowały swoje zdolności muzycz-
ne, grając i śpiewając kolędy. Pani Dyrektor powitała wszystkich 
zebranych a ks. Proboszcz podziękował wszystkim nauczycielom 
za ich piękną pracę nad kształceniem i wychowaniem młodego 
pokolenia. Po modlitwie był czas na życzenia i śpiew kolęd.

Ks. Robert

Spotkanie opłatkowe nauczycieli

W tradycji Kościoła katolickiego w dniu 2 lutego 
obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. W Polsce 
występuje o charakterze maryjnym, popularnie znane 
jako święto Matki Bożej Gromnicznej. W 1997 roku 
papież św. Jan Paweł II ustanowił również ten dzień 
jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, czyli 
święto wszystkich osób, które złożyły w ofierze swoje 
życie Bogu w zgromadzeniach zakonnych. Tegoroczne 
miało szczególny charakter, bowiem odbyło się w roku 
poświęconym życiu konsekrowanemu ogłoszonym 
przez papieża Franciszka.

Zgodnie z tradycją, w tym dniu wierni do ko-

ścioła przynieśli swoje 
gromnice, które podczas 
każdej Eucharystii były 
poświęcane. Jak od daw-
na się uznaje, zapalona 
gromnica wprowadza do 
rodziny pokój i miłość, 
równocześnie chroniąc 
dom od wszelkich nie-
bezpieczeństw. Często 
towarzyszy również 
umierającemu podczas 

2 lutego 2015
DZIEŃ O PODWÓJNYM 
ZNACZENIU
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ostatnich chwil życia. 
Płomień świecy symbolizuje Chrystusa, jest odbi-

ciem chwały Boga. Idealnie potrafi zobrazować Bożą 
obecność. Jak słyszymy w Ewangelii, Symeon mówi o 
Jezusie jako „światłu na oświecenie pogan” (Łk 2, 32a), 
który ma niesamowicie silną moc wzniecania płomienia 
wiary.

W naszej parafii na Mszy Świętej o godzinie 18.00 
zgromadziły się dzieci przystępujące w tym roku do I 
Komunii Świętej. Razem z rodzicami przybyły one za-
bierając ze sobą świece ze swojego Chrztu poświęcając 
je. W chwili Chrztu Świętego wkroczyło do nich światło 
wiary prowadzące ich przez życie. Ponownie przyniosą 
świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w dniu, 
kiedy po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do serca. 
Światłość wiary wtedy jeszcze mocniej w nich zapłonie.

Święto Ofiarowania Pańskiego pod-
kreśla pierwszeństwo Boga w życiu, 
szczególnie u osób konsekrowanych. 
Dziś jest ich w Polsce blisko 35 tysięcy. 
Prowadzą one różnorodną działalność: 
duszpasterstwa, sanktuaria, szkoły. Są 
zawsze gotowe do pomocy chorym i po-
trzebującym. Niewątpliwie swoje święto 
tego dnia miały posługujące w naszej 
parafii Siostry Szarytki. Przez cały rok 
pięknie troszczą się o schludność ko-
ścioła, wykonują dekoracje, pracują z 
dziećmi… Życząc Bożego błogosławień-
stwa, zdrowia, obfitości Darów Bożych 
i opieki Matki Maryi na każdy dzień, 
zostały złożone podziękowania wraz z 
kwiatami. 

Po udanej uroczystości parafianie z 
płonącymi świecami przekroczyli próg 
świątyni zabierając światełko do swoich 
domów. 

Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda
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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)

Piękną i wieloletnią tradycją naszej szkoły jest organizowanie 
w styczniu spotkań z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Spotkaniom tym zawsze towarzyszy podniosły i uroczysty 
nastrój oraz liczne emocje. Szkoła z otwartymi ramionami cze-
ka na tak dostojnych gości, a goście z kolei z niecierpliwością 
pragną ujrzeć swoje największe skarby jakimi są ich wnuczęta. 
Tak też było i w tym roku. 29.01.2015 roku sala gimnastyczna 
naszej szkoły wypełniła się po brzegi. Oprócz zaproszonych 
Babć i Dziadków, byli z nami: Wójt Gminy Wieprz, pani 
mgr Małgorzata Chrapek, dyrekcja szkoły: pani mgr Edyta 
Skowron i mgr Marzena Pasternak oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców: pani Marzena Bednarz i pan Krzysztof Szczur. 
Dzieci z klas 0-3 przygotowały bardzo różnorodny repertuar. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wszyscy mali aktorzy 
mieli pięknie stroje oddające nastrój ich występów. Występy 
dzieci przeplatane były konkursami, w których wybrane babcie 
i dziadkowie mogli sprawdzić się w różnych konkurencjach. To 
było bardzo udane popołudnie.

tekst mgr Renata Brańka
www.spfrydrychowice.iap.pl

„Niech nam żyją wszystkie 
Babcie i Dziadkowie też...”
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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 

Joanna Syrek jest mieszkanką Głogoczowa. Lubi ludzi, 
wędrówki górskie, rowerowe wyprawy, kocha architekturę  i 
fotografi ę. Jest bardzo uważnym obserwatorem otaczającego 
świata.

Swoją pasję fotografowania rozwija od 6 lat. Prowadzi foto-
bloga: http://joannacora.blogspot.com/. Odsyłamy na stronę, z 
której dowiedzieliśmy się o autorce wystawy, że w 2014r. wzię-
ła udział w  6 konkursach fotografi cznych,  a w 5 otrzymała 
nagrody. Podkreślić należy fakt, że dwa z tych sześciu konkur-
sów były organizowane w Głogoczowie.  Pierwszy na Pocz-
tówkę z Głogoczowa na 760- lecie miejscowości organizowało 
Stowarzyszenie Gospodyń  Wiejskich z Agnieszką Węgrzyn 
na czele. Joanna Syrek została laureatką pierwszej nagrody w 
kategorii „Cztery pory roku w Głogoczowie”. Drugi – „Piękno 
Głogoczowa” organizowało Stowarzyszenie Wspierania Inicja-
tyw Głogoczowa  (koordynował Jan Sikora). Autorka wystawy 
zdobyła drugą nagrodę w kategorii : zabytki.

Na wernisażu ciekawie opowiadała o swoich wędrówkach 
w poszukiwaniu „kadrów”, czasem zakończonych sukcesem, a 
czasem nie. O „polowaniach” na światło, o stronach Głogoczo-
wa, które lepiej wyglądają w zachodzącym słońcu latem i tych, 
które są fotogeniczne wiosną… Na wystawie, która będzie do-
stępna do końca lutego można zobaczyć urodę naszego miejsca 
na ziemi. Zachęcamy również na strony bloga Joanny  Syrek 
(Cora), na których można podziwiać inne kategorie fotografi i 
uprawianej przez autorkę.

www.glogoczow.malopolska.pl

Wernisaż wystawy Joanny Syrek 
„Głogoczów w obiektywie”

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)

Noworoczny Koncert Naszej Orkiestry Dętej 
wpisuje się powoli w tradycję Uroczystości Para-
fi alnych w Izdebniku. 

Orkiestra przygotowała kilka utworów świą-
tecznych; kolędy takie jak: Wśród nocnej ciszy, 
Cicha noc, Przybieżeli do Betlejem, Oj maluśki 
maluśki, Triumfy Króla Niebieskiego, Do szkopy hej pasterze 

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

.... rozbrzmiały mury kościelne, pod batutą Dyrygenta Druha 
Tomasza Stępnia. 

Hitem okazał się utwór zespołu  e Beatles, który Orkiestra 
zagrała jeszcze na bis, bo tak się spodobał publiczności.

Dziękujemy za datki dla Orkiestry w trakcie koncertu 
wszystkim mieszkańcom, którzy zechcieli wesprzeć działalność 
naszych uzdolnionych muzykantów :-)

Drzwi do naszej Orkiestry są ciągle otwarte .... zapraszamy 
do przybycia na próby zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych 
chcących nauczyć się grać na instrumentach dętych :-) Ciągle się 
rozwijamy to o nowe osoby, to o coraz większą gamę utworów :-)

fot. Katarzyna Tomala.
www.izdebnik.info

Była kolejnym tematem rozważań misyjnych, które 
warto sobie przypomnieć, bo przecież na co dzień zda-
rzają się sytuacje trudne, gdy powinniśmy przebaczyć 
tym, którzy nas skrzywdzili, a także sami oczekujemy 
tego samego od innych. Sztuka to wprawdzie niełatwa, 
ale tego wymaga i oczekuje od nas nasz Pan. 

Znamy z pewnością dobrze tę przypowieść Jezusową z Ewan-
gelii o nielitościwym dłużniku. Król przywołuje dłużnika, który 
był mu winien ogromną sumę; sumę wręcz niemożliwą do spła-
cenia. Król domaga się, aby sługa spłacił dług, a jeżeli tego nie 
uczyni, zostanie wtrącony do lochu. Stojąc przed obliczem swego 
pana, sługa pada na kolana i prosi: Panie, miej litość nade mną, 
a wszystko ci oddam! Miej litość nade mną; poczekaj jeszcze, bo 
teraz nie mogę. I widzimy postawę króla: darował cały dług swe-
mu słudze. Nawet nie odłożył spłaty długu na późniejszy termin, 
ale go po prostu w całości umorzył, darował. I cóż się dzieje dalej? 
Uradowany sługa wychodzi od swego pana i spotyka jednego ze 
współsług, który, jak się okazuje, był mu winien jakąś drobną 

sumę. I cóż? Zaczyna go tarmosić, krzycząc: Oddaj mi to, coś mi 
winien! Ale tamten nie ma z czego z oddać. Prosi więc: Miej litość 
nade mną! Poczekaj, a wszystko ci oddam... Ale on nie chciał cze-
kać. Kazał współsługę wtrącić do więzienia dłużnika i całą jego 
rodzinę, dopóki swego długu nie odzyska. Ludzie obecni przy 
tych wydarzeniach byli zbulwersowani taką postawą i donieśli o 
tym swemu panu. Wówczas pan znowu przywołuje nielitościwe-
go sługę. – Darowałem ci cały twój dług ponieważ prosiłeś. Czyż 
i ty nie powinieneś ulitować się nad swoim dłużnikiem? – zapytał 
rozgniewany władca. I kazał sługę wtrącić do więzienia, dopóki 
nie spłaci swojego długu. 

To jest, moi drodzy, bardzo często historia naszego życia. Z 
jednej strony jesteśmy wielkimi dłużnikami wobec Boga, wobec 
naszego Pana i prosimy Go, żeby nam przebaczył, żeby nam 
darował. I Pan w swej wspaniałomyślności daruje nam. A ko-
muś, kto jest nam winien choćby drobnostkę, nie potrafi my już 
darować. Zamiast tego wciąż mu to wypominamy. Czy taka ma 
być postawa ucznia Pana Jezusa? Moi drodzy, my mamy uczyć się 
od Chrystusa też i tej trudnej sztuki przebaczania. To prawda, to 

Trudna sztuka przebaczenia 
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nie jest łatwe zadanie. To jest bardzo 
trudne zadanie. Ale przecież dobrze 
wiemy, że nauka Chrystusa nie jest 
łatwa, że wymagania, które stawia 
Chrystus swoim uczniom nie są łatwe 
do wypełnienia. One wymagają od nas 
pewnego wysiłku, pewnego trudu. Ale 
warto jest nie tylko wsłuchiwać w to, 
czego uczy Chrystus, ale też i to wy-
pełniać.

Moi drodzy, można by dzisiaj 
spytać, kiedy po raz ostatni wypo-
wiedzieliśmy w swoim życiu słowo 
przepraszam. Proste, zwyczajne słowo, 
a jednocześnie jakże trudne do wy-
powiedzenia. Jakże rzadko to słowo 
gości na naszych ustach. Przepraszam, 
przebaczam... To słowo zawsze kosztuje – to prawda. To słowo 
oznacza twoją ofi arę, twoje cierpienie; to jest słowo, które ma 
wielką wartość, wielki ciężar gatunkowy. Byle kto tego słowa 
nie wypowie, to fakt. Ale potrzeba nam, moi drodzy, uczyć się 
od Jezusa też tej trudnej sztuki przebaczania. Ileż nieszczęść 

mogłoby od nas oddalić się, gdybyśmy umieli dążyć zawsze do 
pojednania, gdybyśmy umieli żyć pojednani ze sobą, jak wypada 
uczniom Chrystusa. 

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

Kultywując tradycje bożenarodzeniowe, Towarzystwo Przy-
jaciół Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowało 29 stycznia 2015 
r. w swoim lokalu coroczne Wspólne Kolędowanie. Przy świą-
tecznych stołach zasiadło ok. 60 osób - przyjaciół i sympatyków 
Towarzystwa.

Nie zabrakło też szczególnych gości w osobach: o. Melchiora 
Cichego i br. Salwatora - przedstawicieli z Klasztoru, Burmistrza 
Miasta Augustyna Ormantego, W wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej Piotra Janusiewicza oraz dyrektora CKSiT Andrzeja 
Burdka.

Zgodnie zwyczajem nie zabrakło życzeń noworocznych, były 
też mowy powitalne i okazjonalne. W pięknie udekorowanej sali, 
wspólnie śpiewano kolędy, przy pomocy śpiewników oraz ekranu 
z wybranymi kolędami.

Spotkanie uświetniły kolędy w wykonaniu br. Salwatora, 
Andrzeja Jaskiernego oraz harcerzy 3DH „Badyle” z Kalwarii 

Kolędowanie przyjaciół Kalwarii 
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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.

Zebrzydowskiej.
Na szczególne słowa uznania zasługuje zespół muzycy „U 

Panka”, który ubarwił kolędowanie, grając w składzie: Adam 
Kurowski, Włodzimierz Panek, Zygmunt Serwin oraz Andrzej 
Czarniak. Muzycy ci zawsze bardzo chętnie występują społecznie 
na imprezach organizowanych przez Towarzystwo i nie tylko, za 
co im serdecznie dziękujemy.

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej składa 
bardzo serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom spo-
tkania, a szczególnie znakomitym gościom.

Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły w 
przygotowaniu tego spotkania.

Zapraszamy w przyszłym roku.
 Krystyna Duda

Prezes TPKZ
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Ks. Tomasz Pławny SAC, pożegnał wraz z 
bliskimi, rodziną, zgromadzeniem oraz wspól-
notą parafi alną Swą Mamę śp. Reginę. Odeszła 
do Pana tuż przed imieninami Syna. Kazanie 
na Mszy św. pogrzebowej wygłosił ks. Józef 
Lasak, prowincjał Pallotynów. Fragment słowa 
poniżej. 

Inaczej miał wyglądać ten dzisiejszy dzień dla Tom-
ka, Joli, mamy Reginy, dla wszystkich nas tu obecnych. 
Mama Regina miała zasiadać na miejscu centralnym 
obok syna w warszawskiej wspólnocie na uroczystym 
obiedzie imieninowym. Wcześniej była zaplanowana na 
godz. 12 Msza św w gronie współbraci wraz z mamą w 
intencji Solenizanta. Mama Regina lubiła te spotkania 
imieninowe i odwiedziny syna, choć nie były one za 
częste. Miała pośród nas wielu przyjaciół i dobrze się 
czuliśmy razem. Myśmy sie też zawsze cieszyli z Jej 
obecności, gdyż wnosiła wiele radości i pogody ducha. 

Pogrzeb śp. Reginy, 
mamy ks. Tomasza 
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Zarażała swoim optymizmem, urze-
kała swoim sposobem bycia, swobod-
na, ale z wyczuciem w nawiązywaniu 
relacji. To były piękne spotkania.

