
1 lutego 20152  31 lutego 2015

70. Rocznica wyzwolenia Auschwitz..............................................4
Rubryka dla dzieci.................................................................................6

PAPIESKIE WADOWICE:
Spotkanie rocznikowe w domu księży chorych .....................................................8
Ostatnie pożegnanie śp. Zdzisława Nizio ...............................................................10
Troska o Jezusa ..................................................................................................................15
Ofi ara i cierpienie..............................................................................................................16
BACHOWICE: Plac zabaw ...............................................................................................18
BARWAŁD DOLNY: Siatkarskie rozgrywki................................................................18
BARWAŁD GÓRNY: Klucze do mieszkania ...............................................................19
BRZEŹNICA: Koncert orkiestr .......................................................................................20
BUDZÓW: Przegląd grup kolędniczych....................................................................21
CHOCZNIA: Pogrzeb śp. Marii Krzysztoń (2)/Opłatek seniorów/
Mistrzostwa Polski SL w halowej PN ........................................................................ 22
FRYDRYCHOWICE:  Całkowicie oddani służbie braciom ...................................26
GŁOGOCZÓW: Hej kolęda .............................................................................................27
IZDEBNIK Z Kolędą w DPS..............................................................................................28
JAROSZOWICE: Sztuka przebaczenia........................................................................29
KALWARIA Z: Spotkanie opłatkowe...........................................................................30
KLECZA: Odpust ku czci św. Pallottiego ..................................................................31
KRZESZÓW: Ostatnie pożegnanie śp. Feliksa Filipiaka (3) ................................33
LANCKORONA: Dobra nowina.................................................................................... 34
LEŃCZE: Pierwsza pomoc..............................................................................................35
ŁĄCZANY: Jasełka .............................................................................................................36
ŁĘKAWICA: Św. Agata......................................................................................................37
MARCYPORĘBA: Śpiewajmy i grajmy mu ................................................................38
MUCHARZ: Misyjne kolędowanie...............................................................................39
PALCZA: O jedności chrześcijan................................................................................. 40
PASZKÓWKA: Dzień babci i dziadka..........................................................................42
PONIKIEW: Kolędnicy misyjni...................................................................................... 44
PRZYTKOWICE: Dzień babci i dziadka ......................................................................45
RADOCZA: Tatrzańskimi śladami............................................................................... 46
RUDNIK: Spotkanie opłatkowe................................................................................... 48
RYCZÓW:  Przegląd kolęd ..............................................................................................49
SKAWINKI: Dzień babci i dziadka................................................................................50
SPYTKOWICE: Koncert kolęd ........................................................................................51
STANISŁAW DOLNY:  Dzień babci i dziadka............................................................52
STANISŁAW GÓRNY: Opłatek w szkole katolickiej ...............................................53
STRYSZÓW: Kolęda pastorałka ................................................................................... 54
ŚWINNA PORĘBA: Naśladują Chrystusa ...................................................................55
TARNAWA D/TŁUCZAŃ: Duszpasterska szansa.....................................................57
TOMICE: Sukcesy w przeglądzie kolęd .....................................................................59
WITANOWICE: Zebranie strażackie ........................................................................... 60
WOŹNIKI: Wolni aby kochać .........................................................................................62
WYSOKA: Nowenna do św. Józefa .............................................................................63
ZAKRZÓW: Św. Błażej ......................................................................................................65
ZATOR: Od 10 lat .............................................................................................................. 66
ZEBRZYDOWICE: Jasełka................................................................................................67

CO NIESIE TYDZIEŃ.......................................................................................................... 68
Przy stole na plebanii ......................................................................................................70

Prosimy pisać na adresy mailowe:
 carolus@list.pl
radocza@op.pl 

carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl 

nr 5/2015
/693

1 lutego 2015 4. Niedziela Zwykła

INFORMATOR NIEDZIELNY AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ REJONU VI - 
(SKŁAD GAZETEK PARAFIALNYCH)

Redaktor naczelny: ks. Henryk Młynarczyk, Radocza ul. Jagielońska 2, 34-100 Wadowice, 
tel (33) 8732801 | tel kom. 606 556 680

współredagują: Krystyna Słaboń (tel. 33 8720312), Józef Łasak (tel. 606350566) oraz księża i świeccy poszczególnych parafii

PIERWSZE CZYTANIE   Pwt 18, 15-20
Mojżesz tak przemówił do ludu:
«Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobne-
go do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga 
swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham 
głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, 
abym nie umarł”».
I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród 
ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im 
mówił wszystko, co rozkażę.
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w 
moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który 
prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkaza-
łem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść 
śmierć».

DRUGIE CZYTANIE   1 Kor 7, 32-35 
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przy-
podobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o 
sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 
Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy 
Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za 
mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; 
po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

EWANGELIA   Mk 1, 21-28
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. 
Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma wła-
dzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 
Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przy-
szedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch 
nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? 
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i 
są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej.
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W tegorocznych obchodach 70. rocznicy wyzwolenia obo-
zu Auschwitz-Birkenau wzięło udział około 300 byłych więź-
niów obozu. Do Oświęcimia przybyli także przedstawiciele 
ponad 49 krajów. byli wśród nich reprezentanci kilku euro-
pejskich monarchii, prezydenci i premierzy, a także duchowni 
różnych wyznań oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Ze względu na znaczenie miejsca i wagę symbolu, jakim 
dla całego świata jest były obóz Auschwitz-Birkenau, Zgroma-
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 2005 r. 
ustanowiło dzień 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu 
– Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

Po raz pierwszy rocznicowa ceremonia, upamiętniająca 
ofi ary, odbyła się przy tzw. Bramie Śmierci – bramie głównej 
prowadzącej do byłego obozu Birkenau.

Przed południem w Centrum Dialogu i Modlitwy kard. 
Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. w intencji pokoju. 
Wśród duchownych koncelebrujących tę liturgię byli obecni m.in. 
nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i biskup bielsko-ży-
wiecki Roman Pindel. W modlitwie wzięli także udział m.in. byli 
więźniowie Auschwitz-Birkenau.

 
Homilia o pokój

kard. Stanisław Dziwisz 
 
Drodzy Bracia i Siostry,
Dzisiejsza liturgia jest sprawowana w szczególnych okoliczno-

ściach. Stajemy bowiem przy ołtarzu w obliczu i niejako u progu 
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i miejsca masowej 
zagłady Auschwitz-Birkenau. Stajemy ze świadkami, z tymi nie-
licznymi, którzy przeżyli obóz i są jeszcze wśród nas. Jesteśmy 
im głęboko wdzięczni, że chcieli przybyć i że chcą swe spotkanie 
z tamtą przeszłością zacząć tu w Centrum Dialogu i Modlitwy 
od modlitwy. Nie jest to decyzja prosta, nie dla wszystkich jest 
oczywista.

Tym bardziej chcemy objąć modlitwą i serdeczną pamięcią 
nie tylko was, tu obecnych, ale także tych wszystkich, których – z 
różnych przyczyn – tutaj nie ma. Polecamy każdą i każdego, kto 
przeszedł przez ten obóz. Obejmujemy naszą pamięcią i modli-
twą przede wszystkim tych, którzy tu ponieśli śmierć. Polecamy 
ich Temu, który może i chce, jak wierzymy, otrzeć z naszych oczu 
wszelką łzę, gdy do Niego przychodzimy przez bramę śmierci z 
wielkiego ucisku.

Nazwa Auschwitz, czy Auschwitz-Birkenau wryła się w 
świadomość kilku już pokoleń jako symbol nagromadzenia zła, 
brutalnej przemocy, pogardy wobec ludzi, przede wszystkim Ży-
dów, ale także Polaków i wszystkich innych uznanych za wrogów 

III Rzeszy. Zatrważa przy tym fakt, że to miasto śmierci zostało 
zaplanowane, zorganizowane, wykonane przy użyciu tych moż-
liwości, z których człowiek współczesny jest szczególnie dumny: 
nauki, techniki, inżynierii, planowania, sprawnej organizacji.

W obliczu obozu śmierci, prawdziwie diabelskiego skumulo-
wania myśli, środków, pracy w dziele zniszczenia nieuchronnie 
cisną się pytania, o to jak to było możliwe, dlaczego doszło do 
skutku. Ostateczne pytanie o swoje nieszczęście człowiek spon-
tanicznie kieruje ku Bogu, od którego spodziewa się ocalenia, 
wybawienia w chwilach zagrożenia. Nie dziwi więc, że tu szcze-
gólnie ciąży w atmosferze pytanie „Co na to Bóg? Gdzie był, gdy 
się to działo?”. Można zrozumieć rodzące się w sercach podejrze-
nie: „Może los człowieka jest Mu obojętny?”, „Może Go nie ma 
wcale?”.

Jeśli spotkaliśmy się tu przed pójściem na ceremonię upa-
miętnienia ofi ar, by słuchać Słowa Bożego i spotkać Chrystusa w 

Kard. Dziwisz: dobrze, że jesteśmy 
tu razem, aby prosić Boga o dar pokoju



1 lutego 20154  51 lutego 2015

akcie Jego ofi arnej miłości, to dlatego, że nie chcemy się poddać 
zwątpieniu i wierzymy, mimo wszystko, Bogu i Jego miłości. 
Wierzymy, że to jest miejsce i droga do odnalezienia wyjścia dla 
nas i dla przyszłych pokoleń ze wszystkich rodzajów piekła, jakie 
ludzie tworzą sobie na ziemi.

Słowo Boże przypomina bowiem odpowiedzialność człowie-
ka, od której nie wolno mu się uchylać: Bóg śledzi postępowanie 
człowieka, jest przy nim wtedy, gdy on oddala się od swego Stwór-
cy, pogrąża w złu. Według słów proroka Bóg nie uchyla się od 
swojej odpowiedzialności w świecie naznaczonym grzechem: „to 
Ja się ukryłem”, „to Ja cios zadałem”. Pragnie przywieść człowieka 
do opamiętania także przez bolesne ukazanie mu konsekwencji 
jego decyzji i działań. Bóg nie jest jednak nieczuły i boleje nad 
postępowaniem ludzi. W prorockim przesłaniu Bóg skarży się 
na swój lud: „on jednak szedł zbuntowany drogą swego serca”. 
A przecież Bóg powierzył człowiekowi rządy nad światem, dając 
mu wskazówki, jak ma nim kierować zgodnie z Jego zamysłem. 
Człowiek jednak w swej chciwości, pysze i samowoli nie słucha i 
– obiecując szczęście, tworzy piekło – najpierw dla tych, których 
uważa za zawadę na swej drodze, ale potem, w konsekwencji 
– także dla tych, którym obiecywał raj na ziemi i dla siebie sa-
mego. Bóg tego nie pochwala, jest oburzony, mówimy obrazowo: 
„zagniewany”.

 Ale słowa Boże o Jego oburzeniu, o Jego gniewie, nie są nigdy 
Jego ostatnim słowem: „Bo nie będę wiecznie prowadził sporu 
ani zawsze nie będę rozgniewany; inaczej ustałyby niknąc sprzed 
mego oblicza tchnienie i istoty żyjące, którem Ja uczynił” – sły-
szeliśmy przed chwilą.

Ostatnie słowo Boga to słowo o pokoju: „Pokój! Pokój dalekim 
i bliskim! - mówi Pan - Ja go uleczę”. Pokój jest darem Boga, o 
który trzeba prosić Jego samego – dlatego tu się dziś gromadzimy 
na modlitwie, zanim zrobimy następny krok.

Ale trzeba zrobić ten następny krok – zmierzyć się z prze-
szłością, ze świadectwem i historią tego, co się stało. Trzeba, 
ożywiając pamięć o tym, czego odwrócić już nie możemy, szukać 
płynącego stąd przesłania na dziś i na przyszłość.

Trzeba zapytać o naszą część odpowiedzialności, z której Pan 
Bóg nigdy nie rezygnuje, tylko ją przyjmuje i pomnaża: „jestem z 
człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokor-
nych i tchnąć życie w serca skruszone”. Jezus dopowiada, budząc 
w nas ufność mimo świadomości, jak jesteśmy słabi i zawodni: 
„jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Oj-
ciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego 
przebywać”. „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Wtedy gdy zejdą się ze sobą wołanie o pokój i zaangażowanie 
w sprawę pokoju, pokój przychodzi do serc budowniczych pokoju 

najpierw, a przez nich i do innych serc – pełnych niepokoju: „Po-
kój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”

Dobrze, że jesteśmy tu razem, aby prosić Boga o dar pokoju. 
Dobrze, że możemy w tym Dniu Pamięci, spotkać się, by najpierw 
zwrócić się ku Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, u którego 
jest źródło pokoju. Dobrze, że chcemy uczyć się, w szkole Tego, 
który posyła nam Ducha Pocieszyciela, aby nam przypomniał 
słowa Jezusa i uczył wprowadzać w czyn to, co przyczynia się do 
umacniania nadziei na trwały pokój w czasach tylu niepokojów.

Cieszę się, że podejmuje się wiele inicjatyw dla poszerzania 
dróg do pokoju. Ważne wydają mi się w tej chwili zwłaszcza te 
kroki, które wychowują nowe pokolenia w pamięci o tragicznej 
przeszłości i w duchu odpowiedzialnego budowania przyszłości 
braterstwa, wzajemnego szacunku i współdziałania. Wielką wagę 
mają niewątpliwie same obchody, w których istotną część stanowi 
wysłuchanie Was – świadków tamtych strasznych dni i upamięt-
nienie tych, których krzyk zamilkł, brutalnie zduszony przed 
70 laty. Póki jesteście między nami, trzeba wzmocnić wasz głos 
przestrogi. Trzeba dać światu go usłyszeć. Nadchodzi bowiem w 
sposób nieuchronny czas, w którym pamięć będą przekazywać 
już tylko ocalałe dokumenty, książki, fi lmy, nagrane wywiady. 
Wiele zależy w tej chwili od tego, na ile przekonamy nadchodzące 
pokolenia o potrzebie wyciągnięcia wniosków ważnych dla nich i 
dla świata, który oni będą kształtować.

Chcę tu wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy włączają się 
w te działania. Najpierw jest to jedno z zadań Miejsca Pamięci i 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, które wytrwale i kompetentnie od 
lat realizuje je przez swe Centrum Edukacji. Ale jest wiele innych 
inicjatyw. Nie sposób wyliczyć wszystkich.

W ostatnim czasie (18 stycznia) z Gliwic do Oświęcimia prze-
szedł Marsz Życia niejako „pod prąd” marszu śmierci ewakuowa-
nych w strasznych warunkach więźniów sprzed siedemdziesięciu 
lat. Udział w nim wzięli obywatele Niemiec, Polski i Izraela, pra-
gnący w ten sposób oddać hołd ofi arom.

Jak widać, są znaki nadziei. Niech budzą w nas ufność, że wo-
łanie naszego pokolenia, waszego pokolenia tak bardzo doświad-
czonego nie pójdzie w zapomnienie, że zrodzi owoce nawrócenia 
ku Bożym drogom sprawiedliwości, braterstwa, pokoju. Niech 
nasza modlitwa złączona z ofi arą Jezusa Chrystusa ogarnia te i 
inne inicjatywy zmierzające ku pokojowi, by były owocne i prze-
mieniały serca. Módlmy się też za nas samych i jedni za drugich, 
abyśmy umieli naszym trwaniem przy Bogu dać świadectwo o 
Królu Pokoju, który ma ostatnie słowo – słowo miłosierdzia i 
miłości.

 
„Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - mówi Pan - Ja uleczę!”. 

Niech się tak stanie. Amen.  
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Rubryka dla dzieci

W dniu Ofi arowania 
powiedział Syme-
on do Maryi: „Oto 
Ten przeznaczony 

jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu - i na ZNAK, któremu 
sprzeciwiać się będą”... I wkrótce się 
zaczęło: ukamieno wany Szczepan, 
ukrzyżowany Piotr, ścięty mieczem 
Paweł; polała się krew na rzym skich 
arenach, nawet dalej, na przykład:

W roku 112 po Chr. z rzymskiej 
Bitynii nad Morzem Czarnym został 
wysłany do stolicy imperium list, 
który trwale zapisał się w dziejach 
chrześcijaństwa. Jego auto rem był 
wielkorządca prowincji Pliniusz zwa-
ny Młodszym, a adresatem cesarz 
Tra-jan. Bezpośrednim powodem 
zredagowa nia listu były wątpliwości 
rzymskiej admi nistracji, zarządzają-
cej rubieżami cesarst wa, co do sposo-
bów traktowania tych, „których lud 
nazwał chrześcijanami” -jak czyta-
my. Skala zjawiska przerastała możli-
wości oceny i decyzji Pliniusza. Jest w 
Bi tynii - pisze - coraz więcej ludzi, a 
liczba ich rośnie od kilkudziesięciu 
lat, którzy „w oznaczonym dniu, przed świtem, mieli zwyczaj zbierać się i śpiewać wspólnie pie śni do Chrystusa jakoby Boga (Christo 
qu asi Deo)”. Co robić’ - pyta Pliniusz.

