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PIERWSZE CZYTANIE Rdz 9, 8-15 
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów:
«Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, 
które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z 
ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy 
was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem 
na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zo-
stanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy 
nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawie-
ram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne cza-
sy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między 
Mną i ziemia. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się 
ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które 
zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; 
i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek 
jestestwa».

DRUGIE CZYTANIE1 P 3, 18-22 
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedli-
wych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, 
ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić 
zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusz-
nym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana 
była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowa-
nych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie 
nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga 
prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chry-
stusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie 
poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.

EWANGELIA Mk 1, 12-15 l
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył 
na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, anio-
łowie zaś Mu usługiwali.
Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię 
Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
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Temat współczucia Chrystusa powrócił w papieskim rozwa-
żaniu na Anioł Pański. Franciszek zauważył, że opisane przez 
ewangelistę Marka uzdrowienie chorego na trąd odbywa się 
jakby w trzech krótkich aktach. Są to: błaganie trędowatego o 
uzdrowienie, wzruszenie Jezusa wyrażające współczucie oraz 
uzdrawiające dotknięcie.

„Boże miłosierdzie przekracza każdą barierę i ręka Jezusa 
dotyka trędowatego – mówił Papież. – Nie zachowuje On bez-
piecznego dystansu i nie działa przez pośrednika, ale wystawia 
się bezpośrednio na zakażenie naszą chorobą. I tak właśnie nasza 
dolegliwość staje się miejscem kontaktu: On, Jezus bierze od nas 
nasze schorzałe człowieczeństwo, a my bierzemy od Niego jego 
człowieczeństwo zdrowe i uzdrawiające. Dochodzi do tego za 
każdym razem, gdy z wiarą przyjmujemy sakrament: Pan Jezus 
«dotyka» nas i daje nam swoją łaskę. W tym przypadku myślimy 
szczególnie o Sakramencie Pojednania, który nas uzdrawia z trą-
du grzechu”.

Jak zaznaczył Ojciec Święty, Ewangelia po raz kolejny poka-
zuje nam, jak działa Bóg: nie poucza nas o boleści, ani nie usuwa 
całkowicie z tego świata cierpienia i śmierci, ale bierze na siebie 
naszą ludzką kondycję, by wyzwolić w sposób radykalny i osta-
teczny.

„Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego mówi nam dzisiaj, 
że jeśli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa, jesteśmy 

Anioł Pański: Bóg bierze na siebie nasze słabości 

wezwani, by w zjednoczeniu z Nim stawać się narzędziami Jego 
miłosiernej miłości, przezwyciężając wszelką marginalizację 
– kontynuował Franciszek. – By być «naśladowcami Chrystusa» 
wobec ubogiego czy chorego, nie możemy obawiać się spojrzeć 
mu w oczy i zbliżyć się doń z czułością i współczuciem, dotknąć 
go i przygarnąć. Często mówiłem ludziom pomagającym innym, 
by robili to patrząc im w oczy, by nie obawiali się ich dotykać; by 
gest pomocy był także gestem komunikacji: także my potrzebu-
jemy przyjęcia z ich strony. Trzeba tego gestu czułości, współczu-
cia... I teraz pytam się was: czy kiedy pomagacie innym, patrzycie 
im w oczy? Czy przygarniacie ich bez obawy, by ich dotknąć? Czy 
przygarniacie ich z czułością? Pomyślcie o tym, jak pomagacie: z 
dystansem czy z czułością, z bliskością? Jeśli zło jest zaraźliwe, to 
takie jest również dobro. Dlatego potrzeba, by obfi towało w nas 
coraz bardziej dobro. Pozwólmy się zarazić dobrem i zarażajmy 
nim innych!”

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Franciszek pozdrowił 
m.in. mieszkańców Dalekiego Wschodu, którzy przygotowują się 
do obchodów nowego roku księżycowego. Podkreślił, że to świę-
towanie sprzyja doświadczeniu braterstwa i więzi rodzinnych, 
które przekłada się także na szacunek, sprawiedliwość i miłosier-
dzie w życiu społecznym.

tc/ rv 
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Temat roku: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Liturgia i modlitwa
1. Rekolekcje, dni skupienia: DIAK, POAK – REJONOWE 

przynajmniej raz w roku.
2. Systematyczna praca nad sobą, modlitwa, kontemplacja, 

adoracja Najświętszego Sakramentu, a także lektura ubogacająca 
duchowo i systematyczne przystępowanie do sakramentu pojed-
nania.

3. Systematyczny rachunek sumienia, który pomoże ocenić 
przestrzeganie Bożych przykazań w codziennych obowiązkach, 
w pracy, w podejmowaniu życiowych decyzji.

4. Oprawa liturgiczna przynajmniej jednej Mszy Świętej nie-
dzielnej, przynajmniej raz 

 w miesiącu.
5. Objęcie stałą modlitwą wszystkich kapłanów, w szczególno-

ści Asystentów Kościelnych Akcji Katolickiej.
6. Udział w krajowej pielgrzymce na Jasną Górę przedstawi-

cieli wszystkich Parafialnych Oddziałów AK, a także motywowa-
nie i wspieranie finansowe członków Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, umożliwiające im udział w naszej pielgrzymce.

7. Udział członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archi-
diecezji Krakowskiej w organizowanym przez KIAK i DIAK 
w Krakowie, II-im Ogólnopolskim Kongresie Akcji Katolickiej 
– wytrwała modlitwa w intencji Kongresu.

8. Organizowanie spotkań modlitewnych oraz adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

9. Czynny udział w obchodach Dnia Papieskiego. 
10. Czynny udział w obchodach święta patronalnego.

Problematyka społeczna
1. Organizowanie spotkań formacyjnych, które ukierunkują 

członków Akcji Katolickiej na praktyczne działania służące dru-
giemu człowiekowi.

2. Rozpoznawanie problemów we własnym środowisku, wy-
magających mobilizacji sił społeczności lokalnej i podejmowanie 
zadań zmierzających do ich rozwiązywania.

3. Koordynacja przez DIAK charytatywnych działań podej-
mowanych przez Parafialne Oddziały AK.

4. Kształtowanie wrażliwości społecznej na potrzeby ludzi 
wymagających naszej bezpośredniej pomocy.

5. Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświato-
wym swojego środowiska. 

6. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk kato-
lickich, w szczególności członków AK oraz stawianie im wyma-
gań, aby w swych działaniach służyli Bogu i Ojczyźnie.

7. Podejmowanie działań zmierzających do utrwalania i po-
głębiania wiedzy na temat prawa moralnego głoszonego przez 
Kościół.

8. Wychowanie do dojrzałej miłości w komunii z Bogiem.
9. Popieranie programów społecznych zmierzających do za-

chowania porządku społecznego opartego na zasadzie sprawie-
dliwości i miłości.

10. Przełamywanie apatii i poczucia niemożności w życiu spo-
łecznym – być nie zwietrzałą solą ziemi.

11. Świadczyć słowem i czynem o silnej wierze w Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa. 

Zagadnienia organizacyjne
1. Bardziej dynamiczny rozwój struktur Akcji Katolickiej 

poprzez powoływanie kolejnych Parafialnych Oddziałów oraz 
pobudzanie do aktywności już istniejących.

2. Utrzymywanie stałego kontaktu Diecezjalnego Instytutu z 
Parafialnymi Oddziałami. Wizytowanie POAK przez członków 
Zarządu DIAK, udzielanie wyjaśnień i wszelkiej pomocy ko-
niecznej do sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia.

3. Utrzymywanie stałego kontaktu z Instytutem Krajowym, 
zgłaszanie propozycji uwag i pytań, dotyczących funkcjonowania 
stowarzyszenia, a także przekazywanie informacji o wszelkich 
trudnościach z jakimi boryka się Diecezjalny Instytut,

4. Czynne lub modlitewne zaangażowanie w organizację Kon-
gresu Akcji Katolickiej w Polsce, w Krakowie w 2015 r.

5. Zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego.
6. Podejmowanie działań zmierzających do integracji para-

fian, aby parafia była rzeczywiście wspólnotą wspólnot.
7. Podejmowanie działań wychowawczych wśród młodzieży, 

ukazujących wartość życia wspólnotowego w Akcji Katolickiej 
oraz Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. 

8. Propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu.
 9. Zwiększenie dyscypliny finansowej w zakresie ściągalności 

składek członkowskich.
10. Terminowe przekazywanie rocznych sprawozdań do 

DIAK.

Formacja
Zgodnie z powyższymi zaleceniami i zaleceniami Krajowego 

Instytutu Akcji Katolickiej, który załączamy.

Przyjęte uchwałą Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Ka-
tolickiej Archidiecezji Krakowskiej dn. 06.12.2014 r. 

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ
 w Archidiecezji Krakowskiej

NA ROK 2015
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Rubryka dla dzieci

I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie (OJCZE NASZ)
W życie ludzkie wpisana jest sytuacja próby. Dar wolności 

stawia nas wobec stałego wyboru dobra lub zła. Zdobywanie wie-
dzy i zawodu wiąże się ze zdawaniem egzaminów. Awans w ży ciu 
dojrzałym nierzadko łączy się z umiejętnością pokonania wielu 
trudności w swej pracy. Szczególnie bolesna bywa próba naszej 
odpowiedzialności moralnej, to jest pokusa.

Pokusa chleba
W minionym okresie niektórzy bywali kuszeni większym 

za robkiem poprzez dodatkową pracę w niedziele i święta (np. 
gór nicy). Dziś niektórzy handlowcy kuszą młodych sprzedawców 
le pszą posadą w sklepach na trzy zmiany „w świątek, piątek i nie-
dzielę”.

Istnieją specjalne służby (wojsko, policja, służba zdrowia, ko-
munikacja), w których czasem przypada dyżur w dzień święty. 
Trzeba iść do pracy. Niejeden chętnie zwalnia się wówczas w 
su mieniu od sobotniej Mszy lub niedzielnej wieczorem. W imię 
czego?

POMYŚL: Jesteś matką lub ojcem, dzieci nie dowiedzą się, że 
tato lub mama dyspensują się wówczas od pójścia na Mszę św.? I 
przeciwnie, gdy powiesz, że choć jest ci ciężko po pracy iść do ko-
ścioła, ale Pan Bóg musi być w naszym domu na pierwszym miej-
scu - czy nie będzie to mobilizować rodziny do ofi ary dla Boga?

Pokusa próżności
Czego się czasem nie robi, 

aby innym pokazać swoją zręcz-
ność, życiowy spryt, społeczne 
ustosunkowanie! Spróbujmy w 
wielkim Poście wynagrodzić 
Panu Bogu naszą oziębłość w 
co dziennej modlitwie, w byle 
jakim uczestnictwie we Mszy 
świętej, w zaniedbaniu reko-
lekcji. Np. w telewizji przez 
pięć minut trwa refl eksja na 
te mat liturgii niedzielnej. Czy 
nie warto posłuchać? Po co? 
Aby lepiej przygotować siebie 
- a może też całą rodzinę? - do 
godnego prze życia niedzieli. 
Po chrześcijańsku, czyli po 
Bożemu.

Pokażmy w Wielkim Poście 
naszą gorliwość, choćby nas to 
wiele kosztowało. Choćby dla-
tego, by znieść docinki: „Patrz-
cie, jak on spobożniał...”.

PODDANI PRÓBIE
Pokusa pychy
Siedemnastu kandydatów zgłosiło się do wyborów prezy-

denckich (jesień 1995). Żeby się zareklamować. Żeby błysnąć 
przed innymi. Żeby o nas mówiono: był kandydatem na prezy-
denta...

Mówiono niejednemu: Przecież i tak nie wygrasz. Szkodzisz 
całemu ruchowi, który wyrósł z „Solidarności”. Ale on wiedział 
swoje...

Myśmy może takich ambicji nie posiadali. Bogu dzięki. Ale 
warto w Wielkim Poście uczyć się od samego Jezusa pokory, która 
jest lekarstwem na ludzką pychę i wyniosłość. Co mówi Jezus?

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które 
po chodzi z ust Bożych. Panu Bogu swemu będziesz oddawał po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz.

Pomóż mi, Panie, gorliwiej wsłuchać się w Twoje słowo. 
Umocnij mnie, bym nie żałował dla Ciebie czasu i ochoty. Bym 
gorliwiej niż dawniej oddawał Ci cześć codzienną i świąteczną. 
To jest mnie potrzebne. To się należy rodzinie - mój dobry przy-
kład. To trzeba zrobić dla swego środowiska: kolegów i koleżanek 
w szkole, w pracy. Oni mnie też duchowo wspierają, a ja dotąd 
byłem na wszystko być może głuchy... Boże, bądź miłościw mnie 
grze sznemu.

Ks. Kazimierz BUKOWSKI
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1.Kto i gdzie wyprowadzi³ 
Jezusa? 

2. Ile dni tam przebywa³? 

3. Dok¹d uda³ siê Jezus 
po uwiêzieniu Jana? 

UNIKANIE GRZECHU
Chodzi tutaj tylko o to:
Dobrowolnie nie leź w błoto,
I niech nikt cię też nie nagnie 
Byś się kąpał w brudnym bagnie. 
Męty staraj się ominąć,
Czysta woda dalej płynąć.
Ustal trwały i niezmienny, 
Zajęć twych porządek dzienny, 
Potem trzymaj się go stale, 
To wyrobi doskonale
 Twoją wolę, uzbroi cię, 
Da ci czas na głębsze życie 
I z szatanem wygrać bitwy, 
Przez twą pracę i modlitwy.

Codziennie wieczorem
Miej chwilę skupienia
Zrób krótki w tę porę
Rachunek sumienia.
Unikaj próżniactwa,
Bądź zawsze zajęty,
By cię czart do swego bractwa
Nie wciągnął przeklęty.
A gdy chcesz mieć zawsze duszę
Czystą, miłą, wdzięczną -
Myj często jej brudy spowiedzią miesięczną.

Zdzisław Krawczyński
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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)

Zbliża się 4 III, w którym czci się św. Kazimierza. 
To jest imię zmarłego przed 3 laty byłego proboszcza 
parafi i NMP w Wadowicach ks. inf. Sudera. Jego świę-
tobliwe życie, sposób odnoszenia się do ludzi, życie 
całkowicie poświęcone Bogu, Kościołowi i ludziom 
było znane powszechnie, dlatego też cieszył się po-
wszechnym szacunkiem. Jesteśmy mu winni nie tylko 
modlitewną pamięć, ale i ukazanie jego postaci i działań 
następnym pokoleniom. Dlatego będziemy w Carolusie 
o nim wiele pisać. Zaczynamy od od osobistych wspo-
mnień ks. infułata, jakie na szczęście nam pozostawił. 

***

Ks. Kazimierz Suder

MOJA DROGA DO KAPŁAŃSTWA

Cześć I: Przebłyski i krystalizacja powołania
W dziwnych okolicznościach formował się nasz dom rodzin-

ny. Ojciec, Jan Suder, ur. 4 października 1888 r. w Sieprawiu, jako 

Nasza wdzięczna pamięć

młody chłopak - podobnie jak Aniela Salawa - opuścił wioskę 
udając się do Krakowa. Zaopiekowali się nim OO. Reformaci, a 
w szczególny sposób brat ogrodnik. Tu ojciec rozpoczął naukę 
muzyki, zdobywając w tym zakresie podstawowe wykształce-
nie. Z czasem zatrudnił go w charakterze pomocnika organisty 
Kazimierz Garbusiński, organista w Kolegiacie św. Anny w 
Krakowie. Tu poznał swoją przyszłą żonę, Anielę Pietrasz, która 
śpiewała w chórze kościelnym. Matka urodziła się 30 sierpnia 
1895 r. w Golcowej koło Domaradza na południe od Rzeszowa.

Po wybuchu I wojny światowej ojciec został powołany do 
wojska; ranny pod Kraśnikiem dostał się do niewoli rosyjskiej 
i dopiero po zakończeniu wojny wrócił do Krakowa. Z Anielą 
Pietrasz zawarł Sakrament Małżeństwa w Golcowej 9 paździer-
nika 1921 r. W tym czasie otrzymał też posadę organisty przy 
drewnianym kościele św. Bartłomieja w Mogile. OO. Cystersi 
użyczyli parafi i dwa pomieszczenia dla organisty w budynku 
przeznaczonym dla służby folwarcznej, położonym między 
klasztorem i kościołem parafi alnym. Tu przyszedłem na świat 
23 lipca 1922 r. Tydzień później zostałem ochrzczony i otrzy-
małem dwa imiona: Kazimierz, Antoni. Ojcem chrzestnym 
był prof. Kazimierz Garbusiński. Z tego małżeństwa urodziło 
się jeszcze czworo dzieci, dwoje z nich zmarło w dzieciństwie. 
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Przy ostatnim dziecku moja matka zapadła na 
gruźlicę i zmarła 5 lipca 1929 r. Ojciec, chcąc 
zapewnić opiekę nad osieroconymi dziećmi, 
ożenił się w następnym roku z córką gospo-
darza mogilskięgo, Małgorzatą Sawicką, 24 
lata od niego młodszą. Okazało się, że decyzja 
ojca była słuszna. W nowej sytuacji zaostrzone 
rygory, porządkujące nasze dziecięce swawo-
le, przyczyniły się do prawidłowego rozwoju 
naszego człowieczeństwa. Z drugiego małżeń-
stwa urodziło się jeszcze czworo dzieci.

Sytuacja materialna naszej rodziny nie 
była łatwa. Niewielkie dochody z parafii 
wzmacniała petyta, roznoszenie opłatków, ko-
lęda oraz troskliwa uprawa l ha ziemi oddanej 
do dyspozycji organisty. Od wiosny do jesieni 
ojciec bardzo wcześnie wstawał do pracy w 
polu. Potem codziennie, w niedzielę i święta 
grał w kościele na organach, a druga matka z wielką miłością 
wszystkich nas wychowywała. My również pomagaliśmy jej w 
opiece nad młodszym rodzeństwem, w paszeniu krowy i w wielu 
pracach domowych i w polu. W okresie lata matka wyjeżdżała 
z życzliwymi gospodarzami do Krakowa, by sprzedać nieco 
warzyw i mleka dla zdobycia kilku złotych na potrzeby rodziny. 
Potem wracała pieszo do domu. Dzięki ofiarnej pracy rodziców 
nie brakowało nam ani chleba, ani mleka, ani prostych potraw 
do jedzenia, W domu pielęgnowana była wspólna modlitwa wie-
czorna, regularne uczęszczanie na Msze św. Jak dalece sprawy 
Boże były na pierwszym miejscu w rodzinie, niech świadczy 
moja pamięć, że nie było wypadku, aby ktokolwiek - poza cho-
robą - opuścił przez zaniedbanie niedzielną lub świąteczną Mszę 
św. Wychodząc z domu do kościoła, do szkoły, czy powracając 
do domu, każde z dzieci całowało rękę ojca i matki mówiąc: 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Jeżeli nauczyciel, 
sąsiad czy jakakolwiek osoba starsza poskarżyli się do rodziców 
na nasze niewłaściwe zachowanie, otrzymywaliśmy karę i mu-
sieliśmy przeprosić daną osobę. Bodajże w drugiej klasie szkoły 
powszechnej zacząłem podbierać rodzicom drobne pieniądze, 
by kupić w sklepie u Żyda cukierki. Sklepikarz zwrócił uwagę 
rodzicom na moje złe postępowanie; po przyznaniu się do winy, 
oberwałem od ojca, a nadto musiałem przeprosić sklepikarza za 
moją nieuczciwość.

W III klasie szkoły powszechnej przystąpiłem do I spowiedzi i 
Komunii św. Uroczystość pierwszokomunijna odbyła się w dzień 
powszedni o godz. 7 rano. Cała klasa odświętnie ubrana, przy 
nielicznym udziale rodziców, w skupieniu i przy śpiewie przeży-
wała tę chwilę. Mimo zwyczajnego dnia byłem szczęśliwy, że sam 
Pan Jezus przyszedł do mnie. W początkach lat trzydziestych 
Książe Metropolita Adam Stefen Sapieha odbywał w Mogile wi-
zytację kanoniczą. Zanim udzielił nam Sakramentu Bierzmowa-
nia, przed kościołem przeprowadził egzamin z wiedzy religijnej. 
Mnie pierwszemu zadał pytanie: Jesteś ministrantem, powiedz 
mi: co to jest Msza św.?” Kiedy udzieliłem poprawnej odpowie-
dzi, z życzliwością na mnie popatrzył.

Jeszcze w szkole powszechnej ojciec zaczął mnie uczyć grać 
na fisharmonii, a potem na organach w kościele parafialnym. 
Umiejętność ta przydała mi się, gdy proboszczem w Mogile zo-
stał mianowany w 1935 r. ks. Józef Zastawniak. Po wybudowaniu 
prezbiterium nowego kościoła w Czyżynach w każdą niedzielę 
i święto jeździłem na przemian z moim ojcem do Czyżyn lub 
pozostawałem w Mogile, pełniąc funkcje organisty. Zadanie to 

wykonywałem aż do jesieni 1940 r.
Myśl o kapłaństwie zrodziła się we mnie jeszcze w dzieciń-

stwie. Kiedy pewnego dnia przyszedł do naszego mieszkania 
ks. prałat Wojciech Siedlecki, powiedziałem mu przy rodzicach: 
„Ja też będę taki jak ty”. W latach szkoły powszechnej jako mi-
nistrant lubiłem służyć do Mszy św. i na majówce. Patrząc na 
obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy prosiłem Ją, aby mi po-
mogła zostać kapłanem. To samo wypowiadałem Chrystusowi, 
klęcząc przed ołtarzem Ukrzyżowanego Jezusa w Kościele OO. 
Cystersów. Kończąc szóstą klasę szkoły powszechnej wyznałem 
rodzicom, że pragnę zostać kapłanem i dlatego proszę o posłanie 
mnie do gimnazjum w Krakowie. Rodzice długo dyskutowali o 
moim postanowieniu i w końcu oświadczyli, że wyrażają zgodę 
pod warunkiem, że nie będę powtarzał żadnej klasy. Gdyby się 
tak zdarzyło - wypiszą mnie ze szkoły i poślą do pracy fizycznej. 
Pod koniec czerwca 1934 r. wybraliśmy się z ojcem do prof. Gar-
busińskiego z prośbą o pomoc. Odpowiedział: „Już jest za późno, 
ale uczynię wszystko, by pod koniec wakacji syn mógł być przy-
jęty do gimnazjum. Po szczęśliwie zdanym egzaminie zostałem 
zapisany do I klasy w IX Gimnazjum i Liceum im. Hoene-Wroń-
skiego przy ul. Piotra Michałowskiego w Krakowie.

Nie byłem uzdolnionym uczniem, lecz przeciętnym, ale pa-
miętając o przestrodze starałem się, aby bez większych kłopotów 
przechodzić do następnej klasy. Druga moja matka - by zdobyć 
pieniądze na zapłacenie czesnego - przez dwa łata w okresie 
zimowym pomagała sprzątać tercjance sale szkolne i palić w 
piecach w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim im. Preisen-
danza na Placu na Groblach w Krakowie. Ja także dwa razy w ty-
godniu pomagałem jej w wynoszeniu z piwnicy na I i II piętro 40 
wiader węgla. Z Mogiły do gimnazjum w Krakowie przeważnie 
dojeżdżałem „ciuchcią”, raz lub dwa razy w tygodniu wracałem 
pieszo do domu/8 km/.

Moim katechetą w gimnazjum był ks. Roman Miszka. W 
II klasie gimnazjalnej rewelacją stała się dla nas liturgika. Ks. 
Profesor otrzymał od ks. Michała Kordela, autora i wydawcy, 
mszaliki niedzielne, które po zniżonej cenie: 2,- zł za jeden 
egzemplarz, każdy z nas nabył. Obok tekstu łacińskiego znajdo-
wało się tłumaczenie w jęz. polskim. Radowałem się, że w czasie 
Mszy św. mogę się modlić tymi samymi słowami, co kapłan. 
Pogłębione katechezy o Mszy św. i analiza tekstów mszalnych na 
lekcjach jeszcze bardziej zbliżyły mnie do tajemnicy Chrystuso-
wej Ofiary. Odtąd jeżeli w tygodniu uczestniczyłem we Mszy św., 
zawsze chodziłem z mszalikiem. W III i IV klasie, gimnazjalnej 
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uczyliśmy się: historii Kościoła. Ks. prof. Miszka siadał na kate-
drze i swobodnie, w barwny sposób kreślił dzieje Kościoła na tle 
wydarzeń, jakie niosły czasy. Zachłyśnięci żywością wykładu, 
spisywaliśmy jego treść do zeszytów. Spowiedź św. w gimnazjum 
odbywała się 4 razy w roku, z tym że wielkopostna, połączona 
była z rekolekcjami. Nie widziałem takiego wypadku, żeby ktoś 
w sposób lekceważący opuszczał nauki, nie przystępował do Sa-
kramentów św. - W okresie wakacji solidarnie angażowałem się 
do pracy fizycznej na roli.