Wiadomo kobiet nie wypada pytać 
o wiek, ale przecież i tak się dowiaduje-
my pokątnie. Każdy kto spotkał mamę 
Reginę, nie wierzył temu co widzi, 
gdyż będąc już po siedemdziesiątce, 
wyglądała na niecałe sześćdziesiąt. A 
od strony duchowej zaskakiwała mło-
dością, świeżością i optymistycznym 
nastawieniem do życia. 

Wielu z nas już cieszyło się na spo-
tkanie z mamą Reginą. Jej serce też za-
pewne już biło mocniej w oczekiwaniu 
na to spotkanie. Już we wtorek kupiła 
sobie bilet do Warszawy... W środę wy-
szła jeszcze po zakupy, może związane 
z przygotowaniem do wyjazdu, może 
po prezent dla Syna Tomka... Tego już 
się nie dowiemy dzisiaj …

Człowiek planuje, układa sobie 
przyszłość…; i dobrze. I dobrze, że tak 
jest, bo Bóg chce, abyśmy aktywnie 
przeżywali nasze życie. Trzeba nam 
jednak pamiętać, że życie otrzymali-
śmy jako dar i zadanie. Ten, Który nas 
powołał do istnienia, ma prawo kory-
gować nasze plany i dokonywać w nim 
zmian, włącznie z powołaniem do Sie-
bie. W chwili i miejscu wyznaczonym 
przez Bożą Opatrzność. Wierzymy w 
to mocno jako chrześcijanie. I tak w 
duchu wiary i zaufania w Bożą miłość, 
przeżywamy to dzisiejsze spotkanie…

„Drogi moje nie są drogami wa-
szymi, myśli moje nie są myślami wa-
szymi, plany moje nie pokrywają sie z 
panami waszymi” - mówi dziś do nas 
– bardzo dobitnie poprzez pożegnanie 
sp. Reginy - Bóg Stwórca nieba i ziemi, 
Dawca naszego życia. 

„Czuwajcie więc, bo Pan nadejdzie jak złodziej w dniu i 
godzinie, której się nie spodziewacie”.

Czy zatem mamy żyć w ciągłym niepokoju i napięciu? 
W niepokoju nie, ale w czujności. Co oznacza zatem dla 
chrześcijanina czuwać? To świadomie i odpowiedzialnie 
iść przez życie, realizując powołanie, którym obdarzył nas 
Bóg, a które świadomie zaakceptowaliśmy...

Albowiem Pielgrzymowaniem jest nasze życie. Homo 
viator – człowiek Pielgrzym, było to ulubione określenie 
naszego Założyciela. To dlatego Pallotti żył czujnie, zawsze 
był przygotowany. Pan powołał go do siebie w wieku 55 lat, 
a już dojrzał do świętości.

Pielgrzym ma świadomość, iż jest w drodze. Wie skąd 
wyszedł i dokąd podąża, ma jasno określony cel swej wę-
drówki. Wie, iż nie ma tu na ziemi stałego miejsca, nawet 
gdyby mieszkał całe życie w jednym domu.

Cdn.
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Powiedział w kazaniu odpustowym na Kopcu ks. 
Dariusz Chałubiński, zanzczając, że te zadania – to 
pełnienie woli Bożej, to realizowanie przykazania mi-
łości. Mamy tak czynić, jak pokonał nam to św. 
Wincenty, służąc wszystkich ludziom. Fragment słowa 
poniżej. 

Dzisiaj czytaliśmy w drugim czytaniu ten szczególny frag-
ment, który tak często bywa odczytywany podczas Mszy świę-
tych ślubnych – Hymn o miłości świętego Pawła z I Listu do 
Koryntian. Ta miłość do Boga przez człowieka była tak mocno 
widoczna w życiu świętego Wincentego. Ale miłość to nie są sło-
wa. Miłość to czyny; miłość to zadanie. Płynie stąd wniosek, że 
chrześcijaństwo jest religią zadań. Zadań, które nam wyznacza 
sam Bóg. Bóg, który jest naszym Ojcem. Myślę, że chyba się nie 
pomylę, tak patrząc na was, tutaj zgromadzonych, jeśli powiem, 
że każdy z nas codziennie odmawia modlitwę „Ojcze nasz”. A w 
tej modlitwie są słowa: „Bądź wola Twoja”. Za każdym razem, 
gdy odmawiam tę modlitwę, klękam i mówię Bogu: „Bądź wola 
Twoja”. To tak jakby stawał żołnierz przed dowódcą i słuchał 
jego rozkazów. Rozkazów, by wykonać jego zadanie. Zadanie w 
swoistej bitwie każdego dnia. W bitwie ze swoimi słabościami, 
ze swoimi grzechami, w bitwie, gdzie mam wygrać dobrocią, mi-
łością, życzliwością. „Bądź wola Twoja...”. Tej Bożej woli trzeba 
wciąż szukać (każdy z nas musi to robić) i ją odnajdywać. 

Tę wolę Bożą odnalazł święty Wincenty i dlatego służył czło-
wiekowi. Słowo „służył” nie jest żadną przesadą, bo posługiwał 
wszystkim ludziom, począwszy od najuboższych, od więźniów, 
od nędzarzy przez żołnierzy po samego papieża. (Zresztą nawet 
kilku papieżom, gdyż służył im jako spowiednik). Ta miłość 
do człowieka paradoksalnie w jakiś sposób przyspieszyła jego 
śmierć, ponieważ oddając zmarzniętemu człowiekowi czekają-
cemu w kolejce do spowiedzi własny płaszcz, sam się zaziębił i 

Chrześcijaństwo jest religią zadań 

umarł na zapalenie płuc...
Dlatego też dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy proro-

ka Izajasza: Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom 
biednych tułaczy, nagiego przyodziać i nie odwrócić się od swo-
ich ziomków, a wtedy twoje światło zabłyśnie w ciemnościach. 
Światło twego życia, światło twej wiary. To jest nasze zadanie. 
Chrześcijaństwo jest religią zadania (albo zadań). 

Drugie twierdzenie: Chrześcijaństwo jest religią przyjaźni. 
Żyjemy w konkretnych środowiskach: w konkretnych rodzinach, 
wspólnotach, społecznościach. Wszędzie spotykamy konkret-
nych ludzi. To nie jest przypadek. Czasami ta współpraca czy 
to bycie razem jest trudniejsze – tak się nam może wydawać 
– i przychodzi taka pokusa, by stwierdzić kategorycznie: „Z tym 
człowiekiem nic się nie da zrobić”. Albo – takie nasze marzyciel-
stwo może nam w tym przypadku grozić: „Gdybym współpraco-
wał z ludźmi podobnymi do mnie samego, to wówczas wszystko 
byłoby łatwiejsze”. Takim pokusom ulegać nie można... Bóg mnie 
postawił w konkretnym miejscu, wśród konkretnych ludzi i te 
swoje zadania mam spełniać jako wolę Bożą. Także i to bycie z 
nimi to jest wola Boża. Przyjąwszy to wiadomości, nie będziemy 
tracić czasu na jakieś gdybania, niepotrzebne przemyślenia, ale 
dojdziemy do pewnego finału, którym jest... przyjaźń z Bogiem 
przez przyjaźń do człowieka. A przecież o to chodzi... 

Oczywiście, nie chodzi o przyjaźń w znaczeniu dosłownym, 
ale o ogól naszych relacji z innymi, o jasne, czyste, święte po pro-
stu, relacje pomiędzy Bogiem a nami, między ludźmi a nami. To 
jest cel. To jest proces. To jest zadanie. I tak właśnie postępował 
święty Wincenty. Dlatego założył swoje – albo dzisiaj powiemy: 
nasze – święte stowarzyszenie. Wtedy się nazywało: Najmniejsze 
Stowarzyszenie. Dzisiaj to stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzy-
szenie Apostolstwa Katolickiego. Potocznie zwie się je po prostu 
„pallotynami”. 

Cdn.
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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)

Już po raz czwarty zorganizowano w Gminie Stryszawa Spo-
tkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich. Tradycją stało się, 
że gospodynie witają Nowy Rok przy wspólnej zabawie. Impreza 
ta nie tylko integruje prężnie działające koła gospodyń z naszej 
gminy, ale promuje również ich twórczość, strój i wszelkie przed-
sięwzięcia na polu kultywowania tradycji regionu. Gospodarza-
mi tegorocznego spotkania były panie z KGW Kuków, które zor-
ganizowały całą imprezę. Po powitaniach przez przewodniczącą 
KGW Kuków Barbarę Miklusiak głos zabrali zaproszeni goście: 
Joanna Bobowska – poseł na Sejm RP, Rafał Lasek – Wójt Gminy 
Stryszawa oraz Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu Rejonowego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-
Białej. Następnie swój program, specjalnie przygotowany na tę 
okazję zaprezentowały członkinie koła z Kukowa, które też za-
dbały o smaczne jedzenie, atmosferę i dobrą zabawę. Wypełniona 
po brzegi sala w remizie OSP Kuków bawiła się wyśmienicie do 
późnych godzin. 

GOK Stryszawa
www.stryszawa.pl

V Spotkanie Noworoczne Kół 
Gospodyń Wiejskich 
Gminy Stryszawa
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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)

W niedzielę 25 I br. Siostry Nazare-
tanki, goszcząc w lanckorońskiej para-
fi i, przedstawiły po Mszach św. swoje 
Zgromadzenie zaczynając od przybliżenia 
postaci ich założycielki bł. Matki Fran-
ciszki Siedliskiej. Poniżej pierwsza część 
tej prezentacji. 

Każdego 21 dnia miesiąca mamy Mszę świętą. 
Za wstawiennictwem naszej Matki Założycielki 
pragniemy wasze modlitwy, wasze intencje za-
nieść przed ołtarz Pana. Każdy z nas ma swoje 
troski i problemy. Zachęcamy do tego, żeby się 
nie bać i poprosić o konkretną modlitwę. To jest 
też nasze zadanie, powołanie i pragnienie, aby się 
za was modlić. 

Na początku chciałam podziękować Księdzu 
Proboszczowi i księżom za tak serdeczne przyję-
cie nas tutaj, w Waszej Parafi i.

Zacznę może od naszej Matki Założycielki. Franciszka Sie-
dliska urodziła się w 1842 roku w Roszkowej Woli na Mazowszu. 
Pochodziła z bardzo bogatej szlachty, ale w jej rodzinie Pan Bóg 
nie był jednak na pierwszym miejscu. W pierwszych latach swego 
życia nie słyszała za wiele o Panu Bogu. Dopiero kiedy przygoto-
wywała się do I Komunii Świętej, mama zadbała o to, aby kapłan 
przygotował ją do tego momentu. Franciszka bardzo lgnęła do 
tego; niezwykle pragnęła spotkania z Jezusem Eucharystycznym, 
do którego ten kapłan ją zachęcił. W jej sercu od tego momentu 
Chrystus zamieszkał już na stałe. Była z Nim bardzo szczęśliwa, 
chociaż miała zaledwie kilkanaście lat. Była osobą bardzo choro-
witą. Dla ratowania jej zdrowia rodzice wozili ją 
wszędzie, gdzie tylko mogli. Tam doświadczała 
przykrej świadomości, że Bóg nie dla każdego 
jest w życiu na pierwszym miejscu. A obracała 
się w kręgu ludzi bardzo bogatych, którym ni-
czego – zdawałoby się – nie brakuje do szczęścia. 
W ich życiu nie było Pana Boga i ona nad tym 
bardzo ubolewała. W sercu rodziło się w niej 
powołanie zakonne. Kiedy powiedziała o tym 
rodzicom, swojemu tacie, ten powiedział, że wo-
lałby ją widzieć na marach aniżeli w klasztorze. 
Były to trudne słowa, ponieważ mimo wszystko 
tato bardzo ją kochał, a ona jego. Obiecała mu 
zatem, że dopóki on będzie żył, ona do klasztoru 
nie wstąpi. Przyszedł czas, kiedy tata pod koniec 
swego życia pojednał się z Panem Bogiem. Umarł 

Bł. Franciszka Siedliska 

zaopatrzony w sakramenty święte. 
Wówczas Franciszka, mając 30 lat – 30 lat 

życia ukrytego, można rzec – jak Pan Jezus 
w Nazarecie – rozpoczęła dzieło Sióstr Naj-
świętszej Rodziny z Nazaretu. Pojechała do 
Ojca świętego, by prosić o błogosławieństwo 
na rozpoczęcie tego dzieła. I otrzymała to 
błogosławieństwo... 

 Pierwszy dom powstał w Rzymie – z 
racji tego, że Polska znajdowała się pod za-
borami. Ponieważ bardzo kochała Kościół i 
Ojca świętego (od swych najmłodszych lat), 
pragnęła dla swoich sióstr, dla Nazaretu tego, 
aby modliły się w intencji Ojca świętego, w 
intencji Kościoła, a nade wszystko w intencji 
rodzin. Bardzo bliskie było jej słowo rodzina. 
Pragnęła dla tej rodziny moralnego odrodze-
nia, miłości, a przede wszystkim Boga, tak 
jak ten Bóg był w świętej Rodzinie. 

Kilka lat później, kiedy zgromadzenie liczyło 22 siostry, 
odważyła się na prośbę pewnego biskupa wysłać połowę zgro-
madzenia – 11 sióstr – do Ameryki. Wtedy nie było samolotów 
– podróż statkiem trwała bardzo długo. Pan Bóg pobłogosławił 
to przedsięwzięcie i od tego momentu zgromadzenie zaczęło się 
bardzo dynamicznie rozwijać. 

Błogosławiona Maria od Pan Jezusa, Dobrego Pasterza, prze-
żyła 60 lat, w pierwszych dniach życia, lekarze ostrzegali, że nie 
ma większych szans na przeżycie. A jednak żyła o wiele dłużej niż 
ktokolwiek się spodziewał i w ciągu swego życia uczyniła wiele, 
wiele dobrego. Ojciec święty Jan Paweł II beatyfi kował naszą 
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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)

Dnia 24 stycznia 2015 r. odbyło się wspólne kolędowanie w 
Remizie OSP w Leńczach, zorganizowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Leńcz wraz ze Strażakami. W spotkaniu wzięli 
udział licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz zaproszeni goście 
m.in. proboszcz parafi i w Leńczach – ks. Bohdana Ciołczyk, dy-
rektor Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach Pani Stanisława Czarniak 
a także władze gminy Burmistrz Miasta dr inż. hab. Augustyn 
Ormanty oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kraw-
czyński. Spotkanie rozpoczęto występem Chóru „Spryciary”, 
następnie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leńczach przygoto-
wały własne aranżacje kolęd oraz przedstawienie Jasełkowe. Po 
ofi cjalnej części rozpoczęło się wspólne kolędowanie, atmosfera 
była niczym w dużej rodzinie, a jeśli rodzina to także wspaniały 
wspólny poczęstunek.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Spotkanie opłatkowe 
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Eulogiusz należy do czołowych 
postaci Kościoła Wschodniego w 
wieku VI. Był serdecznym przy-
jacielem papieża św. Grzegorza I 
Wielkiego.

O jego młodości nie mamy 
żadnych informacji. Spotykamy 
go dopiero jako gorliwego kapłana 
w Antiochii. Był w bliskiej przy-
jaźni z ówczesnym patriarchą tego 
miasta i współpracował z nim. Na-
pisał w tym czasie kilka znakomi-
tych rozpraw, w których, jak nam 
to przekazał Focjusz, wystąpił 
przeciwko monofi zyckiej herezji 
teodozjanów, którzy nauczali, że 
Pan Jezus miał tylko jedną, Boską 
naturę. Eulogiusz piętnował także 
błędy sekty gnostyckiej, kainitów.