Odpowiedź Trajana: zwalczać...
A w ostatnich 50 latach w Polsce: uwię zienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyrzucenie religii ze szkół, programowa ateizacja 

wszystkich bez wyjątku, bo... wiara ma być sprawą prywatną, ograniczo ną do czterech ścian mieszkania i zakry stii. Procesy polityczne 
wytaczane ducho wnym, brak zgody na budowę kościołów, zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki... To za czasów komunizmu.

A w wolnej Polsce?
Precz z wartościami chrześcijańskimi, przeszkadza Konkordat, po co religia w szkołach, napady słowne i czynne na du chownych, 

profanacja świątyń - i znowu: religia powinna być sprawą wyłącznie osobistą. Czyli powtórka z niechlubnej historii.
Czy JEZUS - ZNAK SPRZECIWU jest nam dany na upadek czy powstanie?
Po której stronie jest moje miejsce?

Gertruda Spalding

ZNAK SPRZECIWU
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1. W którym dniu i w jakim 
mieœcie Jezus naucza³ w 

synagodze? 

2. Kto by³ obecny w tym 
czasie w synagodze? 

3. Jakiego cudu 
dokona³ tam Pan 

Jezus? 

Pan Jezus jest moim 
światłem

Na Gromniczną

Szła Gromniczna ze świecą 
i mówiła do siebie 
nie chcą światła mojego 
tylko gwiazdki co w niebie

A nie wiedzą ubodzy 
że niebiańskie złotości
dla tych co chcą iść zawsze 
w świetle mojej miłości

Leokadia Baran

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

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

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

W poniedziałek 26 I br. w Domu Księży Chorych 
w Swoszowicach miało miejsce doroczne spotkanie 
rocznikowe księży wyświęconych w roku 1975, ob-
chodzących 40 rocznicę święceń kapłańskich. Powo-
dem wyboru tego miejsca było to, że trzech kolegów 
rocznikowych jest pensjonariuszami tego domu. Mszy 
św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jan Zając. 
Poniżej zamieszczamy jego słowo 

Wprowadzenie ks. biskupa:
Oto jesteśmy na początku Eucharystii. Uwielbiamy Pana 

Boga, Ojca Przedwiecznego za Słowo, które stało się Ciałem i 
zamieszkało między nami. Jeszcze śpiewamy kolędy i dobrze 
czynimy, bo to nas podprowadza do serdecznego podejścia do 
Chrystusa – Najwyższego Kapłana. Bo do Niego idziemy z na-
szym kapłaństwem, którego nam udzielił. 

Dziękując za 40 lat posługi kapłańskiej, będziemy prosić o to, 
ażeby Jezus Chrystus dalej prowadził, posyłał Ducha Świętego, 
abyście, bracia drodzy, mogli wypełniać jak najowocniej to swoje 

SPOTKANIE ROCZNIKOWE
W DOMU KSIĘŻY CHORYCH
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powołanie, które jest i radością w naszym kapłańskim życiu, ale 
jest i wielkim zobowiązaniem. Dlatego przyłączam się do wa-
szych modlitw dziękczynnych, ale również proszę o wznowienie 
charyzmatu kapłańskiego,  o czym dzisiaj będziemy słyszeć w 
pierwszym czytaniu, gdy Jezus Chrystus na nowo umocni nas na 
tej drodze, na którą nas wezwał i powołał.

Wszystkich obecnych proszę, abyśmy wspierali tych naszych 
kapłanów  w tej gorliwej modlitwie, wypraszając również nowe 
powołania kapłańskie i zakonne. Razem z nami łączą się również 
i kapłani, chorzy, emeryci, którzy tutaj, w tym domu przeżywają 
właśnie swoje kapłaństwo. A teraz prośmy, aby Pan przebaczył 
nam nasze grzechy, zaniedbania, niewierności; byśmy z czystym 
sercem mogli przyjąć Słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę...                

Kazanie okolicznościowe
Drodzy Bracia Kapłani;
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! 

Najpierw stańmy w obecności Chrystusa Pana wobec Słowa, 
które stało się Ciałem i zamieszkało między nami i przyjmijmy 
jeszcze raz Dobrą Nowinę, która dzisiaj nie tylko dotarła do 
naszych uszu, ale ufamy, że również dociera do naszych serc. Ka-
płańskich serc. Bo oto Jezus dzisiaj na nowo nas wzywa, abyśmy 
wypełniali wielkie powołanie. Powołanie uczniów Chrystusa 
Pana, powołanie Jego apostołów. 

Tak często słyszymy tę Ewangelię... Ale czy zwróciliśmy 
uwagę na to, że gdy Jezus powołał tych 72, nie ma przy nich ani 
jednego imienia, nie ma danych o ich powołaniu, pochodzeniu, 
o ich przygotowaniu, o ich wykształceniu? Znacznie ważniejsze 

są bowiem słowa, które Jezus do nich mówi. Dane 
osobiste wcale nie są najistotniejsze; najistotniejsze 
jest to, że Jezus zwraca się serdecznie do każdego, 
kto został wezwany. Tam są słowa mówiące o powo-
łaniu, o posłaniu. Jest mowa o wielkim żniwie, na 
jakie są posyłani robotnicy.          

Mówi Pan Jezus do tych niejako „bezimien-
nych” o drodze, na którą mają wejść, o głoszeniu 
Ewangelii, którą mają nieść na krańce świata. Mówi 
również Jezus o tym, jak mają się zachowywać, gdy 
będą przychodzić do drugiego człowieka. Nie będą 
czekać, aż kto do nich przyjdzie, ale mają iść szu-
kać, ażeby wypełniło się to wielkie posłannictwo, że 
Dobra Nowina doprowadza drugiego człowieka na 
spotkanie z człowiekiem nie tylko tutaj na ziemi, ale 
w królestwie Bożym. 

Dlatego my tutaj również stajemy przed Panem 
Jezusem i przyjmujemy na nowo to wezwanie. Nie-
jako przyjmujemy na nowo powołanie: Pójdź za 
Mną. Przyjmujemy to Jego posłanie: Idźcie! Idźcie 
na cały świat i głoście Ewangelię! I patrzcie na dro-
gę, którą idziecie, ale zawsze miejcie na uwadze, 
że to nie chodzi tylko o to, ażeby wypełnić misję, 
ażeby niejako zapisać siew  historii zbawienia, ale 
żeby nieść tę dobrą nowinę, że Jezus kocha każdego 
człowieka, że ogarnia tą swoją miłością miłosierną 
wszystkich ludzi. I my jesteśmy tymi, którzy wypeł-
niają to zadanie. 

Na nowo dzisiaj mamy tę wielką okazję, ażeby 
odczytać tę Ewangelię i ażeby niejako na nowo 
wzbudzić w sobie tę gorliwość, która była na po-
czątku naszego życia kapłańskiego. To nie oznacza, 

że wtedy tylko byliśmy gorliwymi, ale wiemy, że czyniliśmy to z 
jakąś wielką gorliwością, z entuzjazmem młodzieńczym. I wła-
śnie dzisiaj potrzeba, aby ten entuzjazm i ta gorliwość na nowo 
w nas ożyły. 

Dlatego dzisiaj otrzymujemy również i to przesłanie, które 
przekazywał Paweł Apostoł swojemu uczniowi, gdy mówił mu 
o tym, ażeby rozpalił na nowo charyzmat kapłaństwa, głosiciela 
Ewangelii i ażeby czynił to również gorliwie i odważnie. By się 
nie wstydził dawać świadectwa o Mistrzu. Żeby nie ustawał w 
trudach i zwalczał przeciwności. Żeby niósł Ewangelię, bo tylu 
jeszcze ludzi nie zna Chrystusa Pana, nie zna Dobrej Nowiny - 
Ewangelii, która jest sednem pracy apostolskiej...

Cóż nam pozostaje? Iść do ołtarza, od którego Jezus na nowo 
nas wzywa. I dajmy odpowiedź na to wołanie: Pójdź za Mną! - 
by patrząc na te 40 lat, patrząc również i na następne lata, które 
Pan wyznacza, prosić: Panie, umocnij moją wiarę! Napełnij mnie 
ufnością i zaufaniem, a przede wszystkim rozgrzej moje serce, 
aby idąc za Jego głosem zabierać się niejako na nowo do tej pracy 
apostolskiej, by brać w swoje ręce odpowiedzialność nie tylko za 
tych, którzy są blisko nas, ale za wszystkich.  Aby nasze ręce były 
umocnione.  Byśmy się nie zrażali tymi trudnościami, które są i 
będą na naszej drodze kapłańskiej, ale abyśmy bezwarunkowo, 
całkowicie, niejako za darmo – jak mówi Pismo święte – głosili 
Ewangelię Chrystusa Pana.                    

A Was, Siostry i Bracia, prosimy: Wspierajcie nas w tej modli-
twie,  byśmy podołali tym zadaniom, które dzisiaj Chrystus Pan 
na nowo wkłada w serca tych oto kapłanów tu przebywających, 
ale też i w moim sercu. O taką modlitwę proszę.
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W ubiegłą sobotę Parafia św. 
Piotra w Wadowicach żegnała 
śp. Zdzisława ojca ks. Łukasza 
Nizio. Tak wielkich tłumów 
chyba dawno nie widziano w 
tym kościele. Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył 
ks. bp Grzegorz Ryś. Kazanie, 
które wygłosił proboszcz tej 
parafii ks. prałat Tadeusz Ka-
sperek, zamieszczamy po listach 
kondolencyjnych ks. kardynała 
Stanisława Dziwisza i ks. bp. 
Romana Pindla. Na końcu jest 
podziękowanie syna zmarłego 
ks. Łukasza Nizio.

 Łączę się w modlitwach o wieczne 
szczęście dla drogiego naszym sercom, 
Zmarłego, a pogrążoną w smutku 
Rodzinę polecam opiece Matki Bożej, Pocieszycielki strapionych. 
Ufamy, że Pan Bóg w Swym miłosierdziu nagrodzi Jego wierność 
Bożym prawom i szlachetne życie i przyjmie do domu Ojca, gdzie 
już nie ma bólu i łez, smutku. 

Zawsze, w każdej śmierci jest wielka nadzieja, że po drugiej 
stronie życia spotkamy Pana, którego szukaliśmy i któremu służy-
liśmy na ziemi. Oto ufamy, że świętej pamięci Zdzisław, który pra-
cował ofiarnie dla dobra swojej rodziny, już ogląda Boga twarzą w 
twarz. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju; niech Pan przyjmie 
Cię do grona zbawionych. Ten, któremu wiernie służyłeś na ziemi 
niech cię obdarzy wiecznym pokojem. Matka zaś Najświętsza 
niech przyjmie cię z radością w domu Ojca. 

Wszystkich Uczestników pogrzebu ogarniam serdeczną modli-
twa i pasterskim błogosławieństwem. 

Stanisław Kardynał Dziwisz, Metropolita Krakowski 

Drogi Księże Łukaszu!
Proszę przyjąć wyrazy serdecznego współczucia i pociechy 

płynącej z wiary oraz chrześcijańskiej nadziei, której źródłem jest 
zmartwychwstały Chrystus, z powodu śmierci Twojego Taty, śp. 
Zdzisława Nizio. 

W mojej modlitwie polecam Twojego zmarłego Tatę, który 
przeszedł przez bramę śmierci:Zmiłuj się, Boże, nad naszym 
zmarłym Bratem, którego droga dobiegła kresu. Okaż mu swą 
litość i miłosierdzie. Ty, który dajesz wiernym nadzieję powstania 
z martwych ze Zbawicielem. 

Moją modlitwą pragnę ogarnąć także ciebie; Księże Łukaszu, 
Mamę Zofię, Brata Dariusza i Siostry: Dorotę i Małgorzatę; całą 

Rodzinę i wszystkich, których ta śmierć napełniła bólem i smut-
kiem. Niech Matka Najświętsza wyprosi Wam taką moc ducha, 
która pozwoliła jej stać pod krzyżem Jezusa na Kalwarii.

Wszystkich Uczestników pogrzebu śp. Zdzisława Nizio ser-
decznie pozdrawiam i błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen. 

Bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki 

Kazanie księdza prałata Tadeusza Kasperka, pro-
boszcza parafii św. Piotra 

Ekscelencjo;
Droga Rodzino;
Wy, Kapłani;
Wy wszyscy, którzy tak 

licznie przyszliście w tę sobo-
tę na pogrzeb śp. Zdzisława!

Na początek chciałbym 
Jego życie ująć w dwóch wer-
sach, cytatach z Pisma świę-
tego... Pierwszy pochodzi od 
świętego Pawła: Nikt z nas 
nie żyje dla siebie i nikt nie 
umiera dla siebie; i w życiu, 
iwśmierci należymy do Pana. 
Drugie zdanie wypowiedział 

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. ZDZISŁAWA NIZIO
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Pan Jezus, co zapisał święty Jan Apostoł w Ewangelii, którą wy-
słuchaliśmy: Kto spożywa ten Chleb, będzie żył na wieki. 

Znałem śp. Zdzisława 21 lat jako proboszcz. Ponieważ popro-
sił mnie Jego syn Łukasz, bym na pogrzebie powiedział Słowo 
Boże, więc pozwólcie, to słowo teraz wypowiem, chociaż – po 
ludzku mówiąc – dość trudno jest to uczynić, skoro jeszcze tak 
niedawno przeżywaliśmy wiele radości - i w tym skończonym 
roku 2014 (chociaż to drugie półrocze ubiegłego roku było na-
znaczone Jego szybko przebiegającą chorobą). 

Gromadzi nas Chrystus przy tym ołtarzu, nad którym pod 
przewodnictwem Księdza Biskupa składamy tę Eucharystyczną 
Ofiarę, wysławiając Boga przez Chrystusa, naszego Pana za życie 
śp. Zdzisława, który został zaproszony – jak to pięknie się mówi 
– prawdziwie do domu Ojca. Zaproszony w miniony czwartek 
nad ranem z naszego szpitala... 

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Najpierw za Jego ży-

cie doczesne. Przeżył 68 lat. I za Jego wiarę, którą otrzymał na 
chrzcie świętym w Kościele i przy tej chrzcielnicy, przy której 
ochrzczony był św. Jan Paweł II. Do śp. Zdzisława możemy od-
nieść także słowa św. Jana Pawła II: Tu się wszystko zaczęło... W 
Zawadce, gdzie mieszkał i w Wadowicach. Z tymi dwoma miej-
scowościami związane było Jego życie doczesne.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu za rozpoznanie przez 
Niego planu Boga, który objawił się w powierzeniu Mu troski o 
małżeństwo i rodzinę. 45 lat realizował to powołanie. Jakim był 
mężem, to wie Małżonka, Pani Zofia. Jakim był ojcem, to wiecie 
wy – Córki i Synowie.Zaś ja jako Jego duszpasterz chcę powie-
dzieć, że w Nim można było rozpoznać świętego Józefa. Tak, 
zestawiłem Go z tym świętym nie bez powodu. W ostatnią środę 
rozpoczęła się na Karmelu nowenna tygodni przed uroczysto-
ścią świętego Józefa. A jak sięgnę pamięcią, to co roku Zdzisław 
uczestniczył w tej nowennie. On wpatrywał się w świętego Józefa 
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i starał się go naśladować. I u Niego można było zauważyć, że sta-
rał się być sprawiedliwym, roztropnym, wiernym, pracowitym, 
opiekuńczym i troskliwym o rodzinę. Odznaczał się również, 
także w chorobie, cnotą cierpliwości. 

Był człowiekiem modlitwy i Eucharystii. Uczestniczył zawsze 
w pełni we Mszy świętej; obecny na nabożeństwach w ciągu ty-
godnia (tu, w kościele i tam, w kaplicy w Zawadce). Przez lata 
zawoził kapłana do chorych w domach z racji pierwszej soboty 
miesiąca. Od lat zawsze był obecny na modlitwie przy Wspólno-
cie „Wieczernik”, by w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlić 
się za swojego syna, kapłana i wspólnotę powołanych do służby 
w Kościele. Zakochany w Matce Najświętszej; nie było nowenny 
środowej, nie było nabożeństwa fatimskiego od maja do paź-
dziernika, by go nie było w świątyni. Kochał Różaniec. Należał 
do żywej róży i z różańcem przeżywał swoją chorobę. Ostatnio, 
w poniedziałek, kiedy byliśmy tam razem w domu,gdy pytałem 
go o przeżywanie tego cierpienia, z różańcem w ręku odpowie-
dział: Odprawiłem nowennę pompejańską 
i wszystko jest w ręku Boga...