Ukończywszy w 1938 r. czwartą klasę gimnazjalną typu 
ogólnokształcącego, myśląc już o wstąpieniu do Seminarium 
Duchownego, zapisałem się do II Liceum Klasycznego (z j. ła-
cińskim i greckim) im. św. Jacka przy ul. Siennej w Krakowie. 
Moim katechetą w liceum był ks. prof. dr hab. Franciszek Macie-
ja. Młodzież bardzo go lubiła za jego ojcowską troskę o nas. Po 
każdej konferencji podchodził w czasie przerwy międzylekcyjnej 
do niektórych młodszych i starszych kolegów, upominając ich, 
żeby solidniej zabrali się do nauki, bo musiał o nich toczyć bata-
lię. Jako katecheta posiadał wszechstronne wykształcenie: teolo-
giczne, językowe, a nawet w przedmiotach ścisłych. Cieszył się. 
dużym autorytetem wśród profesorów. Mówiono o nim, że jest w 
gimnazjum pierwszą osobą po dyrektorze.

W czerwcu 1939 r. ukończyłem szczęśliwie I klasę; licealną. 
Po zakończeniu roku wyjechaliśmy wraz z kolegami z innych 
liceów specjalnych pociągiem do obozu wojskowego koło Stare-
go Sącza, gdzie spędziliśmy na ćwiczeniach wojskowych prawie 
trzy tygodnie. Kiedy wróciłem do domu, Polacy przeżywali już 
niepokój wywołany zachowaniem się Hitlera, który wyraźnie 
zmierzał: do wojny, a w drugiej połowie sierpnia nieoczekiwanie 

zawarł przymierze ze Stalinem.
l września ( pierwszy piątek) 1939 r. o godzinie 4:30 wybuchy 

bomb zerwały nas z łóżek. Wybiegłem na zewnątrz i dostrzegłem 
eskadrę Dornierów z czarnymi krzyżami lecących na wysokości 
ok. 100 m. Od strony wschodniej w kierunku Krakowa. Samoloty 
zrzuciły bomby przed Monopolem Tytoniowym w Czyżynach i 
na lotnisku wojskowym w Rakowicach. Tak rozpoczęła się w 
Krakowie druga wojna światowa. Kraków ogłoszono miastem 
otwartym. Wojska niemieckie już 6 września wkroczyły do Kra-
kowa, podążając w kierunku północnym i wschodnim. Ok. 20 
września dowiedziałem się, że profesorowie szkół średnich otwo-
rzyli gimnazjum i liceum im. Hoene-Wrońskiego w budynku 
przy ul. Michałowskiego w Krakowie. Decyzję otwarcia podjęli 
bezinteresownie, a miejsce to wybrano, by nie rzucało się w oczy 
okupantowi. Bez trudności zostałem przyjęty doII klasy łiceal-
nej. Zajęcia odbywały się normalnie aż do 6 listopada. W tym 
dniu przyszedł do klasy dyrektor Goeteł i oświadczył, że nauka 
zostaje zawieszona aż doodwołania. Nakazał nampojedynczo 
wracać do domu. Jak się później okazało, 6 listopada Niemcy 
podstępnie zgromadzili na Uniwersytecie Jagiellońskim profeso-
rów Wyższych Uczelni, a po ich aresztowaniu gestapo wszystkich 
wywiozło w nieznanym kierunku.

Ja i kolega z klasy Stanisław Zachara (brat ks. Jana Zacha-
ry) zwróciliśmy się do naszego licealnego profesora- Teodora 
Birczyńskiego, prosząc o pomoc w ukończeniudrugiej klasy łi-
cealnej i zdaniu matury. Dzięki wielkiej życzliwości profesorów, 
uczęszczając na spotkania w ich mieszkaniach, mogliśmy zdać 
maturę do końca maja 1940 r. Prof. Teodor Birczyński oświadczył 
nam, że świadectwo otrzymamy po zakończeniu wojny.

Cdn.

W niedzielę 15 II była instalacja nowego 
proboszcza w parafii Myślachowice należącej do 
dekanatu Trzebinia. Poprzedni proboszcz ks. Jan 
Kotlarski urodzony w 1954 r. w Wadowicach zre-
zygnował z probostwa ze względów zdrowotnych. 
Piszemy o tym ponieważ ks. Artur przez 8 lat był 
wikariuszem w parafii ONMP w Wadowicach. W 
tej instalacji (w koncelebrze) wziął również udział 
ks. inf. Jakub Gil z szacunku dla swojego byłego 
wikarego, on też powiedział parę ciepłych słów 
na ten temat, które zamieszczamy poniżej. 

Dołączamy również życzenia parafian z My-
ślachowic, jakie skierowali do swojego nowego 
proboszcza. Ks. Artur był także wikariuszem w 
Radoczy i pomagał w redagowaniu „Carolusa”. 
Dlatego redakcja naszego tygodnika dołącza się 
do życzeń i obiecuje modlitewną pamięć.  

Ks. Infułat Jakub Gil:
15 lutego uczestniczyłem w instalacji Księdza Artura 

Chrostka, który obejmował probostwo w Trzebini – Myśla-

Ksiądz Artur Chrostek
proboszczem w Myślachowicach
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chowicach. Instalacja nowego 
proboszcza, w  której uczest-
niczyłem, zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie. Tak się 
złożyło, że po raz pierwszy w 
pełni świadomy sposób uczest-
niczyłem jako obserwator w 
ceremonii wprowadzenia pro-
boszcza w ten urząd.  Patrząc z 
boku, zauważyłem, jak wielka 
rolę odgrywa osobowość księ-
dza, jako proboszcza w uświę-
caniu parafian, w prowadzeniu 
ich do Boga, w kształtowaniu 
u parafian postawy pełnej mi-
łosierdzia, w propagowaniu w 
rodzinach miłosiernej miłości. 
W tych wypowiedziach, które 
słyszałem w tamtejszej parafii wszyscy podkreślali, że ten kościół 
poświęcony NMP Królowej Polski został wybudowany w  bardzo 
trudnych czasach. To był rok 1972.  Wybudowali go w okresie 
komunizmu mimo wielu trudności i jedynie dzięki własnej ofiar-
ności. Mieszkańcy Myślachowic wręcz  się zaparli i ten kościół we 
wspólnocie liczącej około 2000, wiernych powstał.             

Osobiście czułem się zobowiązany do uczestnictwa  w tej in-
stalacji, ponieważ Ksiądz Artur Chrostek, obejmujący tę parafię, 
przez 8 lat był wikariuszem w Bazylice ONMP w Wadowicach. 
Przez ten okres  czasu zauważyłem u niego wiele pięknych cech, a 
nade wszystko wielką troskę o ministrantów.  Podczas jego pracy 

w naszej parafii było wielu ministrantów i lekto-
rów. Cieszyłem się tą służbą liturgiczną, którą u 
nas  tu prowadził.  

    Życzenia od Parafian:
Księdzu Arturowi Chrostkowi

nowo mianowanemu proboszczowi

Czcigodny Księże!!!
U progu Twej posługi kapłańskiej w naszej 

parafii
życzymy Księdzu,

aby Bóg wszechmogący obdarzał Cię, Księże,
szczodrze swymi darami,

aby Matka Chrystusa i nasza Matka miała Cię 
zawsze w swej opiece, 

aby Twa praca przynosiła obfite owoce
i jednoczyła ludzi w jedną Chrystusową 

owczarnię. 
Zdrowia, szczęścia, wewnętrznego spokoju

oraz serdeczności i życzliwości ludzkiej.

Szczęść Boże!!!
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27 stycznia 2015 roku przeżyliśmy 70. rocznicę wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Wiemy, że był 
to nie tyle obóz pracy, co miejsce śmierci ok. 2 mln ludzi. Pro-
wadziła do niej wyczerpująca praca ponad siły, głodowe dawki 
żywnościowe, regularne bicie, a nade wszystko zawyrokowana 
śmierć dla Żydów i Cyganów. Oni natychmiast byli przeznaczeni 
do zagazowania. 

Pewnej grupie więźniów – ok. 3 tysięcy, udało się obóz prze-
żyć. Po 70 latach pozostało już ich bardzo mało – ok. 300. 

Co przyczyniło się do przetrwania piekła, które ludzie ludziom 
zgotowali? To był splot różnych powodów. Wśród najczęstszych 
była nie do przecenienia w przetrwaniu pomoc innych. Wyrażała 
się w przydzieleniu do odpowiedniego komanda – czyli oddziału 
pracy, w dostarczaniu lekarstw, odzieży, obuwia, dodatku żyw-
nościowego. Ogromną pomocą były skierowane ufne słowa: „Ty 
musisz przetrzymać! Ty musisz żyć! Nie poddawaj się! Przetrzy-
maj ten dzień, a nawet tę straszną godzinę! Nie myśl, co będzie 
jutro! Najważniejsze – mieć siłę na dziś!” Te słowa karmiły, 
dodawały otuchy. Już na wolności dowiadywaliśmy się, że nasi 
bliscy dzień w dzień modlili się za nas, przyjmowali Komunie św. 
w naszej intencji. Zamawiali msze św. To oni również przyczynili 
się do naszego przetrwania. Moce nadprzyrodzone dodawały sił 
skazańcom. 

Wśród świadectw ludzi, którzy przeżyli 
obóz śmierci było i takie: „Wiedziałam, że 
nie mogę umrzeć w obozie. Gdy byłam mło-
da jeden z księży kazał nam w szkole przez 
9 pierwszych piątków miesiąca przystępować 
do Spowiedzi i Komunii. Powiedział, że dzięki 
temu nie umrę bez sakramentów. Wierzyłam w 
to. I obóz przetrwałam.” Diabelsko-opętańcza, 
nazistowska  ideologia legła u podłoża 2 tys. 
obozów koncentracyjnych, w których w nieludz-
kich warunkach ginęły miliony ludzi. To było 
piekło na ziemi. Skądinąd pamiętamy również 
o obłędnej ideologii marksistowskiej, która 
zaowocowała tysiącami gułagów, w których 
również zginęła niewiarygodna liczba niewin-
nych skazańców. Bezmyślny kult narodu, a 
także proletariatu zaowocowały okrutnym uni-
cestwieniem milionów mieszkańców naszego 
globu, zwłaszcza Europy.

Troska o trzeźwe Wadowice
Bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się, że radni wa-

dowiccy, w trosce o trzeźwość naszego grodu, nie zgodzili się 
na powiększenie ilości sklepów z napojami alkoholowymi. W 
wadowickiej gminie jest już 90 koncesji na alkohol dla sklepów 
oraz 60 dla barów i restauracji. Az 150 miejsc, gdzie można kupić 
różnego rodzaju alkohole. Czytam, że w powiecie wadowickim 
w 2014 roku przepito 47 mln złotych. Alkohol to złodziej, który 
z roku na rok kradnie coraz więcej pieniędzy. Powiększa ilość 

przestępstw. Niszczy ludzkie zdrowie. Jest powodem wielu tra-
gedii rodzinnych. Nadużywanie alkoholu staje się powodem 
potępienia wiecznego. W wielkim naszym zagrożeniu alko-
holowym trzeba wysyłać sygnały SOS – ratujcie nasze dusze. 
Trzeba chronić godnego życia w każdym człowieku. Nie można 
spychać na margines wadowiczanina. To tez jest wyraz troski 
o wygląd naszego miasta.

ks. Infułat

Chcę żyć
W naszych czasach rodzą się również totalne, diabelskie 

systemy filozoficzne. Głoszą, że tylko one jedynie są słuszne. Są 
zdolne wyzwalać człowieka z różnych uciemiężeń. Dla innego 
myślenia nie ma tolerancji. Na naszych oczach duchowo ginie 
europejskie społeczeństwo. Niebezpieczne myślenie ogarnia 
również nasze rządzące elity. Bolesna destrukcja dotyka człowie-
ka, małżeństwo i rodziny. 

Jak budować tamę zabezpieczającą przed tym zagrażającym 
niebezpiecznym rozlewiskiem niosącym zniszczenie polskiej 
historii. W tym wypadku trzeba sobie koniecznie przypomnieć, 
co pomogło w przetrwaniu obozu? Przyjazne kręgi wierzących 
są dla zagrożonych niezwykłą pomocą. Wciąż należy wlewać 
balsamy nadziei: „powinieneś wytrzymać przy Chrystusie, przy 
Kościele. Nie poddawaj się. Nie zniechęcaj się. Dziś wytrwaj przy 
tej żonie, tym mężu, tej rodzinie, tym Kościele. Dziś nie porzu-
caj.” Należy modlić się jeden za drugiego. Zwłaszcza w rodzinie. 
Jeden drugiego brzemiona noście. 

Ażeby te diabelskie ideologie, które obecnie przetaczają się 
przez Europę i nasz kraj – nie uśmierciły naszych sumień, trzeba 
rozwijać w sobie życie Boże. Troska o modlitwę, Komunię św., 
znajomość Ewangelii jest potrzebna by przetrwać duchowe znisz-
czenie. Próbujmy tak odczytywać tegoroczny Wielki Post.

ks. Infułat
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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

28 stycznia 2015 roku gościliśmy w naszej szkole Seniorów 
z Bachowic oraz z Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach. 
Swoją obecnością zaszczyciło nas około 90 osób. Było to już 
siódme wspólne spotkanie zorganizowane przez wolontariuszy 
ze Szkolnego Koła Wolontariatu, których pracę koordynowały p. 
Elżbieta Marek, p. Agata Flaga i p. Karolina Szarek.

Rozpoczynając spotkanie Dyrektor Szkoły p. Małgorzata 
Balonek bardzo serdecznie przywitała wszystkich Seniorów 
podkreślając, że zawsze miło nam jest przyjmować tak 
szanownych i zacnych gości. Uroczystość uświetnili najstarsi 
uczniowie naszej szkoły przedstawiając jasełka pt. „Nie było 
miejsca dla Ciebie” w reżyserii p. Agnieszki Harmaty, z piękną 
oprawą muzyczną chóru „Cantare” działającego w bachowickiej 
szkole pod opieką p. Dagmary Książek. 

Specjalnie na tą okazję Panie ze szkolnej stołówki przygotowały 
smakowite danie ( jak to określili Seniorzy), które było ucztą dla 
podniebienia. Po nim przyszedł czas na kawę i ciasto, a tym 
samym na rozmowy, wspomnienia i śpiew. Nie zabrakło również 
wspólnych tańców w rytm dawnych piosenek, do których 

Popołudnie Seniora 2015

zaprosili przebojowi  wolontariusze z klasy III gimnazjum. Na 
pamiątkę spotkania uczniowie wręczyli Seniorom symboliczne 
upominki – gipsowe aniołki z życzeniami.

Podczas imprezy można było usłyszeć wiele dobrych, miłych 
i ciepłych słów ze strony gości. Podkreślali oni, że zawsze chętnie 
przybywają na wspólne biesiadowanie, co niezmiernie cieszy 
organizatorów.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez 
zrozumienia i wsparcia wielu osób. Tak jak zawsze mogliśmy 
liczyć na pomoc rzeczową i wsparcie organizacyjne imprezy 
ze strony Wicedyrektor Szkoły p. Jadwigi Stanek, która jest 
opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej.

Od życzliwego właściciela piekarni „Maja” w Spytkowicach 
otrzymaliśmy ciasto, które osłodziło wszystkim gościom to miłe 
popołudnie.

Wolontariusze wraz z opiekunami serdeczne dziękują 
wszystkim dobrym ludziom, którzy pomogli w przygotowaniu 
imprezy. Serdeczne podziękowania przesyłamy także dla 
Seniorów, którzy przybyli na spotkanie.

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

W piątek 13 II br. w naszej szkole miał miejsce kolejny apel 
promujący zdrowe odżywianie. Tym razem klasy szósta i I gim-
nazjum prezentowały warzywa i nabiał. 

Szóstoklasiści najpierw przedstawili czym są warzywa i na 
jakie grupy się dzielą. Następnie zaprezentowali jeden z najpo-
pularniejszych wierszy, w których występuje plejada warzyw 
- „Na straganie” Jana Brzechwy. Później za pomocą prezentacji 
multimedialnej wskazali na bogactwo wartości odżywczych po-
szczególnych warzyw. Na koniec zaprosili do degustacji - na stole 
pojawiła się sałatka ze świeżych warzyw i domowe chipsy. 

Następnie głos zabrała klasa I gimnazjum. Uczniowie zapre-
zentowali grupę nabiału, wskazali na jego plusy i minusy, a także 
omówili poszczególnych przedstawicieli tej grupy- m. in. mleko, 
kefi r, sery białe i żółte. Do degustacji przygotowali sałatkę capre-
se, z mozzarellą w roli głównej, ser feta oraz pasty twarogowe. 

Organizatorzy maja nadzieję, że takie promocje żywności 
sprawią, że dzieci i młodzież będą bardziej otwarte na nowe, 
nieznane do tej pory, smaki! 

www.spbarwaldsr.iap.pl

Apel promujący 
zdrowe odżywianie 
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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 

Nie tyle mówią, co świadczą i przez to są dla nas 
autentycznym wzorcem życia. Takim też jest dla nas 
św. Józef. Mówił o nim w kazaniu środowym ks. pro-
boszcz Krzysztof Rudnik, który przewodniczył nowen-
nie 11 II, w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. 
Poniżej pierwsza cześć tego słowa. 

Jak żyć? – pyta każdy z nas. Jak żyć w całej rozciągłości swego 
życia? Jak żyć? – pyta każdy z nas. Ale nie zawsze słychać odpo-
wiedź. A już na pewno nie słychać jej tak głośno i wyraźnie, jak 
byśmy chcieli. Jak żyć? Świat pięknie podpowiada. Narażeni na 
te podpowiedzi są wszyscy - tak mężczyźni, jak i kobiety – bo 
jest równość, równouprawnienie. I słyszymy razem ten sam głos 
odpowiedzi: Bądź człowiekiem sukcesu! Rozpychaj się łokcia-
mi; walcz o pierwsze miejsca; bądź popularny; zbieraj sukcesy 
i zdobywaj owoce. Świat podkręca człowieka jeszcze bardziej. 
– Zadbaj o to, żebyś był na pierwszych stronach gazet! Zadbaj, 
aby żyć w luksusie! Świat podkręca nas dalej... Tak mężczyznę, 
jak i kobietę...

Moi drodzy, Kościół poddaje nam wzorce świętych. Święci 
nie mówią do nas; święci pokazują. Pokazują swoje życie. I oto 
my dzisiaj gromadzimy się w tej świątyni, by spojrzeć na świętego 
Józefa. Nie pierwszy raz. Patrzymy na świętego Józefa z każdej 
możliwej strony. A świat nam powie: „Co tam święty Józef? Taki 
słaby mężczyzna: nie miał głosu we własnym domu, nie spełnił 
się jako mężczyzna – ani w sile głosu, ani w sile ciała. Żył w cieniu 
Świętej Rodziny....”. 

Ale moi drodzy, kiedy tak popatrzymy spokojnie, to czy znaj-
dziemy dzisiaj wielu mężczyzn, których ego pozwoliłoby tak słu-
żyć rodzinie? Czy znajdziemy dzisiaj tak wielu mężczyzn, którzy 
od samego początku poddali swoją wolę woli Pana Boga i intere-
sowi swojej rodziny? Przecież od samego początku, moi drodzy, 
święty Józef musiał spierać się ze swoim ego. Bo cóż czytamy w 
Ewangelii? Już na początku są wątpliwości. Myślał: „Zrezygnuję z 
tego małżeństwa; z tą Maryją to nie wiadomo jak to jest...”. I przy-
szła wówczas interwencja Pana Boga: „Józefi e, nie bój się wziąć 
do siebie Maryi!”. Józef się godzi... Kiedy już by się wydawało, 
że będzie dobrze, w Betlejem nie ma dla nich przyzwoitego kąta. 
Wówczas święty Józef bierze inicjatywę w swoje ręce. Ktoś by po-
wiedział: „Aleś załatwił lokal... Jakiś nędzny szałas...”. Ale kiedy 
i to się przełknęło... pojawia się nowy problem. Który mężczyzna 
tak szybko podjąłby decyzję o emigracji, by chronić rodzinę 
przed zbrodniczą ręką Heroda? I święty Józef za natchnieniem 
Bożym idzie w tym kierunku... 

Cdn. 

Święci pokazują swoje życie 
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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)

12 lutego 2015r. klasy szóste SP poznawały historię Polski na Zamku Królewskim w Krakowie.Temat trudny, postać kontrower-
syjna: „Jan III Sobieski i jego czasy”. W skarbcu i zbrojowni można lepiej zrozumieć politykę i umiejętności króla, który nie rządził 
z Wawelu, ale z Krakowem związany był w latach 
młodości. 

Najciekawsze eksponaty pochodzą z bitew z Tur-
kami: zbroje husarskie, egzotyczne buńczuki, sztan-
dary z symbolami walczącego islamu itp. Uczniowie 
z zainteresowaniem słuchali opowieści pani prze-
wodniczki i często prawidłowo odpowiadali na 
pytania,wykazując się wiedzą o XVII wieku. Warto 
odwiedzać instytucje kultury i poznawać dziedzic-
two historyczne państwa polskiego, zwłaszcza jeśli 
jest „ na wyciągnięcie ręki”.

Opracowanie: Agnieszka Błach-
nauczyciel historii.

www.zspbrzeznica.pl

Wawel „zdobyty” po raz drugi

5 lutego w naszym przedszkolu zorganizowany został dzień z 
udziałem postaci z bajki „Kubuś Puchatek”. Zadaniem każdego 
dziecka było przebranie się za zwierzę lub postać z bajki o łako-
mym misiu. Wszystkim przedszkolakom gratulujemy pięknych 
przebrań. Cały dzień upłynął nam na miłej zabawie. Nie mogło 
zabraknąć czytania przygód o Kubusiu oraz licznych zabaw i 
tańców. Niemałą atrakcją była możliwość zrobienia sobie zdjęcia 
z misiem. Każdy przedszkolak na chwilę mógł zamienić się w 
Kubusia Puchatka. Śmiechu było o nie miara

www.spbaczyn.iap.pl

Z wizytą w Stumilowym Lesie...
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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)

Zbliżając się do Światowych Dni Mło-
dzieży 2016 z każdym dniem staramy się 
coraz lepiej duchowo przygotować do tego 
wielkiego wydarzenia. Z tego powodu zrodził 
się Projekt #B>M, czyli „BYĆ to więcej niż 
MIEĆ”. Jest to ciąg dwunastu comiesięcznych 
spotkań, na każdym z nich prowadzi nas inny 
patron. Dowiadujemy się, jak polscy święci 
rozumieli i realizowali ideę ewangelicznego 
ubóstwa.

W piątkowy wieczór 6 lutego dzieci i 
młodzież z Choczni odwiedziła Sanktuarium 
Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. 
Uczestnicząc w Piątkowej Aktywacji Serca 
(PAS) organizowanej przez Zgromadzenie 
Sióstr Albertynek i jednocześnie w Projekcie 
przygotowującym do ŚDM mogliśmy poznać 
ubogie życie św. Brata Alberta. Tę postać 
przybliżył nam gość specjalny – bp Grzegorz 
Ryś.

W swojej konferencji podkreślił, że Brat Albert wśród ludzi 
historii Polski jest najlepszym przykładem na ideał i błogosła-
wieństwo ubóstwa. Wskazał fakt, że „św. Brat Albert nie miał nic, 
niczego nie posiadał na własność, żadnego dobra materialnego”. 
Mając na myśli to stwierdzenie biskup posłużył się przykładem. 
Kiedy Święty spotkał bezdomnego, któ-
remu z powodu skąpego odzienia było 
zimno, podarował mu płaszcz, który 
nosił. Św. Brat Albert jednak nie trak-
tował płaszcza jako swojego. Uważał, że 
posiadał go jedynie jako pożyczony, by 
podarować go właśnie temu człowieko-
wi. Troszczył się wyłącznie o bliźnich. 
Całą uwagę poświęcał ludziom chorym i 
dotkniętym biedą, szczególnie widząc w 
nich Boga. Usłyszeliśmy również o ubo-
gim życiu Pana Jezusa i Jego najważniej-
szej roli w życiu patrona tego spotkania.

Po konferencji nadszedł czas na „100 
pytań do biskupa”, kiedy to uczestnicy 
mogli osobiście zadać pytanie ks. Bi-
skupowi Rysiowi i zyskać wyczerpującą 
odpowiedź. Najbardziej śmiałymi oka-
zali się chłopcy z naszej parafi i: Jakub 
Mamica (kl. III SP), Dominik Ryczko (kl. 
III SP) i Krzysztof Gzela (III SP). Ochoczo 

Być > Mieć! W Ecce Homo!

ministranci jako pierwsi pytali o jego 
historię życia, spotkania z św. Janem 
Pawłem II lub po prostu „Czy fajnie 
jest być biskupem?”. 

Nadszedł czas uwielbienia przez 
wspólny śpiew, modlitwę, kontem-
plację obrazu Ecce Homo i możliwość 
skorzystania z sakramentu poku-
ty. Punktem kulminacyjnym była 
Msza Święta, w czasie której uroczystą 
asystę przygotowała Służba Liturgicz-
na z naszej parafi i. Po Eucharystii 
nastąpił czas na poczęstunek przy-
gotowany przez Siostry Albertynki 
w postaci ciepłej herbaty, jabłek czy 
drożdżówek. 

Wszyscy napełnieni radością ze 
spotkania z Bogiem późną nocą wró-
ciliśmy bezpiecznie do swoich domów 
pamiętając o zauważaniu potrzebu-

jących osób w naszym otoczeniu. Z pewnością była to dla nas 
niezwykła lekcja altruizmu.

Kinga Ramenda
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Piszę, bo pragnę wyrazić 
zdecydowany protest w sto-
sunku do działań polskiego 
państwa, które próbuje prze-
prowadzić barbarzyński za-
mach na nienarodzone życie. 