Rok 581 jest przełomowym w 
życiu Eulogiusza. Został bowiem 
wówczas wybrany patriarchą 
Aleksandrii. Zgodnie ze zwycza-
jem, jaki panował na Wschodzie, 
udał się do Konstantynopola, by 
cesarz zatwierdził jego wybór. 
Złożył hołd oraz obediencję cesarzowi i otrzymał sakrę biskupią 
z rąk patriarchy Konstantynopola. Tam właśnie zapoznał się ze 
św. Grzegorzem, późniejszym papieżem, który wtedy pełnił na 
dworze cesarskim funkcję przedstawiciela papieża. Zawarta w 
Konstantynopolu przyjaźń przetrwała długi czas, o czym świad-
czą zachowane listy św. Grzegorza do Eulogiusza.

Eulogiusz skierował wszystkie wysiłki w kierunku utrzyma-
nia jedności w Kościele. Wschód Kościoła był wtedy wyjątkowo 
wrażliwy i chłonny na wszelkie nowinki religijne. Dlatego he-
rezje znajdowały tam pomyślną glebę. Na domiar złego władcy 
wschodnio-rzymscy, słabi w teologii katolickiej, zbyt łatwo 
angażowali się w spory religijne, najczęściej stając po stronie 
głoszących błędne nauki. Właśnie za czasów Eulogiusza uprzy-
wilejowanym poparciem dworu cesarskiego cieszyła się herezja 
mnicha konstantynopolitańskiego, Eutychiusza. Twierdził on, 
że natura Boża całkowicie wchłonęła naturę ludzką Pana Jezusa, 
podobnie jak morze wchłania kroplę wody. W tym samym czasie 

13 lutego 
- Święty Eulogiusz, patriarcha

sporo zwolenników miała również herezja Nestoriusza (+ ok. 
450), który znowu twierdził, że w Chrystusie Panu są dwie różne 
osoby - Boska i ludzka - a nie jedna tylko osoba Boska. Błędy te 
w swoich pismach i kazaniach zwalczał Eulogiusz. Występował 
także stanowczo przeciwko agnoitom, którzy zaprzeczali Chry-
stusowi Panu w Jego ludzkiej naturze pełnej wiedzy, jak na przy-
kład co do czasu końca świata.

Po pracowitym pasterzowaniu przez 27 lat na stolicy aleksan-
dryjskiej, Eulogiusz odszedł po nagrodę do Pana 13 lutego 608 
roku. Miał pozostawić po sobie sporo kazań, rozpraw i listów, 
które stanowiłyby cenny materiał dla zapoznania się z błędami, 
jakie wówczas nękały Kościół katolicki na Wschodzie, gdyby 
(wszystkie) nie zaginęły. Stare Martyrologium Rzymskie wspo-
minało go 13 września, kiedy to Grecy wspominają jego doroczną 
pamiątkę. Nowe Martyrologium Rzymskiego opowiada się jed-
nak za datą 13 lutego.
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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)

Pierwszy historyk Kościoła, Euzebiusz, przytacza list św. 
Dionizego Wielkiego (+ 265), który opisuje pogrom chrześcijan, 
jaki miał miejsce w Aleksandrii pod koniec 248 lub na początku 
249 r. Rzucono się na domy chrześcijan, wyznawców Chrystusa 
wywlekano siłą z ich mieszkań, zabijano, a ich dobytek grabiono. 
W tych właśnie okolicznościach zginęła św. Apolonia. Być może 
Dionizy był naocznym świadkiem wydarzeń. Na pewno znał 
świadków. W jednym z fragmentów owego listu znajduje się opis 
męczeństwa św. Apolonii: „Apolonia była już podeszła wiekiem. 
A jednak poganie, nie patrząc na to, rzucili się na nią, zmiażdżyli 
jej szczęki i powybijali wszystkie zęby. Następnie tłum rozszalały 
żądzą krwi rozpalił stos przed miastem i zagroził Świętej, że spali 
ją żywcem, jeśli nie będzie złorzeczyć Chrystusowi. Na to Święta 
poprosiła o chwilę do namysłu, a potem gotowa na ofi arę, sama 
rzuciła się w ogień i spłonęła”.

Apolonia zdobyła się na ten heroiczny akt z obawy przed 
tym, by poganie nowymi katuszami i powolną śmiercią na 
stosie nie złamali jej woli. Nie była to więc śmierć samobójcza, 
ale bohaterskie oddanie życia za najwyższą wartość, jaką jest 
wieczne zbawienie. Żar jej miłości do Chrystusa był tak po-

9 lutego

Święta Apolonia, 
dziewica i męczennica

tężny, że stłumił w niej obawę przed męką ognia doczesnego. 
Równocześnie Apolonia dała poganom piękny przykład, że 
nie tylko nie lęka się pogróżek, ale sama jest gotowa oddać ży-
cie dla sprawy Bożej. Jej heroiczny czyn był także zachętą dla 
chrześcijan, by dla Chrystusa byli gotowi na wszelkie ofi ary.
Kult św. Apolonii rozszerzył się rychło w całym chrześcijaństwie, 
tak na Wschodzie, gdzie poniosła męczeńską śmierć, jak też na 
Zachodzie. W Rzymie przy bazylice NMP w Zatybrzu wysta-
wiono jej bazylikę. Ikonografi a przedstawia Świętą z obcęgami 
dla przypomnienia, że zmiażdżono jej usta i wybito zęby. Święta 
uchodzi jeszcze dotąd za patronkę wzywaną w chorobach zę-
bów i dziąseł. „Pontyfi kał krakowski” z XV wieku nazywa św. 
Apolonię patronką Regni Poloniae - Królestwa Polskiego. Oskar 
Kolberg przekazał, że w niektórych regionach Polski w wigilię 
św. Apolonii poszczono, żeby patronka od bólu zębów raczyła je 
zachować w zdrowiu.

W ikonografi i św. Apolonia przedstawiana jest z kleszczami, 
którymi wyrwano jej zęby. Jej atrybuty to: korona, księga, palma 
męczeństwa oraz stos, na którym spłonęła.
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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)

Dnia 5 stycznia br. odbyło się w naszej szkole szko-
lenie prowadzone przez Lidię Ledwoń z Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Chorym na Cukrzycę.

Szkolenie w zakresie:
− podstawowej wiedzy o cukrzycy,
− niezbędnej, codziennej opieki nad dzieckiem z cukrzycą,
− rozpoznawania objawów odchylenia poziomu cukru od 

dopuszczalnych poziomów (hipo- i hiperglikemia) i właściwej 
reakcji na nie,

Szkolenie: jak postępować
z dzieckiem chorym na cukrzycę

− sposobów udzielania dzieciom pierwszej pomocy w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia i życia,

− psychologicznych aspektów choroby wpływających na za-
chowanie dzieci chorych,

− zalecanych sposobów wspomagania ich w przezwyciężaniu 
skutków cukrzycy w codziennym życiu.

Otrzymaliśmy bajkę „Życie cukrem pisane” i poradnik Cu-
krzyca. Mały poradnik dla nauczycieli i wychowawców dzieci 
młodszych.

www.spmarcyporeba.iap.pl
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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)

Królewski Orszak Trzech Króli 6 stycznia 
2015r. już po raz czwarty wyruszył spod 
„mucharskiej metropolii”. Około trzykilome-
trowy odcinek trasy pokonało 200 piechurów. 
Uwieńczeniem tego wydarzenia były uroczy-
ste występy, które miały miejsce w sali gimna-
stycznej, gdzie można było usłyszeć góralską 
muzyką, a także pośmiać się z występów 
kabaretów. Nie zabrakło oczywiście czasu na 
wspólne kolędowanie. Wszystkim zebranym 
serdecznie dziękujemy za przybycie.

Orszak Trzech Króli
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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 

Trzymamy w rękach tradycję

W kalendarzach, z których korzystamy każdego 
roku, znaczone są święta, niekiedy rocznice i 
różne dni mające nam przypominać o waż-
nych wydarzeniach. W tym miesiącu obcho-

dziliśmy już Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Grom-
nicznej. W dniu św. Błażeja mieliśmy możliwość uczestniczenia 
w specjalnym błogosławieństwie świecami, z modlitwą o zdrowie 
gardła i właściwe korzystanie z daru mowy, oraz uczestniczeniu 
w poświęceniu jabłek, mających chronić przed chorobami gardła. 
W dniu Świętej Agaty, patronki od ognia, święciliśmy sól, chleb 
i wodę, jako ochronę przed pożarem i kataklizmami. 14 lutego, 
przypada Święto Cyryla i Metodego, patronów Europy, Świętego 
Walentego, patrona zakochanych i Świętej Klary patronki ludzi 
telewizji. 18 lutego Popielec, święto kościelne, rozpoczynające 
Wielki Post. Pomiędzy wymienione wyżej święta, przeplatają 
się dni, w których świętują różne grupy społeczne. W lutym 

przypada Światowy Dzień życia Konsekrowanego, Międzyna-
rodowy Dzień Walki z Rakiem, Dzień Bezpiecznego Internetu, 
Święto Służby Więziennej, Dzień Handlowca, Światowy Dzień 
Obszarów Wodno-Błotnych, Światowy Dzień Chorych, Świato-
wy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego, Dzień Ofiar Przestępstw, Ogólnopolski Dzień 
Walki z Depresją, Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej a 
nawet Międzynarodowy Dzień Pizzy i Dzień Kota. W miesiącu 
lutym przypada wiele ważnych rocznic, które były niekiedy przez 
lata przemilczane. W odpowiednim czasie znaleźli się jednak 
ludzie, którzy upomnieli się o nie. To w lutym urodzili się tacy 
wielcy Polacy jak Piotr Skarga, któremu drogie były: religijność 
i patriotyzm oraz Zygmunt Krasiński, który wiązał religijność 
z etyką chrześcijańską. 1 lutego 1935 — zmarł Bolesław Lima-
nowski, historyk i socjolog. 4 lutego 1746 — urodził się Tadeusz 
Kościuszko, bohater narodowy. 12 lutego, 212 lat temu zmarł 
Stanisław August Poniatowski. 2 lutego 1810 urodził się Fryderyk 
Chopin, kompozytora i pianista. Trzeba nam pamiętać, że 9 i 10 
lutego, 70 lat temu miała miejsce największa deportacja obywate-
li II Rzeczypospolitej z terenów Kresów Wschodnich na Syberię.    
W każdym miesiącu przypadają jakieś rocznice, ich wybór prze-
ważnie ogranicza się do tych okrągłych. Dlatego w lutym 2015 
roku trzeba wspomnieć Kongres Wiedeński, na którym 200 lat 
temu, choć sprawa polska poniosła szkodę, to jednak stworzono 
Królestwo Polskie i słowo Polska zostało przywrócone do języka 
politycznego. Dlatego, kiedy w Święto Ofiarowania Pańskiego, 
pada w kazaniu stwierdzenie, że trzymamy w rękach tradycję, 
przypomina się wiele wydarzeń, rocznic i świąt mających wpływ 
na losy naszej Ojczyzny i na życie każdego z nas.

BŁ
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

28 stycznia 2015 roku już po raz trzeci zostaliśmy 
zaproszeni na niezwykłe przedstawienie przygoto-
wane przez podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Skawinie. ŚDS prowadzony jest przez 
Parafię ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie 
i przeznaczony jest dla dorosłych osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. 
Z zaproszenia skorzystali wszyscy uczniowie naszej 
szkoły oraz wychowawcy. Inscenizacja - jak zawsze 
- wywarła na nas ogromne wrazenie. Doceniając trud 
włożony w to przedsięwzięcie , dziękujemy Kierownic-
twu, Personelowi i Podopiecznym ŚDS za zaproszenie i 
możliwość obejrzenia tego wyjątkowego, wzruszające-
go przedstawienia.

www.spsosnowice.hostit.pl

POWRÓT ANIOŁÓW
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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. 

Karnawał z Babcią i z Dziadkiem
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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 

„Wieczór kolędowy” w Przytkowicach
Czy król (jeden z tych, 

którzy szli do Jezusa) 
może posługiwać się „ko-
mórką”? Albo czy może 
mieszkać na Zachodzie, 
chodzić w garniturze i z 
teczką? W tradycyjnej for-
mie przedstawiania historii 
Bożego Narodzenia jest to 
niemożliwe. Ale dzisiaj tę 
historię stara się często 
osadzać w realiach współ-
czesnego świata. 

Tak właśnie było w przedsta-
wieniu pt. „Trzej Królowie”, które wykonali uczniowie klasy I B 
gimnazjum w Przytkowicach w trakcie dorocznego „Wieczoru 
kolędowego”. Odbył się on w niedzielę 1 lutego w sali gimna-
stycznej szkoły, odpowiednio udekorowanej na tę okazję. Obok 
aktorów występował chór szkolno-parafialny „DoMiSol”, a na 
widowni zasiedli mieszkańcy wsi – od kilkuletnich do takich w 
poważniejszym już wieku.

Młodzi aktorzy przypomnieli historię o wędrówce trzech 
królów, kuszeniu przez diabły, spotkaniu z Herodem i pokło-
nem Dziecięciu. Ale ta historia nawiązywała do współczesności: 
królowie zwoływali się przez „komórki”; był czwarty król – z 
współczesnego Zachodu, gdzie wszystko się przegłosowuje (na-
wet istnienie Pana Boga); diabły w wachlarzu używanych pokus 
posługiwały się także zachętami do szczególnie korzystnych za-
kupów czyli tak często spotykanymi dzisiaj promocjami. 

Pokusy zostały przezwyciężone, diabły przegnane, królowie 
przyszli do małego Jezusa i złożyli Mu hołd (nawet ten czwar-
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ty król – z Zachodu). A więc wszystko skończyło się zgodnie z 
tradycją. Niejedna wypowiedziana w czasie przedstawienia myśl 
pobudzała jednak do refleksji, w jaki sposób diabeł dzisiaj stara 
się odwodzić ludzi od Jezusa. 

Integralną częścią przedstawienia były kolędy wykonywane 
przez chór, w śpiew których włączali się wszyscy obecni. Chór 
wspierali instrumentaliści – byli i obecni uczniowie szkoły. Na 
końcu był jeszcze występ dwojga solistów – Weroniki i małego 
Piotrusia. A potem podziękowania i gromkie brawa widowni dla 
aktorów i chóru za piękny występ.

Słowa wielkiego uznania należą się także dla nauczycieli przy-
tkowickiej szkoły i innych osób, które przygotowywały „Wieczór 
kolędowy”. Razem z dziećmi i młodzieżą poświęcili na to wiele 
godzin. Jak widać, w młodych ludziach jest wiele możliwości. 
Cieszy, że kolejny raz mieli okazję te możliwości wykorzystać.

xlf

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 

27.01.2015r. w I LO im. Marcina Wadowity w Wadowi-
cach, odbył się turniej kwalifikacyjny do Finału Licealiady 
Powiatu Wadowickiego w Koszykówce Chłopców. 

Do turnieju przystąpiły 4 drużyny: I LO Wadowice, ZS nr 2 Wado-
wice, ZS nr 3 Wadowice oraz drużyna ZSCKU w Radoczy w składzie: 
Krystian Szostek, Adrian Stanaszek, Michał Wacławski, Adrian Kozioł, 
Adrian Ryś, Daniel Płonka, Ka-
rol Żwawa i Mikołaj Żydek, a do 
dalszego etapu rozgrywek prze-
szły dwie najlepsze drużyny. 