Dzięki składajmy Panu Bogu nasze-
mu także za Jego... można powiedzieć... 
„hobby”. Jego ważnym zajęciem było także 
życie sportowe i sędziowanie. Nigdy jed-
nak to zajęcie nie wykluczało udziału w 
niedzielnej Mszy świętej. Dziwią się dzisiaj 
niektórzy z nas, jak ten wysportowany 
człowiek, jeszcze tak niedawno biegający 
po boisku, tak szybko odszedł pokonany 
przez chorobę. Tak, była to trudna i ciężka 
choroba o szybkim przebiegu... Tę cho-
robę, ból i na końcu niepełnosprawność 
łączył z Chrystusem. Przywoziliście Go na 
wózku na Mszę świętą tam, do kaplicy i tu, 
do kościoła, a potem do końca zawoziliście 
Mu Eucharystię do domu... 

Błogosławieni, którzy w Panu umiera-

ją. On umarł w Panu. W życiu i śmierci należał do Pana. Jesteśmy 
na Jego pogrzebie po to, by dziękować za Jego życie i dziękować 
za naszą znajomość z Nim. Rzadko jest tak wielu wiernych na 
pogrzebach. To też dzisiaj świadczy o Jego Osobie i Jego życiu. 
Podtrzymujmy nadal tę znajomość, pamiętając o Nim w modli-
twie, nawiedzając Jego grób, a przede wszystkim pielęgnując w 
swoim życiu te Jego cnoty, które w Nim podziwialiśmy, które 
nas zachwyciły i sprawiły, że jesteśmy również obecni na Jego 
pogrzebie.

A ponieważ wszyscy popełniamy grzechy, to prośmy miło-
siernego Chrystusa, by przebaczył mu Jego winy, które z ułom-
ności swojej popełnił, a za które przepraszał w częstej spowiedzi 
świętej i w praktykowaniu nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, 
szczególnie w trzeci piątek każdego miesiąca. Dzięki składajmy 
Panu Bogu naszemu za dar powołania Jego dzieci. Córki i Ty, 
Synu Dariuszu, wypełniajcie Bogiem swoje powołanie małżeń-
skie i rodzinne. Ty, Księże Łukaszu, bądź wierny powołaniu 

kapłańskiemu. Ty, Zofio, Żono, podejmij z wiarą, 
wdzięcznością i miłością krzyż wdowieństwa i 
służ Bogu, Kościołowi, Parafii i Rodzinie. 

Żegnamy dziś śp. Zdzisława, dobrego Pa-
rafianina, kochającego Jezusa i Jego Kościół. 
Na dziękczynienie wraz z Maryją zaśpiewamy 
„Magnificat” za Jego życie i Jego śmierć. Bo On, 
choć umarł, to żyje w Chrystusie Zmartwych-
wstałym.

Dobry Parafianinie, Zdzisławie, niech 
wszechmogący Bóg, który odrodził Cię z wody i 
Ducha Świętego na życie wieczne dopełni dzieła, 
które rozpoczął na chrzcie świętym. Zaś Twoje 
ciało, które było świątynią Ducha Świętego, niech 
Bóg przyjmie do swojej chwały. 

Podziękowanie syna ks. Łukasza
Dzięki ci składam, Boże, za to, że 68 lat temu 

obdarzyłeś mojego Tatusia łaską życia i wnajlep-
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szym momencie powołałeś Go do siebie. Choć ciało straciło swe 
siły, umysł Jego do końca pozostał świadomy, a serce przez święte 
namaszczenie i świętą Komunię blisko Ciebie. Dałeś Mu poznać 
Mamusię, z którą pozwoliłeś wspólnie przeżyć 45 lat małżeństwa, 
a znajomości 50. Przyjął od Ciebie i otworzył się na dar życia swo-
ich dzieci: Doroty, Małgorzaty, mnie oraz Dariusza. 

Wychowałeś nas w wierze i w poczuciu obowiązku za każde 
powołanie. każdy znas mógł odkryć swoją życiową drogę: moje 
rodzeństwo żyje w sakramentalnych rodzinach, ciesząc Cię 
wnukami: Agnieszką, Krzysztofem, Pawłem, Rafałem, Jasiem 
i Filipem. Przyjąłeś także z wiarą drogę mojego kapłańskiego 

powołania. 
Dzisiaj, choć na twarzach naszych łzy i smutek, to w sercach 

nadzieja, że za Twoją wierność Bóg obdarzy Cię wieńcem życia 
wiecznego. 

Na ręce obecnego wśród nas Księdza Biskupa Grzegorza 
Rysia składam podziękowanie za obecność i przewodniczenie 
Najświętszej Ofierze za pokój duszy mojego Tatusia. Dziękuję 
Księdzu Kardynałowi Stanisławowi za sowo otuchy i wsparcia 
dla całej rodziny oraz Księdzu Biskupowi Romanowi Pindlowi. 
Dziękuję Księdzu Prałatowi Tadeuszowi, Proboszczowi tej Para-
fii za Boże Słowo o ludzkim wymiarze i za to wszystko co robił 
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dla naszej rodziny i robi nadal. Dziękuję 
Księżom Dziekanom, Proboszczom, Kapła-
nom pochodzącym z tej parafii i pracującym 
tutaj, Kolegom rocznikowym; wszystkim 
Kapłanom według godności i funkcji peł-
nionej w Kościele. Dziękuję Siostrom Za-
konnym, tym, które tutaj dzisiaj są obecne 
i tym, które nie mogły tu dziś przybyć, a 
otaczają swą modlitwą. 

Dziękuję całej Rodzinie ze strony Tatusia 
i Mamusi za obecność, modlitwę i wspar-
cie; szczególnie wsparcie Mamusi w tym 
ostatnich miesiącach. Dziękuję Sąsiadom za 
bezinteresowną pomoc. Dziękuję lekarzom, 
pielęgniarkom i personelowi medycznemu 
ze szpitali w Wadowicach i w Krakowie za 
ratowanie do końca ciała mojego Tatusia. 
Dziękuję całemu środowisku sędziowskie-
mu i piłkarskiemu, któremu mój tatuś służył 
z pasją czynnie przez ponad 50 lat. Ostatni 
raz na boisko wybiegł 9 września minionego roku. Dziękuję 
Żywemu Różańcowi, Wieczernikowi, wszystkim modlitewnym 
Wspólnotom, do których należał mój tatuś oraz tym, które ota-
czały Go modlitwą w czasie Jego choroby: Wspólnocie Galilea ze 
Stryszowa i Domowemu Kościołowi z Krakowa. 

Dziękuję wszystkim Parafianom z parafii mojego posługiwa-
nia w Kojszówce, Lipnicy Wielkiej i Parafii Krakowie – Nowej 
Hucie oraz Parafianom z Parafii mojego rodzeństwa: z Zawadki, 
z Wadowic, z Choczni, Kleczy, Stryszowa.

Dziękuję Dyrekcji i Pracownikom Szkół Podstawowych i 3 
Liceum w Krakowie, ze szkół, w których uczy mój Brat: w Suchej 
Beskidzkiej i w Skawinkach, także ze Szkoły Budowlanej. Dzię-
kuje wszystkim Przyjaciołom, Kolegom i Koleżankom z pracy 

mojego Tatusia – z Urzędu Skarbowego 
– Mamusi z Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska, z pracy Sióstr – z Zakładu 
Przemysłu Cukierniczego Skawa Wadowi-
ce oraz z Zakładu Opieki Zdrowotnej ZUS 
w Wadowicach, jak również z pracy Brata. 

Dziękuję Pocztom Sztandarowym. 
Dziękuję całej Obsłudze. Dziękuję wszyst-
kim tutaj obecnym za modlitwę, wsparcie, 
dobre słowo, każdy życzliwy gest. Dziękuję 
także Służbie Liturgicznej ołtarza, także 
Służbie Liturgicznej z Choczni. 

Gdyby Tatuś dzisiaj miał jeszcze siły, 
sędziowałby Rejonowy Turniej Piłki Noż-
nej i ministrantów i Lektorów w ramach 
ogólnopolskiej akcji i mistrzostwa mini-
strantów i lektorów. Dzisiaj już kto inny 
stanął na boisku z gwizdkiem i sędziował 
dla nich...

W imieniu Tatusia pragnę przeprosić 
wszystkich za każde jego niepotrzebne słowo, niewłaściwy gest i 
postawę, którymi może sprawił komuś przykrość.

(...)
 Tatusiu, Pan powołał Ciebie nad ranem w nocy ze środy 

na czwartek - od dnia pierwszej nowenny do świętego Józefa w 
stronę czwartku, dnia kapłańskiego. Odszedłeś cicho i bez poże-
gnania, jak ten, co nie chce swym odejściem smucić. Jak ten, co 
wierzy w chwili rozstania, że ma niebawem z dobrą wieścią wró-
cić. Zatem niech Ten, któremu byłeś wierny do samego końca, da 
Ci wieniec życia wiecznego, a święty Józef i Matka Najświętsza 
orędują za Tobą u Boga. 
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Powinna stać się naszym zadaniem, by to właśnie 
On był na pierwszym miejscu w naszym życiu, w na-
szej rodzinie, w codziennej pracy. I tego winniśmy się 
uczyć od św. Józefa, który tę troskę okazywał na co 
dzień. Zachęcał do tego w czasie pierwszego dnia no-
wenny do św. Józefa – ks. Jacek Pietruszka. A poniżej 
druga część jego kazania. 

Moi kochani, tę troskę o Jezusa w życiu Najświętszej Rodziny 
chciałbym uczynić naszym wyjątkowym zadaniem na dziś, ale 
także na ten czas przygotowania do uroczystości świętego Józe-
fa. Bo przecież to jest ten czas - ta nowenna, którą przeżywamy, 
którą dzisiaj rozpoczynamy, ma nas przygotować, a więc uczynić 
jeszcze bardziej godnymi na spotkanie ze świętym Józefem w 
dniu jego święta. Dzisiaj tak modna jest troska, żeby coś zmie-
nić szybko w swoim życiu; począwszy od zbędnych kilogramów, 
poprzez różnego rodzaju programy, które pokazują, jak w jeden, 
dwa, trzy dni można zmienić dom drugiego człowieka i pomóc 
mu w ten sposób, jak wiele można uczynić jednym drobnym 
gestem dobroci, życzliwości i niemal całkowicie zmienić życie 
drugiego człowieka, ale także swoje życie. 

Moi kochani, jeśli dzisiaj przychodzimy na początek tej no-
wenny, to właśnie po to, aby coś w naszym życiu zmienić – byśmy 
wraz ze świętym Józefem mogli się radować większą świętością 
Kościoła, a więc także nas, ale również Kościoła w tym wy-
miarze powszechnym, którego patronem jest święty Józef. Bo o 
to właśnie chodzi, żebyśmy nie tylko patrzyli na niego jako na 
wyjątkowego człowieka, ale byśmy się od niego uczyli i byśmy 
go naśladowali w swoim życiu. Myślę, że tą główną troską, jaką 
powinniśmy się zająć, jest troska o Jezusa w naszym życiu. W 
bardzo konkretny sposób. 

Moi kochani, to może nie zadanie dla was, którzy tu przycho-
dzicie, którzy jesteście blisko Jezusa, którzy może dużo więcej od 
innych ludzi modlicie się i rozmawiacie z Jezusem, ze świętymi. 

Troska o Jezusa 
Ale przecież nie wystarczy tylko spotkać się z Jezusem, nie wy-
starczy tylko spotkać się z Józefem, z Maryją. To spotkanie musi 
do czegoś prowadzić. Ono musi wydawać konkretne owoce. I 
może właśnie ta troska o Jezusa w tym szeroko rozumianym, 
nie tylko w moim osobistym, ale w życiu mojej rodziny, mojego 
zakładu pracy, moich bliskich, moich znajomych – powinna być 
właśnie tą troską, którą święty Józef dzisiaj, na początku tej no-
wenny kładzie na nasze serca. 

Wiemy dobrze, że mimo tego iż jesteśmy blisko Jezusa i 
chcemy nieraz być jeszcze bliżej, często nam się to nie udaje. 
Zło, szatan działa i chce nas od Boga oddzielić. Chce nas uczynić 
takimi, którzy nie będą wrażliwi na Boże przykazania, na Boże 
słowa i zadania, które stawia przed nami w naszym konkretnym 
życiowym powołaniu. I stąd się biorą nasze słabości, stąd się 
biorą nasze zaniedbania, stąd się bierze nasza niewierność. A 
zauważmy – Jezus ma być obecny w naszym życiu każdego dnia, 
każdej chwili, każdej godziny. To nie może być tak, że jest On 
obecny jedynie w niedzielę, podczas wyjątkowych świat, podczas 
porannej czy wieczornej modlitwy. On ma być obecny stale! 

Wyobraźmy sobie świętego Józefa, który nie troszczy się stale 
o Jezusa... Wyobraźmy sobie Józefa, który bardziej zajmuje się 
pracą niż wychowaniem Syna Bożego. Wyobraźmy sobie Józefa, 
który bardziej zajmuje się przykładowo wyglądem i funkcjonal-
nością domu niż tym, żeby wychować swoje Dziecko. To Dziecko, 
które Bóg mu powierzył do wychowania.wychowanie było obo-
wiązkiem Józefa. To nie przyszło jakoś w sposób nadzwyczajny. 
To święty Józef wraz z Maryją musiał uczyć Jezusa prawa Bożego. 
To dzięki niemu poznał Jezus Boże prawo, Przymierze Izraela z 
Bogiem. To właśnie dzięki Józefowi nauczył się żyć według woli 
Bożej, według zasad, które Bóg zostawił w Dekalogu. To właśnie 
dzięki niemu uczył się zwyczajnych, ludzkich, ziemskich obo-
wiązków. To także święty Józef nauczył Jezusa swojego zawodu, 
zawodu cieśli. Bo przecież często mówiono o Jezusie „Syn cieśli”. 

Cdn. 
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Dzisiejsze święto — Ofiarowanie Pańskie — obchodzimy na 
pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej, 
które miało miejsce w czterdziestym dniu po Jego narodzeniu. 
W tym to dniu Jezus na rękach Matki i w towarzystwie opiekuna 
— św. Józefa — odbył pierwszą podróż z Betlejem do Jerozolimy. 
Przybył do miasta, w którym, trzydzieści lat później, będzie na-
uczał, czynił cuda, a w końcu cierpiał i umierał straszliwą śmier-
cią. Stąd też dzisiejsze święto, choć czasowo złączone z Bożym 
Narodzeniem — świętem radości — łączy się treściowo z Tajem-
nicą Paschalną, z tajemnicą Ofiary Wielkiego Czwartku i Wiel-
kiego Piątku zakończonej wielkim zwycięstwem nad cierpieniem 
i śmiercią, nad złem i grzechem — zmartwychwstaniem.

Od początku w „ofiarowaniu Pańskim” brała udział Matka 
— Najświętsza Maryja Panna. Jak pisze błogosławiony papież, 
Paweł VI w adhortacji apostolskiej Cultus Marianus w punk-
cie 7: Trzeba zwrócić uwagą na święto z dnia 2 lutego, któremu 
przywrócono nazwą Ofiarowanie Pańskie, by dokładnie uchwy-
cić bardzo bogatą treść w nim zawartą, mianowicie połączone 
wspomnienie Syna i Matki. Jest to bowiem uroczysty obchód 
tajemnicy zbawienia dokonanego przez Chrystusa, z którym 

Najświętsza Maryja Dziewica najściślej się zespoliła, jako Matka 
cierpiącego Slugi Jahwe, jako wykonawczyni zadania powierzo-
nego dawnemu Izraelowi i jako wzór nowego Ludu Bożego, który 
wśród wiary i nadziei ustawicznie jest doświadczany cierpienia-
mi i prześladowaniami (Łk 2,21—35).

Dlaczego doszło do ofiarowania Jezusa w świątyni? — mógłby 
zapytać niejeden z nas — Czy to Matka chciała ofiarować Syna 
Bogu? Czy może podziękować Jahwe, za szczęśliwe rozwiązanie i 
prosić o błogosławieństwo?