Sprawa jest dosyć klarowna. Ko-
misja Europejska, z pewnością pod 
wpływem lobbystów, wydała zale-
cenie (ergo akt prawny w żadnym 
stopniu nas nie wiążący, w przeci-
wieństwie choćby do dyrektyw czy 
rozporządzeń), w którym jedynie 
proponuje krajom członkowskim, 
zniesienie recept na preparat wczesnoporonny, eufemistycznie 
nazywany „pigułką dzień po”. Polskie Ministerstwo Zdrowia, 
z typową kolonialną mentalnością i oczywiście z odpowiednią 
domieszką aktywności osób, które chcą na tym zarobić, wybiega 
przed szereg i stosuje się do wspomnianego powyżej zalecenia, 
otwierając tym samym rynek farmaceutyczny na napływ nowych 
produktów oraz na zwiększenie ich dostępności. Produkty, o któ-
rych mowa, mają na celu zabójstwo poczętego dziecka oraz mogą 
również ujemnie wpływać na zdrowie dzieciobójczyni, która 
zdecyduje się na zażycie takowej pigułki. Rządowa propaganda, 
przy biernej postawie ludzi świadomych ogromu zła tej regulacji, 
mistyfikuje rzeczywistość i mówi o de facto środku aborcyjnym, 
jako o preparacie antykoncepcyjnym. Przepraszam bardzo za 
porównanie, ale jeżeli „pigułka dzień po”- czyli to narzędzie 
zbrodni, jest środkiem antykoncepcyjnym, to równie dobrze 
można powiedzieć (stosując ten tok rozumowania), że Auschwitz 
był dla przebywających tam więźniów niczym 5- gwiazdkowy 
hotel. 

Stopień zakłamania i przeinaczania rzeczywistości, czynio-
ny z pełną premedytacją i cynizmem, 
musi budzić odpowiednie działanie 
ze strony ugrupowań katolickich i nas 
jako wiernych. Nie możemy przyjmo-
wać tych bredni bezkrytycznie, należy 
im dać dostateczny odpór. Dotyczy 
to szczególnie środowisk lekarskich i 
farmaceutycznych, to od nich w dużej 
mierze zależy, czy to wprowadzone 
pod pozorem prawa bezprawie, w swo-
jej konsekwencji będzie respektowane 
i skuteczne. Jak to czynić? Niemiecki 
filozof prawa Gustaw Radbruch, nie-
gdysiejszy zwolennik pozytywizmu 
prawniczego, a po doświadczeniach 
okrucieństw II wojny światowej, gorą-
cy epigon koncepcji praw naturalnych 
i neotomizmu stwierdził, że prawo, 
które nie jest sprawiedliwe, nie może 

„Lex iniustissima non est lex”

być nazwane prawem. 
Sprawiedliwość rozu-
miana jest więc jako 
kryterium, bez którego 
o prawie mowy być nie 
może. Stąd zachęcam 
wszystkich lekarzy i 
farmaceutów, aby w 
formie walki z tą rażącą 
niesprawiedliwością w 
stosunku do nienaro-
dzonego życia, działali 
w oparciu o przytoczo-
ną wyżej koncepcję. 
Można to czynić bardzo 

skutecznie powołując się na klauzulę sumienia, gwarantowaną 
prawem do wolności sumienia i religii z art. 53 Konstytucji RP 
oraz szeregu konwencji i rezolucji (m. in. Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych wolności – EKPC, rezolucji 
Rady Europy z dnia 7 X 2010 roku), zaś wynikającą wprost z 
art 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz od-
powiednich zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej i Kodeksu Etyki 
Aptekarza.

 Zacznijmy drodzy Państwo, burzyć w końcu tę „moralną 
Wieżę Babel”. Nie pozwólmy, aby najwyższe prawo stało się naj-
wyższym bezprawiem, uderzającym w tych, którzy obronić się 
jeszcze nie potrafią. Człowiek nigdy nie może być panem życia i 
śmierci, bo zarówno jedno jak i drugie jest dla niego konieczno-
ścią. Życie samo w sobie jest wartością fundamentalną i zasadni-
czą, a nie jak wielu twierdzi kwalifikowaną.

Marcin Styła, UJ
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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)

Na czterdziestą rocznicę święceń 
kapłańskich, które miały miejsce w 
maju 1974 r. na Wawelu odbyliśmy piel-
grzymkę rocznikową na Cypr.

Cypr to wyspa, trzecia co do wielko-
ści, na Morzu Śródziemnym oddalona 
o 64 km od wybrzeża Turcji. Stamtąd 
z Antiochii - głównego skupiska chrze-
ścijan w 45 r. wyruszyli w podróż misyj-
ną św. Paweł i Barnaba. Ich apostolska 
działalność wydała błogosławione owo-
ce. Po Palestynie i Azji Mniejszej to na 
Cyprze mocno zakorzeniło się chrześci-
jaństwo. Obecnie na Cyprze, który ma 
niespełna 1 milion mieszkańców, 70% 
ludności to katolicy wyznania prawo-
sławnego a 30% to muzułmanie. Na ca-
łym Cyprze, gdzie największa odległość 
na osi wschód-zachód wynosi 206 km a 
na osi północ-południe 121 km znajdu-
ją się tylko cztery kościoły dla wiernych 
obrządku rzymsko-katolickiego, do 
których uczęszcza około 30 tysięcy. Te 
kościoły są tylko w dużych miastach. W 
jednym z nich w stolicy Nikozji odpra-
wiliśmy Mszę św. Proboszczem tam jest 
o. franciszkanin, Polak. W niedzielę na 
pięciu Mszach św. mniej więcej jest 2,5 
tysiąca wiernych. Ten kościół pod we-
zwaniem Świętego Krzyża jest w strefi e 
buforowej, gdzie przebiega granica mię-
dzy częścią grecką a turecką. Ogród za 
kościołem jest już w części tureckiej. W 
1974 r. wojskowy rząd grecki doprowadził do rewolty przeciwko 
rządowi cypryjskiemu w celu połączenia Cypru z Grecją. Wywo-
łało to zbrojną interwencję Turcji i opanowanie północnej części 
Cypru przez Turków. Pod okupacją turecką do tej pory pozostaje 
37% terytorium wyspy. W czasie tej wojny zginęło 7 tysięcy ludzi, 
80 tysięcy ludności pochodzenia greckiego zmuszonych zostało 
do opuszczenia terytorium zajętego przez Turków i osiedlenia 
się w części greckiej. Do części tureckiej przesiedlono z południa 
4 tysiące mahometan. Chociaż Cypr jest traktowany jak jedno 
państwo, bo tylko Turcja uznała podział wyspy - to by przejść 
na część turecką trzeba mieć przepustkę i przejść kontrolę gra-
niczną.

Przewodniczką po Cyprze była Polka, która wyszła za Cy-

pryjczyka i mieszka tam 
przeszło dwadzieścia lat. 
Opowiadała, że Cypryjczycy 
są religijni i bardzo rodzinni. 
Do kościołów prawosławnych 
chodzą licznie i systematycz-
nie. Niedawno, jak mówiła, 
była na weselu, gdzie było 
zaproszonych i obecnych 2 ty-
siące osób. Taki tam zwyczaj, 
że zaprasza się wszystkich 
krewnych, nawet dalekich, 
znajomych, sąsiadów. Życze-
nia nowożeńcy przyjmują 
kilka godzin. Goście wręczają 
im podpisane koperty z nie-
małym datkiem pieniężnym. 
Poczęstunek jest skromny 
a na przyjęciu zostają tylko 
nieliczni. Chrzest dzieci i 
chrzciny także obchodzi się 
uroczyście.

Zwiedzaliśmy kościoły i 
klasztory bizantyjskie, pra-
wosławne, bardzo bogate 
w ikony przed stawiające 
Matkę Najświętszą, Pana Je-
zusa i świętych. Matka Boża 
przedstawiana jest zawsze z 
Dzieciątkiem Jezus. Co do 
postaci Pana Jezusa to bardzo 
popularne jest ukazywanie 
wstąpienia do piekieł po 

zmartwychwstaniu a nie samo zmartwychwstanie.
W Larnace nawiedziliśmy Bazylikę św. Łazarza. Według 

tradycji po wskrzeszeniu Łazarz był bardzo niewygodny Żydom, 
którzy nie chcieli uznać Jezusa jako Mesjasza i Rzymianom, któ-
rzy nie chcieli oglądać „chodzącego trupa”. Związanego Łazarza 
według starego podania wsadzono do łodzi, która tutaj dopły-
nęła. Łazarz miał jeszcze przeżyć po wskrzeszeniu osiemnaście 
lat na Cyprze. Został tam biskupem. Jego relikwie znajdują się w 
sarkofagu ze srebra. W podziemiach jest jego grób odkryty. Prze-
wodniczka opowiadała taką historię: Weszła jednego razu z piel-
grzymami na to miejsce i pewna kobieta nagle chwyciła ją mocno 
za rękę wbijając paznokcie. Bardzo się przestraszyła, ponieważ z 
tego grobu wyłoniła się czarna postać. A to tam taki zwyczaj - jak 

CYPR pielgrzymka 
na 40-rocznicę święceń kapłańskich
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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 

ktoś jest chory kładzie się w tym grobie nawet na kilka godzin 
wierząc, że moc św. Łazarza pomoże w wyzdrowieniu.

Na północnej części Cypru w strefi e tureckiej znajduje się kla-
sztor św. Barnaby i miejsce pochów ku apostoła. Turcy nie dbają o 
chrze ścijańskie zabytki. Kościoły zostały zamienione na mecze-
ty. Zwiedziliś my także zabytki po cesarstwie rzy mskim, ruiny 
antycznego miasta, teatru rzymskiego. Przejeżdżając wzdłuż po-
łudniowego wybrzeża wyspy zatrzymaliśmy się przy Petra Tou 
Romiou - legendarnym miejscu narodzin Afrodyty. Wierzono, że 
ta o wyjątkowej urodzie bogini powstała z piany morskiej.

W miejscowości Pafos odprawiliśmy Mszę św. we wczesno-
chrześcijańskiej bazylice. Przed kościołem Ayia Kyriaki znajduje 
się pręgierz św. Pawła. To słup, do którego miał być św. Paweł 
przywiązany i ubiczowany.

Miejsca, gdzie historia kilku tysięcy lat pozostawiła wiele pa-
miątek, miej sca po których stąpali apostołowie, gdzie Ewangelia 
Pana Jezusa znalazła podatny grunt rodzi różne przemy ślenia i 
głębokie refl eksje.

ks. proboszcz Józef Gwiazdoń
Michel nr 199

Rok 2015 będzię wyjątkowy! Do wspaniałych legend Pani 
Elżbiety Dymek, które ukazują się co kwartał w odNOWIE i 
przybliżają nam często niespisaną historię Głogoczowa, dołączy 
cykl artykułów „Z kalendarza Głogoczowa” przygotowywany 
przez Pana Bogusława Stankiewicza. Regularnie przedstawiany 
będzie Państwu na stronie internetowej www.glogoczow.pl.Na 
początek pierwszy odcinek z cyklu. 

Pierwsza wzmianka o Głogoczowie pochodzi z roku 1254, 
wtedy to Klemens i Marek, synowie Marka - wojewody krakow-
skiego, potwierdzili nadanie wsi Głogoczów opactwu Cysterskie-
mu w Szczyrzycu, którego dokonał ich stryj Teodor. Dokument 

ten wydany za czasów księcia krakowskiego Bolesława Wstydli-
wego nadawał opactwu w Szczyrzycu wsie Głogoczów, Mogilany 
i Włosań. Odtąd miejscowości te były związane ze sobą aż do 
połowy XX wieku. Kiedy nasza miejscowość faktycznie powstała 
trudno określić, ale porównując okoliczne miejscowości, czyli 
Mogilany i Radziszów, musiało to nastąpić na początku XIII 
wieku. Wtedy to następuje kolonizacja „Wielkiego Lasu - silva 
magna”, który rozciągał się na południe od Krakowa i był natu-
ralna granicą z Węgrami. Nasza miejscowość jest jedną z najstar-
szych w powiecie myślenickim, a o samych Myślenicach pierwsza 
wzmianka odnotowana jest z 1253 roku.

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

Dnia  2 lutego w naszej 
szkole miała miejsce miła uro-
czystość.

Odbył się apel, na którym 
pani dyrektor podsumowała 
pracę w I półroczu. Otrzyma-
liśmy pochwały za wysokie 
wyniki w nauce, osiągnięcia w 
konkursach, zawodach sporto-
wych (A trzeba powiedzieć, że 
w tym roku mamy się czy chwa-
lić). Duża grupa uczniów wzięła 
udział w konkursach przedmio-
towych i tematycznych i zajęła 
wysokie lokaty. Wyróżniona została na apelu praca Patryka 
Wypartowicza (opiekun naukowy P. M. Matkowski i p. Z. 
Sternal), Agaty Adaszek (opiekun naukowy p. A. Pachoń), 
Dominiki Leniartek i Kamila Radonia (opiekun naukowy p. J. 
Adaszek), Marka Michelisa (opiekun naukowy p. M. Tyrpa). 
Uczniowie ci mają duże szanse zostać fi nalistami  konkursów 
przedmiotowych i tematycznych.

Apel był okazją do wyróżnienia uczniów, którzy w tym 
półroczu osiągnęli najwyższe w szkole wyniki nauczania. W 
tym roku najlepszych było aż pięcioro uczniów. Najwyższą 
średnią mogli się pochwalić uczniowie klasy IV a – aż troje 
zdobyło stypendium naukowe. Oto oni:

Liliana Zagórda – średnia 5,25 i zachowanie wzorowe
Amelia Pachoń - średnia 5,25 i zachowanie wzorowe
Julia Kozik - średnia 5,25 i zachowanie wzorowe
Z klasy V takie same wyniki osiągnął:
Marek Michelis - średnia 5,25 i zachowanie wzorowe
Zaś w gimnazjum najlepszym uczniem okazał się być:
 Patryk Bystroń  - średnia 5,19 i zachowanie wzorowe.

Na apel zaproszeni byli rodzice nagrodzonych uczniów, któ-
rzy z dumą odbierali nagrody. Dziękujemy Radzie Rodziców, 
która w tym roku była ich sponsorem.  

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu 
„SUPER KLASA”. Zadaniem zespołów klasowych było spełnie-
nie na wysokim poziomie konkretnych wymagań. Jury oceniało 

Nagrody dla najlepszych uczniów 
w szkole

    Zasadźca, który zakładał naszą wieś a później stał się jej 
pierwszym sołtysem, lokował się prawdopodobnie w miejscu 
dzisiejszego lamusu dworskiego. Po zamianie wsi pomiędzy 
Wawrzyńcem Spytkiem Jordanem z Zakliczyna a opatem Szczy-
rzyckim Janem Janowskim w 1560 roku, powstał na terenach 
pierwszego sołectwa obronny renesansowy dwór, który później 
stał się lamusem dworskim. Podobny dwór powstał w Mogila-
nach, został on jednak rozebrany w XIX wieku, a część materia-
łów użyto do budowy nowego dworu.

    Drugie sołectwo utworzono na pograniczu Głogoczowa, 
Włosani i Krzyszkowic. Powstało prawdopodobnie pod koniec 
XV wieku. W 1512 roku szlachcic Maciej Pornicki z Olszowic 
sprzedał je Mikołajowi Zagórskiemu. Maciej Zagórski w 1518 
roku najpierw zastawił to sołectwo a następnie sprzedał opatowi 
Szczyrzyckiemu Stanisławowi. W ten sposób oba sołectwa zosta-
ły połączone. Pozostałością po drugim sołectwie jest dzielnica 
Głogoczowa – Zagorzeniec, której nazwa wywodzi się od Miko-
łaja Zagórskiego.

www.glogoczow.pl
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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 

systematycznie: czystość sali, przestrzeganie przez uczniów regu-
laminów szkolnych, dbałość o rośliny, średnią ocen, frekwencję, 
miejsc w konkursach szkolnych, aktualizację gazetek klasowych, 
logo klasy.   Po zliczeniu punktów okazało się, że w tym konkur-
sie zwyciężyła klasa IV a. Otrzymała ona nagrodę pieniężną oraz 
puchar „Super klasa”,  który wręczyła pani dyrektor i przewod-

nicząca Samorządu Uczniowskiego. To wyróżnienie sprawiło 
klasie i wychowawcy, p. Marcelinie Tyrpie, wiele radości.

Życzymy naszym nagrodzonym i pozostałym uczniom wy-
trwałości i pracowitości w drugim półroczu, aby tak miłe chwile 
można było powtórzyć.

www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

Jakże aktualne są te słowa zwłaszcza dzisiaj, w 
dobie podziałów różnic, podejrzeń i zazdrości. Czas 
Wielkiego Postu to szczególny czas poprawy życia, to 
okazja do pojednania się z Bogiem i bliźnimi. Zachętę 
do pojednania, przebaczenia i przeproszenia znajdzie-
my w poniższym fragmencie rozważań misyjnych. 

Jak bardzo nieraz potrafi my zranić słowem. Ileż bólu może-
my zadać komuś, komu nie potrafi my przebaczyć. Dzisiaj mamy 
okazję ku temu, żeby to słowo przepraszam i przebaczam wypo-
wiedzieć. Przepraszam to trudne słowo, które na pewno wiele bę-
dzie nas kosztowało. Ale zauważmy – człowiek tak bardzo tęskni 
za miłością, za sercem, a często robi wszystko, żeby tego nie do-
świadczyć. Dzisiaj mamy okazję, żeby pojednać się z Bogiem, ale 
też pojednać z drugim człowiekiem. Żeby otworzyć swoje serce 
dla drugiego człowieka. Różnie mogło być... Czasem może jakaś 
chwila słabości, może jakiś gorszy dzień i powiedzieliśmy jedno 
słowo za dużo, czy też może zachowywaliśmy się nie tak jak trze-
ba. Może kogoś bardzo dotkliwie zraniliśmy. Pomyślmy o tym, 
kogo należy nam dzisiaj przeprosić. Kogo przeprosić za ból, który 
zadaliśmy? Ale jeśli ktoś przyjdzie do mnie i przeprosi, bo mnie 
zranił kiedyś, obyśmy potrafi li powiedzieć: - Przebaczam ci. Nie 
chcę chować w sercu urazy dla ciebie. Było co było, ale ważne, co 
będzie teraz... Obyśmy umieli żyć jak taka jedna, 
kochająca się rodzina. Wtedy zobaczycie sami, 
że żyje się o wiele łatwiej. O wiele łatwiej żyje się 
w atmosferze miłości, a nie w złości, ciągłej po-
dejrzliwości, gdzie każdy tylko szuka okazji, by 
drugiemu wbić szpilę. Umiejmy szukać tego, co 
łączy, a nie tego co dzieli. To prawda, że różnice 
są zawsze bardziej rzucają się w oczy, ale szukaj-
my tego, co łączy. Umiejmy się pojednać ze sobą, 
żeby żyć w zgodzie – tak jak trzeba, tak jak nale-
ży, tak jak uczy nas tego Jezus Chrystus. Miejmy 
też świadomość tego, że sami nie jesteśmy ideała-
mi, że mamy swoje grzechy, swoje słabości. 

Pamiętamy z pewnością z Ewangelii tę scenę, 
gdy do Jezusa przyprowadzają jawnogrzesznicę. 
Pochwycono ją na cudzołóstwie. - Prawo każe 
taką ukamienować. A Ty co mówisz? A Jezus nic 

nie mówił. Tylko coś pisał palcem po piasku... Mówią niektórzy, 
że wypisywał ich grzechy. W pewnym momencie się wyprosto-
wał i powiedział: - Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 
rzuci kamień... I wówczas - jeden po drugim – zaczęli odchodzić. 
W końcu zostali tylko: ta kobieta i Jezus. Zapytał wówczas: - 
Gdzież oni są? Nikt nie rzucił kamieniem? – Nikt, Panie. – idź i 
nie grzesz więcej – nakazał jej wówczas Chrystus. Pan Jezus daje 
człowiekowi szansę, ale też nakazuje nam, byśmy i my dawali 
drugiemu szansę. Bo nie jesteśmy idealni; my też mamy swo-
je grzechy. Oczywiście, łatwiej nam zauważać cudze grzechy. 
Łatwiej jest dostrzegać, co zrobił ktoś inny: co zrobił sąsiad, co 
zrobił ktoś w rodzinie. Trudniej zauważyć, co sami robimy. Ale 
zanim rzucimy na kogoś kamień, najpierw popatrzmy na własne 
życie, popatrzmy na to, co my uczyniliśmy. Bo my tez mamy za co 
Boga przepraszać i ludzi mamy za co przepraszać. 

Dzisiaj jest ten ważny dzień, w którym mamy okazję, by zdać 
egzamin z bycia uczniem Chrystusa. Jeżeli dzisiaj podejdziesz 
do tego, którego obraziłeś, którego zasmuciłeś, podasz rękę i 
powiesz mu przepraszam; jeżeli dzisiaj ktoś przyjdzie do ciebie, 
żeby cię przeprosić, a ty podasz mu swoją dłoń i powiesz: przeba-
czam ci – to znaczy, ze coś z tej nauki Jezusowej już rozumiesz. 
I że niedaleko jesteś już królestwa Bożego. Jezus dzisiaj oczekuje 
od nas takiej właśnie postawy – postawy człowieka przeprasza-

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

jącego, ale też i przebaczającego. To będzie świadczyło o tym, że 
naprawdę jesteśmy uczniami Chrystusa. I to nie takimi tylko, 
którzy mówią, że są uczniami Chrystusa, ale którzy życiem swo-
im świadczą, że są uczniami Chrystusa. Oby rzeczywiście dzisiaj 

w naszych rodzinach, w naszym sąsiedztwie, w naszej parafi i 
nastąpiło to pojednanie. Żebyśmy umieli sobie podać ręce na 
zgodę. Żebyśmy umieli się nawzajem przeprosić, nawzajem sobie 
przebaczyć.

W dniach 5, 6 i 9 lutego 2015 r. uczniowie szkoły podstawowej 
uczestniczyli w zajęciach „Fizyka dla smyka”. Ich tematem były 
różne rodzaje światła i zjawiska, którym ono podlega. Prowadzą-
ca zaprezentowała, m. in. na przykładzie koralików z tworzywa 
sztucznego działanie promieniowania UV. Zmieniły one na 
pewien czas kolor z białego na fi oletowy, różowy lub niebieski. 
Później znów wróciły do pierwotnej barwy. Uczniowie rozumieli, 
że to wpływ promieniowania emitowanego przez Słońce, które 
także powoduje czasową opaleniznę ludzkiej skóry.

Następnie Pani prowadząca pokazała uczniom efekt załama-
nia światła, rozproszenia, działanie lasera. Przestrzegła przed 
szkodliwym oddziaływaniem skupionego laserowego światła na 
ludzkie oko, jednocześnie ukazując zalety mądrze wykorzystane-
go lasera, np. do cięcia blachy. Prezentacja działania termometru 
na podczerwień, peryskopu i kalejdoskopu dostarczyła zebranym 
świetnej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

www.spkalwaria.iap.pl

Fizyka dla smyka 
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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.

Taki sukces osiągnął św. Wincenty Pallotti. A na 
czym on polega? Jaki jest jego wymiar? Wyjaśnia to 
dokładnie w ostatniej części kazania odpustowego ks. 
Dariusz Chałubiński, proboszcz z Jaroszowic, który też 
wskazuje nam drogę do tego sukcesu poprzez realizację 
powołania życiowego wraz z Bogiem. 

I czwarta reguła: Mówić o Jezusie, o Bogu tym, którzy chcą 
Go słuchać. Czasem mamy nadzieję, że może coś wbrew roz-
sądkowi jednak zakiełkuje, ale jednak Jezus mówi, że pokój 
Jego zostanie tam, gdzie jest ktoś godny pokoju. Być może coś 
zakiełkuje; nie wiemy tego – ale jednak mówi takie zdanie: Boży 
pokój (czyli Bóg) zostanie tam, gdzie ktoś Go szuka, gdzie ktoś 
oczekuje, gdzie ktoś zadaje sobie pytania, gdzie ktoś szuka praw-
dy. Często zdarza się przecież sytuacja, że spotka się dwóch ludzi, 
z których każdy ma już wyrobione 
własne zdanie, własną opinię na 
każdy temat – nawet na kolędzie 
można to usłyszeć – i po rozmowie i 
tak każdy zostaje przy swoim, tylko 
napięcie miedzy nimi niepotrzebnie 
wzrosło. Może lepiej się w takiej sy-
tuacji po prostu pomodlić? 

Ostatnie stwierdzenie: Chrze-
ścijaństwo jest religią sukcesu. Ktoś 
powie: „Jakiego sukcesu? Kościoły 
sprzedają na Zachodzie albo burzą, 
albo zamieniają na sklepy czy dys-
koteki... Chrześcijanie są prześlado-
wani... Chrześcijanie stają się tema-
tem żartów i kpin; wciąż się ich o coś 
oskarża. Gdzie tu sukces?” A jednak 
jest religią sukcesu. Każdy z nas ma 
do wypełnienia konkretne zadania. 
Ale nie ich realizacja jest najważ-
niejsza; najważniejsze jest to, że ja 
spełniając je jestem z Bogiem, a On 

Chrześcijaństwo jest religią 
sukcesu 

jest ze mną. Spełniając te zadania, najważniejsze jest, by w moim 
życiu Bóg był na pierwszym miejscu, by był przy mnie. Czy ktoś z 
nas tutaj dzisiaj nie chciałby tak po prostu być z Bogiem? Chrze-
ścijaństwo jest religią sukcesu, ponieważ jeżeli będę z Bogiem, to 
będę z Nim na wieki. I to jest sukces. Taki sukces osiągnął święty 
Wincenty i dlatego jest dla nas w jakiś sposób wzorem do naśla-
dowania, chociaż naszym Największym i jedynym Mistrzem jest 
Pan Jezus, jest nasz Zbawiciel. 