Decydujące o awansie spo-
tkanie rozegrało się pomiędzy 
zespołem gospodarza - ubie-
głorocznym Mistrzem Powiatu 
- a reprezentacją ZSCKU w 
Radoczy. Ostatecznie zawodni-
cy Zespołu Szkół CKU turniej 
zakończyli na drugim, dającym 
awans miejscu, pokonując jesz-
cze drużynę ZS nr 3 i ulegając 
tylko zwycięzcy - zawodnikom 
z ZS nr 2.

Gratulujemy!

Licealiada
w Koszykówce
Chłopców
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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 

W dniu 27.01.2015r. 
uczniowie klas 1 – 6 
szkoły podstawowej (208 
uczniów) uczestniczyli 
w spotkaniu ze starszym 
aspirantem Pawłem Ruciń-
skim z Komendy Powiato-
wej Policji w Myślenicach.

W klasach 1 – 3 pan poli-
cjant w związku ze zbliżającymi 
się feriami przedstawił uczniom 
prezentację multimedialną 
pt. ,,Bezpieczne ferie 2015’’. 
Dzieci aktywnie uczestniczyły 
w projekcji, zadawały pytania. 
Zebrane wiadomości pozwolą 
dzieciom bezpiecznie spędzić 
wolny czas. Dalszy ciąg spo-
tkania dotyczył zagadnienia 

Bezpieczne ferie 2015

,,Cyberprzemocy’’, który był 
tematem przewodnim w kla-
sach 4-6. Uczniowie zapoznali 
się z definicją cyberprzemocy. 
Aspirant przedstawił formy 
przemocy i działania, które 
mogą zagrażać uczniom w 
sieci. Dzieci dowiedziały się 
jak reagować i gdzie zwracać 
się o pomoc w sytuacjach pro-
blemowych. Uczniowie żywo 
reagowali na krótkie filmy z 
cyklu ,,Owce w sieci’’. Bajkowe 
scenki wprowadziły dzieci w 
świat cyberprzemocy. Ucznio-
wie omówili każdy filmik, a 
pan policjant podsumowywał 
poruszany problem.

www,zporudnik.edupage.org
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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)

Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. jako siódme dziecko 
w rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego gar-
nizonu. Jego właściwe imię to Konstanty, imię Cyryl przyjął pod 
koniec życia, wstępując do zakonu. Po studiach w Konstantyno-
polu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Później 
usunął się na ubocze. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykła-
dy z filozofii. Wkrótce potem, w 855 r. udał się na górę Olimp do 
klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat - św. 
Metody.

Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju 
Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między 
chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl przygotował się do 
tej misji bardzo starannie - nauczył się języka hebrajskiego (by 
dyskutować z Żydami) i syryjskiego (by prowadzić dialog z Ara-
bami, przybyłymi z okolic Syrii). Po udanej misji został wysłany 
z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijań-
stwo Bułgarom. Pośród nich pracowali pięć lat. Następnie, na 
prośbę księcia Rościsława udali się z podobną misją na Morawy, 
gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem 
greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metodego wpro-
wadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego. 
Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte 
na język starocerkiewno-słowiański. Inkulturacja chrześcijań-
stwa stała się przyczyną ich cierpień, a nawet prześladowań.

   14 lutego 

Święci Cyryl, mnich i Metody, biskup
- patroni Europy Z Panonii (Węgier) bracia udali się do Wenecji, by tam dla 

swoich uczniów uzyskać święcenia kapłańskie. Jednak ducho-
wieństwo tamtejsze przyjęło ich wrogo. Daremnie Cyryl prze-
konywał swoich przeciwników, że język nie powinien odgrywać 
warunku istotnego dla przyjęcia chrześcijaństwa. Bracia zostali 
oskarżeni w Rzymie przed papieżem św. Mikołajem I niemal 
o herezję. Posłuszni wezwaniu namiestnika Chrystusowego na 
ziemi, udali się do Rzymu. W tym jednak czasie zmarł papież 
św. Mikołaj I (+ 867), a po nim został wybrany Hadrian II. Ku 
radości misjonarzy nowy papież przyjął ich bardzo serdecznie, 
kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księ-
gi liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki 
Bożej, zwanym Fatne.

Wkrótce potem Cyryl wstąpił do jednego z greckich klaszto-
rów, gdzie zmarł na rękach swego brata 14 lutego 869 r. Papież 
Hadrian (Adrian) urządził Cyrylowi uroczysty pogrzeb.

Metody (jego imię chrzcielne - Michał) urodził się między 
815 a 820 r. Ponieważ posiadał uzdolnienia wybitnie prawnicze, 
wstąpił na drogę kariery urzędniczej. W młodym wieku został 
archontem - zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich pro-
wincji. Zrezygnował z urzędu, wstępując do klasztoru w Bitynii, 
gdzie został przełożonym. Tam też przyjął imię Metody. Około 
855 roku dołączył do niego jego młodszy brat, św. Cyryl. Odtąd 
bracia dzielą razem swój los w ziemi Chazarów, Bułgarów i na 
Morawach. Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekro-
wał Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier) oraz 
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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)

dał mu uprawnienia legata. Jako biskup, Metody kontynuował 
rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiań-
skiego, mimo aprobaty Rzymu, był atakowany przez arcybiskupa 
Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w 
jednym z bawarskich klasztorów. Spędził tam dwa lata (870-872). 
Interwencja papieża Jana VII przyniosła Metodemu utraconą 
wolność.

Nękany przez kler niemiecki, Metody udał się ponownie do 
Rzymu. Papież Jan VIII przyjął go bardzo życzliwie i potwier-
dził wszystkie nadane mu przywileje. Aby jednak uspokoić kler 
niemiecki, dał Metodemu za sufragana biskupa Wickinga, który 
miał urzędować w Nitrze. W tym czasie doszło do pojednania 
Rzymu z Konstantynopolem. Metody udał się więc do patriar-
chy Focjusza, by mu zdać sprawę ze swojej działalności (881 lub 

882). Został przyjęty uroczyście przez cesarza. Kiedy powracał, 
przyprowadził ze sobą liczny zastęp kapłanów. Powróciwszy na 
Morawy, umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.

W roku 907 rozpadło się państwo wielkomorawskie, a z 
jego rozpadem został usunięty obrządek słowiański na rzecz 
łacińskiego. Mimo tego dzieło św. Cyryla i św. Metodego nie 
upadło. Ich językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt 
milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj 
święci (nazywani Braćmi Sołuńskimi - od Sołunia, czyli obec-
nych Salonik w Grecji) są uważani za apostołów Słowian. W roku 
1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił ich - obok św. Benedykta 
- współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas 
obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

Bracia i siostry, niektórzy z was są od lat przykuci do łoża bo-
leści; proszę Boga, aby dzisiejsze spotkanie przyniosło im wielką 
ulgę fizyczną i duchową! Pragnę, aby ta wzruszająca uroczystość 
stała się dla wszystkich, zdrowych i chorych, sposobnością do 
refleksji nad zbawczą wartością cierpienia. Cierpienie i choroba 
są wpisane w tajemnicę życia człowieka na ziemi. Z pewnością 
należy walczyć z chorobą, bo przecież zdrowie jest darem Bo-
żym. Ale ważne jest też, aby umieć odczytać zamysł Boży, kiedy 

Jan Paweł II

EWANGELIA CIERPIENIA
ŹRÓDŁEM NADZIEI

cierpienie puka do naszych drzwi. «Kluczem» do jego odczytania 
jest Krzyż Chrystusa. Wcielone Słowo wyszło naprzeciw naszym 
słabościom, biorąc je na swoje barki w tajemnicy krzyża. Od tam-
tej chwili istnieje możliwość nadania sensu każdemu cierpieniu, 
dzięki czemu jest ono szczególnie cenne. Od dwóch tysięcy lat, od 

dnia męki Chrystusa, krzyż 
jaśnieje jako najpełniejsze 
objawienie miłości Boga 
do nas. Kto potrafi przy-
jąć go we własnym życiu, 
doświadcza, że cierpienie, 
rozjaśnione światłem wiary, 
staje się źródłem nadziei i 
zbawienia.

Drodzy chorzy, powołani 
w tej chwili do dźwigania 
najcięższego krzyża, niech 
Chrystus będzie dla was 
Bramą. Niech Chrystus 
będzie Bramą także dla 
was, drodzy opiekunowie, 
którzy troszczycie się o 
chorych. Jak Dobry Sama-
rytanin, każdy wierzący wi-
nien darzyć miłością tych, 
którzy cierpią. Nie wolno 
«przechodzić obok» ludzi 
dotkniętych chorobą. Trze-
ba się zatrzymać, pochylić 
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

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

22 stycznia obchodziliśmy 152 rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Powstanie to trwale zapisało się na kartach histo-
rii naszego Narodu. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. jako sprzeciw 
wobec narastającego terroru ze strony Imperium Rosyjskiego. 
Swym zasięgiem objęło Królestwo Polskie, ziemie zaboru rosyj-
skiego oraz ziemie zabrane. Przez historyków uważane jest za 
największe polskie powstanie narodowe. Mimo początkowych 
sukcesów, Powstanie zakończyło się przegraną. Wielu Powstań-
ców zostało zabitych lub zesłanych na Syberię. Również w naszej 
gminie oddaliśmy hołd uczestnikom Powstania Styczniowego. 
Punktualnie w południe delegacja władz naszej społeczności na 
czele z Wójtem Panem Mariuszem Krystianem, Przewodniczą-
cym Rady Gminy Panem Jerzym Piórowskim oraz członkami 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej, przy asyście 
pocztów sztandarowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Spytkowicach i Grupy Rekonstrukcyjnej, która powstała przy 
spytkowickiej szkole, złożyła kwiaty przy pomniku Kajetana 
Wolskiego, upamiętniając poległych Powstańców.

Wójt Gminy kończąc tę uroczystą chwilę zadumy wyraził 
nadzieję na kolejne tego typu spotkanie, nie tylko przy okazji 
rocznicy Powstania Styczniowego, ale również obchodów innych 

152 rocznica Powstania Styczniowego

wydarzeń historycznych, które znacząco wpłynęły na losy pol-
skiego Narodu. Chwała Bohaterom!  www.spytkowice.net.pl

nad ich chorobą i ofiarnie wziąć na siebie część jej brzemienia i 
trudności, jakie niesie z sobą.

Św. Jakub pisze: «Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi 
kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem 
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratun-
kiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone» (Jk 5, 14-15). W szczególny sposób odpowiemy na 
to wezwanie apostoła, gdy za chwilę niektórzy z was, drodzy cho-
rzy, otrzymają sakrament Namaszczenia Chorych. Przywracając 
siły duchowe i fizyczne, ukazuje on wyraźnie, że Chrystus jest dla 
człowieka cierpiącego Bramą, która prowadzi do życia. Znakiem 
waszego duchowego wejścia w tajemnicę Chrystusa, Odkupiciela 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który z miłości «obarczył 
się naszym cierpieniem, i dźwigał nasze boleści» Chorzy bracia 

i siostry, wy jesteście szczególnymi świadkami tej Ewangelii. 
Trzecie tysiąclecie oczekuje od chrześcijan cierpiących tego świa-
dectwa. Oczekuje go także od was, pracownicy służby zdrowia, 
którzy wykonując różne zadania, pełnicie u boku chorych misję 
niezwykle doniosłą i bardzo wysoko cenioną.

Niech nad każdym z was pochyli się Niepokalana Dziewica, 
która w Lourdes przyszła nas nawiedzić, co dzisiaj wspominamy 
z radością i wdzięcznością. W grocie w Massabielle powierzyła 
Ona św. Bernadecie orędzie, które wprowadza nas w samo serce 
Ewangelii: prowadzi do nawrócenia i pokuty, do modlitwy i uf-
nego zawierzenia Bogu. Wraz z Maryją, Dziewicą nawiedzenia, 
my także zanosimy do Boga hymn Magnificat — pieśń nadziei 
wszystkich ubogich, chorych i cierpiących na świecie, którzy peł-
ni są radości, bo wiedzą, że Bóg jest z nimi jako ich Zbawiciel.
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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.

Tradycją naszej szkoły jest to, że 21 stycznia spotyka-
my się, by wspólnie świętować Dzień Babci i Dziadka.
W tym roku wyjątkowo licznie zgromadzili się na naszej sali 
gimnastycznej, by w otoczeniu wnucząt świętować swój dzień.
Najmłodsi uczniowie szkoły, oraz przedszkolaki bardzo długo i 
pilnie przygotowywały się, by jak najpiękniej zaprezentować się 
przed swoimi babciami i dziadkami.

Uczniowie klas I-III wykonali inscenizację Jasełek, a przed-
szkolaki zaśpiewały kolędy i złożyły życzenia. Oprócz zaproszo-
nych Babć i Dziadków naszą uroczystość zaszczycił swoją obecno-
ścią również Pan Burmistrz 
Augustyn Ormanty, który 
mimo licznych obowiąz-
ków do końca obejrzał 
całe, długie przedstawienie.
Zwrócił uwagę na to, jak 
bardzo ważną rzeczą jest 
kultywowanie tradycji ro-
dzinnych, religijnych, które 
obok procesu nauczania są 
bardzo ważne w wychowa-
niu dzieci i młodzieży.

Dzień Babci
i Dziadka 
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

Dnia 18 stycznia 2015r. Grupa Teatralna „Kurtyna” 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Stani-
sławiu Górnym zaprezentowała jasełka „Pójdźmy do 
Betlejem” w parafialnym kościele. Przybyli miesz-
kańcy Stanisławia Górnego i Dolnego. W przepięknej 
świątyni odegrano sceny anielskie, pasterskie, z Hero-
dem i diabełkami. Powrócił motyw z ubiegłorocznych 
jasełek – niesfornego aniołka Dominika (w tej roli 
Dominika Kocot), który wiecznie spóźniony, zaspany i 
niefrasobliwy ciągle jest strofowany przez swoich aniel-
skich braci.

Jasełka „Pójdźmy do Betlejem”
w Kościele W przedstawieniu brali udział zarówno najstarsi uczniowie 

(III klasa gimnazjum), jak i najmłodsi (kl. I szkoły podstawowej). 
Wszyscy aktorzy z pełnym oddaniem zagrali powierzone im role 
i zostali nagrodzeni wielkimi brawami. 

Jasełka zaprezentowano także (21.01.2015r.) podopiecznym 
Sióstr Nazaretanek. Tu szczególną sympatię wzbudzili diabeł 
Belzebub (w tej roli Jakub Kasiarz) i mały pastuszek Mariuszek 
Ptaś). To przedstawienie zakończyło jasełkowe występy. Czas 
odwiesić anielskie skrzydła (na rok!) i zabrać się do przygotowy-
wania wielkopostnego misterium.

Występują:
Pasterz Stach: Patryk Sarapata
Pasterz Pietrek: Kamila Korzeniowska
Pasterz Kuba: Jakub Garlej
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Pastuszki: Mariusz Ptaś
Mateusz Korzeniowski
Pasterz z gwiazdą: Dawid Korzeniowski
Anioł Dominik: Dominika Kocot
Aniołki: Julita Walaszek
Zosia Walaszek
Ola Góralczyk
Julka Sarapata
Wiktoria Kosik

Aniołki/Dusze: Patrycja Korzeniowska
Małgorzata Węgrzyn
Natalia Garlej

Archanioły: Angela Juszczak
Aleksandra Sarapata
Paulina Korzeniowska
Martyna Górecka
Matka Boża: Patrycja Juszczak
Józef: Robert Guńka
Pasterka Kasia: Julia Moskała
Pasterka Jagna: Aleksandra Baran
Herod: Bartłomiej Podlipni
Pycha: Natalia Górecka
Chciwość: Natalia Korzeniowska
Diabełek: Emilia Pasterak
Diabeł Belzebub: Jakub Kasiarz
Scenariusz i reżyseria: Dorota Pelczar
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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)

Błogosławieni, którzy się smucą…
Drugie błogosławieństwo stało się tematem rozwa-

żań ks. M. Olszewskiego, który 28 I br. celebrował 
Mszę św. o uzdrowienie oraz wygłosił wspomniane 
słowo. Poniżej zamieszczamy wprowadzenie do tej 
Mszy św. oraz fragment rozważania.