W religii żydowskiej był taki przepis Prawa Mojżeszowego 
(por. Wj 13, 2.12.15), który mówił: Każde pierworodne dziecko 
płci męskiej będzie poświęcone  Panu.  Ponieważ później  obo-
wiązek  służby w  świątyni  przejęło ; specjalnie do tego powołane 
pokolenie kapłańskie Lewiego, dlatego też pozostała tylko trady-
cyjna forma „ofiarowania” Panu i jednoczesnego wykupywania 
dziecka — w tym wypadku pierworodnego (por. Lb 3, 47; 18, 
16).

Także — już w innym przepisie religii żydowskiej (por. Kpł 
12, 2—8) — każda matka, kiedy się jej urodził pierworodny syn 
uchodziła za nieczystą przez siedem dni (ósmego dnia chłopiec 

Stanisław Bielat, OCD

OFIARA I CIERPIENIE
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zostawał obrzezany) i chociaż mi-
nął okres jej pierwszej nieczystości, 
przez dalsze 33 dni nie wolno jej 
było opuszczać domu. Dopiero dnia 
czterdziestego obowiązana była 
stawić się w świątyni, gdzie kapłan 
po modlitwie i udzieleniu błogo-
sławieństwa stwierdzał uroczyście i 
urzędowo, że została oczyszczona.

W świetle powyższych przepi-
sów Starego Przymierza może nam 
się wydawać, iż Maryja i Józef znając 
wymagania religii żydowskiej, po-
słusznie; poddali się tym przepisom, 
i że to był główny cel ich podróży do 
Jerozolimy, chociaż jednocześnie 
jesteśmy przekonani, iż ani Matka 
nie potrzebowała oczyszczenia, ani 
Syn wykupu!

Otóż nie! Okazuje się bowiem, że 
całe to wydarzenie opisał św. Łukasz 
nie w oparciu o wspomniane prze-
pisy z Księgi Wyjścia i Kapłańskiej, 
ale w perspektywie innego wydarzenia biblijnego — ofiarowania 
Panu Samuela w świątyni w Szilo (l Sm l, l—28). Jezus jako dzie-
dzic wszelkich dawnych funkcji kapłańskich nie podlegał prawu 
wykupu, ale właśnie miał być przedstawiony Bogu i ofiarowany, 
tak jak niegdyś Samuel. Ceremonia i oczyszczenia Najświętszej 
Maryi Panny była w opisie Łukasza aktem zupełnie drugorzęd-
nym, a nawet przemilczanym.

W opisanej scenie chodziło o sens głębszy: urodzenie Chry-
stusa zostało ; wprawdzie proklamowane przez aniołów nad 
żłobkiem betlejemskim, ale o tym dowiadujemy się dopiero z ust 
pasterzy (por. Łk 2,17.19). W świetle ówczesnego prawodawstwa 
izraelskiego ich świadectwo nie miało charakteru „urzędowego”, 
a zatem ten jakby urzędowy akt obwieszczający, że Mesjasz istot-
nie już się narodził, został teraz oficjalnie dokonany na oczach 
dwóch świadków – ludzi trzeciego wieku - : Symeona i Anny 
Prorokini. Ofiarowanie Jezusa w świątyni stało się również jakby 
pierwszą Jego epifanią — objawieniem wobec przedstawicieli 
narodu żydowskiego.

Po tej epifanii były następne — w końcu objawienie dotarło 
do nas; po tym ofiarowaniu były następne — na ofierze krzyża 
kończąc, która uobecniana jest w każdej Mszy świętej; po tym 
cierpieniu Matki — pamiętamy tę zapowiedź mieczy z dzisiejszej 
Ewangelii — były następne, które nie skończyły się pod krzyżem, 
ale trwały i trwają do dziś.

Nie brakowało ofiary i cierpienia w życiu Jezusa Chrystusa i 
Jego Matki, nie brakuje ich i w naszym życiu. Pamiętajmy jednak, 
aby przeżywać je z Chrystusem i dla Chrystusa. Tak wiele dzisiej-
szej ofiary i cierpienia się „marnuje”. Cierpimy przeklinając swój 
„parszywy” los — nie widzimy sensu naszego cierpienia i ofiary. 
W patronalne święto ludzi starszych podnieście głowy strapieni 
rodzice, wypluci z serca waszych dzieci, oddani do domów „spo-
kojnej starości”, wy wszyscy, których oczy i zmarszczki zwilżają 
stale łzy, wy, którzy chowacie się do drugiego pokoju, jeżeli on w 
ogóle jest, aby ukryć swoją słabość. Wy, którzy dostajecie zupę 
nie z miłości, ale za waszą rentę. Wy, którzy stoicie w kolejkach 
dla waszych „kochających” wnucząt, bawiących się w tym czasie 
w dyskotekach — popatrzcie wszyscy na szczęście Anny i Syme-
ona i uwierzcie, że Bóg was kocha i ON będzie waszą nagrodą. 

Już niedługo. Wy tylko, póki sił 
starczy, trwajcie jak tamci w pra-
cy, cierpieniu i modlitwie, adoru-
jąc Pana w świątyni i we własnym 
sercu, do którego tak często Go 
przyjmujecie w Komunii świętej.

A wy młodzi pamiętajcie, iż 
niejeden (siedem w symbolice 
żydowskiej znaczy bardzo wiele) 
miecz boleści przeszyje jeszcze 
wasze serce. W cierpieniu, umę-
czeniu ciężką pracą, modlitwie 
dożyjecie wieku Symeona i Anny. 
Sił na tę drogę szukajcie w naj-
bliższym otoczeniu — w Kościele 
domowym — we wspólnej rodzin-
nej modlitwie, wspólnym różańcu, 
ofiarowaniu rodziny Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa, jak również 
w świątyni parafialnej, w Kościele 
lokalnym na wspólnej Eucharystii 
z rodziną, sąsiadami i znajomymi. 
Niech świątynia, kościół parafial-

ny będzie tym miejscem gdzie spotykacie się z Bogiem na modli-
twie, wygaszacie nienawiść, oddalacie rozpacz, błagacie, aby Bóg 
chronił nasze rodziny przed gromami: pijaństwem, zdradami 
małżeńskimi, zaniedbaniami domu ze strony ojca czy matki, 
narkomanią dzieci, łapownictwem i kumoterstwem, nihilizmem. 
Pamiętajcie: Trzymajcie się Kościoła! Trzymajcie się krzyża! Naj-
ważniejsza maksyma życia brzmi: Bóg i Ojczyzna!

Niech nie do was będzie skierowany napis z jednej z gablot 
przykościelnych:

Gdy byłeś mały przeniesiono cię tu do chrztu, 
potem w dzień ślubu przyprowadziła cię tu narzeczona,
a wreszcie przyniosą cię tu w trumnie! 
Przyjdź tu kiedyś sam!!!

Teraz słówko dla osób konsekrowanych: 
W dzisiejsze święto warto przypomnieć soborowy Dekret 

o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego 
Perfectae caritatis. Sobór nie wymyślił tej formy życia, jakim jest 
życic konsekrowane, jest ona prawic tak dawna jak Kościół. A 
jeśli pamiętamy, że wzorem życia dla zakonnic i zakonników jest 
Chrystus czysty, ubogi i posłuszny, to wiemy, że życie zakonne 
jest, już w zalążku, życiem Chrystusa. Sobór więc tylko na nowo 
dowartościował życie zakonne oraz przystosował je do współcze-
sności. Wspomniany dokument ostatniego Soboru został podpi-
sany w dniu 28 października 1965 roku przez błogosławionego 
Pawła VI. W bieżącym roku upłynie pięćdziesiąt, lat od tego wy-
darzenia. Dlatego papież Franciszek ogłosił obecny rok Rokiem 
Życia Konsekrowanego. Będzie on trwał od października 2014 do 
listopada 2015 roku.

Eucharystia jest dziękczynieniem. Bez osób konsekrowanych 
życie Kościoła byłoby o wiele uboższe, a życie ludzi samotnych, 
chorych, korzystających z pomocy zakonników, a zwłaszcza za-
konnic, byłoby jeszcze trudniejsze. Dziękujmy więc Bogu, boga-
temu w miłosierdzie, za dar życia konsekrowanego. Módlmy się 
również o nowe powołania do życia zakonnego.
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr 
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

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

Od jakiegoś czasu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Bachowicach uwagę przechodniów przyciąga kolorowy, zupełnie 
nowy plac zabaw. Chociaż aura nie sprzyja temu by przedszkolaki 
mogły z niego korzystać, to jednak cieszy sama myśl, że jest i kie-
dy zaświeci słońce można będzie się oddać zabawie bez reszty. 

Imponujący zestaw „wyposażenia”, piaskownica, karuzele, 
huśtawki, tablice do rysowania i do gry w kółko i krzyżyk, aż 12 
ławek parkowych solidnej konstrukcji, kolorowa nawierzchnia, 
lśniące balustrady ochronne. To wszystko pobudza wyobraźnię. 
Wszyscy jesteśmy zadowoleni, że wreszcie udało się zakończyć 
tę inwestycję, trwającą przecież kilka lat. Wartość inwestycji to 
kwota nieco ponad 111 tys. złotych. Cała powierzchnia placu 
tworzy kaskadę o łącznej powierzchni 310 m2 . Oprócz tego co 
widać gołym okiem wykonano także szereg prac, które umoż-
liwiły instalację wyposażenia. Całość tworzy znakomity efekt 
wizualny i estetyczny wzbogacający okolicę.

Plac zabaw w Bachowicach oddany do użytkowania

Rozgrywki siatkarskie powoli wpisują się na stałe w 
nasz kalendarz wyjazdów. W sobotnie popołudnie 17 
stycznia udaliśmy się z  zaprzyjaźnioną szkołą we Fry-
drychowicach na kolejny mecz Plusligi pomiędzy druży-
nami BBTS Bielsko Biała a Transferem Bydgoszcz. Nie-
stety bielszczanie ulegli na własnym parkiecie 0:3 (23:25, 
15:25, 23:25) Nagrodę MVB otrzymał Paweł Woicki ze 
zwycięskiej drużyny.    Po zakończonym meczu niektó-
rym udało się zdobyć autografy zawodników i zrobić pa-
miątkowe zdjęcia. Wszyscy w radosnym nastroju wróci-
liśmy do domów i już planujemy kolejny wyjazd na mecz.
Opiekunowie: M. Adamczyk i J.Wojewodzic

www.barwalddolny.szkolnastrona.pl

Siatkarskie rozgrywki 
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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 

Izraelici pod Synajem głęboko przeżyli spotkanie z Bogiem. 
Mojżesz rozmawiał z Nim twarzą w twarz na szczycie góry, oni 
dostrzegli dymiący masyw Synaju oraz słyszeli padające gromy. 
To wówczas zwrócili się do Mojżesza ze słowami: „Mów ty z na-
mi, a będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, 

abyśmy nie pomarli!”. Woleli porozumiewać się z Bogiem przez 
pośrednika. Stwórca wysłuchał ich prośby i zsyłał im proroków. 
Zapowiedział też nadejście proroka większego niż Mojżesz. Gdy 
czas się wypełnił i prorok ten narodził się w Izraelu, postanowił 
usunąć ową przepaść i doprowadzić wierzących do bezpośred-

Klucze do mieszkania Boga
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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)

Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy dzięki uprzejmo-
ści Dyrekcji Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach i 
Proboszcza Parafi i w Brzeźnicy zaprosiło mieszkańców Gminy 
Brzeźnica i miłośników muzyki poważnej na niecodzienny kon-
cert, który odbył się w niedzielne popołudnie 25 stycznia 2015 r. 
w Kościele Parafi alnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Brzeźnicy.

Zgromadzona publiczność mogła wysłuchać przepięknych 
utworów w wykonaniu dwóch Orkiestr z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach. Orkiestra Klarnetowa 
pod dyrekcją Bartłomieja Koziny zagrała: Adagio - Tomaso Al-
binoni, Aria z suity D-dur - J.S. Bach, P.de.Sarasate - Malaquena, 

Ave Verum Corpus - C. Saint Saens, Away in a Manger - James 
R. Murray. Natomiast Orkiestra Symfoniczna PSM pod dyrekcją 
Piotra Kiełbińskiego zagrała: Przybieżeli do Betlejem (arr. Marc 
Bisson), Cichą noc (arr. Peter Foster), kolędy w stylu jazzowym: 
Jingle Bells, Ding Dong Merrily on High, Good King Wenceslas 
(arr. David Burndrett), Taniec węgierski g-moll nr 5 (Johannes 
Brahms), Intermezzo z opery „Rycerskość wieśniacza” (Pietro 
Mascagni), Marsz Radetzkiego op. 228 (Johann Strauss -Ojciec) 
oraz muzyczne motywy przewodnie z fi lmu „Władca pierścieni” 
(Howard Shore). Partie wokalne utworów wykonała Anna Waj-
dzik.

www.ckbrzeznica.pl

Koncert Orkiestr Państwowej Szkoły 
Muzycznej z Wadowic 

niego spotkania z Bogiem.
Jezus też rozmawiał z Bogiem, jako swoim Ojcem, bardzo czę-

sto. Te spotkania miały charakter spotkań rodzinnych. Modlitwa 
Jezusa była rozmową Syna z Ojcem. Obserwowali to uczniowie 
i prosili, by i ich nauczył tej modlitwy. Jezus dokonał tego na 
bardzo prostej zasadzie. Podał nam klucze od swego rodzinnego 
domu i w ten sposób umożliwił wejście do Ojca o każdej porze 
dnia i nocy. Na tym polega tajemnica ewangelicznie rozumianej 
modlitwy. Chrześcijanin to człowiek, który odkrywa, że w jego 
dłoni spoczywa klucz do mieszkania Boga.

Wielu sądzi, że pacierz jest trudnym, nudnym i męczącym 
obowiązkiem. Tłumaczymy się, że w wielości zajęć niepodobna 
znaleźć czas na modlitwę. Mamy pretensje do Boga, że wymaga 
od nas codziennego pacierza. Tymczasem jest zupełnie inaczej. 
Bóg jako kochający Ojciec całkowicie nam zaufał i zostawił w na-
szej ręce klucze do swego mieszkania. 
Wychodzimy w świat, podobnie jak 
rano wychodzimy z domu, by załatwiać 
sprawy. Ojciec czeka i jest gotów przy-
jąć nas u siebie tak często, jak często 
nam na tym spotkaniu zależy. Kocha-
jące dziecko z radością wraca do domu, 
by spotkać się z rodzicami. Ono za nic 
nie przeciągnie pobytu poza domem. 
Ono najlepiej się czuje z ojcem i matką.

Bóg nie chce mieć żadnych pośred-
ników. Chce osobiście do nas przema-
wiać. Chce spotkać się z nami sam na 
sam. Szczęśliwy człowiek, który przy-
najmniej raz w ciągu dnia zaglądnie do 
Ojca; który spieszy, by otworzyć drzwi 
Jego domu i pogawędzić o tym, co nie-
sie dzień, co słychać w świecie, czym 
jest zajęty, jakie są dalsze jego plany. 

Ojciec uważnie słucha i bardzo konkretnie odpowiada. Jego 
uwagi są zawsze nastawione na najlepsze rozwiązania. Spotkanie 
staje się najważniejszym wydarzeniem w ciągu dnia i decyduje 
o całym jego bogactwie.

Ten, kto umie się modlić, jest podobny do człowieka, który 
ma mądrego przyjaciela i zawsze może wejść w progi jego domu, 
by podzielić się swoim życiem. Spotkanie z Bogiem jest jeszcze 
bliższe. Rzadko kiedy przyjaciel daje przyjacielowi klucze do 
swego mieszkania. Raczej jest gotów otworzyć na każde pukanie. 
Bóg dał klucze w nasze ręce. Jest naszym Ojcem i uważa, że do 
tych kluczy mamy prawo. 