Życzę wszystkim, by ta Msza święta, to dzisiejsze święto nasze 
pallotyńskie (nasze!) było takim czasem i umocnienia, i rozpale-
nia tej miłości Bożej w nas i byśmy stąd wyszli po prostu silniejsi 
– świadomi Bożej miłości, Bożego wyboru, Bożego powołania. A 
to niech nam daje taką wewnętrzną radość i przekonanie o god-
ności, wielkości naszego życia. 

PALLOTYNI NA KOPCU 
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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)

Środa Popielcowa rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Podczas 
Mszy św. kapłan posypuje głowy wiernych popiołem, wypo-
wiadając słowa z Księgi Rodzaju „Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” (3, 19 b) lub z Ewangelii św. Marka „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię” (1, 15 b). Zwyczaj ten symbolizuje u 
wiernych żal i skruchę za popełnione grzechy oraz gotowość do 
wewnętrznego odrodzenia. Popiół pochodzi ze spalonych ubie-
głorocznych gałązek palmowych. W ten sposób rozpoczyna się 
czas nawrócenia i pokuty. 

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodnio-
wy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej 
dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne za-
danie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście 
Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzo-
nych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpo-
częciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia 
biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg 
zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania 
Izraela po pustyni ku Ziemi Obiecanej; czterdzieści dni prze-
bywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe 
Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym 
czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o 
charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i 
jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez 
inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika 
radosne „Alleluja” i „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem 
szat liturgicznych staje się fi olet. Istotą pozostaje przygotowanie 
wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim 
jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okresem przygotowania katechume-
nów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajem-
nice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany 
jest sam chrzest.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do 
świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W 
późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż 
wreszcie ok. V wieku czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o 
poście trwającym czterdzieści dni wspomina święty Atanazy z 
Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 roku.

Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towa-
rzyszą w Środę Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem 
i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. 

WKRACZAMY W WIELKI POST

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i 
pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go 
zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiań-
skich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza 
czy Joela.

Post oznacza właściwie całkowite wstrzymanie się od je-
dzenia i picia. Już od pradawnych czasów używano postu jako 
ćwiczenia wytrwałości religijnej, zaliczanego przy tym niekiedy 
do dobrych uczynków, i jako pokuty oczyszczającej. W tych ce-
lach nakazywali post starożytni Egipcjanie, Asyryjczycy, Żydzi, 
Celtowie, Majowie, Aztekowie, muzułmanie. W początkach 
chrześcijaństwa post trwał zaledwie kilka dni i był przygotowa-
niem do chrztu, który odbywał się uroczyście w Wielką Sobotę. 
Przez wieki czas postu wyznaczała liczba 40. Początkowo było 
to 40 godzin bezpośrednio poprzedzających Wielkanoc. Na-
stępnie przygotowania zawierały cały tydzień, aż wreszcie w 325 
roku podczas obrad soboru w Nicei papież Leon I zdecydował 
się wydłużyć post do sześciu tygodni. Leon I nie przypadkiem 
nakazał pościć przez 40 dni. Liczba ta ma duże znaczenie sym-
boliczne. Jest to pamiątka 40-dniowego postu Jezusa na pustyni 
i 40 lat błąkania się Ludu Wybranego po ucieczce z Egiptu. Post 
nigdy nie obejmował niedzieli – dnia, który jest zawsze radosną 
pamiątką zmartwychwstania. Z tego powodu do sześciu tygodni 
Wielkiego Postu dodano brakujące dni i rozpoczynano go wła-
śnie w Środę Popielcową. Praktyka postu przedwielkanocnego 
została ujednolicona w całym kościele przez papieża Grzegorza 
Wielkiego w IV wieku. Podobno żona Mieszka I Dobrawa zanim 
przekonała go do chrześcijaństwa, musiała złamać post, ponie-
waż bała się, że lubiący dobrze zjeść Mieszko może zrazić się 
do chrześcijaństwa, jeśli przyjęcie wiary zacznie od poszczenia. 
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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)

 ietmar, biskup merseburski i kronikarz w jednej osobie, pisał, 
że za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego za nieprzestrzega-
nie postu groziły surowe kary z „komisyjnym” wybiciem wszyst-
kich zębów. Nawet duchowni mieli kłopoty z zachowaniem postu 
w tym okresie. Święty z Arles apelował w IV wieku, aby mnisi 
przynajmniej w Wielkim Poście żyli tak pobożnie, jak to przystoi 
ich powołaniu. 

W Polsce post był przez całe stulecia traktowany bardzo 
rygorystycznie. Aby zachęcić wiernych do przestrzegania postu, 
odwoływano się czasem do wartości leczniczych. Tłumaczono, 
że wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu zapobiega artretyzmowi, 
omdleniom i atakom histerii. 

Zwyczaj święcenia popiołu i posypywania nim głów pocho-
dzi z X wieku W 1091 roku papież Urban II uznał ów zwyczaj za 
obowiązkowy element liturgii i stał się on obowiązujący w całym 
kościele. W czasie Wielkiego Postu nie wolno było zawierać mał-
żeństw, a od X wieku nie można było jeść mięsa, nabiału i jaj, a 
jedynie potrawy jarskie i rybne. W Polsce w tym czasie nie wolno 
było urządzać żadnych zabaw, tańczyć, grać, gwizdać... 

W tym szczególnym czasie Kościół nakazywał wiernym 
jeden posiłek dziennie. Dopuszczano jeszcze niezbyt obfi tą wie-
czerzę przed snem. Później pozwolono jeść nabiał we wszystkie 
dni postu oprócz trzech ostatnich, poprzedzających Wielkanoc. 
Współcześnie dniami bezmięsnymi są piątki, natomiast w Śro-
dę Popielcową i Wielki Piątek dodatkowo obowiązuje tzw. post 
ścisły. Dorośli powinni ograniczyć się do jednego sytego posiłku 
dziennie. Post trwa jednak 40 dni i zapewne niewielu z nas su-
miennie wypełnia wszystkie jego rygory. Wielki Post przygoto-
wuje wiernych do Zmartwychwstania Pańskiego. Inne wyznania 
chrześcijańskie też przeżywają Wielki Post. 

Kościoły ewangelickie nie nakazują wiernym powstrzymy-
wania się od jedzenia. Wielu protestantów pości jednak z własnej 
woli, a niektórzy w ogóle nie jedzą w Wielki Piątek. Polscy lutera-

nie i ewangelicy reformowani odbywają też cotygodniowe nabo-
żeństwa pasyjne, które są odpowiednikiem katolickich rekolekcji 
wielkopostnych. Cerkiew prawosławna obchodzi Wielkanoc 
później i szczególnie celebruje Wielki Tydzień. W tym czasie 
wierni powinni zachowywać post tak cielesny, jak i duchowy, 
polegający na wzmożonej pobożności i samokontroli. Okres 
Wielkiego Postu w kościele zaznaczał się zwiększoną ilością na-
bożeństw, w ramach których w niedzielę śpiewano Gorzkie Żale, 
a w piątki rozważano Drogę Krzyżową. 

W tradycji ludowej w Popielec rozprawiano się z kukłą, będą-
cą symbolem zimy i śmierci. Wrzucano ją do rzeki, stawu lub ba-
gna. Wielka Środa była też dniem rozprawy z kukłą, która miała 
uosabiać Judasza. Zdrajcę wykonywano z gałganów wypchanych 
słomą, młodzież zrzucała ją z wieży kościelnej, a następnie wlo-
kła po drogach, ulicach, by wreszcie utopić w wodzie. W ostat-
nim tygodniu postu przypada Niedziela Palmowa. W tym dniu 
następuje święcenie palm. 

Ks. Wojciech Matyga

To już ostatni fragment prezentacji Zgromadzenia 
Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu, która miała miejsce 
25 I br w miejscowym kościele. W tej części poznaje-
my losy sióstr z Nowogródka, które w sierpniu 1943 
roku poniosły śmierć męczeńską przez rozstrzelanie. 
Są one wielką chlubą Zgromadzania i wzorem wierno-
ści Panu Bogu. 

Nasze siostry 31 lipca zostały wezwane na komisariat gestapo. 
Poszło ich 11, ponieważ 12, siostra Małgorzata pracowała w szpi-
talu. Miały być rozstrzelane... Wywieziono je w tym celu, ale po-
nieważ było za widno, za dużo ludzi było w pobliżu, wróciły z po-
wrotem. Uwięziono je w areszcie śledczym. Było to bardzo małe 
pomieszczenie; tam spędziły swoją noc ogrójcową. Prawdopo-

dobnie każda z sióstr przez chwilę (było tam mało miejsca) leżała 
krzyżem i ofi arowywała swoje życie w intencji tych rodzin – oj-
ców, synów, także córek. 1 sierpnia 1943 roku zostały wywiezione 
do lasu za Nowogródkiem, gdzie je rozstrzelano. Została jeszcze 
12 siostra – siostra Małgorzata. Przez pierwsze dni – a wiadomo 
powszechnie było o ich losie – chciała dołączyć do swych sióstr. 
Znajomi i przyjaciele stwierdzili, że bezpieczniej będzie jak z tym 
poczeka, bo może jeszcze być potrzebna siostrom czy otoczeniu. 
I została... Zachowała życie, chociaż była gotowa złożyć z siebie 
ofi arę. Tę ofi arę złożyła w inny sposób. Jest tak zwane „czerwone 
męczeństwo” , którego doświadczyły siostry z Nowogródka. O 
siostrze Małgorzacie nie boimy się mówić, że jest „białą męczen-
nicą”. Przeżyła w Nowogródku jeszcze wiele lat – w skrajnych 
warunkach, ukrywając się, ale zarazem pomagając otoczeniu, bo 

Męczennice z Nowogródka 
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czas wojny obfi tował w biedę zarówno 
moralną, jak i fi zyczną. Pilnowała fary, 
swojego kościoła parafi alnego. Dbała o 
kościół, podtrzymywała życie religijne 
tego miejsca.

Nie wszyscy jesteśmy powołani 
do ofi ary męczeńskiej ale na pewno 
wszyscy w jakiś sposób i do świętości 
(przede wszystkim), i do takiego białe-
go męczeństwa, takiego na co dzień...

Chciałabym zaprosić jeszcze 
wszystkich was, abyśmy powstali i 
pomodlili się do Najświętszej Rodziny 
modlitwą, którą modlimy się przy-
najmniej dwa razy dziennie w intencji 
każdej rodziny. Bóg zapłać. 

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)

Franciszek Possenti urodził się w 
Asyżu 1 marca 1838 r. Gdy miał 4 lata, 
zmarła jego matka. Jego ojciec piasto-
wał urząd gubernatora tego miasta i 
okolic z ramienia Stolicy Apostolskiej, 
gdyż obszar ten należał wówczas do 
Państwa Kościelnego.

Pierwsze lata swojego życia Franci-
szek spędził w różnych miejscach, a to 
dlatego, że jego ojciec nie zdecydował 
się jeszcze, gdzie obrać sobie stałą re-
zydencję. W roku 1856 osiadł na stałe 
w Spoleto.

Franciszek odbywał studia naj-
pierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, 
którzy pogłębili w nim zasady religij-
ne, wyniesione już z domu. Od roku 
1850 uczęszczał do kolegium jezuitów. 
Należał do najlepszych uczniów. Miał 
wówczas 12 lat. Sakrament bierzmo-
wania przyjął z rąk arcybiskupa Jana 
Sabbioni. Dbał aż do przesady o swój 

27 lutego –

Święty Gabriel od Matki Bożej 
Bolesnej, zakonnik
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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 

 

wygląd zewnętrzny, lubił grę w karty, tańce, imprezy artystyczne, 
wieczorki towarzyskie, polowania.

Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości 22 sierpnia 
1856 r. wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przy-
jął imię zakonne Gabriel. Ojciec, który myślał o ożenieniu go z 
pewną panienką z dobrej rodziny, był stanowczo przeciwny, by 
jego syn szedł do zakonu - i to jednego z wówczas najsurowszych. 
Franciszek zdołał jednak przełamać opór ojca; jako 18-letni mło-
dzieniec pożegnał bliskich i zapukał do bram nowicjatu. Obrał 
sobie zakon, którego celem było pogłębianie w sobie i szerzenie 
wśród otoczenia nabożeństwa do męki Pańskiej i do Matki Bożej 
Bolesnej. Te dwa nabożeństwa szczególnie przypadły mu bowiem 
do serca. One też uświęciły go tak dalece, że po niewielu latach 
wzniósł się aż na stopień heroiczny doskonałości chrześcijańskiej. 
Zachował się jego notatnik, w którym zapisywał postanowienia 
podejmowania coraz to nowych ofi ar w duchu pokuty. Był gotów 
przyjąć wszystkie, choćby największe męki, byle tylko pocieszyć 
Serce Boże i Jego Matki.

Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 r., mając 24 lata, nie do-
czekawszy święceń kapłańskich. Włosi nazywają św. Gabriela 
Santo del sorriso - „Świętym uśmiechu”. Jest patronem kleryków 
i młodych zakonników. Papież św. Pius X ogłosił Gabriela błogo-
sławionym (1908), a papież Benedykt XV wpisał go do katalogu 
świętych (1920). Papież Pius XI obrał św. Gabriela za patrona 
młodzieży włoskiej Akcji Katolickiej (1926). W roku 1953 papież 
Pius XII wyznaczył św. Gabriela na patrona diecezji Teramo i 
Atri na równi ze św. Bernardynem i św. Reparatą. Jego relikwie 
znajdują się w Sanktuarium św. Gabriela w Isola del Gran Sasso. 
Jest patronem studentów, działaczy Akcji Katolickiej oraz księży.

Ksiądz Jan Twardowski napisał o nim krótki wiersz:

O Gabrielu bledziutki,
z bolesnym w ręku obrazkiem;
jesteś mi cały - gdy kocham -
Szczęśliwym wynalazkiem. 

Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym od 
XVII w. określa się świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli 
jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam pewne treści 
pochodzące od Apostołów. Ojcowie ci są bezpośrednim łącz-
nikiem pomiędzy uczniami Chrystusa a chrześcijaństwem lat 
późniejszych. Do Ojców tych zwykło się zaliczać wśród innych: 
św. Klemensa I Rzymskiego, papieża (+ 97), św. 
Ignacego z Antiochii (+ 110-117), św. Papiasza 
(w. II) i św. Polikarpa (+ ok. 156). Od Ojców 
Apostolskich należy odróżnić Ojców Kościoła, 
czyli tych świętych, którzy żyli w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa, a swoją wiedzą i pi-
smami przyczynili się do wyjaśnienia wiary i jej 
obrony przeciwko błędom. Jako datę graniczną 
dla Ojców Kościoła na Zachodzie zwykło się po-
dawać rok 636, czyli śmierć św. Izydora z Sewilli, 
a na Wschodzie rok ok. 749, czyli śmierć św. Jana 
Damasceńskiego. Od Ojców Kościoła odróż-
niamy wreszcie doktorów Kościoła, którzy żyli 
w różnych czasach, a wyróżniali się niezwykłą 
wiedzą i obroną wiary.

Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był 
uczniem św. Jana Ewangelisty. Tertulian i św. 
Hieronim przekazali nam informację, że św. Jan 
Apostoł ustanowił swojego ucznia, Polikarpa, 

23 luty

Święty Polikarp, biskup i męczennik

biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir), w Małej Azji. Około 
roku 107 św. Ignacy z Antiochii napisał piękny list do Polikarpa, 
kiedy był wieziony okrętem do Rzymu, by tam ponieść śmierć 
męczeńską, i zatrzymał się w Troadzie. W liście tym Ignacy od-
daje Polikarpowi najwyższe pochwały, kiedy go nazywa dobrym 
pasterzem, niezłomnym w wierze i mężnym atletą Chrystusa. 
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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)

Takim przedstawiają go wszystkie świadectwa. Wiemy, że ok. 
155 r. Polikarp przybył do Rzymu, by z papieżem Anicetem 
prowadzić rozmowy ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. 
Świadczy to o wysokiej pozycji biskupa Smyrny.

Według relacji pierwszego historyka Kościoła, Euzebiusza z 
Cezarei Palestyńskiej, Polikarp miał rządzić Kościołem w Smyr-
nie przez około 60 lat i ukoronować życie śmiercią męczeńską. 
Miał ponad 86 lat, kiedy oskarżono go o lekceważenie pogańskiej 
religii i jej obrzędów, jak też zwyczajów. Oskarżono go przed na-
miestnikiem (prokonsulem) rzymskim, Stacjuszem Kodratosem. 
Na oskarżenia Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt sześć lat 
służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym 

mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?” Kiedy zaś sędzia groził 
Świętemu, że go każe spalić żywcem, Polikarp odparł: „Ogniem 
grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie znasz 
ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecznej”. Stacjusz skazał 
Polikarpa na śmierć przez spalenie na stosie. Gdy zaś płomienie 
nie chciały się imać męczennika, zginął od pchnięcia puginałem. 
Działo się to na stadionie w Smyrnie 22 lutego, najprawdopodob-
niej w 156 r., choć podaje się okres pomiędzy rokiem 155 a 169. 
Polikarp pozostawił po sobie cenny list do Filipian - świadectwo 
tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatury sta-
rochrześcijańskiej jest opis jego męki (Martyrium Policarpi).

 Pokusa bezpieczeństwa: nic złego ci się nie przytrafi , Bóg 
wszak rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli. Naturalnie, po-
czucie bezpieczeństwa nie jest grzechem. Każdy z nas ma i musi 
mieć miejsce, gdzie czuje się sobą i u siebie. Z tego wszakże nie 
wynika, że bez względu na to, jakich szaleństw się dopuszczę, 
Bóg będzie czuwał nade mną, by nie spotkała mnie żadna szko-
da, krzywda czy nieprzyjemność. Choćbym pędził samochodem 
sto osiemdziesiąt i dwieście dwadzieścia kilometrów na godzinę, 
nic mi się nie stanie, bo przecież rano odmówiłem pacierz. Było-
by to istotnie wystawianiem Pana Boga na próbę. Domaganiem 
się od Niego, by nieustannie potwierdzał cudami swoją obecność 
pośród nas. Żądaniem będącym wyrazem gonitwy za sensacją, 
tanią cudownością i popularnością. Pragnieniem wzbudzania 
wśród ludzi zdumienia, zachwytu, oczarowania i podziwu.

Pokusa ta w różnych formach nawiedzała Jezusa później jesz-
cze kilkakrotnie. Często rolę kusiciela odgrywali ludzie: miesz-
kańcy Nazaretu, faryzeusze, Piłat i Herod: „dokonajże i tu, u 
nas, podobnych znaków jak te, które zdziałałeś w Kafarnaum...”, 
„jakiego znaku dokonasz, abyśmy Ci uwierzyli...?” Po raz ostatni 
uderzyła ona gwałtownie jeszcze na Kalwarii: „Zejdź 
z krzyża, a uwierzymy Ci”. Nie było jednak żadnych 
znaków dla ciekawskich i ludzi żądnych sensacji. Ale był 
znak wielkiej łaski dla człowieka naprawdę potrzebujące-
go, dla łotra, który w ostatniej chwili rzucił się w niezgłę-
bioną przepaść Bożego Miłosierdzia i usłyszał obietnicę: 
„Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Jezus odniósł na pustyni i na krzyżu całkowite 
zwycięstwo, gdyż nie dyskutował z szatanem, nie per-
traktował z nim. Nie fl irtował z pokusami, ale odrzucał 
je kolejno i stanowczo jednym zdaniem: „Nie samym 
chlebem żyje człowiek”; „Panu Bogu swemu będziesz się 
kłaniał”; „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga 
swego”. Jeżeli chcę znaleźć się po Jego stronie, jeżeli chcę 

należeć do zwycięzców, muszę iść drogą przez Niego wskazaną. 
Powinienem być czujny i mieć wolę walki. Do czujności zachęca 
apostoł Piotr słowami: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik 
wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć! Mocni 
w wierze przeciwstawcie się jemu”. O woli walki mówi natomiast 
święty Paweł: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się 
ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem 
walki przeciwko krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, 
przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, 
przeciw pierwiastkom duchowym zła”. Apostoł wskazuje także 
na broń potrzebną do owej walki. Jest to ta sama broń, którą 
posłużył się Jezus, a więc słowo Boże, modlitwa i niewzruszona 
ufność w Bogu, choćby wszystko wkoło zawodziło.

A trzeba bym stale świadom był tego, że po drugiej stronie 
pustyni Jezus na mnie czeka, abym mógł razem z Nim świętować 
zwycięstwo Wielkiej Nocy. Czy więc nie warto podjąć wysiłku? 
Czy naprawdę sądzę, że o wiele korzystniej będzie dać posłuch 
szatanowi, ulec jego rozkosznie umizgującym się, lecz zgubnym 
propozycjom?

O. Kazimierz Kozicki OMI 

POKUSA BEZPIECZEŃSTWA
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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)

5 grudnia 2014 r. dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego z naszej szko-
ły wraz z wychowawczynią Ewą 
Słanią wysłały list z życzeniami 
świątecznymi i noworocznymi 
do Jego Świątobliwości papieża 
Franciszka. Dołączyły również 
własnoręcznie wykolorowane 
24 serduszka oraz poświęcony 
opłatek. I oto 12 lutego pan 
listonosz dostarczył dzieciom 
wspaniałą niespodziankę – list 
z Watykanu! Jego treść i zawar-
tość zamieszczamy poniżej:

Jego Świętobliwość Papież Franciszek 
do przedszkolaków ze Szkoły 
Podstawowej w Marcyporębie
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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)

25 stycznia zebraliśmy się w niedzielne popołudnie na szkol-
nej sali gimnastycznej, gdzie odbyły się uroczyste występy przy-
gotowane przez uczniów z klas 0-III dla swoich kochanych babć i 

Dzień Babci i Dziadka oraz dwie 
szkolne dyskoteki 
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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 

dziadków. Każda klasa zaprezentowała się na scenie, a występom 
tym towarzyszyły tańce i muzyka. Następnie dzieci miały trochę 
czasu na wspólną zabawę. Od 17:00 sala została przejęta przez 
uczniów z klas IV-VI, dla których została zorganizowana szkolna 

dyskoteka. Dzieciom tak się spodobało, że 11 lutego mieli oni 
okazję wziąć ponownie udział w zabawie, tym razem zorganizo-
wanej już nie na sali, a na szkolnym korytarzu.

Wizytacja kanoniczna, jako odwiedziny biskupa 
w parafii, ma swój określony w Kościele katolickim 
cel, ale jako czynność apostolska jest też kontynuacją 
zwyczaju odwiedzin gmin chrześcijańskich przez Apo-
stołów. 

Taka wizytacja jest okazją do tego, aby każdy para-
fianin na nowo poczuł więź ze wspólnotą – lokalnym 
Kościołem, z księdzem proboszczem i księdzem bisku-
pem. Dla ludzi wierzących jest to znak łaski i szczegól-
ny czas działalności Ducha Świętego. 

Zanim napiszemy o przebiegu wizytacji i zewnętrznej 
oprawie, chcemy najpierw podzielić się z czytelnikami 
„Carolusa” słowami homilii wygłoszonej przez Ks. bp. 
Damiana Muskusa w niedzielę 15 lutego br.

  
„Czcigodny Księże Proboszczu;
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia;
Kochane Dzieci, droga Młodzieży!

WIZYTACJA KANONICZNA

Dzisiaj przeżywamy już VI niedzielę zwykłą. Na tę nie-
dzielę liturgia słowa przygotowała czytania mszalne 
i Ewangelię. Najpierw w Księdze Kapłańskiej odnaj-

dujemy opis bardzo ciężkiej choroby. Choroby wyniszczającej. 
Znajdujemy również wskazania, jak należy postępować z czło-
wiekiem, u którego stwierdzono objawy zakażenia. Jego miejsce 
jest poza obozem, poza miastem, poza miejscem, gdzie żyją 
zdrowi ludzie... A gdy ktoś nieopatrznie zbliżał się do chorego 
człowieka, ten miał obowiązek podniosłym głosem informować, 
że jest człowiekiem chorym, że jest człowiekiem nieczystym i w 
ten sposób miał zapobiegać rozszerzaniu się tej choroby. 

O człowieku cierpiącym na tę samą chorobą – na trąd – pisze 
też święty Marek w odczytanej dzisiaj Ewangelii świętej. Jednak 
ten trędowaty, opisany w Ewangelii, nie występuje w roli odrzu-
conego człowieka. Ewangelista nie pisze, że chory ma uciekać 
od ludzi, ale opisuje tego człowieka, jako człowieka chorego, 
któremu okazano miłosierdzie. Nie zastosował się on do wskazó-
wek zawartych w Starym Testamencie. Nie ucieka od ludzi, lecz 
słysząc o Panu Jezusie, słysząc o cudach, które czynił, podchodzi 

do Niego i mówi z wielką poko-
rą: Jeśli chcesz, możesz mnie 
oczyścić...