Wprowadzenie:

Ogromnie się cieszę, że udało się mi tu 
dotrzeć. Drodzy, troszeczkę się za wami stę-
skniłem, bo byłem tu ostatnio w październiku, 
później był ks. Piotr, potem w grudniu była 
przerwa, a teraz mammy już koniec stycznia. 
Minęły trzy miesiące. Ksiądz Piotr „wymigał” 
się od błogosławieństw, tak więc dzisiaj dru-
gie błogosławieństwo. Będziemy mówić też 
o smutkach i o tym, jak Pan Jezus ze smutku 

pociesza. Myślę, że o ile pierwsza część będzie trudniejsza, to 
wszystko zakończy się radośnie i pozytywnie. 

Witamy Was bardzo serdecznie; witamy również wszystkich 
słuchaczy Radia Profeto.pl; wszystkich, którzy duchowo łączą się 
z nami, przezywając duchowo to spotkanie tutaj, w Stryszowie. 
Teraz przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie w 
tej Eucharystii uczestniczyć...
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

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

Kazanie:

Tak jak mówiłem we wstę-
pie, zajmiemy się drugim przy-
kazaniem. Chciałbym, abyśmy 
teraz przypomnieli sobie ten 
tekst Ewangelii, który nam w 
tym roku towarzyszy. Jako, że 
w Stryszowie jest to w ogóle 
pierwszy rok naszych spotkań, 
zaczynamy błogosławieństwa-
mi. Mówiliśmy już o tym, że 
jesteśmy błogosławieni dlatego, 
że posiadamy szczęście, gdyż 
posiadamy Boga. Psalm 144. 
mówi: Szczęśliwy lud, któremu 
tak się powodzi, szczęśliwy lud, 
któremu Bogiem jest Pan. Po-
słuchajmy teraz Ewangelii:

Jezus, widząc tłumy, wyszedł 
na górę. A gdy usiadł, przystą-
pili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich 
tymi słowami:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 

będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą na-

zwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i 

gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem 
prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Drodzy, dzisiaj błogosławieni ci, którzy się smucą, al-
bowiem oni będą pocieszeni. Trzeba powiedzieć sobie bez 
zbędnego owijania w bawełnę, że smutek jest towarzy-
szem życia ludzkiego. Takim towarzyszem, który w zasa-
dzie nas nie opuszcza. Na różnych etapach naszego życia, 
w różnych momentach, spowodowany takimi czy innymi 
przyczynami wciąż nam towarzyszy. Smucimy się. Mniej 
lub bardziej, ale stale doświadczamy smutku. Kojarzy się 
on nam bardzo negatywnie. Smutek jest dla nas ciężarem, 
który często przemienia się w rozpacz, a tych, którzy nie 
poradzili sobie z rozpaczą (która karmi się smutkiem) 
często spotyka nawet śmierć. Stąd niejednokrotnie mamy 
do czynienia nawet z odbieraniem sobie życia przez ludzi. 
Wszystko dlatego, że nie poradzili sobie gdzieś na począt-
ku z głębokim smutkiem, który zalegał ich serca. A Jezus 
dzisiaj mówi: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni jesteście i szczęśliwi, 
jeśli się smucicie. Dlaczego? Bo będziecie pocieszeni. 

Cdn.

Jan Paweł II

Miłość do cierpiących miarą
poziomu cywilizacjiDrodzy Bracia i Siostry!

Wspólnota chrześcijańska zawsze otaczała szczególną troską 
chorych i świat cierpienia w jego wielorakich przejawach. Kon-
tynuując tę dawną tradycję, Kościół powszechny przygotowuje 
się - w odnowionym duchu służby - do obchodów pierwszego 
Światowego Dnia Chorego, widząc w nim wyjątkową okazję do 

pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania 
w obliczu wielkiego misterium cierpienia i choroby. Dzień, który 
począwszy od lutego przyszłego roku będzie obchodzony corocz-
nie we wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ma 

Błogosławieni, którzy się smucą…
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być dla wszystkich wierzących 
„owocnym czasem modlitwy, 
współuczestnictwa i ofiary z 
cierpienia dla dobra Kościoła” 
oraz skierowanym do wszyst-
kich wezwaniem, by „rozpo-
znali w chorym bracie Święte 
Oblicze Chrystusa, który przez 
cierpienie, śmierć i zmar-
twychwstanie dokonał dzieła 
zbawienia ludzkości” (List o 
ustanowieniu Światowego Dnia 
Chorego, 13 maja 1992 r., 3).

Dzień Chorego ma tak-
że pobudzać do działania 
wszystkich ludzi dobrej woli. 
Istotne pytania stawiane przez 
rzeczywistość cierpienia oraz 
wezwanie do niesienia ulgi 
choremu, zarówno fizycznej, 
jak duchowej, nie są bowiem 
skierowane tylko do wierzą-
cych, ale do całej ludzkości, naznaczonej ograniczeniami swojej 
śmiertelnej natury.

Wszyscy mamy przed oczyma smutne obrazy ludzi i całych 
narodów, cierpiących z powodu wojen i konfliktów, uginających 
się pod ciężarem klęsk, których można by łatwo uniknąć. Czyż 
możemy nie dostrzec błagalnych spojrzeń tylu istot ludzkich, 
zwłaszcza dzieci, wyniszczonych wielorakim cierpieniem, nie-
winnych ofiar egoizmu i przemocy? Jakże zapomnieć o tych 
wszystkich, którzy w szpitalach, klinikach, leprozoriach, ośrod-
kach dla niepełnosprawnych, domach starców lub we własnych 
mieszkaniach doświadczają kalwarii bólu, cierpienia często nie 
dostrzeganego przez innych, nie zawsze należycie leczonego, a 
niekiedy pogłębianego przez brak właściwej opieki?

Choroba, która w powszechnym odczuciu sprzeciwia się 
naturalnej woli życia, staje się dla wierzących wezwaniem do 
„odczytania” nowej trudnej sytuacji w optyce wiary. Jakże in-
aczej zresztą można by odkryć w chwili próby konstruktywną 
rolę cierpienia? Jak znaleźć sens i wartość lęku, niepokoju, bólu 

fizycznego i psychicznego związanego z naszą śmiertelną natu-
rą? Gdzie szukać usprawiedliwienia dla zmierzchu starości i dla 
śmierci, która mimo rozwoju nauki i techniki, pozostaje nieunik-
nionym, ostatecznym kresem ziemskiego życia? Tylko w Chry-
stusie, Słowie Wcielonym, Odkupicielu człowieka i Zwycięzcy 
śmierci można znaleźć pełną odpowiedź na te fundamentalne 
pytania. W świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa cho-
roba nie jawi się już jako wydarzenie wyłącznie negatywne: jest 
postrzegana raczej jako doświadczenie „Bożego nawiedzenia”, 
dane po to, „ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki 
miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało w 
«cywilizację miłości»”.

Historia Kościoła i duchowości chrześcijańskiej dostarcza nam 
na to wielu dowodów. W ciągu wieków zapisano wspaniałe karty 
heroizmu w cierpieniu przyjętym i ofiarowanym w jedności z 
Chrystusem. Równie piękne są karty zapisane przez tych, którzy 
służyli pokornie ubogim i chorym, dostrzegając w ich umęczo-
nych ciałach obecność ubogiego i ukrzyżowanego Chrystusa.
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Czym jest krew, dobrze wiecie.
 Lecz czy złotem ją nazwiecie?
 Pewnie często to słyszycie:
„Krew ratuje ludzkie życie!”
Mała kropelka, a taka duża,
 Każdemu z nas - życie przedłuża.
 Lecz krwi ciągle jest zbyt mało, 
 Jakby honorowych krwiodawców troszkę brakowało.
 Niech każdy doceni krew, co w żyłach płynie. 
 Dopóki płynie - życie nie zginie!
 Ciągle nam złota tego brakuje,
 Więc do wszystkich apeluję:
„Kto jest silny, zdrowy, młody, 
 Nie utraci swej urody.
 Kiedy szybko krew dostanie,
 Przy swym życiu pozostanie”.

Oddawaliśmy już honorowo krew 28 września 2014 roku po-
wtórzmy ten wspaniały czyn i przyjdźmy oddać przysłowiową 
kroplę krwi 8 lutego br. w salce przy Kościele w Tarnawie Dolnej 
od godz 8.15 do 12.00. Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty 
i poświęcić 5 minut czasu, a możemy pomóc potrzebującym. Ja 
wierzę, że krople krwi naszej popłyną jak strumień czerwony; bo 
człowiek pomoże drugiemu, bo człowiek do tego stworzony.

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 
 

Krew darem życia!
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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)

Zaleca nam w poniższym fragmencie kazania ks. 
Stanisław Pitek, proboszcz z Tłuczani, bowiem w dzi-
siejszym świecie serce człowieka zajmują inne sprawy, 
nietrwałe i przemijające, a brakuje często miejsca i cza-
su dla Boga. Poniżej przywitanie ks. proboszcza oraz 
jego parafian, a także fragment wspomnianego kazania 
z drugiego dnia nowenny do św. Józefa.

Wprowadzenie:
2 dzień wielkiej nowenny przed uroczystością świętego Józefa, 

Patrona naszego sanktuarium. Wszystkich bardzo serdecznie 
witam na tej wspólnej Eucharystii. Szczególnie witam Parafian z 
Tłuczani, bo to ich Proboszcz, Ksiądz Stanisław Pitek, przewod-
niczy tej Eucharystii, którego też serdecznie witamy i prosimy o 
skierowanie do nas Słowa Bożego. Każdy z nas, który tu przycho-
dzi, niesie w sercu świętemu Józefowi i podziękowania i prośby, 
ufając w jego wielkie, bardzo skuteczne orędownictwo. Złóżmy je 
wszystkie z ofiarą Jezusa.... (...) Uznajmy przed Bogiem, że jeste-
śmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą 
Ofiarę....

Kazanie:
Czcigodni Ojcowie;
Drogie Siostry Zakonne;
Bracia i Siostry, Czciciele Świętego Józefa!
Słyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii św. Marka, 

przypowieść o siewcy. Trzeba nam na początku uporządkować 
ten tekst. Siewcą jest Pan Bóg, ziarnem Słowo Boże, a człowieka 
symbolizuje gleba. Woda jest znakiem życia. Wszystko przygo-

Przylgnąć do Pana

tował i zaplanował nam doskonale dobry Bóg. Jeżeli ziarno pada 
na drogę, oznacza to kontakt z ludźmi powierzchownymi, zły 
porywa plon i nie ma efektu. Skała to ludzie niestali, wierzący do 
czasu – plon wzejdzie, ale niedługo uschnie. Ludzie ci zaraz się 
załamują, zaraz się poddają. Cechuje ich słomiany zapał, zapał na 
chwilę. Ciernie oznaczają ludzi ceniących nade wszystko warto-
ści materialne, pogubionych w troskach doczesnych. 

Tu trzeba sobie teraz odpowiedzieć na pytanie: Co dla mnie 
jest ważne? Co jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Na co 
dzień lubimy przylgnąć do własnego „widzi mi się”, a trzeba nam 
przecież przylgnąć do Pana. To wcale nie jest takie proste, wszak 
tyle rzeczy nas otacza, tyle mamy spraw do załatwienia, tyle zajęć 

nas czeka... 
Moi drodzy, wróćmy na chwi-

lę do naszej dzisiejszej przypo-
wieści. Żyzna gleba oznacza szla-
chetnych ludzi – słuchających i 
rozumiejących, ludzi, którzy wy-
dają plon: stokrotny, sześćdzie-
sięciokrotny i trzydziestokrotny. 
My chcemy osiągnąć plon. Jest 
pytanie, jak to zrobić. Jak znaleźć 
się w gronie tych słuchających i w 
gronie tych rozumiejących? 

Są, moi drodzy, trzy nieza-
wodne drogi prowadzące do 
osiągnięcia plonu. Te drogi 
wskazuje nam Kościół. Są nimi: 
post, modlitwa i jałmużna. Sły-
szeliśmy wiele razy słowo „post” 
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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 czwartek (29.01) w Ośrodku Kultury im. Win-
centego Bałysa w Tomicach został zorganizowany 
Konkurs Recytatorski „Zimowe wierszowanie”, 
który kierowany był do dzieci z gminy Tomice.
Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wie-
kowych, a wzięło w nim udział łącznie 85 uczestni-
ków. Recytatorów oceniała komisja w składzie: Jacek 
Pacek, Krystyna Jacek, Maria Paśnik. Ocenie podle-
gały: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura 
słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii I (przedszkolaki i zerówka) jury postanowi-
ło wszystkim uczestnikom przyznać wyróżnienie w postaci 
I miejsca, a otrzymały je następujące dzieci: Alicja Tyrybon, 
Łukasz i Mateusz Domagała, Aleksandra Dubel, Julia Kwar-
ciak, Laura Książek, Nadia Pierzchała, Amelia Byrska, Eliza 
Porębska, Wiktoria Kot, Tobiasz Hardek, Laura Lempart, Julia 
Grochal, Zuzanna Tabak, Wojciech Kusina, Dominik Bienias, 
Lena Wiktor, Filip Ciężarek, Remigiusz Stanek, Michał Momot, 
Karol Barcik, Adrianna Płaszczyca, Natalia Putek, Karolina 

KONKURS RECYTATORSKI
„ZIMOWE WIERSZOWANIE”

W OKGT

i wiemy, ze jest to taka umiejętność, 
która służy do wyrobienia w sobie zdol-
ności do odmówienia sobie czegoś. Nie-
wątpliwie kształtuje on nasz charakter. 
Dzisiaj post niekoniecznie jest modny, a 
jeżeli jest, to nie zawsze z powodów reli-
gijnych. Jałmużna – pamiętajmy o niej, 
zwracając uwagę, ze nie chodzi w niej 
tylko o pieniądze; jałmużną może być 
również czas poświęcony na rozmowę 
z samotnym człowiekiem. Może to być 
pomoc innym w pracy, czasem dener-
wującej. Może to być także dobre słowo 
czy uśmiech. Wydaje się to być proste, 
ale w życiu, kiedy jesteśmy zajęci, znu-
żeni, podrażnieni, chorzy, wtedy nie jest 
to już takie oczywiste. Trzecia drogą, 
kolejnym sposobem, jest modlitwa...Do-
szliśmy do najważniejszej sprawy. Jezus 
Chrystus, nasz Zbawiciel, nauczył nas 
modlitwy. Za chwilę będziemy modlić 
się słowami Jezusa. Ale zanim to nastą-
pi, garść kolejnych uwag.
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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)

Marek, Łukasz Augustyniak, Oliwier Pierzchała, Oliwia Galas, Julia Lasek, Magdalena 
Starowicz, Zuzanna Boba, Julia Michalska, Zofia Brombosz. Wyróżnieni to uczniowie 
szkół podstawowej w Woźnikach, szkoły podstawowej w Witanowicach oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach.