„Ojcze nasz” to taki klucz.
Jak często go używam? Kiedy ostatni raz spokojnie porozma-

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

W związku z kontynuacją tradycji dziedzictwa kulturowego 
regionu dnia 24 stycznia w Makowie Podhalańskim odbył się Po-
wiatowy Przegląd Grup Kolędniczych. Przegląd miał charakter 
konkursu. Gminę Budzów reprezentowały dwie grupy kolędni-
cze: Kolędnicy z Gwiazdą z Budzowskiego Gimnazjum, którzy 
zajęli III miejsce w kategorii młodzieżowej oraz Budzowskie 
Kliszczaki, którzy w kategorii grupy dziecięce otrzymali wyróż-
nienie. Do udziału w Ogólnopolskim Spotkaniu Dziecięcych i 
Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu wytypowani 
zostali Kolędnicy z Gwiazdą. Serdecznie gratulujemy !

www.budzow.pl

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

W ubiegły wtorek było ostatnie pożegnanie śp. 
Marii Krzysztoń – jednej z najstarszych parafi anek w 
Choczni. Jest to matka siostry 
zakonnej albertynki - Katarzy-
ny, która prawie 30 lat pracuje 
w Boliwii. Na pogrzebie było 
ponad 100 sióstr zakonnych, 
głównie albertynek ale również 
z innych zgromadzeń, przewodni-
czył bp Antoni Długosz. Relację 
z tego pogrzebu zamieściliśmy 
w poprzednim numerze, obecnie 
drukujemy podziękowanie córki 
zmarłej Marii - siostry zakonnej 
Katarzyny i słowo przedstawiciel-
ki sióstr Albertynek.

Matka Katarzyna:
W szczególny sposób chcę podzię-

kować Bogu za życie mojej Mamy, za Jej 
wiarę, za Jej wielką miłość, której nas 
uczyła. Chcę podziękować bardzo ser-
decznie Księdzu Biskupowi Antoniemu 
Długoszowi za to, że jest tak z moją ro-

Ostatnie pożegnanie śp. Marii 
Krzysztoń, matki siostry zakonnej 

Katarzyny – albertynki (2)
dziną związany, zżyty, że jest naszym przyjacielem, że jest z nami 
w potrzebie. Bóg zapłać za przewodniczenie Mszy świętej, za Sło-

wo Boże, które nas umocniło, za posilenie 
nas Ciałem i Krwią Chrystusa. 

Dziękuję także mojemu Księdzu 
Proboszczowi Zbigniewowi, który taką 
troską otoczył moją rodzinę i mnie samą. 
Dziękuję serdecznie. Księże Proboszczu, 
niech Bóg Ci to wynagrodzi. 

Dziękuję Kapłanom, koncelebransom, 
którzy uczestniczyli, którzy sprawowali 
tę Ofi arę Mszy świętej. 

Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu 
Wikaremu razem z Ministrantami. 
Dziękuję Siostrze Zofi i, zakrystiance i 
Współsiostrom, które towarzyszyły mi 
tu przez cały czas i przygotowały kościół. 
Dziękuję Siostrom, Siostrze z Chórem, 
Panu Organiście. Bardzo serdecznie 
pragnę podziękować Zarządowi General-
nemu moich sióstr, Albertynek i każdej 
siostrze. Wiem, że Siostry przyjechały 
z różnych części Polski. Bardzo, bardzo 
serdecznie siostrom dziękuję. 
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Proszę Sióstr, mam w ser-
cu potrzebę, by powiedzieć, 
że każdej Siostrze dziękuję z 
całego serca. Jestem naprawdę 
wzruszona tym, że jest Was 
tak dużo na tym pogrzebie 
mojej Mamy... Ale przede 
wszystkim chciałam po-
dziękować moim kochanym 
siostrom z Miechowa, gdzie 
moja Mama spędziła ostatnie 
tygodnie. One z taką troską 
się nią opiekowały... Kiedy nie 
mogłam być przy niej Siostra 
Przełożona Benedykta trzy-
mała ją za rękę.,.. I tak odeszła 
do Pana... Mam nadzieję, że 
jest tak, jak Ksiądz Biskup 
powiedział i teraz jest w domu 

Ojca... Odeszła w godzinie Apelu Jasnogórskiego, 
kiedy Siostry moje odmawiały przy niej Koronkę 
do Miłosierdzia Bożego razem z moim Bratem. 
Dziękuję bardzo siostrze Benedykcie, Siostrze 
Alicji i Siostrze Irenie. Wasz lekarz, który opie-
kował się moją Mamą, powiedział do mnie, 
kiedy miałam wyjeżdżać do Boliwii: Proszę 
siostry, niech siostra jedzie spokojnie i wypełni 
wolę Bożą, ponieważ mama siostry jest w rękach 
aniołów... – Proszę sobie wyobrazić – człowiek 
świecki to powiedział. Dziękuję Siostrom ser-

decznie. 
Była moja mama także u sióstr w Wadowicach i w Zakopa-

nem. Dziękuję Siostrom jeszcze raz. Pragnę jeszcze podziękować 
siostrom naszym z Wadowic; wiem, że przygotowały całe przy-
jęcie, na które zaproszeni są wszystkie Siostry, wszyscy Kapłani i 
Rodzina. Bóg zapłać za to.

Przedstawicielka Sióstr Albertynek:
W imieniu nas, tutaj obecnych sióstr, bardzo serdecznie pra-

gnę złożyć wyrazy szczerego współczucia Siostrze Prowincjalnej, 
Jej Braciom z Rodzinami z powodu śmierci ich Mamy. Dziękuje-
my dzisiaj Panu Bogu za długie jej życie, za dobro, które Pan Bóg 
poprzez nią zdziałał, zwłaszcza dla Jej Rodziny.

Nasza dzisiejsza obecność jest wyrazem szacunku wobec 
zmarłej, a także bliskości wobec Rodziny. Odejście mamy jest 
bardzo bolesne, ale także umacnia naszą wiarę w świętych ob-
cowanie i daje to przekonanie, że będąc tam – u Pana – będzie 
mogła jeszcze skuteczniej pomagać Rodzinie. Niech odpoczywa 
w pokoju.... 

W Najbliższą Sobotę 7.02.2015r. Kazanie Katechizmowe o Dekalogu. 
III Przykazanie Boże - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
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Ministranci i lektorzy Rejonu Wadowickiego w sobotę 24 
stycznia 2015r. zmierzyli się w rozgrywkach eliminacyjnych 
Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w halowej piłce nożnej. 
Zawody odbyły się w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 
w Choczni. Po etapie dekanalnym do etapu rejonowego zakwa-
lifikowało się 12 drużyn z 8 
parafii w trzech kategoriach 
wiekowych: szkoły podsta-
wowe, gimnazja oraz szko-
ły średnie. Warto dodać, że 
w każdej z tych kategorii 
znaleźli się ministranci i 
lektorzy z naszej parafii, 
którzy zwyciężyli w etapie 
dekanalnym turnieju.

O godzinie 8.30 wszyscy 
zgromadzeni na sali rozpo-
częli spotkanie wspólną 
modlitwą o dobre przeżycie 
i bezpieczeństwo w czasie turnieju. Uczestnikom przedstawiono 
zasady gry. Przewidziane zostały nagrody w postaci pucharów, 
dyplomów, indywidualnych statuetek dla królów strzelców w 
każdej kategorii wiekowej oraz słodyczy dla wszystkich drużyn 
od sponsora tego wydarzenia sportowego – Zakładów Przemysłu 
Cukierniczego SKAWA S.A. O organizację i prawidłowy prze-
bieg eliminacji zatroszczył się ks. Mateusz Wójcik – Moderator 
Rejonu Wadowickiego Służby Liturgicznej.

Najlepszymi zawodnikami okazali się Miłosz Bylica z gimna-
zjum oraz Mateusz Borgosz z liceum. To oni otrzymali statuetki 
króla strzelców. 

Emocji podczas meczów nie brakowało. W grze liczyły się 
każde sekundy w walce o wbicie piłki do bramki przeciwnika. 
Rywalizacja o awans do etapu diecezjalnego była niezwykle 
zacięta. Każda z drużyn na boisku dawała z siebie wszystko. W 
czasie przerw między pojedynkami zawodnicy uzupełniali siły 
słodyczami i drożdżówkami. Opiekunowie mocno dopingowali 
swoich podopiecznych, razem z nimi dzielili radość z uzyskiwa-
nych wyników. Ostatecznie zwyciężyli ministranci z Parafii św. 
Wojciecha w Mucharzu, w najmłodszej klasie wiekowej poko-
nując choczeńskich chłopców, którzy mimo to zajęli znakomite 
drugie miejsce. Naszą dumą okazali się lektorzy z gimnazjum 
oraz szkoły średniej, bezkonkurencyjnie wygrywając pojedynek 
na szczeblu rejonowym. 

 Reprezentantom Służby Liturgicznej z Choczni składamy 
ogromne gratulacje i życzymy sukcesów podczas walk w kolej-
nym etapie o mistrzostwo diecezjalne w Krakowie. Swoją ciężką 
pracą i wiarą pokazali, że z Bożą pomocą wszystko jest możliwe.

Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda

MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻBY 
LITURIGNCZEJ W HALOWEJ PIŁ-
CE NOŻNEJ – ETAP REJONOWY
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Rozpoczął Prezes OSP Andrzej Strzeżoń słowami - Zapisało 
się w naszej tradycji już 5 raz z kolei spotkanie seniorów, przeto 
bardzo serdecznie witam nasze szanowne seniorki i seniorów 
którzy przybyli na nasze spotkanie opłatkowe. Witam znamie-
nitych gości w osobach: Ks. pr. Zbigniewa Bizonia, ks, wikarego 
Roberta,  Adama Gawędę Sołtysa naszej wsi Józefa Janika nasze-
go fotoreportera. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna jest niezwykle 
ważnym elementem struktury naszej małej lokalnej społeczno-
ści. Przywołałem to dlatego ponieważ jesteśmy inicjatorami i 
organizatorami tego spotkania oraz prawie wszystkiego, co się 
dzieje w naszej wiosce. Witam serdecznie strażacki i strażaków 
naszej OSP – jak co roku będziemy wspólnie świętować z na-
szymi seniorami. Witam nasze dzieciaki oraz rodziców którzy 
tu przybyli do nas żeby wspólnie świętować i podzielić się z 
nami swoimi zdolnościami. Pozwolę sobie na chwilę refleksji 
zatrzymajmy się na chwilę, obejrzyjmy się wokół siebie… i po-
myślmy jak można podarować innym trochę uśmiechu, dobroci 
i radości – co właśnie tu czynimy. Każde miłe słowo - chociażby 
spojrzenie… uśmiech ile dają - otuchy drugiemu człowiekowi. 

Wpisało się tradycję kolejne spo-
tkanie Opłatkowe Seniorów 
w Kaczynie

Można pomieścić w sobie tyle troski ciepła i miłości. Trzeba ufać 
ludziom - nie kojarzyć wszystkiego tylko ze złymi intencjami.  
Życzę wszystkim właśnie tego szczerego uśmiechu, dobrego 
słowa… niech nie opuszczają was zdrowie i siły,  tak ważne w 
życiu, jak i w pracy i wszystkiego co najlepsz. Są takie piękne 
słowa  księdza Twardowskiego: „Kochamy wciąż za mało i stale 
za późno” - tak często wspomina się kogoś kogo już niema wśród 
nas - a można było wcześniej. W miniony piątek odszedł od nas 
senior strażak były sołtys wsi Wacław Borowy będziemy mieć go 
w pamięci oraz wszystkich bliskich którzy odeszli Na początku 
dzieciaki przedstawiły bardzo ciekawe jasełka z nawiązaniem 
do czasów teraźniejszych z życia mieszkańców wsi a zwłaszcza 
strażaków. Po bardzo ciekawym przedstawieniu, nagrodzonym 
obfitymi brawami dzieciaki wręczyły upominki i złożyły ży-
czenia każdej seniorce i seniorowi.  Następnie Ks. Pr. Zbigniew 
pomodlił się wspólnie ze wszystkimi wspomniał o chorych, któ-
rzy nie mieli możliwości wspólnie świętować z nami oraz złożył 
wszystkim życzenia. 

Nastąpiło łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń. Po-
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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 

dano uroczysty obiad oraz poczęstunek. Nastąpiło wspólne kolę-
dowanie.  Niektórzy seniorzy śpiewali bardzo stare piosenki. Pan 
Marian swoim śpiewem zachwycił wszystkie seniorki. Swoje stare 
przyśpiewki śpiewały Pani Maria, pani Honorata, pani Wiktoria 
pan Adam. Bardzo ciekawie było, jak seniorzy opowiadali swoje 
przeżycia z dawnych czasów. Na zakończenie Prezes OSP złożył 
podziękowania dla strażniczek Halinki, Marysi, Danusi i Ewie 
za przygotowanie tego smacznego obiadu,  poczęstunku oraz za 
włożony trud w przygotowanie tego spotkania Danusi Ewie Ha-
lince za smaczne wypieki ciasta.Za przygotowanie programu ar-
tystycznego P. Basi. Pani Grażynce,  Pani Małgosi.Za wykonanie 

drobnych upominków Pani Małgosi, za wykonanie zdjęć Panu 
Józefowi. Podziękował wszystkim dzieciakom za bardzo ciekawy 
występ oraz wszystkim strażakom którzy spisali się na medal lub 
czekają na ten medal a komendant na pewno ich pochwali.  

A zakończył słowami; jest nam niezmiernie miło że przybyli-
ście- ponieważ nasza praca i starania w realizacji tego spotkania 
daje nam dużą satysfakcję - że to, co robimy jest piękne, bo wła-
śnie wy kochani seniorzy, tu jesteście i chcieliście być z nami. 

Zdjęcia wykonał Józef Janik
Prezes OSP Andrzej Strzeżoń

W piątek 23 stycznia przenieśliśmy się za sprawą młodzieży 
śpiewającej kolędy w czas Bożego Narodzenia. Znów poczuliśmy 
urok żłóbka, choinki, gwiazdy betlejemskiej, pasterzy szukają-
cych Pana…

Na naszej estradzie wystąpiło 40 reprezentacji uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Jury miało trudne zadanie, 
bowiem poziom występów był wyrównany i bardzo wysoki. 
Komisja oceniła prezentacje następująco:

Szkoły podstawowe – soliści
I nagroda – Zuzanna Kaczorowska – SP Zawada
II nagroda– Julia Tylek – SP Bęczarka
III nagroda – nie przyznano
wyróżnienie – Szymon Kalita – SP Krzyszkowice
wyróżnienie – Bartłomiej Muniak – SP Poręba
wyróżnienie – Jagoda Sobieszkoda – SP Jawornik

Szkoły podstawowe – zespoły do 8 osób
I nagroda – Kwartet wokalny – SP nr 4 Myślenice
II nagroda –Młodzi śpiewni – SP nr 2 Myślenice
III nagroda – Zespół wokalno – instrumentalny – SP Zasań
wyróżnienie – Grupa instrumentalno – wokalna – SP Osieczany

Szkoły Podstawowe zespoły powyżej 8 osób
I nagroda – Bemole – SP nr 4 Myślenice
II nagroda – Schola z Poręby
III nagroda – Kropeczki – SP nr 4 Myślenice
wyróżnienie – Kolędziołki – SP Świątniki Górne
wyróżnienie – Crescendo – SP Droginia
wyróżnienie – Zespół wokalno – instrumentalny – SP nr 6 
Myślenice – Chełm

„Hej, kolęda…” – konkurs kolęd 
i pastorałek
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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)

Gimnazjum – soliści
I nagroda – Martyna Raczek – Gimn. w Krzyszkowicach
II i III nagrody nie przyznano
wyróżnienie – Damian Dziadkowiec – Gimn. w Krzyszkowi-
cach
wyróżnienie – Angelika Drąg – Ośrodek Szkolno-wychowawczy 
w Rabce

Gimnazjum – zespoły do 8 osób
I nagroda –Katarzyna Firek, Jagoda Miśko, Hanna Jachymczak 
– Gimn. nr 1 Myślenice
II nagroda – Gabriela Kaczor i Joanna Jawańska – Publiczne 
Gimnazjum w Jaworniku
III nagroda – nie przyznano
wyróżnienie –Grupa kolędnicza – Gimn. Głogoczów
wyróżnienie – Słoneczne nutki – Ośrodek Szkolno – wychowaw-
czy w Rabce

Gimnazjum – zespoły powyżej 8 osób 
I nagroda – nie przyznano
II nagroda – Anafora – Gimn. nr 1 Myślenice
III nagroda – Bel Canro – Gimn. nr 3 Myślenice
III – Grupa wokalna – Publ. Gimn. w Jaworniku

Gratulujemy laureatom konkursu, a wszystkim uczestnikom 
życzymy sukcesów artystycznych. Opiekunom młodych artystów 
dziękujemy z pracę włożoną w przygotowanie ich do przeglądu, 
Burmistrzowi i MOKiSowi dziękujemy za ufundowanie nagród, 
wszystkim wolontariuszom, jurorom i pracownikom dziękujemy 
za pomoc w realizacji imprezy.