Urzekła Pana Jezusa wiara 
chorego człowieka. Bowiem z 
wielką wiarą i z przekonaniem 
powiedział: Jeśli chcesz, to 
możesz mnie oczyścić; możesz 
mnie uzdrowić. I jak pisze dalej 
Ewangelista, Pan Jezus, zdjęty 
wielką litością nad tym chorym 
człowiekiem, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł: Chcę. Bądź 
oczyszczony! 

Moi drodzy, trąd ciała, a 
więc choroba, o której mówi 
dzisiejsza liturgia słowa, w isto-
cie nie koncentruje się tylko na 
chorobie fizycznej, ale również 
w pewnym sensie zwraca naszą 
uwagę na chorobę duszy. Tak 
jak szczęśliwym był człowiek 
uwolniony z trądu, tej strasznej 
choroby, tak szczęśliwym jest 
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każdy człowiek, który doświadcza uwolnienia od grzechu. Od 
grzechu, który niekiedy nazywamy też chorobą duszy. 

Psalmista Pański wyraził to w następujących słowach: 
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona
została nieprawość, 
a grzech jego zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, 
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie 
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», 
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Siostry i bracia, dzisiejsza liturgia słowa uświadamia nam, że 
w życiu każdego człowieka, każdego z nas – niezależnie od tego, 
kim jesteśmy i jaką pracę wykonujemy – przychodzą takie chwi-
le, kiedy nagle odkrywamy, że do prawidłowego funkcjonowania 
potrzebujemy nadprzyrodzonej interwencji Pana Jezusa. Tej po-
mocy Jezusa szukamy często wówczas, gdy dotknie nas cierpienie 
i choroba ciała. Gdy człowiek jest zdrowy, gdy wiedzie spokojny 
żywot, gdy nic mu nie dokucza, rzadko myśli o tym, by modlić 
się o swoje zdrowie. Ale gdy tylko pojawia się jakieś niebezpie-
czeństwo, zaraz sobie przypominamy o Jezusie, który wszystko 
może, który może uzdrowić człowieka; także od tych chorób 
fizycznych, od choroby ciała. 

Ale jeszcze częściej potrzebujemy Pana Jezusa i Jego inter-
wencji wówczas, gdy dotyka nas choroba duszy; gdy popadamy 
w grzech, gdy popełniamy zło. Nie możemy wówczas uciekać 
za miasto. Nie możemy izolować się od Kościoła; nie możemy 
uciekać od Jezusa; nie możemy uciekać od konfesjonału, ale jak 
ewangeliczny trędowaty trzeba odważnie przyjść do Jezusa i z 
ufnością upaść na kolana i powiedzieć Mu: Jestem chory. Jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić... 

Cud uzdrowienia duszy człowieka dokonuje się zawsze, ilekroć 
skruszony grzesznik wyznaje swoje winy u kratek konfesjonału.

Moi drodzy, w życiu człowieka najważniejszy jest ten moment, 
kiedy uświadamia sobie, że jest chory. Świadomość choroby jest 
początkiem cudu uzdrowienia. Jest źle, jeśli człowiek godzi się 

na swoją chorobę; gdy godzi się na grzech, który niszczy jego 
życie duchowe; gdy nie odczuwa potrzeby oczyszczenia; gdy jest 
obojętny na przechodzącego obok Jezusa i często w takim stanie 
– choroby duszy – odchodzi z tego świata. 

Na szczęście, ufam, w tej wspólnocie parafialnej nie ma takich 
osób, które uciekają od Jezusa i od Jego oczyszczającej łaski. Wie-
dzą, że zawsze mogą do Niego się zwrócić z tą błagalną prośbą o 
oczyszczenie duszy, o uwolnienie od zła, które nas zniewala, któ-
re rujnuje człowieka, które rujnuje życie rodzinne i wspólnotowe. 
Pewnie wiele jest takich przypadłości, na które chorują członko-
wie wspólnoty parafialnej... Trzeba, abyśmy sobie uświadomili, 
że każdy grzech nie tylko dotyka nas osobiście, ale on dotyka 
całej wspólnoty Kościoła. On dotyka rodziny. 

Takim klasycznym przykładem zła, które nas niszczy, któ-
re niszczy nasze rodziny, są uzależnienia wszelkiego rodzaju, 
szczególnie uzależnienie od alkoholu. I kiedy osoby nadużywa-
jące, najczęściej mężczyźni, tłumaczą się, że przecież nikomu nie 
robią krzywdy – najwyżej samemu sobie – są w bardzo dużym 
błędzie. Uzależnienie przed wszystkim niszczy rodziny, niszczy 
ich szczęście; wyciska łzy z oczu żon, matek, dzieci... Nie można 
na to patrzeć spokojnie i nie można się usprawiedliwiać. 

Moi drodzy, czas wizytacji kanonicznej stanowi dobrą okazję, 
żeby każdy z nas przeprowadził taki rachunek sumienia i zasta-
nowił się nad swoim życiem; by próbował odczytać, czy swoim 
postępowaniem, uleganiem wszelkiego rodzaju nałogom i słabo-
ściom nie niszczy szczęścia własnego i szczęścia swojej rodziny, 
czy też poprzez swój grzech nie niszczy tej wspólnoty, której cen-
trum stanowi ta świątynia. 

Moi drodzy, trzeba, by każdy z nas uświadomił sobie dzisiaj, 
że świętość Kościoła zależy od świętości każdego z nas. Że my 
wszyscy jesteśmy za Kościół w jednakowy sposób odpowiedzial-
ni. Że każdy grzech, który popełniamy, niszczy świętość Kościo-
ła; sprawia, że zaczyna być on postrzegany, jako wspólnota mało 
doskonała. Tak wiele dzisiaj może i my sami mamy zastrzeżeń,co 
do Kościoła. Dostrzegamy zło, dostrzegamy jakieś niepokoją-
ce zjawiska w Kościele... I najczęściej winą za ten stan rzeczy 
obarczamy innych. Najchętniej za złą kondycję Kościoła obar-
czamy osoby duchowne. Najchętniej zapomnielibyśmy o tym, 
że Kościół to nie tylko księża, Kościół to nie tylko biskupi, ale 
Kościół to wszyscy ochrzczeni, Kościół to każdy z nas... A zatem, 
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jeżeli chcemy, żeby Kościół był 
piękny i święty, to musimy się 
przede wszystkim przyjrzeć 
własnemu życiu i zadać sobie to 
podstawowe pytanie: Czy moje 
życie uświęca Kościół? Czy 
też może moje życie Kościół 
niszczy?

Bardzo dobrze to odczytał 
żyjący przed ośmioma wiekami 
jeden z największych świętych 
Kościoła – święty Franciszek 
z Asyżu. W tamtych czasach 
też było wiele zła i grzechów 
w Kościele. Niektórzy wiesz-
czyli, że może to doprowadzić 
do rychłego upadku Kościoła. 
Pojawiały się też różnego ro-
dzaju inicjatywy reformujące 
Kościół. Ale najczęściej za-
czynano reformować Kościół 
od papieża, od biskupów, od 
kapłanów. I te próby reformy 
Kościoła zakończyły się odej-
ściem tych reformatorów od 
wspólnoty Kościoła... Jakże 
inaczej postąpił Franciszek! Święty Franciszek wiedział, że jeśli 
chce uzdrowić Kościół, to przede wszystkim swoje życie musi 
uczynić piękniejszym i doskonalszym. I jako regułę swojego po-
stępowania przyjął Ewangelię świętą; zaczął ją wprowadzać w ży-
cie, tak dosłownie. Wiedział, że jeśli będzie się starał naśladować 
Go doskonale, to wówczas, upodobniając się do Niego – uzdrowi 
Kościół, który tak bardzo kochał. Dzisiaj – po latach, po wiekach 
całych – mówimy, że Franciszek uzdrowił Kościół miłością do 
niego. Uzdrowił Kościół swoim pięknym i świętym życiem. 

Pontyfikat Papieża Franciszka, którym jesteśmy zafascyno-
wani, pokazuje, że ideały franciszkańskie są ciągle żywe; że spo-
sób uświęcania Kościoła obrany przez świętego Franciszka jest 
niezwykle skuteczny. Papież Franciszek właśnie w tym świętym 

z Asyżu, świętym „biedaczynie z Asyżu” dostrzegł wspaniały 
wzór. W jego postępowaniu dostrzegł najlepszy sposób na uzdro-
wienie i upiększenie Kościoła. 

Moi Drodzy, Waszemu Księdzu Proboszczowi życzę z całego 
serca, by nie zabrakło mu sił do budowania Kościoła. Budowa-
nia Kościoła rozumianego, jako wspólnota. Do budowania Was. 
Niech sen z powiek spędza mu troska o jedność tej Wspólnoty i o 
uświęcenie tej Wspólnoty. Was zaś bardzo gorąco proszę, byście 
wspierali Księdza Proboszcza w tym budowaniu i tego material-
nego, i tego duchowego Kościoła. Każdy z nas, bez wyjątku, jest 
za ten Kościół odpowiedzialny. 

Amen.”
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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. 

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)

Ferie zimowe to dla dzieci wymarzony czas zabaw. 
Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypo-
częci wrócili do swych domów, należy pamiętać o pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa. Uczniowie klas I 
– VI o ważnych radach na ferie dowiedzieli się z prezen-
tacji multimedialnej przedstawionej na apelu szkolnym. 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
Pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom bezpieczne-
go i udanego wypoczynku w czasie ferii zimowych.
Pamiętaj ! Tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność 
pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz spędzić zimowe 
ferie bezpiecznie!

Benedykt XVI

Kuszenie
Weszliśmy w okres Wielkiego Postu, w czas nawrócenia i pokuty, przygotowując 

się na święta Wielkanocne. Kościół, będący matką i nauczycielką, wzywa wszystkich 
swoich członków, by odnowili się duchowo, wzywa do ponownego zdecydowanego 
ukierunkowania się ku Bogu, wyrzekając się pychy i egoizmu, aby żyć w miłości. Wielki 
Post jest okresem sprzyjającym odkryciu wiary w Boga jako podstawowego kryterium 
naszego życia, a także życia Kościoła. Wiąże się to zawsze z walką, zmaganiami ducho-
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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 

ZIMOWISKO W ZS NR 3 W PRZYTKOWICACH

wymi, ponieważ zły duch przeciwstawia się naturalnie naszemu 
uświęceniu i usiłuje nas ściągnąć z Bożej drogi. Dlatego w pierw-
szą niedzielę Wielkiego Postu co roku czytana jest ewangelia o 
kuszeniu Jezusa na pustyni.

Istotnie Jezus otrzymawszy mesjańską „inwestyturę”, „na-
maszczony” przez Ducha Świętego podczas chrztu w Jordanie, 
został wyprowadzony przez tego samego Ducha na pustynię, 
aby był kuszony przez diabła. W chwili, kiedy rozpoczynał swoją 
misję publiczną, Jezus musiał zdemaskować i odrzucić fałszywe 
obrazy Mesjasza, jakie proponował mu Kusiciel. Ale te pokusy 
są też fałszywymi obrazami człowieka, które w każdym czasie 
zastawiają pułapkę sumieniu, udając propozycje stosowne i sku-
teczne, wręcz dobre. Ewangeliści Mateusz i Łukasz przedstawiają 
trzy kuszenia Jezusa, różniąc się jedynie po części w ich porząd-
ku. Ich kwintesencja polega zawsze na instrumentalizacji Boga 

dla swoich celów, przypisywaniu większego znaczenia sukcesowi 
czy dobrom materialnym. Kusiciel jest podstępny: nie pobudza 
wprost do zła, ale ku fałszywemu dobru, każąc wierzyć, że praw-
dziwymi rzeczywistościami są władza i to, co zaspokaja potrzeby 
podstawowe. W ten sposób Bóg staje się drugorzędny, sprowadza 
się do środka, w ostateczności staje się nierealny, nie liczy się, 
zanika. W ostatecznym rozrachunku, w kuszeniu stawką jest 
wiara, ponieważ stawką jest Bóg. W decydujących chwilach, a 
jeśli dobrze się przypatrzyć, w każdej chwili, mamy do czynienia 
z dylematem: chcemy skoncentrować się na sobie samych, czy na 
Bogu? Na dobru własnym, czy też na prawdziwym Dobru, na 
tym co jest rzeczywiście dobre?

Jak nas uczą Ojcowie Kościoła, kuszenie stanowi część „zstą-
pienia” Jezusa w naszą ludzką kondycję, w otchłań grzechu i jego 
konsekwencje. Jest to „zstąpienie”, które Jezus przebył aż do koń-

ca, aż do śmierci krzyżowej i do pie-
kieł i aż do krańcowego oddalenia 
od Boga. W ten sposób jest on ręką, 
którą Bóg wyciągnął do człowieka, 
do zagubionej owcy, aby ją przy-
wieść w bezpieczne miejsce. Jak 
uczy Święty Augustyn, Jezus wziął 
od nas pokusę, aby nam dać swoje 
zwycięstwo. Nie lękamy się więc 
także i my stanięcia w obliczu walki 
ze złym duchem: ważne, abyśmy to 
czynili wraz z Nim, z Chrystusem, 
Zwycięzcą. Abyśmy z Nim mogli 
przebywać, zwróćmy się teraz do 
Matki, do Maryi: przyzywajmy ją z 
dziecięcą ufnością w godzinie pró-
by, a ona sprawi, że odczujemy moż-
ną obecność jej Boskiego Syna, aby 
odrzucić pokusy Słowem Chrystu-
sa, i w ten sposób umieścić na nowo 
Boga w centrum naszego życia.
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

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

KOCHAJMY i ŚPIEWAJMY !
Dnia 13 lutego w Zespole Szkół Centrum Kształ-

cenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy 
miała miejsce trzecia edycja Walentynkowego Konkur-
su Piosenki Obcojęzycznej. Szczególny charakter tego 
przedsięwzięcia podkreślony został Honorowym Pa-
tronatem Posłanki na Sejm RP VII Kadencji – Doroty 
Niedzieli.

Było to niezwykle klimatyczne spotkanie gimnazjalistów, lin-
gwistycznych pasjonatów, którzy swoje zdolności językowe połą-
czyli z talentem wokalnym, a przy tym odznaczyli się niezwykłą 
odwagą i pokazali swą nietuzinkową osobowość. 

WALENTYNKOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ W RADOCZY

Uczniowie śpiewali utwory w języku angielskim i niemiec-
kim, nie tylko przed jury, ale ich aranżacjom przysłuchiwali 
się również zaproszeni goście: Dorota Niedziela - Posłanka na 
Sejm RP VII Kadencji, Andrzej Górecki – Wicestarosta Powiatu 
Wadowickiego, Adam Kręcioch - Wójt Gminy Tomice, Zygmunt 
Szymczak – Przewodniczący Rady Gminy Tomice, Marcin Nie-
dziela – Radny Powiatu Oświęcimskiego, Józef Łasak - Radny 
Powiatu Wadowickiego, Marek Bussler – Radny Gminy Tomice, 
ks. kanonik Henryk Młynarczyk, Grażyna Tłomak – Kierownik 
Sprzedaży Oddziału PZU SA w Wadowicach oraz Zygmunt Kola-
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sa – Kierownik Wytwórni Pasz De Heus w Spytkowicach.
Zanim jednak rozpoczął się konkurs, młodzież z Samorządu 

Uczniowskiego wprowadziła zebranych w najsubtelniejszy świat 
odczuć miłosnych. W montażu słowno-muzycznym pt: Być 
kochanym i jeszcze nic nie wiedzieć o tym… pełni miłosnych 
uniesień mówili o czymś nieracjonalnym, uciekając się do racjo-
nalnych narzędzi i próbowali wyjaśnić dlaczego Kogoś kocha-
my- dodatkowo spotęgowanych muzycznymi emocjami, artyści 
podsycali tylko estetyczne przeżycia. Bo: Któż z nas nie kocha, 
nie głupiejąc przy tym? – oto wymiar tych scenicznych obrazów.

Talent muzyczny Karoliny Żak, Joanny Stybak, Dariusza 
Chudego, Kamila Kalemby i Dawida Wilka został zauważony i 
z racji tegoż spotkania Pani Poseł Dorota Niedziela ufundowała 
puchar, który wręczyła Karolinie Żak – …solistce, uczennicy 
klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, któ-
ra od początku pobytu w naszej szkole aktywnie uczestniczy w 
uroczystościach szkolnych, realizuje swoje marzenia występując 
w konkursach takich jak: Talenty, Kocioł Poezji, Recytatorskim 
i Poezji Śpiewanej- to artystyczna dusza rozwijająca swoje pasje i 
zainteresowania na naszych oczach. Zawsze uśmiechnięta, kole-
żeńska i otwarta na wszelkie szkolne zadania. Te słowa uznania 
wypowiedział Dyrektor Zespołu Stanisław Gliwa, a Pani Poseł 

Dorota Niedziela uhonorowała pozostałych pamiątkowymi dy-
plomami. 

Walentynkowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej zjednoczył, 
rozbawił i zaczarował niejedno serce, nie tylko tematyką, ale 
przede wszystkim pozwolił poczuć te emocje, które występujący 
starali się przekazać wszystkim zebranym na pięknie udekoro-
wanej sali.

Jury, w składzie: Mariola Klocek, Marek Bussler i Wojciech 
Kulig, przyznało pierwsze miejsce uczennicom z Gimnazjum w 
Zespole Szkół Publicznych w Wysokiej: Małgorzacie Madoń i Pa-
trycji Targosz. Laureatki wspaniale zinterpretowały piosenkę pt. 
„Say Something”. Drugie miejsce otrzymała Karolina Nidecka z 
Gimnazjum w Tomicach za piosenkę pt. „Nine Million Bicycles”. 
Trzecie miejsce zajęła Martyna Radwan z Zespołu Szkół nr 1 w 
Choczni za wykonanie piosenki pt. „Lips are moving”. Laureaci 
zostali uhonorowani pucharami, które uroczyście wręczyła pani 
poseł Dorota Niedziela.

Ze względu na wysoki poziom konkursu jury zdecydowało 
o premiowaniu również kolejnych trzech wykonawców. Byli 
to uczniowie z Gimnazjum w Podolszu: Joanna Momot, Alicja 
Wawro, Maria Hruby, Cezary Stecyk i Dawid Kuśpik, którzy 
uplasowali się na czwartym miejscu, Angelika Frączek, która 
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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 

wykonała utwór pt. „Every Time we Touch” zajęła piąte miejsce, 
a Karolina Balon i Gabriela Kosek z Zespołu Szkolno Przedszkol-
nego nr 2 w Wieprzu zdobyły szóste miejsce. Wymienionym 
zwycięzcom pamiątkowe statuetki wręczył fundator nagród, pan 
Zygmunt Kolasa, Kierownik Pasz De Heus w Spytkowicach.

Jury przyznało również wyróżnienia uczennicom: Emilii Sza-
franiec z Zespołu Szkół Nr 1 w Choczni, Annie Wójcik i Danucie 
Byrskiej z Zespołu Szkół Nr 2 w Choczni, Alicji Płonce z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Wieprzu, Julii Woderskiej i Julii 
Szafraniec z Gimnazjum w Tomicach oraz przedstawicielom 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach: Kata-
rzynie Zając, Dominice Szczur, Rafałowi Wilkowi i Michałowi 
Szczurowi.

W trakcie obrad jury, mini recital, zaprezentowała Marlena 
Zamorska, uczennica ZS CKU w Radoczy - laureatka ubiegło-
rocznej edycji konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Klimat niezwykłych chwil dopełniony został smakiem de-
likatnych potraw i unoszącym się zapachem „radoczańskiego 
jabłecznika”.

Inspirowanie i propagowanie twórczości wokalnej, rozwijanie 
inteligencji lingwistycznej, odkrywanie talentów i autoprezenta-
cja to nadrzędny cel, dlatego te spotkania z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. To nie tylko dobra zabawa, 
ale „zanurzenie” w kulturze, a taka aktywność staje się motorem 
do działania i rozwoju własnej scenicznej osobowości, której wie-
lu już dziś możemy pogratulować.

Kurs Pierwszej
Pomocy

W dniu 
10.02.2015 r. 
uczniowie klas I 
i II Gimnazjum 
(55 uczestników) 
uczestniczyli w 
3-godzinnym szko-
leniu z zakresu 
pierwszej pomocy.

Kurs prowadził pan Krzysztof Kowal z Polskiej Izby Resuscy-
tacyjnej, emerytowany ratownik GOPR wraz z asystentkami Na 
początku wykładu wyjaśnił podstawowe pojęcia, jak: resuscy-
tacja, reanimacja i wypunktował poszczególne etapy udzielania 
pomocy. Swoją wypowiedź opierał na równoczesnym pokazie na 
fantomie. W drugiej części warsztatowej – praktycznej, uczniowie 
w grupach mogli samodzielnie poćwiczyć akcję reanimacyjną na 
fantomach. Ostatnia część ćwiczeń poświęcona była omówieniu 
funkcji i zasad działania defibrylatora - AED. Uczniowie obej-
rzeli film przedstawiający użycie tego sprzętu w praktyce, mogli 
dotknąć urządzenia. Na końcu zajęć młodzież została zapoznana 
ze sposobami udzielania pomocy w sytuacji zadławienia i silnego 
krwotoku. (A. P.)

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)

Z życia Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Ryczowie
Dzień Babci i Dziadka w oddziale zerowym

Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie.

Dzień Babci
i Dziadka
w klasie
drugiej
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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)

Przede wszystkim zwróćmy, proszę, uwagę, że szatan bynajm-
niej nie zachęcał Jezusa do czynienia zła. Nie namawiał Go ani 
do kradzieży, ani do kłamstwa, ani do morderstwa, ale kusił: 
„Powiedz, żeby ten kamień stał się chlebem”. Czy to coś złego? 
Zwłaszcza, kiedy człowiek jest głodny? Czy to grzech mieć coś do 
jedzenia i jakieś dobra materialne? Każdy przecież coś posiada i 
musi mieć, choćby te najbardziej podstawowe rzeczy i przedmio-
ty niezbędne do życia! Owszem! Lecz ma tu miejsce pokusa od-
wrócenia naturalnego biegu rzeczy, zmienienia normalnego spo-
sobu zdobywania pożywienia i to dla własnej swojej wygody, w 
imię egoizmu; pokusa łatwego zabezpieczenia dóbr materialnych 
dla siebie. Oczywiście, najpierw tych podstawowych, później 
mniej potrzebnych, potem nawet zbytecznych, ponieważ — jak 
sądzimy — nigdy nie wiadomo, co jeszcze się zdarzy i co może 
się przydać... Tymczasem, im więcej człowiek posiada — o czym 
dobrze wiemy — tym bardziej nabiera przekonania, że ciągle mu 
za mało. Tak przebiega pokusa sytości i niezależności, niezależ-
ności od Boga i ludzi, oparcia się na swojej sile, zdolnościach i 
możliwościach.

O. Kazimierz Kozicki OMI 

POKUSA SYTOŚCI
I WŁADZY

Najnowszą postacią tej pokusy są próby klonowania człowieka, 
czyli całkowite wypaczenie naturalnego sposobu przekazywania 
życia, gdzie kilka osób usiłuje decydować o losach ludzkości, 
przywłaszczając sobie prerogatywy samego Boga. Życie i śmierć 
będą w waszych rękach — mówi szatan — będziecie jako bogo-
wie, a nauka okaże się nowym mesjaszem ludzkości.

Propozycja następna związana jest z władzą. Oczywiście, wła-
dza sama w sobie nie jest niczym złym. Święty Paweł uczy nawet, 
że wszelka prawowita władza od Boga pochodzi. Aczyż nie je-
steśmy niewzruszenie przekonani, że już w raju Pan Bóg uczynił 
ludzi gospodarzami stworzenia i dał im we władanie ziemię, aby 
nad nią panowali i czynili ją sobie poddaną? Faktem też jest nie-
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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)

W środę 11 lutego w sali WDK w Spytkowicach od-
była się pierwsza w 2015 roku, a trzecia w obecnej 
kadencji Sesja Rady Gminy Spytkowice. W obradach 
udział wzięli Radni Rady Gminy, Wójt Gminy, Sołtysi 
wsi, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, Kierow-
nicy Referatów Urzędu Gminy oraz zaproszeni Goście. 
Wśród nich Ojciec Benedykt Belgrau - Przeor Krakow-
skiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych w Prądniku 
Białym, Pani Władysława Misiarz - Prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy, Pani Sta-
nisława Warzecha - Wiceprezes Stowarzyszenia oraz 
Radny Powiatu Wadowickiego Pan Ryszard Mróz. 

III SESJA RADY GMINY
Sesja rozpoczęła się od informacji, którą przedstawił Ojciec 

Benedykt na temat życia Ojca Rudolfa Warzechy, działalności 
Stowarzyszenia oraz realizacji projektów przy współpracy z 
Gminą Spytkowice tj. m. in. utworzeniu Miejsca Pamięci i wy-
daniu książki, która zawiera Pisma Sługi Bożego Ojca Rudolfa 
Warzechy. 