W kategorii II (klasy I-III) nagrodzone zostały następujące osoby:
- I miejsce - Karolina Putek (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- I miejsce - Aleksandra Kajfasz (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- II miejsce - Hubert Bliźnik (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- II miejsce - Aleksandra Koźlak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)

W kategorii III (klasy IV-VI) nagrodzone zostały następujące osoby:
- I miejsce - Antoni Kokoszka (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- I miejsce - Justyna Russek (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- II miejsce - Damian Ryba (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- III miejsce - Natalia Janicka (szkoła podstawowa w Witanowicach)
- wyróżnienie - Klaudia Orkisz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach), Małgorzata 
Wieczorek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach), Katarzyna Mej (szkoła podsta-
wowa w Woźnikach).

www.tomice.pl 

Zebranie strażackie w Witanowicach
24 stycznia br. odbyło się zebranie sprawozdawcze 

OSP Witanowice. W programie przedstawiono spra-
wozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Witanowicach za rok 2014. Dokonał tego prezes Zbi-
gniew Kwarciak (fragmenty przedstawiamy poniżej).

W roku sprawozdawczym 2014 Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Witanowicach działał w następującym składzie:

Zbigniew Kwarciak - Prezes
Józef Kwarciak - W-ce Prezes

Tadeusz Mrowiec - Naczelnik
Grzegorz Kwarciak - Z-ca Naczelnika
Jarosław Janus - Skarbnik
Katarzyna Hajost - Sekretarz
Maciej Góra - Gospodarz
Antoni Kwarciak - Kronikarz
Paweł Kwarciak - Członek 

Na dzień dzisiejszy jednostka OSP w Witanowicach liczy:
68 członków czynnych w tym 21 kobiet
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13 – członków wspierających,
4 - członków honorowych,
26 – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
12 – członków MDP „Siekieratki”

Analizując działalność operacyjną w 2014 roku wśród wyjaz-
dów do akcji ratowniczo-gaśniczych zanotowaliśmy 44 wyjazdów 
w tym 12 to pożary, 28 miejscowe zagrożenia oraz 2 ćwiczenia i 
inspekcja gotowości, 2 zabezpieczenia powiatu.

Poza terenem gminy 5 wyjazdy, we wszystkich akcjach udział 
brało łącznie 372 naszych druhów. Na podkreślenie zasługuje 
dobra współpraca z Komendą Powiatową PSP i JRG w Wadowi-
cach podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz na płaszczyźnie 
szkoleniowej.

W 2014 roku jednostka nasza przygotowała i wystawiła 5 sek-
cji, do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, gdzie zajęły 
następujące miejsca:

- MDP grupa chłopców – I miejsce CTIF
- MDP grupa dziewcząt – I miejsce CTIF
- Kobiety – I miejsce
- Mężczyźni – I miejsce
W celu doskonalenia umiejętności współdziałania z inny-

mi jednostkami ochrony przeciwpożarowej braliśmy udział 
w gminnych ćwiczeniach taktyczno-bojowych, które odbyły 
się w Zygodowicach, których celem była współpraca jednostek 
podczas pożaru terenów leśnych i udzielania pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej.

Jednostka nasza organizowała także eliminacje środowiskowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 8 lutego byliśmy 
współorganizatorami Powiatowego Turnieju Halowego MDP im. 
Piotra Galasa o puchar przechodni Prezesa Zarządu Powiatowe-
go Związku OSPRP w Wadowicach, gdzie zajęliśmy II miejsce.

Ponadto przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej program 
„Jestem Mały wiem więcej” w którym uczestniczyły klasy druga 
i trzecia. 

W okresie sprawozdawczym przeszkolonych zostało 7 naszych 
druhów: szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP cz. 
I i II – 2, Szkolenie z zakresu kierowania ruchem - 2, Szkolenie z 
zakresu ratownictwa technicznego – 5, szkolenie dowódców – 1,

przeprowadzonych przez Komendę Powiatową PSP Wadowice.

Ze środków, które otrzymaliśmy z Urzędu Gminy zakupiono: 
opał, umundurowanie, sprzęt, paliwo, usługi, remonty, badania, 
ubezpieczenia.

Na wyposażenie i utrzymanie jednostki w gotowości bojo-
wej otrzymaliśmy z Urzędu Gminy środki finansowe w kwocie 
37940,66zł w tym: paliwo i oleje 3900,92 zł, węgiel 4964,35 
zł, umundurowanie i sprzęt 4952,88 zł, materiały remontowe 
12006,16 zł, materiały samochodowe 1798,04 zł, telefon 679,40 
zł, ubezpieczenie samochodów 1028 zł, energia 818,63zł, dotacje 
5000,00 zł, usługi 2792,28 zł, oprócz tych wydatków opłacono 
jeszcze ryczałt kierowcy 4200 zł. W minionym roku decyzją 
Komendanta Głównego PSP poprzez Komendę Powiatową PSP 
w Wadowicach w ramach KSRG otrzymaliśmy dotacje 11360 zł 
na zakup drabiny D10 W, której koszt zakupu to 6000,48zł, 4 ka-
mizelki asekuracyjne 2040zł, radiotelefon Motorola – 850zł, prą-
downica Rambojet – 1753,50 zł, doposażenie torby R1 – 1059,40 
zł. Łącznie przy wykonywaniu prac społecznych członkowie nasi 
przepracowali około 2134 godzin na łączną kwot około 25608 zł.

Pozwólcie państwo, że z tego miejsca złożę Wam wszystkim 
tu obecnym i tym, których tutaj z nami dziś nie ma, serdeczne 
podziękowania za działalność na rzecz naszej jednostki, sym-
patię i przychylność. Pragnę w imieniu wszystkich strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Witanowicach podziękować: 
Panu Adamowi Kręciochowi Wójtowi Gminy Tomice wraz z 
jego pracownikami, Zarządowi i Radzie Gminy Tomice. Serdecz-
nie dziękuję, także Zarządowi Gminnemu ZOSP w Tomicach, 
Zarządowi Powiatowemu ZOSP RP w Wadowicach, Zarządowi 
Wojewódzkiemu ZOSP RP w Krakowie. Serdecznie dziękuję za 
wsparcie Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Po-
żarnej w Wadowicach wraz z jego załogą. Pragnę złożyć również 
podziękowania dyrekcji Szkoły Podstawowej w Witanowicach i 
nauczycielom tej placówki, Ks. Kanonikowi Józefowi Wróblowi 
proboszczowi naszej parafii, radnym wsi Witanowice i Radzie 
Sołeckiej. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za środki finan-
sowe na utrzymanie Domu Strażaka oraz prace porządkowe. 
Dziękuję wszystkim instytucjom i organizacjom działającym 
na naszym terenie, a także członkom wspierającym naszą OSP 
i mieszkańcom wsi Witanowice za okazane zainteresowanie 
naszymi sprawami oraz wszelką pomoc finansową i fantową w 
czasie naszych zbiórek. 
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

31 stycznia bieżącego roku, w budynku OSP Woź-
niki odbyło się coroczne Walne Zebranie. Frekwencja 
dopisała i na Sali zgromadziło się 70 członków OSP 
oraz ponad 20 zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli 
się przedstawiciele władz gminnych z Adamem Krę-
ciochem, wójtem gminy Tomice na czele. Nie mogło 
również zabraknąć członków Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Tomicach oraz przedstawiciela z KP PSP w Wa-
dowicach. 

Według strażackiego drylu, otwarcie zebrania poprzedziło 
wprowadzenie na salę, przy dźwiękach hymnu strażackiego, 
pocztu ze sztandarem. Uczestnicy wybrali na przewodniczącego 
zebrania druha Dariusza Mikołajczyka, który zapowiadał kolej-
ne punkty do realizacji. Jednym z nich było ślubowanie nowych 
członków OSP druhen Katarzyny Stybak, Sylwi Klimeczko, Lin-
dy Dziuby oraz druha Arkadiusza Adamczyka.

Zarząd OSP Woźniki przedstawił roczne raporty obrazujące 
dokonania oraz stan finansów w ubiegłym roku. W 2014 roku 

Walne zebranie OSP Woźniki
jednostka brała udział w 48 akcjach ratowniczych w tym, aż 
przy 7 pożarach. Niewątpliwie z najgroźniejszą do opanowania 
sytuację ratownicy OSP Woźniki mieli do czynienia ostatniego 
dnia lipca, podczas powodzi. Potok Zygodówka, wystąpił ze swo-
jego koryta zalewając wiele posesji. Rozmiar fali powodziowej 
doprowadził wówczas do zalania parterowego domu zmuszając 
jego mieszkańca do ucieczki na strych. Tylko i wyłącznie dzięki 
przeszkoleniu i wyposażeniu w postaci łodzi płaskodennej, po-
mimo silnego nurtu, udało się bezpiecznie ewakuować poszko-
dowanego. 

Na zebraniu zaprezentowała się również Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza która przedstawiła zebranym swoje dokonania. 
MDP działająca przy OSP Woźniki liczy 40 osób z których więk-
szość należy również do XIV Drużyny Harcerskiej „Krople Rosy” 
oraz do nowopowstałej Próbnej Drużyny Starszo-Harcerskiej 
„AGLET”. Sprawozdanie przedstawiła druhna Karolina Ściera

„2014 rok dla obu drużyn można uznać za udany. Nasze 
drużyny zdobywały wiele sukcesów ale również uczestniczyły 
w wielu rajdach i biwakach harcerskich jak i pożarniczych. Nie 
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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)

można zapomnieć też o tym, ze w paź-
dzierniku powstała nowa drużyna Aglet 
pod przewodnictwem Kacpra Kowal-
czyka, Kingi Łabaj, Mateusza Orkisza i 
Agnieszki Ściery. A więc zacznijmy od 
początku. Najpierw Rajd Powitania Wio-
sny, w którym uczestniczyły nasze zuchy 
i harcerze. Następnie dziewczęta zaczęły 
przygotowywać się pod okiem Pana 
Adama Maślany na III Harcerski Turniej 
Scout Cup w Krakowie, który wygrały. W 
skład drużyny wchodziły Anna Świadek, 
Kinga Łabaj, Weronika Dubel, Karolina 
Klimeczko, Ewelina Klimeczko, Agniesz-
ka Ściera, Żaneta Wyrobisz, Karolina 
Ściera i Liliana Ściera. Potem wyjazd do 
Włoch 5 harcerzy wraz z drużynowym 
na 70 rocznicę Bitwy pod Monte Casino. 
Uczestniczyli tam w 2 dniowych obcho-
dach, a transmisje mszy można było zobaczyć w telewizji oraz 
w Rajdzie „Honker”. Mówi się, że kto przeżyje Honker przeżyje 
wszystko. Po drodze odbył się biwak drużynowy, a następnie 
ruszyły przygotowania do Gminnych Zawodów Pożarniczych. 
Drużyna MDP dziewcząt i chłopców zajęły 3 miejsca. Drużyna 
dziewczyn w wieku 16-18 zajęła 1 miejsce a chłopców 3 miejsce. 
Wcześniej odbył się Dzień Strażaka, na których niektórzy nasi 
harcerze otrzymali złote, srebrne i brązowe odznaczenia. Przy-
szły wakacje, a w nich przyrzeczenie harcerskie. Nie zapomnijmy 
o tym, ze podczas obchodów 70 rocznicy bitwy pod Monte Casino 
na grobem generała Władysława Andersa 5 harcerzy właśnie tam 
złożyła przyrzeczenie. Mówimy o Kindze Łabaj, Dominice Dere-
niowskiej, Lilianie Ścierze, Martynie Nowak i Jakubie Drzazdze. 
Po wakacjach przyszedł czas znowu brać się do pracy. I właśnie 
wtedy zrodził się pomysł na założenie nowej drużyny. Powstały 
wstępne ustalenia i drużyna została zatwierdzona. Odbywają się 
zbiórki co piątek w remizie OSP, na które serdecznie zapraszamy 

każdą młodą osobę. W październiku odbyła się noc filmowa owej 
drużyny, aby się zintegrować i bliżej poznać.”

Podczas zebrania swoją rezygnację z funkcji Przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej złożył druh Kazimierz Stybak. W dowód 
uznania za 56 lat służby w OSP Woźniki i wieloletnie dowodzenie 
jednostką, druh Kazimierz otrzymał pamiątkowe statuetki od 
Wójta Gminy Tomice oraz od Prezesa Zarządu Gminnego OSP. 
Strażacy z Woźnik wyrazili wdzięczność druhom seniorom, 
Janowi Matyjasikowi i Kazimierzowi Stybakowi za wieloletni 
wkład w rozwój jednostki.

Po przedstawieniu wszystkich punktów zebrania i mery-
torycznej dyskusji, udzielono absolutorium Zarządowi OSP 
upoważniając go do dalszej pracy. Na zakończenie, w programie 
artystycznym, pod opieką Pani Agnieszki Sienkiewicz, zaprezen-
towali się harcerze i zuchy z XIV DH „Krople Rosy”.

Autor: Szymon Klimeczko

Św. Józef uczy nas …
Swoją postawą i swoim oddaniem Bogu - właściwej 

drogi życia, uczy cierpliwości, słuchania, uczy służ-
by. A czego jeszcze? O tym w poniższym fragmencie 
kazania ks. A. Stawarza z nowenny do św. Józefa na 
Karmelu.

I tu nasuwa się nam myśl o innym Józefie – Józefie egipskim. 
–„Idźcie do Józefa; on wam da jeść”. I przychodzimy do Józefa 
– jakże to wspaniałe! – w tym dniu dzisiejszym. Przychodzimy 
do świętego Józefa, bo wychował Pana Jezusa, nasz pokarm. „Kto 
spożywa ten chleb, choćby umarł, żyć będzie na wieki”. „Chle-
bem, który Ja dam, jest Moje Ciało za życie świata”. Moi drodzy: 
za życie świata...W Karmelu, w Czernej w instytucie „Elianum” 

jest napisane na ołtarzu: „Za życie świata...”. Ten napis powstał 
jeszcze za czasów jednego z założycieli Świeckiego Instytutu Kar-
melitańskiego „Elianum”, ojca Cherubina.  

Moi drodzy, przychodząc do tej świątyni chcemy zaufać Sło-
wu, które stało się Ciałem i które oddało życie za każdego z nas. 
Chcemy to Słowo rozważać przez całe nasze życie. A czego patro-
nem może być w tym zadaniu święty Józef? On może być patro-
nem każdego ojca i każdego mężczyzny, prawdziwym wzorem do 
naśladowania. Dzisiaj wielu ludzi nie wie, kim naprawdę są. Na-
wet mężowie stanu, wielcy Europy, dopuszczają dziś do zniszcze-
nia, do unicestwienia tego, kim jest człowiek. Myślę tu o ideologii 
gender, która bezpośrednio uderza w serce Bożego zamysłu – w 
rodzinę, w mężczyznę i kobietę. Święty Józef mówi nam, że aby 
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wiedzieć, kim jesteśmy, musi-
my trwać i mocno trzymać się 
Słowa życia; musimy to Słowo 
rozważać, kontemplować, kim 
jest Jezus Chrystus. Przy Nim 
dopiero rozeznamy, kim jeste-
śmy; kim naprawdę jesteśmy. 

Święty Józef jest wzorem 
człowieka uczciwego, czło-
wieka pracowitego, ale także 
– i przede wszystkim - wzorem 
człowieka cierpliwego, który 
umie słuchać. Dzisiaj mało kto 
to potrafi. Dlatego tak mało jest 
ludzi wielkiego formatu. Nawet 
ci, którzy rządzą, nie słuchają 
Słowa Bożego. Jak zatem mogą 
mieć posłuch u innych? Dlate-
go powiedziałem, że od dawna 
wierzono, że w rodzinie, w któ-
rej się nada imię Józef, można 
liczyć na potężne wstawien-
nictwo tego świętego. Tak jak 
śpiewamy w tej pieśni: 

Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna;
Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy Nim stoi. Nie 

zginie.  