 «Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby 
stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem» (Hbr 2, 17). Te 
słowa, zaczerpnięte z Listu do Hebrajczyków, trafnie wyrażają 
przesłanie dzisiejszego święta Ofi arowania Pańskiego. Stanowią 
one niejako klucz do odczytania sensu tego święta, ukazując je w 
perspektywie tajemnicy paschalnej.

 Święto ofi arowania Pańskiego nawiązuje do wydarzenia, któ-
re nastąpiło czterdzieści dni po narodzinach Jezusa, gdy Maryja i 
Józef ofi arowali Go Bogu jako swego Syna pierworodnego, zgod-
nie z nakazami prawa Mojżeszowego. To ofi arowanie miało się 
później w sposób całkowity i doskonały wypełnić w misterium 
męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Wtedy urzeczywistnił 
On swe posłannictwo «Najwyższego Kapłana, miłosiernego i 
wiernego», dzieląc z nami aż do końca nasz ludzki los. Podczas 

ofi arowania w świątyni, podobnie jak na Kalwarii, była przy Nim 
Maryja, Dziewica wierna, współuczestniczka odwiecznego planu 
zbawienia.

 Liturgia tego święta rozpoczyna się od poświęcenia świec i 
procesji do ołtarza, gdzie spotkamy Chrystusa i rozpoznamy Go 
«na łamaniu chleba», w oczekiwaniu na Jego powrót w chwale. W 
blasku światła, z wiarą i nadzieją Kościół obchodzi Dzień Życia 
Konsekrowanego. Ci, którzy na zawsze ofi arowali siebie Chrystu-
sowi dla Królestwa Bożego, są wezwani, by ponowić swoje «tak» 
w odpowiedzi na wyjątkowe powołanie, jakie otrzymali. Lecz 
także cała wspólnota Kościoła powinna na nowo odkryć bogac-
two prorockiego świadectwa, jakie stanowi życie konsekrowane 
w różnorodności swych charyzmatów i zadań apostolskich.

W sposób szczególny gorąco pozdrawiam was, drodzy za-

Jan Paweł II

Całkowicie oddani służbie braciom
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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)

Z kolędą w DPS
Fotorelacja

konnicy, zakonnice oraz członkowie instytutów świeckich, a 
także wszystkich, którzy dają wierne świadectwo wartości życia 
konsekrowanego w każdym miejscu na świecie. Chrystus wzywa 
was, abyście wciąż coraz bardziej upodabniali się do Niego, który 
z miłości stał się posłuszny, ubogi i czysty. Z miłością angażujcie 
się nieustannie w głoszenie i rozszerzanie Jego Królestwa. Na tym 
polega wasza misja, tak samo potrzebna dziś, jak i w przeszłości!

Drodzy zakonnicy i zakonnice! Jakże wspaniałą okazję stano-
wi ten dzień wam poświęcony, aby z entuzjazmem i wielkodusz-
nie, jak wtedy, gdy po raz pierwszy składaliście śluby, potwierdzić 
waszą wierność Bogu! Codziennie z radością i przekonaniem 
powtarzajcie wasze «tak» Bogu-Miłości. W ukryciu klasztoru 
klauzurowego lub pośród ubogich i zepchniętych na margines, 
wśród młodzieży lub w strukturach kościelnych, w różnych 
dziedzinach apostolatu lub na terenach misyjnych — Bóg chce, 
abyście byli wierni Jego miłości i całkowicie oddani służbie dla 
dobra waszych braci. To właśnie jest ów cenny wkład, jaki może-
cie ofi arować Kościołowi, aby Ewangelia nadziei dotarła do ludzi 
naszych czasów.

Patrzymy na Dziewicę, która ofi arowuje swego Syna w świą-
tyni jerozolimskiej. Ta, która w sposób bezwarunkowy przyjęła 
wolę Bożą w chwili zwiastowania, dziś powtarza niejako «Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 
1, 38). Ta postawa pokornej zgody na plan Boży będzie charakte-
ryzowała całe Jej życie.

Maryja jest zatem pierwszym i najwyższym wzorem dla 
każdej osoby konsekrowanej. Pozwólcie Jej, by was prowadziła, 
drodzy bracia i siostry. Uciekajcie się do Jej pomocy z pokorną 
ufnością, zwłaszcza w chwilach próby. Ty zaś, Maryjo, czuwaj 
nad tymi Twoimi dziećmi, prowadź ich do Chrystusa, «chwały 
Izraela, światła narodów». Virgo Virginum, Mater Salvatoris, ora 
pro nobis! 
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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 
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Nie jest sprawą łatwą. Jednak pragniemy, by nam 
przebaczył Bóg oraz inni ludzie, natomiast nam samym 
trudno przychodzi przebaczenie innym 
ich słabości. A jednak powinniśmy tej 
sztuki się uczyć i praktykować, naśla-
dując Pana Jezusa. Poniżej przekonuje 
nas o tym fragment nauki misyjnej. 

Znamy z pewnością dobrze tę przypo-
wieść Jezusową z Ewangelii o nielitościwym 
dłużniku. Król przywołuje dłużnika, który 
był mu winien ogromną sumę; sumę wręcz 
niemożliwą do spłacenia. Król domaga 
się, aby sługa spłacił dług, a jeżeli tego nie 
uczyni, zostanie wtrącony do lochu. Stojąc 
przed obliczem swego pana, sługa pada na 
kolana i prosi: Panie, miej litość nade mną, 
a wszystko ci oddam! Miej litość nade mną; 
poczekaj jeszcze, bo teraz nie mogę. I widzi-
my postawę króla: darował cały dług swemu 

słudze. Nawet nie odłożył spłaty długu na późniejszy termin, ale 
go po prostu w całości umorzył, darował. I cóż się dzieje dalej? 

Sztuka przebaczania 
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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

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

To jest, moi drodzy, bardzo często historia naszego życia. Z 
jednej strony jesteśmy wielkimi dłużnikami wobec Boga, wobec 
naszego Pana i prosimy Go, żeby nam przebaczył, żeby nam da-
rował. I Pan w swej wspaniałomyślności daruje nam. A komuś, 
kto jest nam winien choćby drobnostkę, nie potrafi my już daro-
wać. Zamiast tego wciąż mu to wypominamy. Czy taka ma być 
postawa ucznia Pana Jezusa? Moi drodzy, my mamy uczyć się od 

Chrystusa też i tej trudnej sztuki przebaczania. To prawda, to nie 
jest łatwe zadanie. To jest bardzo trudne zadanie. Ale przecież 
dobrze wiemy, że nauka Chrystusa nie jest łatwa, że wymagania, 
które stawia Chrystus swoim uczniom nie są łatwe do wypełnie-
nia. One wymagają od nas pewnego wysiłku, pewnego trudu. Ale 
warto jest nie tylko wsłuchiwać w to, czego uczy Chrystus, ale też 
i to wypełniać.

Moi drodzy, można by dzisiaj spytać, kiedy po raz ostatni 
wypowiedzieliśmy w swoim życiu słowo przepraszam. Proste, 
zwyczajne słowo, a jednocześnie jakże trudne do wypowiedze-
nia. Jakże rzadko to słowo gości na naszych ustach. Przepraszam, 
przebaczam... To słowo zawsze kosztuje – to prawda. To słowo 
oznacza twoją ofi arę, twoje cierpienie; to jest słowo, które ma 
wielką wartość, wielki ciężar gatunkowy. Byle kto tego słowa 
nie wypowie, to fakt. Ale potrzeba nam, moi drodzy, uczyć się 
od Jezusa też tej trudnej sztuki przebaczania. Ileż nieszczęść 
mogłoby od nas oddalić się, gdybyśmy umieli dążyć zawsze do 
pojednania, gdybyśmy umieli żyć pojednani ze sobą, jak wypada 
uczniom Chrystusa. 

W sobotę, 17 stycznia, Burmistrz Augustyn Ormanty 
wziął udział w spotkaniu opłatkowym Parafi alnego Klubu 
Sportowego „Św. Józef” w Kalwarii Zebrzydowskiej, które 
poprzedzone było Mszą św. w Kościele Parafi alnym w Kal-
warii Zebrzydowskiej. 

W spotkaniu wzięło udział wielu działaczy klubu, m.in. 
prezes Ewa Frosztęga, radny powiatowy, a zarazem członek 
zarządu Marek Cimer oraz honorowy członek ks. Krzysztof 
Krawczyk. Burmistrz wszystkim zebranym złożył życzenia 
pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2015.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Spotkanie opłatkowe Parafi alnego 
Klubu Sportowego „Św. Józef”
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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.

Obchodzono w ubiegłą niedzielę 
odpust u Księży Pallotynów. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył ks. 
inf. Jakub Gil, zaś kazanie odpusto-
we wygłosił ks. Dariusz Chałubiński, 
proboszcz z Jaroszowic. Powitanie 
księży i wiernych oraz fragment ka-
zania, zamieszczamy poniżej. 

Wprowadzenie 
Witam serdecznie wszystkich zgro-

madzonych na dzisiejszej uroczystej mszy 
świętej. Witam Księdza Infułata Jakuba 
Gila. Witam Chór z Bazyliki, którym dyry-
guje Pani Urszula Dubiel. Zawsze przy oka-
zji tego święta możemy liczyć na obecność 
tego Chóru, za co jestem bardzo wdzięczny. 
(...) Słowo Boże wygłosi do nas Ksiądz Da-
riusz Chałubiński, proboszcz z Jaroszowic. 
A teraz uznajmy przed Panem Bogiem nasze 
grzechy, byśmy mogli w sposób dobry, świę-
ty, godny sprawować tę Najświętszą Ofi arę...

Kazanie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chry-

stus!
Stoję tu przed pewnym dylematem. 

Otóż, chciałoby się wygłosić trochę dłuższe 
kazanie, bo dzisiejszy temat jest szeroki, a 
poza tym mam po raz pierwszy przyjem-
ność przemawiać z tego miejsca. Z drugiej 

jednak strony, święty Wincenty do pewnego mło-
dego księdza, który dopiero co został wyświęcony, 
a wcześniej był jego penitentem przy spowiedzi 
powiedział tak: „Co do kazań, to staraj się ich nie 
przedłużać. Pamiętaj, że nasz Pan przemawiał 
krótko i zwięźle”. Postaram się pogodzić obie te 
racje i nie mówić ani za długo, ani za krótko. Myślę, 
że musicie się ze mną zgodzić; nie macie zresztą za 
bardzo innego wyjścia. A przynajmniej mam na-
dzieję, że z niego nie skorzystacie...

Ku czci św. Wincentego Pallotiego 
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Ale tak poważnie... W dzisiejszym czytaniu brewiarzowym 
jest fragment konstytucji o świętej liturgii, który mówi – zda-
wałoby się – oczywiste zdanie: „Wszystkie czynności w czasie 
liturgii są święte i są one najskuteczniejszą pomocą dla człowieka 
w drodze do zbawienia”. Wszystkie czynności w Kościele w czasie 
liturgii są święte i są najskuteczniejszą drogą do zbawienia... A 
my przecież tu przyszliśmy tu dlatego, że chcemy być zbawieni. 
Inaczej mówiąc – chcemy być świętymi. I dzisiaj jakby szukając 
pomocy i wskazówek nie tylko wspominamy, ale chcemy nauczyć 
się czegoś od świętego, czyli od tego, który osiągnął już ten cel, 
spełnił to zadanie – od świętego Wincentego Pallottiego. Chcemy 
się od niego uczyć. Ale przecież tak naprawdę nie uczymy się od 
niego, tylko uczymy się od naszego jedynego Mistrza, jakim jest 
Pan Jezus. 

Ewangelia dzisiejsza jest – można zaryzykować takie twier-
dzenie – jest Ewangelią i o .świętym Wincentym, i o każdym z 

nas. My jesteśmy tymi uczniami, których Jezus posyła. I to jest 
dzisiaj przepowiadane; ta nowina jest dzisiaj głoszona w Kościele, 
który jest miejscem opowiadania albo przepowiadania, ale także 
i miejscem, gdzie jest rozpalony ogień. Ogień, który ma swoje 
źródło w miłości. W miłości widocznej najbardziej i związanej 
najbardziej z wydarzeniem, które dokonało się kiedyś na Golgo-
cie i w którym my, będąc na Mszy świętej, uczestniczymy. Z wy-
darzeniem, które jednym słowem możemy nazwać wydarzeniem 
miłości. I dzisiaj – używając języka współczesnego – możemy 
powiedzieć, że miłość jest naszym projektem na życie. Nie ma 
innego i nie ma na pewno lepszego. Miłość jest naszym projek-
tem na życie. Największe przykazanie – nie nakaz, nie rozkaz, ale 
przykazanie i dar. Dlatego na chórze znajduje się napis, który stał 
się mottem świętego Wincentego: Miłość Chrystusa na przyna-
gla. Caritas Christi urget nos.

Cdn,
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

We wtorek 30 XII w kościele parafi alnym w Krze-
szowie było ostatnie pożegnanie śp. Feliksa Filipiaka. 
Śp. Feliks był ojcem ks. Bogusława proboszcza Parafi i 
Najświętszej Rodziny w Zakopanem. 

Obszerną relację z tych żałobnych uroczystości za-
mieściliśmy w 2 poprzednich numerach.Poniżej podzię-
kowanie syna zmarłego Feliksa, ks. Bogusława.

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam 
wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajem-
ną miłością naśladowali w naszych rodzi-
nach jej cnotę i doszli do wiecznej radości w 
Twoim domu. 

Te słowa z modlitwy z uroczystości 
Najświętszej Rodziny przypominają nam o 
miłości, która trwa dziś i w wieczności... 

Pragnę podziękować Panu Bogu za dar 
dobrego, kochającego i wyrozumiałego 
Ojca. Wierzę i mam nadzieję, że teraz wraz 
ze śp. Stanisławą będą wstawiali się za nami 
u Pana Boga w niebie. 

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. FELIKSA FILIPIAKA (3)

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy modlitwą, wyrazami 
współczucia, wszelką pomocą byli w tych dniach razem z naszą 
rodziną. Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za skie-
rowane słowa; obecnemu wśród nas Księdzu Biskupowi Janowi 
Zającowi za modlitwę, sprawowanie Eucharystii za śp. Feliksa, 
za wszelką życzliwość i wsparcie. Także Księdzu Kardynałowi 
Franciszkowi Macharskiemu i pozostałym Księżom Biskupom 

za modlitewne wsparcie. Dziękuję Księdzu Pra-
łatowi Franciszkowi Ślusarczykowi, Kustoszowi 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewni-
kach, Koledze Rocznikowemu za wygłoszone 
okolicznościowe kazanie, niosące w tym okresie 
Świat Bożego Narodzenia radość i nadzieję, że 
przecież rodząc się do życia doczesnego, rodzi-
my się także do życia wiecznego. 

Serdeczne Bóg zapłać kieruję do Księdza An-
toniego, Proboszcza naszej rodzinnej krzeszow-
skiej Parafi i. Za pomoc w tych dniach dziękuję 
również Wikariuszowi, księdzu Wojciechowi. 
Podziękowania składam wszystkim Księżom 
koncelebrującym, jak i tym, którzy nie mogąc 
przybyć osobiście, zapewniali o modlitwie; 

Księżom z Dekanatu zakopiańskiego 
z Księdzem Infułatem Stanisławem 
Olszówką i Księdzem Dziekanem 
Jerzym; Księżom z Dekanatu Kra-
ków-Podgórze z Księdzem Dzieka-
nem, Prałatem Antonim Bednarzem 
i z Księdzem Infułatem Franciszkiem 
Kołaczem z Dekanatu suskiego; ale 
także z innych Dekanatów: jest Ksiądz 
Dziekan z Wadowic i jest Ksiądz Dzie-
kan z Jabłonki. Są także inni... Wszyst-
kim serdeczne Bóg zapłać!  

Dziękuję Księżom Rodakom i 
Księżom Kolegom z Rocznika; Księ-
żom Rodakom z Krzeszowa z Księ-
dzem Infułatem Janem Maciejem 
Dyduchem; Księżom Wikariuszom z 
Parafi i Najświętszej Rodziny; Księdzu 
Januszowi, Mariuszowi, Jarosławowi 
oraz Klerykowi Bartkowi. Dziękuję 
Księżom, byłym Wikariuszom z Para-
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fi i świętej Kingi, zwłaszcza Księdzu Józefowi. Wszystkim Księ-
żom tak licznie tutaj zgromadzonym podziękowanie składam na 
ręce Księdza Prałata Józefa Jani. 