Na początku kolejnej części Sesji Wójt Gminy poinformował o 
działalności funkcjonowania Gminy w okresie międzysesyjnym. 
Następnie Rada zajęła się tematami finansowymi oraz sprawą 
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę i 
zmian w Statutach Sołectw. Znaczną część obrad pochłonęło roz-

zaprzeczalnym, że każda i każdy z nas jest za coś odpowiedzialny, 
choćby rodzice za dziecko, a dziecko — za swoje zabawki.

„Tobie oddam potęgę i wspaniałość tych wszystkich królestw 
— mówił szatan do Jezusa — wystarczy, że upadniesz i oddasz 
mi pokłon”. Zauważmy, że ten odwieczny kłamca i zwodziciel, 
uzurpator i złodziej obiecuje Jezusowi coś, czego właściwie nie 
posiada, czego nie stworzył ani nie jest prawowitym i absolutnym 
panem. Mimo to żąda zapłaty, która należna jest jedynie Bogu. 
Po raz kolejny zmierza do wywrócenia porządku rzeczy. Chce, by 
Pan oddał pokłon słudze, by Król złożył hołd niewolnikowi! Czy 
jednak prawda kłaniająca się kłamstwu pozostanie jeszcze praw-
dą? Czy dobro uległe złu może nadal być dobrem? Przecież to już 
zaprzeczenie wszystkiego. Tymczasem faktem jest, że pokusie 
władzy ulega wielu ludzi, zaś przy jej tronie najwięcej spotyka 
się krwi i nieprawości. Oczywiście, nie muszą to być koniecz-
nie trony królewskie. Mogą to być całkiem malutkie troniki, ot, 
choćby takie jak fotelik prezesa. Co więcej, nie musi to być nawet 
fotel, wystarczy odrobina władzy nad bliźnim, sprawowana na 
stojąco, z podobną łopatą czy młotkiem w ręku (albo kielichem 

mszalnym), byle było wiadomo, kto tutaj rządzi. Niezależnie od 
stanowiska, człowiek opanowany żądzą władzy potrafi wokół 
siebie uczynić piekło. I to jest zwycięstwo szatana.
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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.

patrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Spytkowice, a w przypadku Sołectwa Półwieś do jego opraco-
wania. Rozpatrzono również projekt w sprawie określenia zasad 
korzystania z cmentarza komunalnego w Spytkowicach, zakresu 
zadań i obowiązków administratora cmentarza oraz ustalenia 
opłat za usługi cmentarne. Ważnym punktem obrad było zajęcie 
przez Radę stanowiska w sprawie dalszej realizacji przez Zakład 
Usług Komunalnych w Spytkowicach zadań związanych z odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów. Podejmując niniejsze sta-
nowisko Rada Gminy udzieliła rekomendacji Wójtowi do dalszej 
realizacji zadania poprzez zlecenie go naszemu Zakładowi bez 
konieczności ogłaszania przetargu. Rozwiązanie to spowoduje 
zachowanie istniejących miejsc pracy, a ponadto wg Wójta i 
Radnych, takie wprowadzenie zapisów ustawy będzie tańsze dla 
Mieszkańców naszej Gminy. 

W dalszym etapie obrad Rada Gminy przyjęła Apel do Sta-
rostwa Powiatowego w Wadowicach w sprawie zmiany godzin 
pracy przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w miejscowości 
Spytkowice. Od początku stycznia prom pływa od godziny piątej 
do osiemnastej, zamiast, jak w ostatnich latach, do dwudziestej 
drugiej. Spotkało się to oczywiście z niezadowoleniem Miesz-

kańców, pracujących w systemie wielozmianowym po drugiej 
stronie Wisły, którzy stracili w ten sposób możliwość przejazdu 
przez prom w godzinach wieczornych. 

Następnie głos zabrał Radny powiatowy Pan Ryszard Mróz, 
który przedstawił zebranym stanowisko Rady Powiatu w sprawie 
dróg powiatowych oraz przeprawy promowej. Z wypowiedzi 
Radnego można było wywnioskować, że nie prędko poprawi się 
sytuacja na drogach powiatowych znajdujących się na terenie 
Gminy Spytkowice, co wywołało oburzenie wśród Radnych na-
szej Gminy. Pan Ryszard Mróz przedstawił także podejmowane 
przez siebie działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie. 

Mimo tego, mamy podstawy do umiarkowanego optymizmu 
w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na trasie nr 94 
Oświęcim - Kraków. Na początku lutego, Wójt Gminy wziął 
udział w spotkaniu z włodarzami gmin i powiatów, przez któ-
rych tereny przebiega wymieniona linia kolejowa i pojawiła się, 
przynajmniej na okres próbny, szansa przywrócenia kursowania 
na tej trasie pociągów. 

Po blisko pięciogodzinnych obradach, w których Rada podjęła 
łącznie 18 uchwał, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za 
udział i zamknął III Sesję Rady Gminy Spytkowice.

www.spytkowice.net.pl

„Zatrzymać
przemoc”

Uczniowie klasy I gimnazjum ZS nr 8 w Stanisławiu Dol-
nym zrealizowali projekt edukacyjny pod tytułem „Zatrzymać 
Przemoc”, którego opiekunem była mgr Joanna Elżbieciak, a 
konsultantem mgr inż. Katarzyna Leja. Celem tego projektu było 
zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska przemocy i 
jej skutków.
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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)

Klasa została podzielona na 4 grupy. Pierwsza miała za zada-
nie wypisać akty prawne, które zabraniają niewłaściwego trakto-
wania dzieci (plakat+forma ustna). Grupa druga przeprowadziła 
wśród uczniów ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym ankietę dotyczącą 
przemocy w szkole i przedstawiła wyniki w trakcie prezentacji 
projektu. Trzecia grupa z kolei przygotowała prezentację multi-
medialną pod tytułem „Zatrzymać przemoc. Czym jest przemoc 
fizyczna i psychiczna.” Natomiast czwarta, a zarazem ostatnia 
grupa, miała za zadanie napisać list otwarty do mieszkańców 
wyrażający protest przeciwko przemocy wobec dzieci.

13 lutego 2015 roku odbyła się prezentacja projektu, w której 
uczestniczyli: Dyrektor ZS nr 8 Marek Zięba, sołtys wsi Stanisław 
Dolny Grażyna Opyrchał, uczniowie, nauczyciele oraz pracowni-
cy obsługi.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Z życia parafii Stanisław Dolny

Wincenty przyszedł na świat 22 stycznia 1913 roku w Chełm-
ży. Wzrastał w rodzinie, w której panowała atmosfera wzajemnej 
życzliwości, wzajemnego wspierania, sumiennej pracowitości. Pa-
nowały tam staropolskie zwyczaje, szczera i niezakłamana miłość, 
duch wyważonej pobożności, głęboki patriotyzm. Siedmioletni 
Wicek był świadkiem wkroczenia do Chełmży wojska polskiego, 

23 lutego

Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski, 
prezbiter i męczennik

które 20 stycznia 1920 roku przyniosło miastu i jego mieszkańcom 
wolność. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap jego życia.
W cieniu dawnej katedry Wicek, jak go wszyscy nazywali, spędził 
swoją młodość. W latach szkolnych związał się z harcerstwem. 
Zapalony wielkimi ideałami, odnajdywał radość w służbie dru-
giemu człowiekowi, działając w 24. Pomorskiej Drużynie Har-
cerskiej im. Zawiszy Czarnego. Wstąpił do niej w marcu 1927 r. 
W swoim pamiętniku tak pisał o swojej roli drużynowego: „Taka 
drużyna dawałaby swym członkom coś więcej niż samą karność 
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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)

Smutek a pokusa
Jaka jest zależność między jednym a drugim? Okazu-

je się, że duża, a tłumaczy to w poniższym fragmencie 
kazania ks. M. Olszewski, opierając to rozważanie na 
nauce św. Ignacego. Kazanie, przypominamy, zostało 
wygłoszone w czasie Mszy św. o uzdrowienie. 

Jest taki niesamowity włoski kanosjanin, Amedeo Cencini, 
ksiądz, psycholog z wykształcenia, bardzo wierzący. Miałem oka-

zję przez kilka miesięcy uczęszczać na jego wykłady. Opracował 
on teologię krzyża i teologię – po polsku to trochę głupio brzmi – 
spirali. Ukazuje on taką spiralę, na końcu której umieszcza krzyż 
Jezusa. I mówi, że wszystko, co przeżywamy – wszystkie nasz 
problemy, troski, zmartwienia itd. mamy położyć na tę spiralę, 
na końcu której jest krzyż. Bo jeśli przyniesiemy to pod krzyż, 
to nie dopadnie nas rozpacz. Dlaczego? Bo po krzyżu jest zmar-
twychwstanie. Więc jeśli Jezus mówi: Błogosławieni, którzy się 

i trochę wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz dawałaby im 
pełne wychowanie obywatela znającego dobrze swoje obowiązki 
dla Ojczyzny. Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszy-
scy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze 
wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie 
środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, jest typem 
człowieka, jakiego nam teraz potrzeba”.

Będąc uczniem ośmioklasowego męskiego gimnazjum hu-
manistycznego w Chełmży, rozwijał swoje życie wewnętrzne w 
Sodalicji Mariańskiej. W 1930 roku został jej prezesem. Decyzja 
wstąpienia na drogę kapłaństwa nie przyszła mu łatwo. Nie było 
łatwo wszystko zostawić, ale nie utracił swojej naturalnej radości, 
którą nadal promieniował w nowym środowisku. Chciał oddać 
się na służbę Bogu. „Wiem, że to najlepsza droga. Ufam, że Je-
zus mi dopomoże, bo dla Niego ta ofiara. Wiem, że niegodny jej 
jestem, ale chcę być kapłanem wedle Serca Bożego. Tylko takim. 
Innym nie”. Jako diakon został kapelanem i sekretarzem biskupa 
Stanisława Okoniewskiego. W dniu 14 marca 1937 roku przyjął 
święcenia kapłańskie.

Rok później został wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Toruniu. Był gorliwym apostołem dzieci i chorych, pełniąc 
funkcję kapelana Chorągwi Pomorskiej ZHP i redaktora „Wiado-
mości Kościelnych”. Wciąż były w nim żywe młodzieńcze ideały.
Gdy 7 września 1939 r. oddziały niemieckiego Wermachtu 
wkroczyły do Torunia, rozpoczęły się aresztowania. W dniu 
17 października aresztowano ks. Frelichowskiego. Był on dla 
władz niemieckich szczególnie podejrzany ze względu na swoje 
zaangażowanie w ruchu harcerskim. Osadzony w Forcie VII, 
realizował nadal swoje ideały harcerskie. Uwięziona młodzież 
spontanicznie garnęła się do niego z wielką ufnością. Ksiądz sam 
wyszukiwał ludzi szczególnie smutnych i samotnych, chorych i 
słabych. Odtąd realizował powołanie kapłańskie w warunkach 
konspiracyjnych, w kolejnych niemieckich obozach koncentra-
cyjnych w Stutthof, Grenzdorf, Sachsenhausen i Dachau. Orga-
nizował wspólne modlitwy, wyszukiwał najbardziej umęczonych 
i załamanych współwięźniów. Jeden z nich, późniejszy biskup 
chełmiński, ks. Bernard Czapliński, tak go wspominał: „Nikt nie 
zapomni owego Wielkiego Czwartku 1940 roku, gdyśmy mogli 

dzięki jego staraniom i zapobiegliwości - wprawdzie w sposób 
katakumbowy - odprawić pierwszą, od chwili aresztowania, 
Mszę świętą. W Sachsenhausen pełni dalej obowiązki kapelana 
nie tylko naszego, lecz również i rodaków. Wspomnę choćby 
słuchanie wychodzących z obozu transportów spowiedzi, które 
on organizował”.

W Dachau Wincenty opiekował się chorymi na tyfus, przekra-
dał się do ich baraków, by nieść im pomoc i umacniać Euchary-
stią. Sam nie dałby rady pomóc wszystkim umierającym. Udało 
mu się pozyskać 32 polskich księży, którzy zgłosili się, by na tych 
właśnie blokach pielęgnować zakażonych. Wszyscy oni bez wy-
jątku przeszli ciężki tyfus, a dwóch zmarło. Ksiądz Wincenty już 
wcześniej zaraził się tyfusem - zmarł w opinii świętości w dniu 23 
lutego 1945 roku, w przeddzień wyzwolenia obozu. Wyjątkowość 
zmarłego kapłana uznali nawet hitlerowcy, pozwalając po raz 
pierwszy w obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trum-
nie, wyłożonej białym prześcieradłem, udekorowanej kwiatami. 
Współwięzień wyjął kilka kosteczek z jego palców, by przecho-
wać je jako relikwie, zanim spalono ciało w krematorium.

Św. Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 
czerwca 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. 
22 lutego 2003 roku bł. Stefan Wincenty został ogłoszony patro-
nem harcerstwa polskiego.
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smucą, albowiem oni będą pocieszeni, to chce nam powiedzieć: 
Przynieście to wszystko do Mnie. Połóżcie to wszystko pod krzy-
żem, a Ja to zamienię w życie, zamienię to w zmartwychwstanie. 
Tylko przynieś to do Mnie. Amadeo Cencini mówi: Połóż na tej 
spirali wszystko, co przeżywasz, żeby to po tej spirali doszło do 
krzyża, pod krzyż Jezusa. A wtedy nie dosięgnie cię rozpacz. To 
jest sposób na przeżywanie naszych smutków... 

To przeżywanie smutku, które jest przynoszeniem smut-
ków pod krzyż, staje się tym momentem, w którym możemy 
– jak nigdy wcześniej – doświadczyć Boga osobowego. W tym 
doświadczeniu kryzysu, bólu, cierpienia nieraz, głębokiego 
smutku, możemy w wyjątkowy sposób doświadczyć obecności 
Boga. Hiob miał taką sytuację. Hiob, który był w tym czasie 
najwspanialszym człowiekiem Wschodu, najinteligentniejszym, 
najbogatszym etc. etc. Także najszczęśliwszym, nagle zostaje 
doświadczony przez wielkie cierpienie. I w tym cierpieniu zda-
rza się mu – może nie złorzeczenie Bogu, czemu się dziwią jego 
„przyjaciele” – narzekać. I po całej sytuacji, kiedy Bóg przywraca 
Hioba do dawnego stanu szczęścia, Hiob mówi takie słowa: Do-
tąd Cię znałem ze słyszenia. Teraz ujrzało Cię moje oko. Dlatego 
odwołuję to, co powiedziałem; kajam się w prochu i w popiele. 
Do momentu kryzysu wiedziałem o Tobie tylko ze słyszenia, ale 
kiedy dostąpiłem kryzysu, trudności, cierpienia, zobaczyło Cię 
także moje oko. Dopiero wtedy Cię doświadczyłem i odwołuję 
moje narzekania. Ten moment smutku, kryzysu, cierpienia był 
dla mnie najlepszym momentem w życiu. Doświadczyłem Boga 
osobowego.

Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy te smutki codzienne zoba-
czyli jeszcze w jednym kontekście. Mianowicie, te smutki, które 
zalegają nasze serce, są fantastycznym pokarmem dla pokusy. 

Chciałem, abyśmy teraz zobaczyli taką relację: smutek a poku-
sa. Jeśli nie przynosimy tych smutków do Jezusa, to jesteśmy 
ogromnie narażeni – może jak w żadnej innej sytuacji – na ku-
szenie. Święty Ignacy mówił o źródłach pokus w swojej nauce. I 
on wymienia trzy źródła pokus. Pierwsze źródło to bodźce ze-
wnętrzne – to co nas otacza, drugie źródło pokusy to jest pamięć 
o grzechach, a trzecie źródło – zły duch. I święty Ignacy mówi 
tak: nasz mózg hoduje popełniony przez nas grzech nie jako coś 
złego, tylko jako coś fajnego. Na przykład: jeżeli jest świetny 
obiad i porządnie się najemy, ale tak nam smakuje że poprawi-
my drugi i trzeci raz, aż zgrzeszymy obżarstwem, to moralnie 
wiemy, że to jest złe, ale nasz mózg zakoduje to jako ogromną 
przyjemność. Jeżeli facet wsiądzie w dobry samochód i złamie 
wiele przepisów drogowych, to popełni grzech, ale jego mózg za-
koduje to jako świetne doświadczenie... I święty Ignacy mówi tak: 
w momentach kiedy dopada nas smutek, kiedy jest nam ciężko, 
kiedy odnosimy jakąś porażkę, nasz mózg automatycznie szuka 
takich momentów naszego życia, w których doświadczył czegoś 
dobrego, czegoś pozytywnego. My w sumieniu to wartościujemy 
i wiemy, że to był grzech, ale mózg się będzie do tego odwoływał, 
żeby zrównoważyć ten podły nastrój, który mamy. I na tej kanwie 
może się rodzić pokusa np. do grzechu, który mózg zakodował 
jako dobre doświadczenie. Ostatnio zresztą słyszałem, że w ogóle 
nie ma co wymagać od facetów w konfesjonale, żeby żałowali za 
grzechy, bo podobno w przypadku mężczyzny jest to niemożli-
we. Bo to jest nierealne, żeby facet, który popił dobrego wina, ale 
przesadził i się opił, żałował czegoś innego poza bólem głowy na 
drugi dzień. To mało prawdopodobne... Można jednak wymagać 
przyznania, że się Pana Boga obraziło.

Cdn.
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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)

W Kryształowym Pałacu w Monachium znajduje się niewielki 
obraz noszący nazwę „Czerwony Rybak”. Przedstawia on sza-
tana ubranego w elegancki czerwony strój, który, trzymając w 
rękach wędkę, łowi ludzi. Zamiast zwykłego robaka na haczyku 
widzimy złoto, pieniądze, perły, korony, miecze i wino. Dzięki 
tak atrakcyjnym przynętom połów jest nader obfity. Przesłanie 
obrazu jest bardzo czytelne: diabeł, uosobienie wszelkiego zła, 
używa różnego rodzaju dóbr, żeby człowieka usidlić, sprowadzić 
na manowce i doprowadzić go do wiecznej zguby.

Co prawda, wielu współczesnych ludzi — słysząc o szatanie, 
o pokusach i grzechu — uśmiecha się ironicznie, litując się nad 
zacofaniem i ciemnotą kaznodziei czy prelegenta. Średniowiecze 
wszak dawno minęło. Któż dzisiaj wierzyłby jeszcze w takie 
bajdy? Przecież nawet teologowie zarzucili ten temat jako bez-
przedmiotowy. Istotnie, przekonanie o śmierci diabła i jego nie-
istnieniu uznawano już za tak pewne i niepodważalne, że kiedy w 
uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1972 
roku, papież Paweł VI mówiąc o kryzysie Kościoła po Soborze 
Watykańskim II powiedział, że „przez jakąś szczelinę dym sza-
tana wszedł do świątyni Boga”, zapadła głęboka konsternacja. 
Chwilę później świat wybuchnął śmiechem. Wielu dziennikarzy 
było zaskoczonych; jedni pisali o wielkim nietakcie, jaki popełnił 
Ojciec Święty, inni wręcz o skandalu. Jednakże Papież raz jeszcze 
wrócił do tego tematu 15 listopada 1972 roku mówiąc, że „jedną z 
największych potrzeb Kościoła jest obrona przed tym złem, które 
nazywamy demonem, a które jest bytem żywym, duchowym, 

O. Kazimierz Kozicki OMI 

Jezus przebywał na pustyni, 
gdzie był kuszony przez diabła

zdeprawowanym i deprawującym, rzeczywistością straszliwą, ta-
jemniczą i wzbudzającą lęk. To właśnie skutkiem jego działalno-
ści jest obecny kryzys w Kościele. Myślało się bowiem — mówił 
papież — że po Soborze nad historią Kościoła zabłyśnie słońce. 
Tymczasem nadszedł dzień pochmurny, burzliwy, mroczny, 
dzień poszukiwań i niepewności”.

Jan Paweł II w roku 1986 podczas audiencji generalnych 
poświęcił nauczaniu o działalności szatana aż sześć kolejnych 
katechez, a 24 maja 1987 roku odbył pielgrzymkę do Monte San-
t’Angelo, do sanktuarium świętego Michała Archanioła, księcia 
zastępów anielskich walczących z mocami ciemności.

Jacques Maritain, francuski teolog powiedział, że nie można 
służyć Panu Bogu, jeżeli się w Niego nie wierzy, natomiast diabłu 
najlepiej i najgorliwiej służy się wtedy, kiedy się twierdzi, że go 
nie ma. Ojciec kłamstwa dla skutecznego działania potrzebuje 
anonimowości, wtedy może bez przeszkód prowadzić swoją „kre-
cią”, to znaczy, diabelską robotę. Ostra, gwałtowna, pełna wręcz 
ataków wściekłości reakcja prasy na nauczanie papieża Pawła VI 
o szatanie była złością wroga, który się poczuł zdemaskowany i 
zagrożony, a który wylewa swój gniew za pośrednictwem swoich 
nieświadomych zwolenników.

Warte wszakże uwagi jest jeszcze jedno niepokojące zjawisko 
mające dzisiaj miejsce w ludzkiej społeczności. Oto diabeł wy-
rzucony przez drzwi, wraca natychmiast przez okno, to znaczy, 
wygoniony przez wiarę, wraca poprzez zabobony i utrwalone 
w kulturze przesądy. Czyż to bowiem nie dziwne, że współcze-
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafi a_tarnawa@wp.pl * 
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ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845 
 

sny świat, zachłyśnięty własnym postępem, oparty na technice, 
uprzemysłowiony i głoszący potęgę nauki, pełen jest magów, 
czarownic, domorosłych czarnoksiężników, wróżek, spiryty-
stów, przepowiadaczy przyszłości, sprzedawców horoskopów, 
„uroków”, kamieni szczęścia, amuletów, talizmanów i wielu im 
podobnych? Jak grzyby po deszczu mnożą się sekty satanistyczne 
z ich przerażającymi, ale też dochodowymi rytami? I nie dotyczy 
to tylko ciemnych mas, bo połowa współczesnej literatury okre-
ślana jest jako sataniczna, przy czym nawet dzieci wciągane są 
na ten grzązki i podminowany teren. Dość wspomnieć Harry’ego 
Pottera z jego tak szeroko reklamowanymi i rzekomo niewinny-
mi wyczynami. Nietrudno jednak zauważyć, że jako żywo przy-
pomina to sytuację, o jakiej w swoim czasie pisał święty Paweł 

w Liście do Rzymian: „Podając się za mądrych, stali się głupimi. 
I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obra-
zy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i 
płazów... A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe 
poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego ro-
zumu”.

Tymczasem szatan, korzystając z zamieszania i niemalże po-
wszechnej zmowy milczenia na jego temat, robi swoje, kontynu-
uje dzieło zwodzenia i usidlania. Kuszenie Jezusa jeszcze się nie 
zakończyło. Choć bowiem Zbawiciel uwielbiony przebywa już w 
niebie i nie podlega atakom szatana, to przecież znaczna część 
Jego Mistycznego

Na naszych oczach rozsypują się wielkie przymierza narodów 
i powstają nowe. Jedne są podyktowane wyłącznie sytuacją, inne 
mają dłuższe tradycje, ale żadne nie są trwałe. Umowy można 
uroczyście podpisywać, wiedząc już w czasie podpisywania, iż 
żadna ze stron ich nie zachowa. Ta nietrwałość przymierzy mię-
dzy narodami, decydująca o układach sił w świecie, rzutuje na 
zachowanie indywidualne wielu ludzi.

Najjaśniej to widać w rozpadzie sakramentalnych małżeństw. 
Każdy akt sakramentalnie zawieranego małżeństwa jest przy-
mierzem. Dwie strony po okresie wzajemnego poznania zawie-
rają przymierze na śmierć i życie. Czynią to publicznie wobec 
świadków.

Jeśli później następuje zerwanie tego przymierza, najczęściej 
małżonek nie dotrzymując warunków, powołuje się na zaistnie-
nie nieprzewidzianych sytuacji i tym usprawiedliwia swe odej-
ście. Coraz częściej dochodzi też do usprawiedliwiania tego typu 
postępowania przez otoczenie.

Jak w tej sytuacji odczytać słowa Biblii mówiące o przymierzu 
Boga z człowiekiem? Czy współczesny człowiek nie sprowadzi i 
tego przymierza do takich wymiarów, jakie nadał przymierzom 
zawieranym i rozrywanym przez siebie? Jeśli tak, to Pismo Święte 
zostanie dla niego Księgą zapieczętowaną. Jej otwarcie jest możli-
we wyłącznie przez dokładne zrozumienie przymierza i wytrwa-
nie w nim. Biblia jest Księgą przymierza Boga z ludźmi.

Przymierze zobowiązuje i jest wartością wyższą niż życie 
doczesne. Można oddać życie, ale nie można złamać przymie-
rza. Ono bowiem jest jak mur obronny ustawiony wokół przy-
jaciela. Wszelkie ataki muszą się zatrzymać na murze, a jeśli się 
nie zatrzymają, muszą mur rozbić, by dotrzeć do bronionego 
przymierzem przyjaciela. Innego rozwiązania nie ma. Złamanie 
przymierza jest zawsze zdradą.

Bóg zawarł z nami przymierze miłości. Został mu wierny na-
wet wówczas, gdy ci, z którymi zawarł to przymierze, postanowili 
Go zabić. Swoją śmiercią uczynił dodatkowy mur obronny wokół 

Przymierze
nich, darząc ich jeszcze większą miłością. Nie cofnie tego przy-
mierza nigdy. Ono też będzie najboleśniejszym wyrzutem dla 
tych, którzy je złamali podnosząc rękę na Niego lub Jego Prawo.