W mojej rodzinie jest Józef. Pochodzę z rodziny wielodzietnej 
– dziesięcioro nas jest (siedmiu braci i trzy siostry). Wśród tego 
grona ja jestem księdzem, moja siostra jest w Świeckim Instytu-
cie Karmelitańskim „Elianum” w Czernej; ponadto mój bratanek 
jest księdzem w Katowicach. Zastanawiałem się nad tym, jaka to 
jest głęboka prawda... Mój brat ma na imię Józef. Mój tata całe 
życie ciężko pracował i zapewne dlatego wybrał właśnie to imię 
dla kolejnego syna...

Moi drodzy, dzisiaj, patrząc na ten piękny obraz świętego 
Józefa, którego Ojciec święty zaopatrzył w przepiękny pierścień, 
chciejmy – jak on – zastanowić się nad swoim życiem. Chciejmy 
pomyśleć o nim – ale nie w świetle współczesnych mediów, ale 
w świetle słowa Bożego. Bo Słowo Boże jest światłem na naszej 
drodze. I święty Józef uczy nas; jest wzorem dla każdego ojca i 
mężczyzny w rodzinie. Uczy nas, by iść drogą, którą nam Pan 
Bóg wyznaczy. Sam święty Józef, szedł Bożą drogą nawet wów-
czas, kiedy jej nie rozumiał: kiedy musiał uciekać do Egiptu; kie-
dy chciano zabić Syna Bożego; kiedy musiał szukać zaginionego 
Pana Jezusa, by odnaleźć Go w końcu w świątyni...

Dlatego dobrze się dzie-
je, że ojcowie Karmelici 
zapraszają nas i uczą do-
brze przeżyć swoje życie, 
które jest tak krótkie, tak 
ulotne. Dzięki temu może-
my prawdziwie je przeżyć 
i prawdziwie zasmakować 
życia w Bogu – jak święty 
Józef. Nie ma nic pięk-
niejszego, jak powierzyć 
swoje życie Bogu, również 
w stanie zakonnym. Pan 
Bóg szuka odpowiedniej 
rodziny i dobrej gleby, z 
której powołuje do życia 
zakonnego, kapłańskiego, 
misyjnego, do instytutów 
życia konsekrowanego. 

Cdn. 
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Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Scholastyka pochodziła z Nursji (w środkowych Włoszech) i 
była siostrą bliźniaczką św. Benedykta. Na miejscu ich urodzenia 
stoi skromny kościół pw. św. Benedykta. W podziemiach kościoła 
pokazują część muru, który stanowił dom rodzinny Scholastyki 
i Benedykta.

Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św. 
Benedykta. Towarzyszyła też mu w jego podróżach i naśladowała 
jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy Benedykt założył 
pierwszy klasztor w Subiaco, ona założyła podobny klasztor dla 
niewiast. Do dnia dzisiejszego istnieją tam dwa klasztory na po-
bliskich wzgórzach: w Subiaco męski klasztor św. Benedykta, a w 
Plombariola - żeński klasztor św. Scholastyki. Można także oglą-
dać grotę, gdzie się spotykali na świętych rozmowach. Podobnie 
działo się na Monte Cassino.

Kiedy spotkali się po raz ostatni na tej ziemi, ich rozmowa 
przedłużyła się do nocy. Benedykt chciał już odejść wraz ze swy-
mi towarzyszami, ale siostra błagała go, by jeszcze pozostał. Kie-
dy ten jednak stanowczo się temu oparł i już zamierzał odejść, na 
prośbę Scholastyki zaczął padać tak silny deszcz, że zmusił go do 
pozostania całą noc. Święty brat uczynił swojej siostrze łagodną 

     10 lutego 

Święta Scholastyka, 
dziewica wymówkę: „Coś uczyniła, siostro moja? Nie mogę wrócić do bra-

ci, którzy dziwić się będą, że tak długo nie wracam”. Na to Święta: 
„Prosiłam cię, a ty mnie nie chciałeś wysłuchać. Zwróciłam się 
przeto do Boga i zostałam wysłuchana”. A potem ze słodką prze-
korą dodała: „Jeśli ci tak spieszno, to idź teraz”. Wypowiadała te 
słowa w czasie, kiedy ulewa szalała na zewnątrz.

Scholastyka umarła trzy dni później, 10 lutego 542 r. Według 
relacji św. Grzegorza Wielkiego, zapisanej w jego „Dialogach”, 
trzeciego dnia po ostatnim spotkaniu, kiedy św. Benedykt 
patrzył ze swojej celi na świat i na klasztor, w którym żyła św. 
Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołąbki, unoszącej 
się do nieba. Posłał natychmiast braci po jej ciało i złożył je w 
grobie, który w kościele swego klasztoru przygotował dla siebie. 
Jej relikwie znajdowały się we Fleury, dokąd zostały przeniesione 
po najeździe Longobardów na klasztor na Monte Cassino i znisz-
czeniu go w roku 587. Obecnie są w Le Mans. Ich część otrzymało 
Monte Cassino.

Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszyst-
kich benedyktynek. Czczona jest także jako patronka Le Mans 
i Subiaco.

W ikonografii Święta przedstawiana jest z gołębiem. Sztuka 
religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie benedyktyńskim. Jej 
atrybutami są: krzyż, księga, pastorał ksieni.
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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)

Dzień Chorego jest sposobnością do modlitwy oraz do wspar-
cia niezliczonych instytucji zapewniających opiekę cierpiącym. 
Doda otuchy licznym kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i 
wiernym świeckim, którzy w imieniu Kościoła starają się za-
spokajać potrzeby ludzi chorych, poświęcając szczególną uwagę 
najsłabszym i walcząc o to, aby została pokonana kultura śmierci 
i zwyciężyła wszędzie kultura życia . 

W ostatnich latach ja sam kilkakrotnie doświadczyłem cho-
roby i dzięki temu coraz wyraźniej dostrzegam jej znaczenie dla 
mojej posługi Piotrowej i dla życia samego Kościoła. Wyrażając 
serdeczną solidarność z tymi, którzy cierpią, wzywam ich, by 
z wiarą kontemplowali tajemnicę Chrystusa ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego, a przez to potrafili dostrzec w swoich bo-
lesnych doświadczeniach pełen miłości zamysł Boży. Tylko wpa-
trując się w Jezusa, «Męża boleści, oswojonego z cierpieniem», 
można znaleźć pogodę ducha i ufność.

Skuteczne leczenie różnych chorób, dalsze badania oraz inwe-
stowanie stosownych środków to chwalebne cele, które udaje się 
osiągać na rozległych obszarach naszej planety. Choć należy wy-
razić uznanie dla dotychczasowych dokonań, nie można lekce-
ważyć faktu, że nie wszyscy ludzie mają równe szansę. Zwracam 
się zatem z naglącym apelem, aby podjęto działania wspomagają-
ce niezbędny rozwój służb sanitarnych w krajach, nadal licznych, 
które nie są w stanie zapewnić swoim mieszkańcom godziwych 
warunków życia i należytej ochrony zdrowia. Pragnąłbym także, 
aby ogromne możliwości współczesnej medycyny rzeczywiście 

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ 

Nowa ewangelizacja a godność 
człowieka cierpiącego

służyły człowiekowi i były stosowane w sposób całkowicie odpo-
wiadający jego godności.

W ciągu minionych dwóch tysięcy lat Kościół starał się zawsze 
wspierać postęp lecznictwa, dążąc do zapewnienia chorym coraz 
bardziej kompetentnej pomocy. W różnych sytuacjach oddzia-
ływał wszelkimi dostępnymi sobie środkami, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka oraz by zawsze celem dążeń było 
autentyczne dobro osoby . Także dzisiaj Magisterium, wierne 
ewangelicznym zasadom, nieustannie wskazuje kryteria moral-
ne, tak aby ludzie zajmujący się medycyną mogli zgłębiać nie 
dość jeszcze jasne aspekty badanych problemów w sposób zgod-
ny z nakazami autentycznego humanizmu.

Każdego dnia pielgrzymuję w duchu do szpitali i domów opie-
ki, gdzie przebywają ludzie w każdym wieku i z wszystkich śro-
dowisk społecznych. Chciałbym spotkać się zwłaszcza z pacjen-
tami, ich rodzinami i personelem sanitarnym. Te miejsca są jak 
gdyby sanktuariami, w których ludzie mają udział w paschalnym 
misterium Chrystusa. Nawet człowieka najmniej refleksyjnego 
skłaniają one do zastanowienia się nad własnym życiem i jego 
sensem, nad przyczyną zła, cierpienia i śmierci (por. Gaudium 
et spes, 10). Dlatego właśnie ważne jest, aby nigdy nie zabrakło 
w tych instytucjach wyrazistej i kompetentnej obecności osób 
wierzących.

Należy zatem koniecznie zwrócić się z naglącym apelem do 
osób pracujących zawodowo w sferze medycyny i opieki nad cho-
rymi, aby uczyli się od Chrystusa - lekarza duszy i ciała jak być 
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dla braci prawdziwymi „dobrymi samarytanami”. Nade wszystko 
trzeba sobie życzyć, aby ludzie zajmujący się pracą badawczą nie 
ustawali w poszukiwaniu środków zdolnych zapewnić integralną 
ochronę ludzkiego zdrowia i zwalczać skutki chorób. Wypada też 
wyrazić pragnienie, aby ci, którzy bezpośrednio zajmują się opie-
ką nad chorymi, byli zawsze wrażliwi na potrzeby cierpiących, a 
wykonując swój zawód umieli łączyć kompetencję z wymogami 
człowieczeństwa.

Szpitale, zakłady dla osób chorych i starszych oraz wszystkie 
miejsca, gdzie ,przyjmowani są ludzie cierpiący, to uprzywile-
jowane środowiska nowej ewangelizacji, która winna dążyć do 

tego, aby właśnie tam rozbrzmiewało orędzie Ewangelii niosące 
ludziom nadzieję. Tylko Jezus, Boski Samarytanin, jest dla każ-
dego człowieka, poszukującego pokoju i zbawienia, odpowiedzią 
w pełni zaspokajającą jego najgłębsze pragnienia. To Chrystus 
jest Zbawicielem każdego człowieka i całego człowieka. Dlatego 
Kościół głosi Go niestrudzenie, aby Jego światło przenikało rze-
czywistość choroby i pomagało w poszukiwaniu zdrowia. Ważne 
jest zatem, aby na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa 
dać nowy impuls ewangelizacji w świecie ochrony zdrowia jako 
w środowisku szczególnie przeznaczonym do tego, aby stać się 
ważnym laboratorium cywilizacji miłości.

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 na plebanii było 
spotkanie opłatkowe zainteresowanych 
pomocą dla niepełnosprawnych i dla tych 
chorych dzieci wystawione zostały Jasełka 
i przygotowane prezenty. Po występie ks. 
proboszcz zachęcił wszystkich do ofiarnej 
prac dla potrzebujących szczególnie takich 
którzy są bezradni z powodu swojej choro-
by. Poniżej zamieszczamy krótką rozmowę 
z Panem Markiem Faberem współorganiza-
torem tego spotkania :

 
Dzisiaj wspólnie z księdzem proboszczem i 

innymi ludźmi zorganizowaliśmy spotkanie opłat-
kowe, na które zostali zaproszeni: niepełnospraw-
ne dzieci (przed wszystkim) i oczywiście wszyscy 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Co niesie tydzień (8 - 14 II 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

- Ile jest takich dzieci?
- W tej chwili pięcioro. Są jeszcze osoby starsze, ale ono są ob-

darowane paczkami właściwie symbolicznie.

- Czy tego typu akcja ma tu miejsce po raz pierw-
szy?

-Tak, ale mamy nadzieję tę pomoc kontynuować... Chciałbym 
jeszcze zaznaczyć, że na terenie naszej parafii działają jeszcze 
dwie organizacje, chociaż nie bardzo liczne – Rycerze Kolumba 
(których sam reprezentują, podobnie jak drugi sponsor dzisiejszej 
akcji – p. Jan Góralczyk) oraz Ruch Światło-Życie, reprezentowa-
ny tutaj przez księdza proboszcza. Te dwie organizacje połączyły 
dziś siły i to spotkanie jest naszym wspólnym dziełem.  

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!

8 lutego - V niedziela zwykła

SPRAWIEDLIWY CIERPI Z BOGIEM I DLA BOGA

Pierwsze czytanie z tej niedzieli (Hi 7,1-4.6-7) mówi o 
próbie wiary przez cierpienie, jakiej został poddany Hiob. 
Bóg dozwolił, aby zrabowano mu majątek, aby utracił dzieci 
i zdrowie. Ta próba jego wiary stała się momentem zwrotnym 
w rozumieniu cierpienia. Nie zawsze ono jest karą za grzechy, 
ale jest przede wszystkim pracą dla królestwa niebieskiego, bo 
przecież Bóg Synowi swojemu nie przepuścił, ale Go za nas 
wszystkich wydał, aby nas zbawić. Wydał Go na śmierć krzy-
żową. Święty Hiob w pewnym momencie mówi: bojowaniem 
jest życie człowieka. Z kim to bojowanie i dla kogo? – takie 
się rodzi pytanie. Oczywiście, przede wszystkim z szatanem, 
bo przez szatana przyszło cierpienie na świat. I oczywiście dla 
Boga, bo Bóg potrzebuje pomocników w dziele zbawienia.

Ewangelia (Mk 1,29-39) z kolei mówi o uzdrowieniu teścio-
wej Szymona Piotra, która leżała w gorączce i o uzdrowieniu 
innych chorych. Przynoszono do Niego chorych i opętanych, 
ludzi dotkniętych rozmaitymi chorobami, a On ich uzdrawiał. 
W tym zestawieniu są jak gdyby dwie strony tego samego me-
dalu. Z jednej strony cierpienie podejmowane dobrowolnie ma 
wymiar zbawczy, z drugiej strony Ten, który przez cierpienie 
zbawił świat, leczy, uzdrawia i daje tę moc tym, którzy w Niego 
wierzą. 

Inny wyraz trudu dla Boga jest w drugim czytaniu z Listu 
do Koryntian (1 Kor 9,16-19.22-23), w którym święty Paweł 
Apostoł mówi: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Trud 
głoszenia Ewangelii w jego przypadku (bez jakichkolwiek ko-
rzyści, bo utrzymywał się z wykonywania w nocy namiotów) 
polegał na tym, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie 
korzystał z praw, jakie dawała mu Ewangelia. – Tak więc nie 
zależąc od nikogo, stał się niewolnikiem wszystkich, aby tym 
liczniejsi byli ci, których pozyskał – tłumaczy. Stał się wszyst-
kim dla wszystkich, żeby ocalić przynajmniej niektórych. 

Mocarze wiary, którzy biorą siłę od Chrystusa, są bojow-
nikami dobra czy to przez cierpienie czy przez trud bezin-
teresowny, aby upodobnić się do przewodnika wiary – do 
Chrystusa.   

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii  

9 lutego – Poniedziałek 
WSZSTKO, CO STWORZONE,
STAŁO SIĘ PRZEZ SŁOWO
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Ten początek 
Ewangelii świętego Jana Apostoła bardzo koreluje z dzisiej-
szym pierwszym czytaniem z Księgi Rodzaju (Rdz 1,1-19) o 
stworzeniu świata. Właśnie rzekł Bóg i stało się. Stworzył Bóg 
wszystko przez swoje Słowo, przez swojego Syna Jednorodzo-
nego, który stał się Człowiekiem. 