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich Parafi an, tak licz-
nie przybyłych, z Parafi i Najświętszej Rodziny w Zakopanem 
wraz z Siostrami Zakonnymi z różnych Wspólnot; Parafi anom 
ze św. Kingi z Krakowa wraz z Księdzem Proboszczem Jerzym 
Czerwieniem; Wiernym z Parafi i Matki Bożej Różańcowej w 
Chrzanowie; z Parafi i Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Krze-
szowa; także tym, którzy przybyli z innych Parafi i. 

Dziękuję wszystkim Przedstawicielom Władz i Delegacjom; 
Panu Andrzejowi Gut Mostowemu, Posłowi RP; Władzom staro-
stwa tatrzańskiego z Panem Piotrem Bąkiem, Władzom naszego 

miasta, Zakopane, z Panem Burmistrzem, Leszkiem Dorulą i 
Panem Wiktorem Łukaszczykiem. 

Dziękuję Kapeli Góralskiej, Służbie Liturgicznej Ołtarza z 
Krzeszowa, z Zakopanego. Nie mogę także zapomnieć o tych, 
którzy opiekowali się Rodzicami, zajęli się pogrzebem; dziękuję 
Bratu Markowi i Ewie, Oli z mężem Piotrem; kuzynkom – Danu-
cie i Zofi i z rodziną, sąsiadom. Dziękuję całej rodzinie – bliższej i 
dalszej, tym przybyłym z Wielkopolski, z Wadowic, z Krzeszowa 
– za modlitwę i wyrazy solidarności. 

Ogarniam wszystkich myślą i modlitwą, dziękując tym wy-
mienionym, jak i niewymienionym. Dziękuję za modlitwę, za 
zamówione Msze święte, za śp. mojego Tatę Feliksa. 

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)

19 stycznia 2015roku uczniowie naszej szkoły przedsta-
wili pod kierunkiem Pani Anety Kurowskiej - Maj jasełka.
Przedstawienie przygotowane było na bardzo wysokim pozio-
mie. Szczególne podziękowania należą się p. Annie Gasinskiej
i uczniom oddziału przedszkolnego za pomoc i rolę niezastą-

pionych owieczek.  Dziękujemy p. Kasi Łukasiewicz i Jasiowi 
za największą niespodziankę tegorocznych Jaselek. Ciesz my się 
bardzo że Dobra Nowina dotarła dzięki przedstawieniu do wielu 
mieszkańców Lanckorony. 

www.zswlanckoronie.internetdsl.pl

„DOBRA NOWINA”

Artykuł pt. „DUSZPASTERSKA WIZYTA, DUSZPASTERSKA SZANSA” autorstwa ks. Wojciecha Matygi znaj-
duje się w rubryce Tarnawa Dolna/Tłuczań. Zapraszamy do lektury. 
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

16 stycznia odbyła się lekcja otwarta w oddziale 
przedszkolnym... Zajęcia prowadziła mgr  Grażyna Stawowy, 
która zorganizowała warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 
dla dzieci i ich rodziców. Najmłodsi i ich bliscy mieli okazję 
sprawdzić swą wiedzę w praktyce, ćwicząc na specjalnych fan-
tomach.

Mamy nadzieję, że lekcja spodobała się jej uczestnikom .
www.splencze.iap.pl 

PRZEDSZKOLAKI I RODZICE UDZIE-
LAJĄ PIERWSZEJ POMOCY  
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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 

 

Jak co roku, nasi uczniowie zaprezentowali swoje umiejęt-
ności aktorski rodzicom i dziadkom. Tym razem, 23 stycznia 
zaproszeni goście obejrzeli jasełka pt.: „Jezus się rodzi dla każde-
go”. W trakcie przedstawienia wszyscy wspólnie śpiewali piękne 
polskie kolędy. Dzieci  z  klasy  III  SP  występowały  w  tunikach  
specjalnie uszytych na tę okazję przez jedną z mam, p. Renatę 
Wolarek, której tą drogą serdecznie dziękujemy. Dziękujemy 
również mamom, które upiekły ciasta oraz tym, które nakrywały 
i podawały do stołów. Po przedstawieniu 8 solistek przygotowa-
nych przez p. Lucynę Kozioł zaprezentowało swoje umiejętności 
śpiewania kolęd

www.szkolalaczany.pl

Jasełka 2015
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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)

Agata (etymologicznie: „dobrze urodzona, ze 
szlachetnego rodu”) zwana Sycylijską jest jedną 
z najbardziej czczonych w chrześcijaństwie świę-
tych. Wiadomości o niej mamy przede wszystkim 
w aktach jej męczeństwa. W pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa istniał bowiem zwyczaj, że spo-
rządzano akta męczenników; większość z nich nie 
doczekała do naszych czasów. Akta męczeństwa 
Agaty pochodzą dopiero z V wieku.

Według opisu męczeństwa Agata urodziła się 
w Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu 
postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w 
dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę 
Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował 
jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w 
odrzuconym senatorze nienawiść i pragnienie 
zemsty. Trwały wówczas prześladowania chrześci-
jan, zarządzone przez cesarza Decjusza. Kwincjan 
aresztował Agatę. Próbował ją zniesławić przez 
pozbawienie jej dziewiczej niewinności, dlatego oddał ją pod 
opiekę pewnej rozpustnej kobiety, imieniem Afrodyssa. Kiedy te 
zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę na tortury, 
podczas których odcięto jej piersi. W tym czasie miasto nawie-
dziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony 
namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę 
Bożą. Ostatecznie Agata poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone 
węgle, 5 lutego 251 r.

Jej ciało chrześcijanie złożyli w bezpiecznym miejscu poza 

miastem. Papież Symmachus (+ 514) wy-
stawił ku jej czci w Rzymie przy Via Au-
relia okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w 
Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki 
w roku 593. Wreszcie papież Grzegorz 
II (+ 731) przy bazylice św. Chryzogona 
na Zatybrzu wystawił ku jej czci trzeci 
rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, 
jaką otaczano ją w owych czasach. Obec-
nie ciało Agaty znajduje się w katedrze w 
Katanii. Wielkiej czci doznają jej relikwie, 
m.in. welon, dzięki któremu, jak niesie po-
danie, Katania niejeden raz miała doznać 
ocalenia.

W dzień św. Agaty w niektórych oko-
licach poświęca się pieczywo, sól i wodę, 
które mają chronić ludność od pożarów 
i piorunów. Poświęcone kawałki chleba 
wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił po-

żar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło 
poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od zarazy. Św. Agata 
jest patronką Sycylii, miasta Katanii oraz ludwisarzy. Wzywana 
przez kobiety karmiące oraz w chorobach piersi.

W ikonografi i św. Agata przedstawiana jest w długiej sukni, 
z kleszczami, którymi ją szarpano. Atrybutami są: chleb, dom w 
płomieniach, korona w rękach, kość słoniowa - symbol czystości 
i niewinności oraz siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi 
na misie, pochodnia, płonąca świeca - symbol Chrystusa.

5 lutego  

Święta Agata, dziewica i męczennica
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

W pogodne, bezśnież-
ne niedzielne południe 
11 stycznia, w naszym 
kościele parafialnym, 
uczniowie naszej szkoły 
pod kierunkiem siostry 
Maristelli wystawili dla 
zebranych parafian i go-
ści przedstawienie jaseł-
kowe. Młodzi aktorzy 
bardzo się cieszyli z tak 
licznie zgromadzonej 
widowni, która ochoczo 
włączyła się we wspólne 
kolędowanie przy akom-
paniamencie akordeonu, 
na którym przygrywała 
pani Ewa.

Aż serce rosło na widok 
dużej grupki rozradowanych 
maluszków, które w swoisty 
sposób adorowały Dzieciątko 
Boże złożone w żłóbku. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim, 

„Śpiewajmy i grajmy MU…”

którzy poświęcili swój czas na zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że w naszej 
parafii tradycje wspólnego kolędowania są nadal żywe, że starsi przekazują te piękne zwyczaje 
najmłodszemu pokoleniu.       E. Słania

ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY,
ZDROWIA, SZCZĘŚCIA WAM ŻYCZYMY
NA TEN NOWY ROK!
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

W tym roku przygotowania do misyjnego kolę-
dowania ruszyły już na początku grudnia. Dziew-
czynki z naszej scholi zostały podzielone na dwie 
grupy i energicznie zabrały się do pracy. Trzeba było 
rozdzielić zadania, przygotować stroje, transparen-
ty, lampiony, ciasteczka i cukierki, szopki, a przede 
wszystkim kolędy. Dziewczęta ustaliły także szcze-
gółowy grafik kolędowania i wyznaczyły obszary 
odpowiedzialności dla jednej i drugiej grupy.

26 grudnia podczas mszy św. o g. 11.00, kolęd-
nicy misyjni zostali rozesłani. Grupa „Śpiewające 
Mikołajki” głosiła dobrą nowinę w przebraniach 
Mikołajów, natomiast druga grupa „Z Mucharza do 
Betlejem” wyglądała jak żywa szopka – z Józefem, 
Maryją i Aniołami zgromadzonymi wokół żłóbka z 
małym Panem Jezusem. Największą sensację wzbu-
dzała Śmierć, której wspaniały strój wywoływał 
jednocześnie przerażenie i uśmiech.

 
Dziewczęta wytrwale, bez względu na warunki 

pogodowe, kolędowały w wyznaczonych miejscach, 
by później połączyć siły i ustalić jeszcze dwie daty 
wspólnego kolędowania. Przyniosło to wiele radości 
i satysfakcji. Mieszkańcy Mucharza i Skawiec oka-
zali się bardzo hojni. Dziękujemy!

 
Uwieńczeniem pracy dziewczynek było wspólne 

kolędowanie w GOKu 3 stycznia 2015 r., gdzie wielu 
mieszkańców naszej parafii śpiewem uwielbiało 
Wcielenie naszego Pana. Inicjatorką spotkania była 
pani Joanna Szeląg, opiekunka naszej scholi, zaś w 
prowadzeniu spotkania dopomagała jej pani Elżbie-
ta Piech. Z serca wszystkim dziękujemy!

Misyjne kolędowanie
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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 

Zakończył się trwający między 18 a 25 stycznia, Ty-
dzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku 
pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki Daj mi pić”. 
W tygodniu tym, już od ponad stu lat, chrześcijanie 

na całym świecie, mimo róż-
nych wyznań, spotykają się na 
nabożeństwach, modlitwach i 
różnego rodzaju spotkaniach 
kulturalnych, mających na celu 
zacieśnianie wzajemnych wię-
zi. Przyjął się też zwyczaj, że 
w ramach Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, kaza-
nia głoszą duchowni innych, 
denominacji, czyli wspólnot 
religijnych, posiadających od-
rębną podmiotowość, określo-
ną przez własną nazwę, naukę 
i strukturę. Tak się złożyło, że 
w minioną sobotę i niedzielę, 
przebywał w naszej parafii, 
Ojciec Piotr Graduszewski ze 
Zgromadzenia Ojców Tryni-
tarzy - Zakonu Trójcy Świętej. 
Od O. Piotra Graduszewskiego, 
dowiadujemy się, że obecnie w 

 O JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
polskich klasztorach przynależących do prowincji, która ma sie-
dzibę w Rzymie, pracuje sześciu Polaków. Trzech w Budziskach 
i trzech w Krakowie. Ponadto jest jeszcze trzech trynitarzy Po-
laków w prowincji amerykańskiej oraz jeden, który posługuje w 
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strukturach kurii generalnej. 
Ojcowie Zakonu Trójcy Świętej 
noszą białe habity z kapturem 
oraz szkaplerz z czerwono-
niebieskim krzyżem. Ponad 
800 lat temu, Zakon założył 
Jan de Matha. Celem zakonu 
było wyzwalanie niewolników 
chrześcijańskich z rąk muzuł-
manów. Obecnie zakonnicy 
niosą przede wszystkim po-
moc ludziom zniewolonym 
przez różne nałogi. Ojcowie 
pracują w więzieniach oraz po-
magają osobom uzależnionym 
i borykającym się z problema-
mi własnej osobowości. Na za-
proszenie Księdza Proboszcza, 
przyjechał do naszej parafii i 
na niedzielnych Mszach Świę-
tych, głosił kazania, których 
motywem przewodnim była 
jedność. Ojciec Piotr, przy-
jechał w sobotę w godzinach 
popołudniowych i dzięki temu 
wraz z Księdzem Proboszczem 
wziął udział w Opłatku, zorga-
nizowanym przez Panią Sołtys 
i Panie z KGW przy współpra-
cy z Dyrekcją i pracownikami 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego. Zwyczaj spotkań opłat-
kowych, w czasie, których ła-
miemy się cienkim opłatkiem 
jest symbolem przebaczenia i 
pojednania oraz zacieśniania 
więzi rodzinnych, sąsiedzkich, 
koleżeńskich. Jest znakiem 
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W SP W SOSNOWICACH

Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka, 
uczniowie z klasy IV, V i VI spotkali się w szkole 17 
I 2015 r., ze swoimi Babciami i Dziadkami, na uro-
czystym wieczorku. W miłej atmosferze zaproszeni 

goście oglądali przedstawienie jasełkowe w wykonaniu 
uczniów, przyjęli życzenia i drobne upominki. Była 
również okazja do spotkania się ze znajomymi i poroz-
mawiania.

sympatii, przyjaźni i miłości. W żadnych źródłach socjologicz-
nych nie mówi się negatywnie o smaku opłatka – chleba, jako 
artykułu do spożycia. Symbolika tego chleba jest taka, że trzeba 
być jak chleb dobrym i jak chleb podzielnym.

Sobotnie spotkanie opłatkowe miało miejsce w pięknie udeko-
rowanej szkolnej sali gimnastycznej. Bardzo miłą niespodziankę 
sprawiły dzieci. Swoim śpiewem i grą na ludowych, tradycyjnych 
i nowoczesnych instrumentach muzycznych, uatrakcyjniły 
spotkanie. Chłopcy hojnie podsiewali, więc moc tego zwyczaju 
zadziała na pewno. Pani Sołtys złożyła wszystkim serdeczne ży-
czenia. Księża wielokrotnie korzystali z mikrofonu, kierując do 
wszystkich ciepłe i pełne sympatii słowa. Dzielili się własnymi 

wspomnieniami związanymi z okresem bożonarodzeniowym i 
kolędowaniem. Choć na spotkaniu było więcej kobiet to jednak 
mocne męskie głosy dominowały. Była to dobra okazja, aby się 
spotkać, zaśpiewać kolędy i pastorałki, spędzić miło popołudnie 
i wieczór przy udekorowanych i bogato zastawionych stołach. W 
czasie przerw między śpiewem kolęd i tradycyjnych piosenek, 
rozmawiano i żartowano. Organizatorom należą się wielkie po-
dziękowania za przygotowanie spotkania, serdeczne przyjęcie i 
gościnność.  

BŻ-BŁ-JK
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Z wielką radością i oczekiwa-
niem Przedszkolaki, Uczniowie 
klasy 1, 2 i 3 naszej szkoły wraz 
z Dyrekcją, Gronem Pedagogicz-
nym oraz Rodzicami powitali w 
niedzielne popołudnie 18 stycz-
nia 2015 r. swoje Babcie oraz 
Dziadków. Powitaliśmy Was 
Drodzy Seniorzy najładniej, jak 
umieliśmy. Jesteśmy wszyscy 
bardzo wdzięczni za przybycie i 
wysłuchanie nas. Mamy nadzie-
ję, że za rok znowu się spotkamy 
tak licznie. Dostojnym Gościom 
składamy jeszcze raz najserdecz-
niejsze życzenia.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SP W SOSNOWICACH



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

1 lutego 201544 

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

 451 lutego 2015

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. 

Po uroczystym błogosławień-
stwie udzielonym przez Księdza 
Proboszcza w Święto Epifanii 4 
kilkuosobowe grupy młodzieży 
z katolickiej szkoły wyruszyły 
do ponikiewskich domów. Jak 
co roku kolędnicy misyjni nio-
sąc Dobrą Nowinę radością i 
śpiewem głosili miłość Jezusa. 
Celem tego kolędowania jest też 
niesienie pomocy rówieśnikom 
w różnych krajach. Za zebrane 

datki uczniowie szkoły 
w Ponikwi umożliwiają 
naukę dziecku z Bu-
rundii w Afryce. Ko-
lędnicy misyjni wraz z 
opiekunami: p. Moniką 
Wojsznis, p.Wandą Byr-
ską, p.Emilią Byrską, 
p.Aleksandrą Płoskon-
ką, p.Danielem Fry-
siem oraz dyrektorem 
szkoły panem Markiem 
Pelczarem serdecznie 
dziękują mieszkańcom 
za ofiarność i życzliwe 
przyjęcie. 