Można obserwować, jak świat stopniowo i wytrwale nisz-
czy wszystkie naturalne mosty umożliwiające współczesnemu 
człowiekowi dotarcie do wielkich Bożych wartości. Tak niszczy 
chleb, lekceważony i poniewierany; tak niszczy wrażliwość na 
życie, zgadzając się na zabijanie nienarodzonych i robiąc teatral-
ne widowiska z wojny; tak podważa autorytet rodziców i wycho-
wawców. Przykłady można przytaczać w długim szeregu. W tym 
też programie zostało umieszczone fundamentalne dla historii 
zbawienia pojęcie przymierza Boga z ludźmi.

Skoro człowiek kończącego się dwudziestego wieku nie rozu-
mie wartości przymierza, które może mu w stu procentach gwa-
rantować bezpieczeństwo i pomoc drugiego człowieka na miarę 
jego możliwości, to nigdy nie zrozumie, co to znaczy, że Bóg daje 
mu taką stuprocentową gwarancję. Na tym bowiem polega przy-
mierze Boga z człowiekiem.

Syn Boga to przymierze przypieczętował swoją własną Krwią 
i oczekuje, że i ludze ze swej strony potrafią przypieczętować 
krwią swoją wierność zawartemu z Nim przymierzu. Gwarancja, 
jaką daje Bóg, jest tak zdumiewająca, że każdy, kto dostrzeże jej 
konsekwencje, staje zdumiony i wypełniony bojaźnią, chcąc Mu 
dochować wierności.

Okres Wielkiego Postu to ponowne odkrywanie realnych 
wymiarów przymierza, jakie Bóg zawarł z ludzkością i z każdym 
z nas indywidualnie. Dokonał tego na chrzcie świętym, wprowa-
dzając w tajemnicę swej śmierci i zmartwychwstania. Ponawia 
zaś je podając przy ołtarzu „Kielich Krwi nowego przymierza”.

Czas Wielkiego Postu to czas rekonstrukcji mostów, którymi 
można dotrzeć do Boga. Jednym z nich jest most przymierza, 
które mamy ponowić w liturgii Wielkiej Soboty odnawiając 
przymierze chrzcielne.

Ks. Edward Staniek
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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., 
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PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań 
(998)

Powiedział w kazaniu na środkowej nowennie do św. 
Józefa ks. Stanisław Pitek, podkreślając, że efektem 
tej przemiany jest plon, jaki możemy wydać. Poniżej 
druga część tego słowa, traktującego o modlitwie, któ-
rą w okresie Wielkiego Postu winniśmy podjąć szcze-
gólnie starannie, łącząc ją z postem i jałmużną. 

Modlitwa, moi drodzy, może być po-
gańska i może być chrześcijańska. Pogań-
ska oznacza się gadatliwością. Jej celem 
jest wymóc coś na Bogu. Człowiek wtedy 
staje się centrum, a Bóg jest nieco dalej. 
Bóg w takiej modlitwie staje się niejako 
zakładnikiem naszego „widzi mi się”. Ale 
przecież to nie tak ma być. Trzeba zmienić 
sposób swojego myślenia o Bogu, o sobie 
i o modlitwie. My, chrześcijanie modlimy 
się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus; 
modlimy się modlitwą Pańską: „Ojcze 
nasz...”. Przecież nikt nas nie nauczy mo-
dlić się lepiej! Najważniejsze jest zaś w tej 
modlitwie to, że ona nas przemienia. Mo-
dlitwa nie ma na celu tego, by coś od Boga 
„wycyganić”. Na tym „uniwersytecie” Je-
zusa Chrystusa konieczna jest przemiana: 
„Niech się dzieje nie tak, jak ja chcę, ale 
jak Ty chcesz, Panie Boże...”. 

Modlitwa nas przemienia 
Modlitwa ma na celu doprowadzić do zmiany nas samych i 

otwarcia naszych oczu i uszu. Wtedy wydamy plon – właśnie ten 
stokrotny, sześćdziesięciokrotny albo trzydziestokrotny. To jest 
bardzo istotne. Modlitwa nas przemienia. Zmienia nasze serca, 
nasze wnętrze, a efektem tej przemiany jest właśnie owoc, plon. 
Wiemy z Pisma świętego, że Słowo Boże jest niezawodne, że Sło-

wo Boże jest żywe i skuteczne. Tak żywe, 
tak skuteczne, tak przenikliwe, iż oddzie-
la szpik od kości. 

Moi drodzy, Bóg tu i teraz działa. Nie-
kiedy pytamy, dlaczego tak marny plon 
po 2000 lat chrześcijaństwa... Słowo jest 
skuteczne. Jeżeli owoców nie ma, to jest 
to problem człowieka. Bo człowiek ma 
być dla tego słowa, dla tego ziarna glebą 
żyzną, glebą idealną. Trzeba zatem, by 
człowiek uprawiał glebę swego serca. 

Bracie i siostro, pozwól, by Bóg cię 
przemieniał! Jak? Właśnie dzięki modli-
twie, dzięki temu, że możesz, że masz tę 
szansę powiedzieć – czy rano, czy wie-
czorem – po raz kolejny w swoim życiu tę 
najpiękniejszą modlitwę – „Ojcze nasz”. 
Mówmy tę modlitwę szczerze, odma-
wiajmy ją inteligentnie, ufając. Przecież 
- zgodnie ze słowami i Jego obietnicą Je-
zusa – jeżeli nie umiemy się modlić, Duch 
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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: 
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Święty nam w tym pomaga. 
W modlitwie Pańskiej, analizowanej dogłębnie, zastanawia-

jące jest jedno – że znajdujemy tu krótką wzmiankę dotyczącą 
rzeczy potrzebnych nam do życia, choćby chleba. Prosimy o ten 
chleb... Ale to jest marginalny przykład; reszta próśb, reszta mo-
dlitwy dotyczy czegoś ważniejszego – dotyczy ocalenia od śmier-
ci. Taka jest Boża ekonomia. 

Moi drodzy, tę garść refleksji o poście, jałmużnie i modlitwie 
jako sprawdzonych sposobach zmiany siebie, po to by usłyszeć 

Boga, by wydać plon, zakończę przypomnieniem, że my jesteśmy 
tu – na nowennie w Sanktuarium św. Józefa – by skorzystać z 
protekcji tego wielkiego Świętego i wyprosić łaskę przemiany na-
szych serc. Każdy z nas przybywa tu w konkretnej intencji; może 
ma ich kilka. Mamy zaufanie do tego milczącego, wiernego, so-
lidnego i niezawodnego Opiekuna Pana Jezusa. Przed obliczem 
świętego Józefa z papieskim pierścieniem prośmy dobrego Boga 
o łaskę przemiany, o łaskę, która jest nam na dzień dzisiejszy naj-
bardziej potrzebna.

Z życia parafii Tomice

Pierwszym sołectwem, w którym odbyło się zebranie 
sprawozdawczo - wyborcze były Tomice. 65 mieszkańców 
zebranych w Domu Strażaka wybrało na nową kadencję 
2011 - 2015 dotychczasowego sołtysa - STANISŁAWA 
KRĘCIOCHA. Był on jedynym zgłoszonym kandydatem i 
otrzymał 60 głosów „za” przy 5 głosach przeciwnych.

SOŁECTWO TOMICE Z DOTYCHCZASOWYM 
SOŁTYSEM W NOWEJ KADENCJI

RADA SOŁECKA WSI TOMICE
kadencja 2015 - 2019
1. GAJEWSKI Stanisław
2. KOWALCZYK Leszek
3. MROWIEC Marek

4. PALA Kinga
5. PUCHAŁA Stanisław
6. ŚWIETLIK Tadeusz
7. WIKTOR Jerzy
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

W poniedziałek 2 lutego, podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 
zgromadzili się szczególnie rodzice wraz z dziećmi klas III. Oni to 
mieli uroczyście poświęcone świece pierwszo-komunijne. W mo-

Poświęcenie świec dla klas III
dlitwie prosiliśmy o jak najlepsze przygotowanie tych dzieci do Sa-
kramentu Pokuty i pełnego uczestnictwa w Ofierze. Po Eucharystii 
odbyło się spotkanie katechetyczno organizacyjne dla rodziców.
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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)

Pragnienie szczęścia 
Tradycyjnie już, od wielu lat 

parafianie z Woźnik uczestniczą 
w środowej nowennie ku czci 
św. Józefa. Tak było i w tym 
roku. Przybyli na Karmel ze 
swoim ks. proboszcz Tomaszem 
Kaliszem, który przewodniczył 
Mszy św. i wygłosił Słowo 
Boże. W pierwszej części, któ-
rą zamieszczony poniżej mówi 
m.in. o poszukiwaniu przez 
człowieka prawdziwego szczę-
ścia. 

Czcząc świętego Józefa, pragniemy 
coś od niego zabrać dla siebie; pra-
gniemy czegoś się od niego nauczyć. 
Czego możemy się nauczyć od świę-
tego Józefa? 

Nazywamy go „mężem sprawie-
dliwości”. Jako potomek sławnego 
królewskiego rodu Dawida zaślubił 
Maryję. Kiedy zorientował się, że Ma-
ryja jest w stanie błogosławionym, nie 
chcąc Jej zniesławić, postanowił pota-
jemnie Ją oddalić. We śnie objawił mu 
się Anioł i powiedział: Nie obawiaj się, 
bo to, co poczęło się w Jej łonie, jest 
święte i możesz być spokojny – tak 
zrealizują się wszystkie plany Boże. 

Będziesz przybranym ojcem Jezusa, Boga – Człowieka. Będziesz przybranym ojcem Syna 
Bożego. Józef więc pozostał przy Maryi. Jan Dobraczyński napisał piękną powieść pt. „Cień 
Ojca”. Ta powieść jest poświęcona właśnie życiu świętego Józefa. Józef, mimo że był tylko 
przybranym ojcem Jezusa, to – jak się dowiadujemy (także i z Ewangelii, choć nie poświęca 
ona mu za dużo miejsca) – bardzo się troszczył o Niego. Troszczył się o Pana Jezusa jak praw-
dziwy ojciec, prowadząc zakład ciesielski, który był źródłem utrzymania Świętej Rodziny. 
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Kiedy Jezus podrósł na tyle, że mógł już pracować, z pewnością 
pomagał świętemu Józefowi w jego warsztacie i z pewnością był 
wielką podporą dla świętego Józefa. 

Czy święty Józef może być wzorem dla współczesnego czło-
wieka? XXI wiek nazywamy wiekiem cywilizacji, kultury, 
rozwoju techniki; wiekiem olbrzymich wynalazków. Człowiek 
geniuszem swojego umysłu wyrywa wiele tajemnic przyrodzie. 
Wysyła w przestrzeń kosmiczną wielostopniowe rakiety. Jego 
stopa dotknęła powierzchni księżyca. Pojazdy kosmiczne dotarły 
do Marsa; zdążają również do innych planet. Człowiek wreszcie 
tworzy wspaniałe dzieła: wytwarza coraz precyzyjniejsze maszy-
ny, konstruuje mózgi elektronowe, buduje wspaniale samochody 
i monumentalne budowle. Praca ludzka w wielu dziedzinach stała 
się o wiele, wiele lżejsza. Maszyny coraz częściej i w coraz liczniej-
szych dziedzinach zastępują ręce człowieka. Stale wzrastają także 

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)

Dzisiaj nie można już być chrześcijanami tylko na skutek tego, 
że żyjemy w społeczeństwie, które ma swoje chrześcijańskie ko-
rzenie. Także ci, którzy urodzili się w rodzinie chrześcijańskiej i 
otrzymali religijne wychowanie, każdego dnia muszą odnawiać 
swój wybór bycia chrześcijaninem, dawać Bogu pierwsze miejsce 
wobec pokus proponowanych nieustannie przez zsekularyzowa-
ną kulturę, wobec krytycznego osądu wielu współczesnych /ludzi/
. Próby, którym nowoczesne społeczeństwo poddaje chrześcijan, 
są istotnie liczne i dotykają życia osobistego i społecznego. Nie 
jest łatwo dokonywać wyboru i być wiernym chrześcijańskiemu 
małżeństwu, praktykować miłosierdzie w życiu codziennym, po-
zostawić miejsce na modlitwę i wewnętrzną ciszę; nie jest łatwo 
przeciwstawić się publicznie opcjom, które wielu uważa za oczy-
wiste, jak eutanazja w przypadku poważnych chorób czy selekcja 
embrionów w celu zapobiegania chorobom dziedzicznym. 

Pokusa, aby odłożyć na bok wiarę, jest zawsze obecna, a na-
wrócenie staje się odpowiedzią Bogu, która musi być wielokrotnie 
potwierdzana w życiu. Przykładem i inspiracją są wielkie nawró-
cenia, jak np. św. Pawła w drodze do Damaszku czy św. Augusty-
na, ale także w naszych czasach zagubienia sacrum łaska Boża 
działa i dokonuje cudów w życiu wielu ludzi. Pan niestrudzenie 
puka do drzwi człowieka w różnych kontekstach społecznych i 

Benedykt XVI

POKUSA
A NAWRÓCENIE

kulturowych, które wydają się pochłonięte przez sekularyzację, 
jak to miało miejsce w przypadku prawosławnego Rosjanina, 
Pawła Florenskiego. Po całkowicie agnostycznym wychowaniu, 
kiedy to odczuwał autentyczną wrogość wobec nauk religijnych 
udzielanych mu w szkole, uczony Florenski zawoła: „Nie, nie 
można żyć bez Boga”, i całkowicie zmieni swoje życie, zostając 
mnichem. Myślę również o postaci Etty Hillesum, młodej Ho-
lenderki pochodzenia żydowskiego, która ginie w Auschwitz. 
Początkowo jest daleko od Boga, odkrywa Go, patrząc głęboko w 
siebie, i pisze: „Jest we mnie bardzo głęboka studnia. A Bóg jest w 
tej studni. Czasami udaje mi się do Niego dotrzeć, ale częściej po-
krywają Go skała i piasek: Bóg jest więc tam pogrzebany. Trzeba, 
żebym Go ponownie odkopała”. W swoim rozproszonym i nie-
spokojnym życiu odkrywa Boga w pośród wielkiej tragedii XX 
wieku, holocaustu. Ta młoda dziewczyna, krucha i w niczym nie 
znajdująca satysfakcji, przemieniona przez wiarę staje się kobietą 

dobra kultury. Czy jednak to wszystko zadawala człowieka? Czy 
nie szuka ten człowiek, nie pragnie czegoś więcej? Czy osiągnął 
już szczęście? Czy jest tak do końca z tego życia zadowolony? 

Niestety nie. Wartości materialne nie mogą wypełnić całego 
ludzkiego życia. Nie mogą do końca zaspokoić tych człowie-
czych tęsknot i naszego wielkiego oczekiwania. Dlaczego tak 
jest? Oprócz tych dóbr materialnych człowiek oczekuje także 
wartości duchowych. Dobra duchowe są zgromadzone w Bożych 
magazynach. Nazwano je Ewangelią świętą, Dobrą nowiną. Są 
one przeróżne. Do nich możemy zaliczyć takie wartości jak do-
broć, miłość, szacunek do drugiego człowieka, sprawiedliwość, 
poszanowanie godności ludzkiej, odpowiedzialność za swoje 
postępowanie i za postępowanie innych, uczciwość, umiłowanie 
dobra, prawdy, piękna...

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)

Wizytacja kanoniczna w Zakrzowie, którą przepro-
wadzał ks. bp Grzegorz Ryś, rozpoczęła się w piątek 6 
II, a zakończyła w niedzielę 8 II. W sobotę wieczorem 
ks. biskup udzielił tutejszej młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Pierwsza relację z tego nabożeństwa 
zamieściliśmy w poprzednim numerze, poniżej konty-
nuujemy.

WIZYTACJA KANONICZNA
W ZAKRZOWIE (2) W poprzednim odcinku ks. biskup mówił o darach 

Dobrego Pasterza dla swoich owiec. Pierwszym da-
rem jest Jego słowo, Jego nauczanie. Ono kształtuje, 
umacnia przemienia, drugim darem dla owiec jest po-
karm, Dobry Pasterz karmi swoje owce czymś najbar-
dziej niezwykłym, bo Swoim Ciałem, Dobry Pasterz 
daje ci jeść, abyś mógł żyć na wieki. 

Jest jeszcze trzeci dar. To jest to, że pasterz gromadzi owce. 
Owce, które są rozproszone, pasterz zbiera do wspólnoty. Groma-

pełną miłości i wewnętrznego pokoju, zdolną powiedzieć: „Żyję 
nieustannie w wewnętrznej bliskości z Bogiem”. 

Zdolność, aby przeciwstawić się ideologicznym pochlebstwom 
jej czasów, aby wybrać poszukiwanie prawdy i otworzyć się na 
wiarę, pochodzi ze świadectwa innej kobiety naszych czasów, 
od Amerykanki Dorothy Day. W swojej autobiografii wyznaje 
otwarcie, że poddała się pokusie rozwiązywania wszystkiego 
przez politykę, idąc za marksizmem: „Chciałam iść razem z pro-
testującymi, pójść do więzienia, pisać, wpływać na innych i świa-
tu zostawić moje marzenie. Ile pychy i szukania samej siebie było 
w tym wszystkim”. Droga do wiary w środowisku tak zsekulary-
zowanym była czymś szczególnie trudnym, ale Łaska i tak dzia-
ła, jak sama to podkreśla: „Na pewno odczuwałam pragnienie 
chodzenia częściej do kościoła, aby przyklęknąć, aby modlić się z 
pochylona głową. Można by powiedzieć, że to był ślepy instynkt, 
gdyż nie byłam świadoma modlitwy, ale chodziłam, zanurzałam 
się w atmosferę modlitwy…”. Bóg ją prowadził ku świadomemu 
przylgnięciu do Kościoła, ku życiu poświęconemu wywłaszczo-
nym. W naszej epoce nie brakuje intensywnych nawróceń tych, 
którzy po uzyskaniu może powierzchownego chrześcijańskiego 

wychowania na lata oddalili się od wiary, aby potem na nowo 
odkryć Chrystusa i Jego Ewangelię. „Oto stoję u drzwi i kołaczę. 
Jeśli kto posłyszy mój głos – czytamy w Księdze Apokalipsy – i 
drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną”. Nasz wewnętrzny człowiek musi przygotować się, aby być 
odwiedzonym przez Boga i właśnie, dlatego nie może pozwolić, 
aby zawładnęły nim iluzje, aparycje i rzeczy materialne. W tym 
czasie Wielkiego Postu odnówmy nasze postanowienie krocze-
nia ku nawróceniu, pokonajmy skłonność zabiegania tylko o nas 
samych i zamiast tego uczyńmy miejsce dla Boga, patrząc Jego 
oczyma na naszą codzienność.  Alternatywa zamknięcia się w 
naszym egoizmie albo otwarcia się na miłość Boga i innych ludzi 
odpowiada – możemy tak powiedzieć – alternatywie przy kusze-
niu Jezusa: to znaczy alternatywie władzy ludzkiej albo miłości 
krzyża, odkupienia widzianego jedynie poprzez dobra material-
ne albo odkupienia, które jest powierzeniem się Bogu i oddaniem 
Jemu pierwszego miejsca w życiu. Nawrócenie nie jest zamknię-
ciem się w poszukiwaniu własnego sukcesu, prestiżu, pozycji, 
ale polega na tym, aby w małych rzeczach każdego dnia prawda, 
wiara w Boga i miłość stawały się czymś najważniejszym.
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dzi owce. To jest znów bardzo ważny dar. Może się wam czasem 
wydawać w życiu, że ze swoją wiarą, ze swoimi działaniami, ze 
swoimi wartościami jesteście w świecie sami. Nie wiem, na przy-
kład chcecie być pobożni, a świat dookoła na to gwiżdże; chcecie 
zachowywać czystość, a świat dookoła mówi: Co to jest?! Chcecie 
zachować trzeźwość, a świat dookoła mówi: Bzdura! I może się 
wam wydawać w życiu, że jesteście sami ze swoimi ideałami. A 
tymczasem wcale nie jesteście sami. Chrystus gromadzi swoich 
uczniów. Gromadzi ich i zbiera we wspólnotę. 

To są trzy dary, które Chrystus, Dobry Pasterz daje swoim 
owcom. I teraz chcę wam powiedzieć coś, co jest absolutnie naj-
ważniejsze i co decyduje o tym, czy będziecie w swojej wierze doj-
rzali, czy będziecie ciągle zachowywać się jak dzieciaki. Dojrzałe 
przeżywanie tej relacji z Chrystusem dobrym Pasterzem polega 
na tym, że te trzy dary - 1. Słowo, 2. pożywienie - sakrament, 
Eucharystia, 3. wspólnota - trzeba wziąć od Niego wszystkie. Bo 
one są ze sobą tak połączone, że jeśli naprawdę przyjmujesz cho-
ciaż jeden z nich, to przyjmujesz wszystkie trzy. A jeśli nie przyj-
mujesz jednego z nich, nie przyjmujesz żadnego. Dlatego, że jak 
słucham tego Słowa, to to Słowo mi mówi: Bierz i jedz! Bierz i pij! 
Słowo prowadzi mnie do tego Pokarmu. I jak nie jesz z tego Stołu, 
to znaczy, że Słowu stawiasz opór. Może go słuchasz, ale nie jesteś 
mu posłuszny. Jeśli słuchacz Słowa, to przyjmujesz ten pokarm. A 
jak przyjmujesz ten pokarm, to się zmieniają twoje relacje z ludź-
mi. Bo jak podchodzisz do tego stołu, żeby spożyć Eucharystię i 
podchodzi z tobą drugi, trzeci i czwarty, to nie może być tak, że to 
nie zmienia niczego między wami - to, że spożywacie z tego stołu 
i że spożywacie ciało i krew Syna Bożego. To nie może być tak, 
że będziecie dalej dla siebie, np. wilkami. I że będziecie dla siebie 

dalej nawzajem obcy. Albo, że będziecie mieć siebie nawzajem - 
za przeproszeniem - w nosie. 

Jeśli przyjmowanie Eucharystii nie tworzy z nas wspólnoty i 
jeśli nie zmienia nawzajem relacji między nami, to znaczy, że my 
ciągle nie umiemy przyjmować Eucharystii. Kiedyś słyszałem 
takiego księdza, który mówił o pewnej kobiecie, że „zjadła wia-
derko Panów Jezusów” i wszyscy się oburzyli, że używa takiego 
języka. Można zjeść wiaderko Panów Jezusów i to może nie mieć 
żadnego wpływu na to, jak się odnoszę do swojego brata, siostry, 
ojca, matki, sąsiada. Tylko wtedy pytanie: Po coś jadł? Po coś 
jadł... 

Bierzcie Chrystusa dobrego Pasterza na poważnie. Na po-
ważnie... - to znaczy: słuchajcie Jego Słowa, ale tak, żeby was 
prowadziło do jedzenia. A jak już będziecie z tego Stołu jeść, 
to musicie być między sobą lepsi niż dzisiaj. To są trzy dary od 
Niego. Bierzcie je wszystkie. Bo jak powiedziałem - jeśli któregoś 
z tych trzech darów nie chcecie brać, to w stosunku do pozosta-
łych dwóch tylko udajecie. Jak nie jesz z tego stołu, to udajesz, 
że słuchasz. Jak nie wchodzisz w rzeczywiste relacje z ludźmi, to 
udajesz, że spożywasz Eucharystię. 

Nie udawajcie. Bierzcie Chrystusa i Jego dary na poważnie. 
One z was uczynią niesamowitych ludzi. Znacznie lepszych niż 
tych, o których dzisiaj mówił proboszcz w takich superlaty-
wach, że tacy wspaniali, kochani, cudowni, prawie że bombowi. 
Dziewczyny, chłopaki, świętość jest przed wami, nie za wami. 
Dojrzałość przed wami. wielkość jest przed wami. I ona będzie 
zbudowana na tych darach, które dostajecie od Jezusa. Jak je 
tylko weźmiecie.
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

W dniu 6 lutego (piątek) odbyła się I tura I Gry 
Miejskiej – Wędrówka śladami przeszłości. W grze 
wzięło udział 6 drużyn czteroosobowych z klas I-III 
gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Za-
torze.

- Jest to I Gra Miejska i mamy nadzieję, że trwale wpisze się 
w przestrzeń kulturalną naszej Małej Ojczyzny – Zatora, tym 
bardziej, że planujemy druga turę z większą ilością punktów w 
czerwcu tego roku. – komentuje Małgorzata Bernowska, nauczy-
ciel ZSO Zator i opiekun naukowy gry miejskiej.

Gry miejskie to nowy sposób poznawania przestrzeni i historii 
miasta, gdzie staje się ono planszą do gry. W większości miast 
tworzenie gier miejskich jest (drogim) działaniem komercyjnych 
firm. Nasza gra powstała przy małym nakładzie środków finan-
sowych (ale przy ogromnej pracy – opiekuna naukowego oraz 
uczniów – 10 osób)

Ideą projektu było stworzenie gry miejskiej, gdzie miasto 
staje się planszą, a gracze badaczami jego geografii i historii. 
Uczniowie tworzyli: scenariusz i trasę gry, układali zagadki do 
poszczególnych stacji, pisali pisma do sponsorów oraz wcielili się 
w role agentów.