Ten Syn w Ewangelii dzisiejszej (Mk 6,53-56) uzdrawia 
chorych. Ludzie biegli do Niego z całej okolicy, znosząc cho-
rych. Gdziekolwiek chodził – do wsi czy do miast – kładli tam 
na otwartych miejscach chorych i prosili, by ci mogli dotknąć 
choć frędzli Jego płaszcza. I wszyscy odzyskiwali zdrowie. 

Czym zatem jest zdrowie i choroba wobec aktu stwórczego 
Boga, wobec Stworzyciela i Odkupiciela? Narodzenie, życie i 
śmierć to udział stworzenia w tajemnicy bytu i urzeczywist-
nione dobro w istocie materii. 

 Słowo stało się Człowiekiem i Odkupicielem człowieka. 

10 lutego - Wtorek
CZŁOWIEK MA NACZELNE MIEJSCE
W STWÓRCZEJ HARMONII BOGA
W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju (Rdz 1,20-2,4a), 

które jest dokończeniem z poprzedniego dnia, jest o stwo-
rzeniu zwierząt i ludzi. Po stworzeniu świata Pan Bóg „na-
pełnił” – tak można powiedzieć ziemię istotami żywymi. A 

parafianie – każdy kto, miał tylko ochotę przybyć. W tym dniu, 
w praktycznie ostatnią niedzielę kolędowania przeżywamy takie 
święto, podczas którego chcieliśmy w jakiś sposób obdarować 
ludzi dotkniętych przez los. 

- Są również jasełka...
- Tak, jasełka wystawiają dzieci z tutejszej szkoły podstawo-

wej i gimnazjum. Jeśli chodzi o sponsorów, to ja i jeszcze jeden 
pan przygotowaliśmy drobne podarunki w postaci mat rehabi-
litacyjnych, które zostaną tu rozdane tym dzieciom. Poza tym 
otrzymają paczki żywnościowe. Te paczki otrzymają wszystkie 
niepełnosprawne dzieci z naszej parafii; nawet, które nie dały 
dziś rady tu przybyć.
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stwarzając ludzi, powiedział im: Bądźcie płodni, rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną i aby-
ście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem, gadem i 
płazem. Stworzył to wszystko Pan Bóg według swoich praw i 
polecił człowiekowi te prawa Jego przestrzegać i kontynuować, 
panując nad ziemią. Tymczasem człowiek postępował według 
własnych zachcianek, w konsekwencji czego musiał opuścić 
raj, a później czynił zło na ziemi.

O tym ludzkim postępowaniu, nie mającym nic wspólnego 
z prawami Bożymi mówi Ewangelia z tego dnia (Mk 7,1-13). 
Podkreśla ona, że tradycje ludzkie były stawiane ponad Prawo 
Boże. Otóż, Żydzi, zamiast czynić sprawiedliwość i miłosier-
dzie, które zaniedbywali nawet w stosunku do własnych rodzi-
ców, wymyślali przeróżne tradycje nie mające nic wspólnego 
z Prawem Bożym i dobrem, wręcz przeciwnie – zamieniające 
wiarę w zewnętrzne pozory. Pan Jezus przypomniał im proro-
ka Izajasza, który powiedział o nich: „Ten lud czci mnie war-
gami, ale sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie 
na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście 
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji (...).   

 Ludzkie tradycje zniewalają serca, odrzucając miłość

11 lutego – Środa
RAJSKIE NIEPOSŁUZEŃSTWO UCZYNIŁO
W CZŁOWIEKU SKAZĘ POPYCHAJĄCĄ
GO DO ZŁEGO

W pierwszym czytaniu, w dalszym ciągu pochodzącym 
z Księgi Rodzaju (Rdz 2,4b-9.15-17), mowa jest o stworze-
niu człowieku i umieszczeniu go w raju. Pośrodku rajskiego 
ogrodu znajdowało się drzewo poznania dobra i zła, którego 
to owoców zakazał Bóg człowiekowi spożywać. Powiedział: 
Nie wolno ci ich jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 
umrzesz. Jak wiemy niestety człowiek nie posłuchał Bożego 
polecenia i spróbował owocu poznania dobra i zła. Od tego 
czasu człowiek zapoznał się ze złem, które go pociąga. Od tego 
czasu człowiek bardziej skłonny jest do złego niż do dobrego. 
Dlatego wymyśla różne rzeczy i sprawy, nazywając duchowy-
mi i wartościowymi to, co nie ma nic wspólnego z Bogiem, a 
równocześnie często odrzuca to, co jest dobre i Boże, zamie-
niając to na wymiary doczesne i materialne.   

O tym mówi Ewangelia według świętego Marka (Mk 7,14-
23). Na zarzuty, jakie mu czyniono że nie przestrzega zasad 
rytualnej czystości, Jezus odpowiedział: Nic nie wychodzi z 
zewnątrz z człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym, lecz 
co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Tak 
uznał wszystkie potrawy za czyste. Na osobności wytłumaczył 
to uczniom, mówiąc, ze co wychodzi z człowieka, z jego duszy, 
z jego wnętrza, czyni go nieczystym – a więc: złe myśli, nie-
rząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrot-
ność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 

Ta skłonność do tego, aby zamieniać prawo Boże na prawo 
ludzkie twa do dziś. I w dzisiejszej kulturze również dostrze-
gamy, że bardziej szanowane są wymyślone i przewrotne ludz-
kie prawa niż proste i odwieczne prawo Boże służące życiu. 

Nieczystość duchowa ma źródło w przewrotności duszy i 
twardości serca

12 lutego – Czwartek
MĘSKOŚĆ I KOBIECOŚĆ JEST DAREM
DLA CZŁOWIEKA NA ŻYCIE I MIŁOŚĆ

W pierwszym czytaniu – w dalszym ciągu z Księgi Rodza-
ju (Rdz 2,18-25) – jest o stworzeniu kobiety. Niedobrze było 
człowiekowi samemu, nie wystarczyło mu towarzystwo istot 
żywych, zwierząt, dlatego Pan Bóg pogrążył Adama w głębo-
kim śnie, wyjął jedno z jego żeber i z niego zbudował niewiastę 
- tak to jest opisane. I przyprowadził ją do mężczyzny, a on 
powiedział: Ta jest kością z mojej kości, ciałem z mego ciała; 
będzie się zwała niewiastą. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca 
swego i matkę swoją, łączy się z żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem. To że na widok niewiasty Adam powiedział, 
że jest ciałem z jego ciała i kością z jego kości, mówi o łączno-
ści – dokładnej i całkowitej – mężczyzny i kobiety. Mają taką 
samą budowę, taki sam mózg i całą strukturę cielesną. Tylko 
duch indywidualny każdego pochodzi od Boga. 

Kobieta, jak i mężczyzna, jest w swoim sercu nosicielem 
najwyższych wartości. Dowodem na to jest Ewangelia z dzi-
siejszego dnia (Mk 7,24-30). Syrofenicjanka prosiła Chrystusa, 
aby wyrzucił z jej córki złego ducha. On nie chciał, ponieważ 
przede wszystkim przyszedł do Żydów, a ona nie była z narodu 
żydowskiego. Powiedział do niej nawet, niejako na próbę, aby 
sprawdzić jej wiarę: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a 
rzucić psom. A ona Mu odparła: Tak, Panie, lecz i szczenięta 
pod stołem jadają z okruszyn dzieci. To otworzyło dla niej 
drzwi łaski, bowiem Chrystus powiedział: Idź, zły duch opu-
ścił twoją córkę.

Kobiety w większej mierze są przewodniczkami wiary. To 
na nich spada ciężar wychowania dzieci i troska o pobożne 
życie w rodzinach. 

Wiara i cierpliwość jest siłą kobiety

13 lutego – Piątek
TAJEMNICA NIEPRAWOŚCI PRZERAŻA
I ZNIEWALA

Piątkowe czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 3,1-8) o grzechu 
pierworodnym przedstawia złamanie zakazu o niezrywaniu 
owocu z drzewa zakazanego. W tym fragmencie znajdujemy 
dialog między wężem a niewiastą. Wąż stopniowo naprowa-
dza ją na myśl, że Bóg z zazdrości zakazał jedzenia tego owo-
cu, aby ludzie Mu nie dorównali, poznając dobro i zło w takiej 
mierze jako On sam. Niewiasta, widząc, że owoc jest dobry do 
jedzenia i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy, 
zerwała, skosztowała i dała mężowi. Wtedy otworzyły im się 
oczy i poznali, że są nadzy.

Z kolei Ewangelia według świętego Marka (Mk 7,31-37) 
mówi o uzdrowieniu głuchoniemego. Poproszono Chrystusa, 
aby go uzdrowił. Wziął go wówczas na bok od tłumu, włożył 
palce w jego uszy, śliną dotknął mu języka i rzekł Effatha, a 
więzy języka mu się rozwiązały. Ten dar mowy i słuchu, jaki 
człowiek posiada, jest darem, dzięki któremu możliwa jest 
wspólnota, wymiana myśli, wszelki postęp i zdobywanie war-
tości. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten dar mowy i słuchu nie-
raz ludzi gubi. Wąż czyli szatan tymi właśnie kanałami dotarł 
do duszy człowieka. Zatem trzeba nam dziękować Bogu za ten 
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dar, ale używać go we właściwy sposób – nie przeciwko Bogu. 
Dary Boże z wiarą przyjęte są skarbem, bez wiary, prze-

kleństwem 

14 lutego - Sobota 
SŁOWIAŃSKA DUSZA OTWARTA NA WIARĘ
JEST SKARBEM EUROPY

14 lutego w Kościele obchodzimy święto świętych Cyryla, 
mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy, apostołów 
Słowian. W tym dniu Kościół przypomina również apostol-
stwo świętych Pawła i Barnaby. 

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 13,46-
49) jest o tym, że kiedy Paweł i Barnaba przybyli do Antiochii 
Pizydyjskiej, przemawiali tam w synagodze, przypominając 
dzieje Izraela uwieńczone przyjściem Chrystusa i tak bardzo 
się to słuchaczom spodobało, że zaprosili ich na następny 
szabat, aby również wtedy przemawiali. Przyszło wówczas 
do świątyni prawie całe miasto, aby wysłuchać Słowa Bożego. 
Wtedy ogarnęła Żydów zazdrość i bluźnili sprzeciwiając się 
temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli 

do Żydów: Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro 
jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia 
wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam 
Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawie-
niem aż po krańce ziemi.

Ewangelia z tego dnia (Łk 10,1-9) też mówi o apostolstwie 
uczniów Chrystusa. Wybrał siedemdziesięciu dwóch Chrystus 
i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsco-
wości. Powiedział: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało; ; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników 
na swoje żniwo. Równocześnie dał uczniom wskazówki, jak 
mają postępować w tej misyjnej pracy. Nakazał, żeby nie za-
opatrywali się na drogę, bo Pan będzie ich wspomożeniem i 
będzie prowadził ich misje, tak ze niczego im nie zabraknie. 

To święto Cyryla i Metodego przypomina nam o rodzi-
nie słowiańskiej, o wspólnocie narodów słowiańskich oraz o 
odpowiedzialności, aby głosili Słowo Boże nie tylko na tych 
ziemiach słowiańskich, ale na całym świecie. 

Tylko głęboka wieź z Chrystusem nadaje sens Misjom i 
Ewangelizacji

Anna siedziała w ławce w kościele i słuchała kaza-
nia. Ksiądz proboszcz, nawiązując do Ewange-
lii, w której było uzdrowienie teściowej świętego 
Piotra z gorączki, mówił o więzi rodzinnej – nie 

tylko więzi krwi, ale również więzi powinowactwa. Bo cho-
ciaż nie ma pokrewieństwa genetycznego, to jednak pewnego 
rodzaju pokrewieństwo duchowo istnieje. I to pokrewieństwo 
zobowiązuje do szczególnej wzajemnej miłości. 

Zainteresowało ją to, ponieważ była w trudnej sytuacji: jej 
mąż przed miesiącem umarł, dzieci nie miała, do tego miesz-
kała wspólnie z teściową, również wdową. Bardzo się lubiły, 
nie miały nigdy żadnych większych zatargów, a teraz dodatko-
wo obie przeżywały podobną tragedię. 

Anna miała zamożnych rodziców i rodzeństwo, którzy w 
tej sytuacji namawiali ją, by powróciła do domu rodzinnego. 
Było gdzie mieszkać, mogła zacząć życie od nowa. Jej serce 
było w rozterce. Nie wiedziała co zrobić – czy wrócić do rodzi-
ców i rozpocząć nowe życie, czy też pozostać przy teściowej, 
Zofii, która była chora. Wprawdzie jakoś sobie radziła, ale z 
każdym kolejnym rokiem coraz bardziej podupadała na zdro-
wiu i stawały przed nią większe problemy. Anna rozważała to 
wszystko, jednocześnie wysłuchując kazania. 

Te zaś dobiegało właśnie końca. „Spróbujcie w Piśmie świę-
tym przeczytać ze Starego Testamentu Księgę Rut. Jest tam 
opis miłości synowej do teściowej” – mówił ksiądz. Tę prośbę 
w pierwszej chwili puściła mimo uszu, ale zostało to gdzieś w 
jej pamięci. Kiedy przyszła do domu przypomniała sobie słowa 
księdza i stwierdziła, że może faktycznie warto to przeczytać. 
Nie uczyniła tego jednak od razu, a dopiero po paru dniach. 
Wzięła do ręki Pismo święte i odnalazła Księgę Rut. 

TEŚCIOWA I SYNOWA
Przeczytała tam o historii rodziny Elimeleka, który z 

powodu głodu z Betlejem Judzkiego wyemigrował do ziemi 
Moabu i tam zamieszkał wraz z rodziną: żoną Noemi oraz 
dwoma synami. Niestety, wielkie nieszczęście nawiedziło te 
rodzinę. Mąż zmarł, Noemi została z synami sama. Synowie 
niebawem pojęli za żony Moabitki; jedna nazywała się Orpa 
a druga Rut. Mieszkali tam około 10 lat. Nieszczęście w tę ro-
dzinę wgryzało się coraz bardziej – oto obaj synowie zmarli, 
pozostawiając swoje żony. Noemi przeżyła męża i obu swoich 
synów. Postanowiła powrócić do Izraela, do ojczyzny, ponie-
waż usłyszała, że nie ma już tam głodu. Obie synowe bardzo 
ją kochały i zdecydowały ruszyć w drogę razem z nią. Tłuma-
czyła im, aby zostały we własnym kraju, zamiast tułać się na 
obczyźnie. Zdołała przekonać jedną z nich. Orpa ucałowała 
swoją teściową i odeszła. Rut uparcie trwała przy jej boku. 
Na usilne namowy, aby pozostała, Rut powiedziała do niej: 
„Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam 
ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg 
będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam 
będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni, a tamto dorzuci je-
żeli coś innego niż śmierć rozdzieli mnie od ciebie”. Tak też się 
stało. Wróciły we dwie do Betlejem. I Pan Bóg pobłogosławił 
im; wszystko ułożyło się pomyślnie. Noemi wyszła znów za 
mąż według prawa lewiratu.

To biblijne opowiadanie bardzo wzmocniło Annę i teraz już 
wiedziała, co ma uczynić. –„Pozostanę przy teściowej – posta-
nowiła. -Nie tylko ze względu na naszą wspólną miłość, ale i 
na pamięć męża. Tylko tutaj mogę spokojnie dalej żyć.”

Ks. Henryk Młynarczyk   