Gra ma na celu m.in.:
• Zwiększenie wiedzy uczniów-uczestników gry doty-

czącej własnego regionu, przekazanie w nowatorski i zabawowy 
sposób

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania współzależ-
ności między różnymi dziedzinami życia społecznego.

• Kształtowanie poczucia wspólnoty oraz istnienia i zna-
czenia Małej Ojczyzny w życiu człowieka.

I Gra Miejska w Zatorze
Wędrówka śladami przeszłości

Na trasie naszej gry znajdują się:
1. Urząd Miejski
2. Bank Spółdzielczy
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
4. Zamek Potockich
5. Kościół Parafialny
6. Restauracja Myśliwska
7. Wozownia
8. Tablica informacyjna na przystanku i okolice kiosku 

obok parkingu

W tych punktach toczyła się rywalizacja, uczniowie rozwiązy-
wali zagadki związane z historią miasta (puzzle, krzyżówki), roz-
szyfrowywali zdjęcia i daty, załatwiali sprawy w urzędzie, banku 
i restauracji. Podsumowanie Gry nastąpiło w siedzibie TMZZ.

- I tura Gry była realizacją projektu Rozegraj okolicę – Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i częścią większego 
projektu w ramach Kampanii Projekt z klasą wydawnictwa Nowa 
Era. Wydaje mi się, że jest to doskonały sposób promocji nie tyl-
ko naszej szkoły, ale również miasta. Dla potrzeb Gry stworzony 
został profil na Facebooku. – wyjaśnia Małgorzata Bernowska i 
dodaje: - II tura Gry przewidziana jest na kwiecień/maj z udzia-
łem szkół gminy. Jeśli będzie zainteresowanie – możemy ją prze-
prowadzić w czasie Dni Karpia. W planach (moich) jest wersja w 
formie e- książeczki.

Grupa projektowa w składzie: Magdalena Mitera, Karolina 
Bałys, Karolina Szarek, Julia Bartus, Natalia Rospond, Kamila 
Snopko, Wiktoria Piotrowska, Bartosz Bieniek, Hubert Strzała, 
Klaudia Goczał. Opiekun: Małgorzata Berkowska

www.zator24.pl
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

W Środę Popielcową, rozpoczyna się liturgiczny okres Wiel-
kiego Postu, czterdzieści dni, które przygotowują nas do cele-
bracji Świętej Paschy. Jest to czas szczególnego zaangażowania w 
naszą duchową drogę. Liczba 40 pojawia się wiele razy w Piśmie 
Świętym. W sposób szczególny odnosi się ona do czterdziestu lat, 
podczas których naród izraelski wędrował przez pustynię: był to 
długi czas formacji, aby stać się Ludem Bożym, a zarazem długi 
okres zawsze obecnej pokusy niewierności przymierzu z Bogiem.

Czterdzieści dni wędrował prorok Eliasz na górę Boga – Ho-
reb; także czterdzieści dni przebywał Jezus na pustyni, gdzie był 
kuszony przez diabła, zanim rozpoczął swoje życie publiczne. 
Chciałbym zatrzymać się właśnie na tym wydarzeniu z ziem-
skiego życia Syna Bożego, o którym są czytania z I Niedzieli W. 
Postu. Przede wszystkim pustynia, na którą oddala się Jezus, jest 
miejscem ciszy, ubóstwa, gdzie człowiek pozbawiony jest oparcia 
materialnego i staje wobec podstawowych pytań o istnienie; jest 
przynaglany, aby kierować się ku temu, co istotne i właśnie, dlate-
go jest mu łatwiej spotkać Boga.

 Jednak pustynia jest także miejscem śmierci, ponieważ tam, 
gdzie nie ma wody, nie ma także życia; jest ona również miejscem 
samotności, w której człowiek bardziej odczuwa pokusę. Jezus 
udaje się na pustynię i tam jest kuszony, aby opuścił drogę wska-
zaną Mu przez Boga Ojca i by poszedł drogami łatwiejszymi i 
światowymi. W ten sposób bierze On na siebie nasze pokusy, nie-
sie naszą nędzę, aby zwyciężyć złego i otworzyć przed nami drogę 
do Boga, drogę nawrócenia. Rozważanie pokus, jakim poddany 
był Jezus na pustyni, jest zaproszeniem każdego z nas do dania 

Benedykt XVI

Wielki post czasem szczególnego
zaangażowania odpowiedzi na podstawowe pytanie: „Co naprawdę liczy się w 

naszym życiu?”. W pierwszej pokusie diabeł proponuje Jezusowi 
przemianę kamienia w chleb, aby zaspokoić głód. Jezus odpo-
wiada, że owszem, człowiek żyje także chlebem, ale nie samym 
chlebem; nie zaspokajając głodu prawdy, głodu Boga, człowiek 
nie może się zbawić. W drugiej pokusie diabeł proponuje Je-
zusowi drogę potęgi: prowadzi Go w górę i chce Mu ofiarować 
panowanie nad światem; lecz nie taka jest Boża droga: Jezus wie 
dobrze, że to nie potęgi światowe zbawiają świat, lecz moc krzy-
ża, pokory i miłości.

 W trzeciej pokusie diabeł proponuje Jezusowi, aby rzucił się 
z narożnika Świątyni Jerozolimskiej, aby Bóg ocalił Go przez 
swoich aniołów, czyli aby uczynił coś sensacyjnego, wystawia-
jąc na próbę samego Boga. Jezus odpowiedział, że Bóg nie jest 
przedmiotem, któremu dyktuje się nasze warunki: jest Panem 
wszystkiego.

Jakie jest sedno trzech pokus, jakim poddany jest Jezus? Jest 
nim propozycja, aby wykorzystać Boga dla własnych interesów, 
dla własnej chwały i dla własnego sukcesu. W istocie chodzi o 
postawienie siebie na miejscu Boga, usuwając Go i sugerując, iż 
jest niepotrzebny. Każdy więc powinien zapytać siebie samego, 
jakie miejsce ma Bóg w moim życiu. Czy On jest Panem czy ja 
sam?

 Przezwyciężyć pokusę podporządkowania Boga sobie i 
swoim interesom lub umieszczenia Go z boku i nawrócić się na 
właściwy porządek priorytetów, aby dać Bogu pierwsze miejsce 
– jest to droga, którą musi przejść każdy chrześcijanin. „Na-
wracajcie się” – to zaproszenie, które wielokrotnie usłyszymy 
podczas Wielkiego Postu, oznacza naśladowanie Jezusa w taki 

sposób, aby Jego Ewan-
gelia była praktycznym 
przewodnikiem w życiu; 
oznacza pozwolić, aby 
Bóg nas nawracał, prze-
stać myśleć, że to my 
jesteśmy jedynymi bu-
downiczymi naszej egzy-
stencji; oznacza uznać, że 
jesteśmy stworzeniami, 
które zależą od Boga, od 
Jego miłości i jedynie 
„tracąc” nasze życie w 
Nim, możemy je zyskać. 
A to wymaga dokonywa-
nia naszych wyborów w 
świetle Słowa Bożego. 
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Co niesie tydzień (22 - 28 II 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

22 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu

W WODACH POTOPU ZBAWCZA
NADZIEJA WODY CHRZCIELNEJ

Pierwsze czytanie z niedzieli mówi o przymierzu Boga z 
Noem i z jego potomstwem , czyli z reprezentantami ludzko-
ści po potopie (Rdz 9,8-15). W tym przymierzu zawarta jest 
obietnica Boga, że więcej nie będzie karał ludzkości potopem. 
To przymierze z Bogiem nosi w sobie bardzo daleko idące 
konsekwencje. To jest nie tylko obietnica, że nie będzie poto-
pu. Kryje się w tym również obietnica, że Bóg zwycięży zło, 
które spowodowało przyjście potopu. I zwyciężył to zło przez 
Syna swojego Jezusa Chrystusa, bo posłał Go na świat. On 
jako sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, aby nas do 
Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany 
do życia duchem. 

Pisze dalej święty Piotr w swoim Liście (1 P 3,18-22), że 
Chrystus w tymże Duchu przyszedł nawet ogłosić zbawienie 
duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, 
gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a w arce zo-
stało tylko 8 dusz uratowanych. Uratowanych przez wodę. 
To sformułowanie ma dwa wymiary, bo z jednej strony woda 
stała się powodem śmierci tych nieposłusznych, a z drugiej 
stanowiła ocalenie dla Noego i jego rodziny przebywających 
w arce. Dla jednych woda stała się zgubą, dla drugich zbawie-
niem. To drugie - zbawienie symbolizuje wody chrztu. 

Jest tu jeszcze jeden aspekt, który dotyczy Ewangelii wg 
świętego Marka (Mk 1,12-15). Mowa jest tu o tym, że Duch 
wyprowadził Jezusa na pustynię; Święty Duch. Tam Jezus 
przebywał przez 40 dni kuszony przez szatana. Otóż, we 
wszystkich konfrontacjach człowieka z szatanem – od cza-
su raju, gdy szatan odniósł pierwsze zwycięstwo, poprzez 
bratobójstwo Kaina i wszystkie kolejne nieprawości, jakie 
czyniła ludzkość (za co została ukarana potopem) - człowiek 
nieustannie przegrywał z szatanem. Dlatego Chrystus jako 
człowiek pokonuje szatana. 

Ta walka z szatanem rozpoczęła się od narodzenia Jezusa 
(bo Herod chciał Go zabić), poprzez życie ukryte w Nazara-
cie, a na pustyni miała jak gdyby swój pierwszy finał. Była to 
potyczka bezpośrednia Syna Bożego z szatanem. Chrystus 
pokonał go jako człowiek, nie ulegając jego pokusom. Po tym 
zwycięstwie dopiero rozpoczął Chrystus głoszenie Ewangelii, 
mówiąc: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię.    

 
Chrystus pokonał szatana, nie ulegając jego pokusom

23 lutego – Poniedziałek 

BRAK MIŁOŚCI BĘDZIE SĘDZIĄ,
KTÓRY ROZDZIELI DOBRYCH OD ZŁYCH 
 
Czytania z poniedziałku mówią o wybraniu, o rozsądze-

niu. Ewangelia według świętego Mateusza (Mt 25,31-46) 
mówi o tym, że Chrystus będzie nas sądził z uczynków 
miłości. Gdy przyjdzie na sąd, zasiądzie na swoim tronie i 
rozdzieli jednych po prawej, a drugich po lewej stronie. W 
uzasadnieniu wyroku ci po prawicy usłyszą: Kiedy byłem 
głodny, daliście Mi jeść; kiedy byłem spragniony, daliście mi 
pić; kiedy byłem przybyszem, przyjęliście Mnie, kiedy byłem 
nagi, przyodzialiście Mnie... Ci zaś po lewicy tego wszystkiego 
w podobnych sytuacjach nie uczynili, co wyjaśnia Chrystus w 
jednym zdaniu: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z 
tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na 
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Znamienny jest tu również podział na lewicę i prawicę. 
Prądy lewicowe wyszydzają Ewangelię. Dlatego nazywają się 
lewicą, ponieważ chcą być po tej lewej stronie; nie wierzą w 
słowa Chrystusa i w sąd Boży. 

To wezwanie Chrystusa, aby stawić się na sąd z czystymi 
rękami jest zapowiedziane już w pierwszym czytaniu w Księ-
dze Kapłańskiej (Kpł 19,1-2.11-18), gdzie Pan przez Mojżesza 
powiedział: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Nie bę-
dziecie kraść, kłamać, oszukiwać jeden drugiego, przysięgać 
fałszywie na moje Imię, złorzeczyć. Będziecie się bać Pana 
Boga swego i sprawiedliwie sądzić bliźniego. Nie będziecie 
szerzyć oszczerstw między krewnymi, czyhać na życie bliź-
niego. Nie będziecie stronniczymi ani na korzyść ubogiego, 
ani na korzyść bogatego; będziecie sądzić sprawiedliwie. 

 
Bądźcie świętymi, a czyny wasze niech o tym świadczą

24 lutego - Wtorek

SŁOWO BOŻE UŻYŹNIA LUDZKIE SERCA
I WZNOSI JE DO NIEGO

Czytania z wtorku mówią o mocy Słowa Bożego i mocy 
modlitwy, która jest odpowiedzią na to Słowo. Mówi Bóg (Iz 
55,10-11): Ulewa i śnieg, które spadają z nieba, nie powrócą 
tam, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią i nie zapewnią 
urodzaju. -Tak samo Słowo Boże, które wychodzi z Jego ust, 
nie wróci bezowocnie, dopóki nie dokona tego, czego Bóg 
chciał. Oczywiście dokonuje się to w sercach tych, którzy są 
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otwarci na Jego słowo. A w sercach tych, którzy są zacięci i 
oporni, to Słowo zostaje odrzucone.

Ewangelia jest uszczegółowieniem modlitwy, jaka powinna 
z naszych serc płynąć do Boga. Ostrzega Chrystus, żeby nie 
być gadatliwym, bo Bóg i tak wszystko wie – o co będziemy 
prosić i czego nam potrzeba. Podał w tym celu wzór modlitwy, 
która jest dla nas podstawą dla wszystkich naszych modlitw. 
Jest to modlitwa: „Ojcze nasz”.   

 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Two-
je! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia 
się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przeba-
czamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy 
ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Szczególnie akcentuje Chrystus potrzebę przebaczenia. 
Jeśli będziemy przebaczać, wówczas również Bóg, Ojciec Nie-
bieski, nam przebaczy. Jeżeli nie przebaczymy ludziom - i On 
nam nie przebaczy. 

Modlitwa szczera nie z warg, lecz z serca pochodzi

25 lutego – Środa 

POKUTA PRZEJEDNYWA I ODNAWIA CZŁOWIEKA

Czytania ze środy mówią o grzechu przeciwko Duchowi 
Świętemu, o grzechu „niepokuty”. Ewangelia (Łk 11,29-32) cy-
tuje słowa Chrystusa o ludziach Mu współczesnych: To plemię 
jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie 
będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. A mieszkańcy Niniwy 
będą sądzić to pokolenie. 

Nawiązuje Chrystus do tego, że mieszkańcy Niniwy, choć 
grzeszni, nawrócili się jednak na wołanie Jonasza. Mówi o tym 
pierwsze czytanie (Jon 3,1-10). Kiedy posłał Bóg Jonasza do 
Niniwy, aby głosił im pokutę, przez trzy dni chodził po tym 
wielkim mieście, aż uwierzyli mu Niniwczycy: przyoblekli się 
w wory, siedzieli na popiele, przez trzy dni pościli – nie spoży-
wali wody ani pokarmów. I ulitował się Bóg nad nimi. 

A współcześni Chrystusowi mówili, że przez belzebuba wy-
rzuca złe duchy. Te słowa skierowane były przeciwko Duchowi 
Świętemu. Chrystus wypowiedział wówczas bardzo groźne 
słowa: Wszystkie grzechy będą ludziom odpuszczane, ale 
grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczone 
ani w tym, ani w przyszłym życiu. 

Nie mogą być odpuszczone, ponieważ człowiek, który nie 
chce się nawrócić i pokutować, nie może mieć odpuszczone. 
To jest właśnie grzech niepokuty.    

 Niepokuta zamyka człowiekowi bramę życia

26 lutego – Czwartek

BÓG ULEGA MODLITWIE PROŚBY,
BO JEST PRAWDZIWYM OJCEM

Czytania z czwartku mówią o wielkiej mocy obronnej, jaką 
jest dla nas modlitwa. Mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii 
(Mt 7,7-12): Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdzie-

cie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, 
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Daje 
też takie oto porównanie: o ile ojciec ziemski nie da kamienia 
dziecku które prosi go o rybę, tym bardziej pewne jest, że Oj-
ciec Niebieski da człowiekowi to, czego ten potrzebuje. 

Przykład mocy modlitwy znajdujemy w czytaniu z Księ-
gi Estery (Est 14, 1. 3-5. 12-14). W tej księdze opisana jest 
modlitwa Estery, kiedy istnienie narodu żydowskiego było 
zagrożone podczas niewoli perskiej. Za czasu władania króla 
perskiego Aswerusa, który oddalił swoją żonę z powodu jej 
nieposłuszeństwa, wybierano z całego państwa kandydatki na 
nową żonę. Wybrano w końcu Esterę, która bardzo się królo-
wi spodobała. Nie wiedział on, że jest Żydówką. Zdarzyło się 
również w tym czasie, że Haman, wywyższony przez króla 
Aswerusa ponad wszystkich książąt, zaprzysiągł zemstę Ży-
dom. Namówił króla, aby w jednym dniu (ustalono ten dzień 
na 14 dnia 12 miesiąca, miesiąca Adar) wszystkich Żydów w 
całym państwie zabić – także dzieci i kobiety.

Kiedy dowiedziała się o tym królowa Estera, początkowo 
przeraziła się, a potem zaczęła modlić do Boga o ratunek. 
Oświecona przez Ducha Świętego, umiejętnie postępując, 
wyjaśniła królowi podstęp i spisek mający na celu zgubę jej 
narodu. Tak uratowała Żydów od zguby.    

Drogi Opatrzności Bożej są przedziwne i skuteczne przez 
miłość

27 lutego – Piątek

WINA I NIEWINNOŚĆ JEST WYŁĄCZNYM
AKTUALNYM STANEM DUSZY

Czytania z tego dnia mówią o podstawach naszej winy i na-
szej niewinności. W pierwszym czytaniu prorok Ezechiel (Ez 
18,21-28) mówi w imieniu Boga, że jeżeli sprawiedliwy odstąpi 
od sprawiedliwości i zgrzeszy, podlega śmierci. Natomiast jeśli 
grzesznik nawrócił się i żyje sprawiedliwie, będzie żył. Chodzi 
oczywiście o śmierć i życie wieczne. 

Nie liczą się przeszłe czyny ani nie można rozsądzać o 
ewentualnych przyszłych, ale liczy się stan aktualny – teraź-
niejszość i to, jakim jesteś. To Żydom się nie podobało. Dlatego 
Pan Jezus w Ewangelii (Mt 5,20-26) powiedział do uczniów: 
Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych 
w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebie-
skiego. Dodał przykładowo, że jest przykazanie nie zabijaj, ale 
każdy, kto w sercu swoim gniewa się na swojego brata, podlega 
sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu: Głupi, podlega Wyso-
kiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze 
piekła ognistego.  

Dlatego też, przystępując do ołtarza, wpierw pojednaj się 
ze swoim bratem. I pogódź się ze swoim przeciwnikiem. Tak 
więc dobrych czynów nie odkładamy jak pieniędzy do banku, 
ale – o ile sa one prawdziwe – umacniają nas do następnych 
dobrych czynów. A jeżeli są nieprawdziwe, nie wytrzymają 
próby doświadczeń. 

 
Grzech który rodzi się w sercu staje się jego potępieniem
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28 lutego - Sobota 

NARÓD WYBRANY TO WIERNY I SZUKAJĄCY
NIEUSTANNIE BOGA

Czytania z soboty mówią o tym, jakimi cechami ma się wy-
różniać naród wybrany. W pierwszym czytaniu z Księgi Po-
wtórzonego Prawa (Pwt 26,16-19) jest o świętości ludu Bożego 
i Bóg rozkazuje wykonywać wszystkie prawa i nakazy, strzec 
ich z całego serca. Deklaruje, że będzie Bogiem dla ludu, o ile 
on będzie chodził Jego drogami i przestrzegał Jego nakazów 
oraz praw. Wówczas ten lud stanie się dla Niego ludem wybra-
nym i wywyższy go w sławie i wspaniałości ponad wszystkie 
narody. 

Pani Gospodyni: Księże wikariuszu, mówił ksiądz dzisiaj 
na kazaniu, że wyprowadził Duch Święty Jezusa na pustynię, 
aby pościł przez 40 dni. Co to znaczy, że Go wyprowadził?

Ksiądz Wikary: Trudno jest nam to przedstawić. Na pew-
no Duch Święty kierował Panem Jezusem i w tym sensie Go 
„wyprowadził”. Z pewnością było to kierownictwo wyższego 
rodzaju niż nasze, ludzkie natchnienia od Ducha Świętego. 

Ksiądz Proboszcz: Z pewnością tak właśnie było, bo prze-
cież nawet w Listach Pawłowych jest mowa o tym, że Duch 
Święty nieraz im mówił: idźcie tam, czyńcie to... Też trudno 
jest sprecyzować, co znaczy, że „powiedział”. 

Gosp.: Dobrze, ale tu było wspomniane o natchnieniach 
Ducha Świętego... Czym się różni natchnienie od pokusy? Jak 
można odróżnić natchnienie Ducha Świętego od szatańskiej 
pokusy? 

Rezydent.: Wiele jest takich znaków, które rozróżniają 
wewnętrzny głos Ducha Świętego od pokusy. Jedna z różnic 
polega na tym, że pokusa mówi do nas: króluj, a natchnienie 
mówi do nas: służ Bogu i człowiekowi. 

Gosp.: Ale po co było potrzebne Jezusowi przebywanie na 
pustyni przez 40 dni i to żeby Go kusił szatan? 

Wik.: Przecież przed rozpoczynającą się misją głoszenia 
Ewangelii musiał przejść jak gdyby „szkolenie”, rozeznać swo-
je człowieczeństwo. Musiał też doznać umocnienia...  

Prob.: Nie tylko; liczba 40 symbolizuje drogę oczyszczenia. 
Przecież Izraelici przez 40 lat wędrowali przez pustynię, aby 
w końcu wejść do Zziemi Obiecanej. To była przedłużona 
droga. Nie musieli tyle iść. Musieli się jednak przez ten czas 
oczyścić.  

Rez.: To nawet coś więcej. Przez 40 dni pada przecież 
deszcz w czasie potopu; ostrzeżenie dla Niniwy, które głosił 
Jonasz mówiło, że jeszcze 40 dni im zostało i miasto zostanie 
zniszczone. 40 dni to wymiar czasu i jakby ostatniej szansy 
danej przed zagładą... 

Gosp.: Bardzo ładnie księża mówią, ale dlaczego pan Jezus 
musiał to przechodzić? Przecież był inny od całej reszty ludz-
kości i nie był wcale grzesznikiem.  

Z kolei w Ewangelii (Mt 5,43-48) Chrystus mówi o dosko-
nałości; byśmy byli doskonali, jak doskonały jest Ojciec nasz 
Niebieski. Ta doskonałość odznacza się tym, że masz miłować 
nie tylko bliźniego, ale i nieprzyjaciół. W ten sposób staniesz 
się synem Ojca naszego. Bo On sprawia, że słońce wschodzi 
nad złymi i dobrymi; deszcz spuszcza na sprawiedliwych i nie-
sprawiedliwych. I miłować przyjaciół nie jest niczym nadzwy-
czajnym - nie ma za to żadnej nagrody, bo wszyscy to czynią. 
Natomiast miłować nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy 
nas prześladują, jest znakiem doskonałości; upodobnieniem 
się do doskonałości Ojca Niebieskiego  

Nasza doskonałość to naśladowanie Ojca, jakiego ukazuje 
nam Syn

Rozmowa przy stole na plebanii
Wik.: Oczywiście że nie był, ale chciał się zjednoczyć z 

ludzkim losem, jak gdyby wziąć czynny udział w tej tajemnicy 
oczyszczenia człowieka, dania mu nowej szansy, nowego spo-
sobu istnienia...  

Prob.: Tak rzeczywiście było; nawet pokusy, których 
doświadczał Jezus były podobnego rodzaju do tych, jakich 
doświadczali Izraelici podczas marszu przez pustynię. Pamię-
tamy, że domagali się przecież od Pana Boga mięsa na pustyni 
i otrzymali przepiórki; pod Synajem, oczekując na Mojżesza, 
zniecierpliwieni ulali sobie ze złota cielca i jemu oddawali po-
kłon. Na podobne pokusy Jezus odpowiedział, że „nie samym 
chlebem żyje człowiek” oraz: „Panu Bogu tylko będziesz od-
dawać pokłon i Jemu służyć będziesz”. 

Rez.: Pokonał również trzecią pokusę – aby skoczyć z wieży. 
Odpowiedział na nią: „Nie będziesz wystawiał Pana Boga swe-
go na próbę”. A przecież o Izraelitach Bóg wiele razy mówi, ze 
wystawiali Go na próbę; doświadczali Go i kusili swoją pychą, 
choć widzieli Jego dzieła. I tutaj właśnie najwyraźniej widać 
różnicę pomiędzy pokusą a natchnieniem. Szatan podsuwał 
Panu Jezusowi pokusy: Głodny jesteś? Powiedz, żeby kamie-
nie stały się chlebem... Pokłonisz mi się, a otrzymasz władzę 
nad światem. Udowodnij, że jesteś Synem Bożym i skocz... Te 
pokusy Jezus w mocy Ducha Świętego odpierał natchnionymi 
słowami, ze żyjemy nie tylko chlebem, ale i Słowem Bożym, 
że tylko Bogu należy się kłaniać i że nadzwyczajne działania 
Boże nie mogą być na pokaz.

Wik.: Właśnie. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii faryze-
uszom, którzy domagali się od Niego znaku, odpowiedział: 
Żaden znak nie będzie dany temu plemieniu... tylko znak 
Jonasza proroka... Chodziło o to, że jak Jonasz przez 3 dni był 
we wnętrznościach ryby, tak 3 dni Jezus będzie we wnętrzno-
ściach ziemi zanim zmartwychwstanie. 

Ks. H. Młynarczyk  