„Nieważne ile czynimy, lecz ile 
miłości wkładamy w czynienie tego. 
Nieważne ile dajemy, lecz jak wiele 

miłości wkładamy w dawanie”
Matka Teresa z Kalkuty

KOLĘDNICY MISYJNI
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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 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W ZS NR 3 W PRZYTKOWICACH
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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 

Tatrzańskimi
śladami
Patrona

19 stycznia 2015r. uczniowie 
klas: I Technikum Żywienia i 
Usług Gastronomicznych, I Techni-
kum Pojazdów Samochodowych i I 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
wraz z wychowawcą Wojciechem 
Kuligiem oraz księdzem Robertem 
Jończykiem wzięli udział w wy-
cieczce do Zakopanego. 

Była to nagroda za zajęcie I i II miejsca 
w szkolnym konkursie kolęd i doskonała 
okazja do poznania miejsc związanych 
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z Patronem Szkoły św. Janem Pawłem II oraz do podziwiania 
wspaniałych tatrzańskich pejzaży. 

Wycieczka rozpoczęła się w Kuźnicach, a idąc na Kalatówki 
uczniowie zwiedzili muzeum przyrodnicze Antoniego Kocyana 
oraz dotarli do Pustelni św. Brata Alberta. Nie zabrakło również 

czasu na relaks pod Zakopiańską Wielką Krokwią, na lodowisku 
oraz na Krupówkach. 

Ksiądz Robert Jończyk przybliżył młodzieży historię Zako-
panego, a ostatnim punktem wycieczki było zwiedzenie Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, 

wybudowane jako votum za 
ocalenie życia papieża św. Jana 
Pawła II po zamachu 13 maja 
1981.

Wycieczka zorganizowana 
przez ks. Roberta Jończyka 
przebiegła w miłej atmosferze 
i była wspaniałą okazją nie tyl-
ko do poznania zakopiańskiej 
historii, ale również świetną 
formą integracji młodzieży.
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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 

Rudnickie gospodynie ze stowarzyszenia „Kalina” integra-
cyjne spotkania opłatkowe traktują bardzo poważnie i wkładają 
w ich przygotowanie mnóstwo pracy i serca. To procentuje. Sala 
strażnicy w niedzielę 18 stycznia pękała w szwach - szacowano, 
że na spotkanie przybyło ok. 250 osób. Nie zawiedli się ci, którzy 
zdecydowali się spędzić to niedzielne popołudnie w sąsiedzkim 
gronie. Były wspaniałe jasełka, łamanie się opłatkiem, mądre i 
skłaniające do refleksji słowa duszpasterza ks. Dariusza Zonia, 
bardzo smaczny, elegancki poczęstunek, konkursy z nagrodami, 
występ ZPiT Elegia, chóru rudnickich Seniorów Elegii oraz go-
ścinny występ kapeli Dudy.

 Jasełka były piękne i bardzo widowiskowe. Zostały starannie 
przygotowane przez Zofię Skorut i Alicję Kuchtę z uczniami 
swoich klas, z pomocą szkolnego chóru prowadzonego przez Ire-
neusza Przałę. W sprawnej organizacji spektaklu na scenie sali 
strażnicy bardzo pomocni byli pracownicy techniczni szkoły: Jan 
Starzec i Sławomir Ostafin. Podczas jasełek wystąpiły też solistki 
śpiewające nastrojowe, współczesne pieśni Bożego Narodzenia 
- Edyta Sikora i Dominika Zajda.

Spotkanie opłatkowe 
Jeśli chodzi o wspólny śpiew, to w Rudniku jest on tak oczy-

wisty jak oddychanie. Tu śpiewają wszyscy i mają z tego wiele ra-
dości. To oczywiste, przecież Rudnik ma Elegię. Jeszcze ją ma… 
Jak w ubiegłym roku, tak i w tym prowadząca spotkanie Barbara 
Szatan i szefowa Elegii Joanna Ulman biły na alarm: Elegia top-
nieje. Choć w tym roku jest jaskółka - są dzieci. Niewiele, ale są. 
W występie wzięło udział 3 pary dziecięce, które ćwiczą dopiero 
od jesieni, ale już wiele potrafią. Może ich przykład zachęci na-
stępnych?

Konkursy w Rudniku jak zwykle nawiązywały do tradycji. 
Tym razem gospodynie zapędziły swoich gości do łuskania 
grochu. Litościwie dały im do koszyków strąki dorodnej fasoli. 
Jako mieszkańca Rudnika i gospodarza zagoniły do konkursu też 
burmistrza. I jak się okazało radził sobie całkiem dobrze. Rud-
niczanki co prawda nie dały się chłopu przegonić w tej robocie, 
ale na finiszu zawodnicy meldowali się w minimalnych odstę-
pach. Był też konkurs na ubijanie piany z jajek, tak by dało się 
odwrócić miseczkę, do którego zgłosiło się trzech młodzieńców. 
Wszyscy jakoś sobie poradzili, a w jednej miseczce piana stała jak 
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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)

nakrochmalona. Zwycięzca miał powody do dumy, a widownia 
- mnóstwo uciechy. Był też konkurs dla dzieci - można go nazwać 
festiwalem talentów - każde dziecko (a było ich 10) miało zrobić 
co chce: zaśpiewać, zatańczyć, powiedzieć wiersz, dowcip, poka-
zać pantomimę, opowiedzieć coś - według uznania. I oczywiście 

na wszystkich uczestników konkursów czekały nagrody.
Także w Rudniku rozłożone zostało stoisko gminy promujące 

E-PUAP i profil zaufany dla mieszkańców.
(red.)

www.sulkowice.pl

Przegląd kolęd 

W Dziecięcej scholi z Ryczowa śpiewały:
Dominika Bykowska,
Dagmara Bałys,
Gabriela Borgiasz,
Julia Karaś,
Natalia Balon,
Natalia Harnas,
Kornelia Tokarczyk,
Oliwia Warzecha,
Patrycja Zych,
Gabriela Wawro,
Emilia Wawro,
Jagoda Ciemiera,
Natalia Gierek,
Małgorzata Maślona,
Lidia Sowa,
Karolina Piórkowska,
Zofia Słowiak,
Daria Kajfasz.

W dniu 10.01.2015r odbył się w Spytkowicach 
IV Gminny przegląd kolęd i pastorałek. Jak co roku 
uczestników było wielu, a poziom występów był bar-
dzo wysoki. Dziecięca schola z parafii Ryczów poradzi-

ła sobie na piątkę z plusem, gdyż wraz ze scholą Ka-
tarzynki ze Spytkowic zdobyły 1 miejsce w kategorii 
duety i zespoły. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!!! 

www.parafiaryczow.pl
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?

Dla kogo jest ten wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie?

Oczywiście!
Dla wszystkich Babć i Dziadków
Na świecie. 

Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr
Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Skawinkach
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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)

Styczeń w polskiej tradycji to czas nowo-
rocznych koncertów i wspólnego kolędowa-
nia. W ten radosny czas również w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Spytkowicach już 
po raz drugi odbył się KONCERT KOLĘD I 
PASTORAŁEK.

25 stycznia 2015 r. zespoły działające 
przy GOK, które ćwiczą pod kierownic-
twem instruktora Pana Roberta Budzynia, 
przygotowały koncert. Usłyszeliśmy prezen-
tacje solowe i zespołowe. Artyści, którym 
akompaniował Robert Budzyń, przyjęci 
zostali z wielkim entuzjazmem. Zgroma-
dzona publiczność miała okazję wysłuchać 
kilkunastu kolęd i pastorałek. W repertu-
arze znalazły się zarówno klasyczne kolędy, 
jak i mniej popularne utwory. Prezentacje 
sceniczne to efekt ciężkiej pracy wiążący się 
z cotygodniowymi próbami.

Dziękujemy bardzo za świetny występ! 
Podziękowania należą się zarówno instruk-
torowi, jak i całemu zespołowi: za wytrwa-
łość, poświęcony czas. Dziękujemy również 
publiczności, bo przyjemnie jest, gdy efekty 
pracy jest komu pokazać.

www.gokspytkowice.pl

Koncert kolęd i pastorałek



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

1 lutego 201552 

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

 531 lutego 2015

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.

Zgodnie ze szkolną tradycją, 21 stycznia w Stanisła-
wiu Dolnym Dolanach odbyło się wielkie świętowanie 
dnia wszystkich babć i dziadków. Seniorzy w tym 
roku wyjątkowo licznie zgromadzili się na szkolnej sali 
gimnastycznej w otoczeniu swych wnucząt. Przygoto-
wane z wielkim zaangażowaniem jasełka w wykonaniu 
uczniów klas I-III oraz kolędowanie i życzenia przed-
szkolaków obejrzał także Burmistrz Augustyn Or-
manty, który zwrócił uwagę na aspekt kultywowana 
tradycji rodzinnych i religijnych, odgrywających obok 
nauczania istotną rolę w procesie wychowania dzieci i 
młodzieży.

 
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Dzień babci i dziadka 
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

Do tradycji bożonarodzenio-
wych szkoły katolickiej w Sta-
nisławiu Górnym należą Spo-
tkania Opłatkowe dla Rodziców 
i Przyjaciół Szkoły. W bieżą-
cym roku takie spotkanie od-
było się 16. 01. 2015r. Oprócz 
Rodziców, Nauczycieli, brały 
w nim udział s. Nazaretanki 
s. Paulina Maciążek (Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w 
Wadowicach) i s. Vianneya wraz 
z podopiecznymi.

Jak przystało na taką uroczystość, 
rozpoczęto ją modlitwą i odczytaniem 
fragmentu Ewangelii o Narodze-
niu Chrystusa. Potem nastąpił czas 
dzielenia się opłatkiem, a następnie 
koncert kolęd w wykonaniu uczennic 
gimnazjum i szkoły podstawowej. 
Nie zabrakło również wspólnego ko-
lędowania. Przy akompaniamencie 
gitary (p. Marek Pelczar) i harmonii 
(p. Paweł Waligóra) poszczególne 
stoły (często z solowymi lub dueto-
wymi „wstawkami”) śpiewały mniej 
lub bardziej znane pastorałki. Co 
odważniejsi próbowali także sił w 

Opłatek w szkole katolickiej

repertuarze regionalnym („Hej, przez beskidzkie pola”, Góralu, 
czy ci nie żal” itp.) Wśród występujących ujawniono wiele wokal-
nych talentów, które przy najbliższych imprezach integracyjnych 
z pewnością będą wykorzystane.
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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)

Wyniki Konkursu Muzycznego 
„Kolęda- Pastorałka” 26.01.2015
Kategoria „Kolęda- Pastorałka” zaśpiewana
przez Przedszkolaki:
I miejsce - Anna Drążek PS Stryszów
II miejsce - Duet: Katarzyna Sabała,
Mateusz Odrowąż PS Stronie
III miejsce - Filip Kurowski PS Stryszów

Wyróżnienie otrzymali: Bartosz Korzeniowski-Gach PS Stry-
szów; Emilia Studnicka PS Stryszów; Anna Lempart PS Stronie; 
Błażej Kumorowski PS Stryszów;

Kategoria „Kolęda- Pastorałka” zaśpiewana przez uczniów 
Szkół Podstawowych:
I miejsce - Emilia Goryl SP Stronie
Barbara Bąk, Karolina Bąk, Wiktoria Piętoń SP Dąbrówka
II miejsce - Emilia Potoczny, Julia Studnicka SP Łękawica
Barbara Bąk SP Dąbrówka
III miejsce - Piotr Ryba SP Stryszów
Jan Klaczak SP Stryszów
Marta Gębala, Amelia Studnicka SP Stryszów
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

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

Wyróżnienie otrzymali: Magdalena Drążek, Kaja Stanowska, 
Julia Żmija, Karolina Kotula,
Aleksandra Talaga SP Stryszów; Michał Studnicki SP Łękawica; 
Patrycja Żmija, Julia Studnicka, Maria Witkowska, Magdalena 
Szóstek, Justyna Wróbel SP Stryszów

Kategoria „Kolęda- Pastorałka”
zagrana na instrumencie przez uczniów
Szkół Podstawowych:
I miejsce - Piotr Woźnicki SP Łękawica
II miejsce - Wiktoria Piętoń SP Dąbrówka
III miejsce - Paulina Pitoń SP Stronie

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

«Światło na oświecenie pogan» (Łk 2, 32).
 Fragment Ewangelii św. Łukasza, przypomina nam wyda-

rzenie, które nastąpiło w Jerozolimie czterdziestego dnia po 
narodzeniu Jezusa — Jego ofiarowanie w świątyni. Jest to jeden 
z wypadków, w których czas liturgiczny pokrywa się z czasem 
historycznym. Dziś bowiem mija czterdzieści dni od 25 grudnia, 
uroczystości Bożego Narodzenia. Fakt ten ma swoją wymowę. 

Jan Paweł II

RADYKALNIE NAŚLADUJĄ CHRYSTUSA
Wskazuje on, że święto Ofiarowania Jezusa w świątyni ma po-
niekąd charakter cezury. Łączy i oddziela początkowy etap Jego 
ziemskiego życia, narodzenie, od etapu, który będzie stanowił 
jego wypełnienie — od Jego śmierci i zmartwychwstania. Zamy-
kamy dziś ostatecznie okres Bożego Narodzenia i zbliżamy się do 
okresu Wielkiego Postu, który rozpocznie się w Środę Popielco-
wą za piętnaście dni.
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Prorocze słowa, wypowiedziane przez starca Symeona, na-
świetlają misję Dziecięcia przyniesionego przez rodziców do 
świątyni: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie 
wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą (...), aby 
na jaw wyszły zamysły serc wielu». Do Maryi zaś mówi Symeon: 
«A Twoją duszę miecz przeniknie». Zaledwie przebrzmiały pieśni 
w Betlejem, a już na horyzoncie pojawia się krzyż na Golgocie, a 
dzieje się to w świątyni, gdzie składane są ofiary. Wspominane 
dziś wydarzenie stanowi niejako pomost pomiędzy dwoma okre-
sami roku kościelnego.

Drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków stanowi interesu-
jący komentarz do tego wydarzenia. Autor czyni spostrzeżenie, 
które skłania nas do refleksji: mówiąc o kapłaństwie Chrystusa 
podkreśla, że Syn Boży «przygarnia potomstwo Abrahamowe». 
Abraham jest ojcem wierzących, a więc poniekąd wszyscy oni 
zostali zawarci w tym «potomstwie Abrahamowym», za które 
zostaje ofiarowane w świątyni Dziecię spoczywające w obję-
ciach Maryi. Wydarzenie, które rozgrywa się na oczach niewielu 
uprzywilejowanych świadków, stanowi pierwszą zapowiedź ofia-
ry krzyża.

Biblijny tekst stwierdza, że Syn Boży, solidarny z ludźmi, dzieli 
ich kondycję — ich słabość i kruchość — aż do końca, to znaczy 
aż po śmierć, aby dokonać radykalnego wyzwolenia ludzkości, 
pokonując raz na zawsze nieprzyjaciela, czyli diabła, któremu 
właśnie śmierć pozwala dzierżyć władzę nad istotami ludzkimi i 
wszelkim stworzeniem. W tej wspaniałej syntezie natchniony au-
tor wyraża całą prawdę o odkupieniu świata. Uwydatnia prawdę 
o tym, jak ważna jest kapłańska ofiara Chrystusa, który «musiał 
się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miło-
siernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania 
za grzechy ludu».

List do Hebrajczyków stanowi właściwy komentarz do obcho-
dzonego liturgicznego święta, ponieważ ukazuje głęboką więź 
łączącą tajemnicę wcielenia i odkupienia. List ten uwydatnia 
odkupieńczą misję Chrystusa, w której uczestniczy cały Lud 
Nowego Przymierza.

W sposób szczególny uczestniczycie w tej misji wy, drogie 
osoby konsekrowane, wypełniające dziś Bazylikę Watykańską. 
Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Dzisiejsze święto Ofiaro-
wania jest w sposób szczególny waszym świętem — obchodzimy 
bowiem Dzień Życia Konsekrowanego. 

Szczególnie serdecznie myślę w tym momencie o wszystkich 
osobach konsekrowanych w każdym zakątku ziemi. Są to męż-
czyźni i kobiety, którzy zdecydowali się radykalnie naśladować 
Chrystusa w ubóstwie, dziewictwie i posłuszeństwie. Myślę o 
szpitalach, szkołach i oratoriach, gdzie z bezgranicznym po-
święceniem prowadzą oni swoją działalność w służbie braci dla 
Królestwa Bożego. Myślę o tysiącach klasztorów, gdzie komunia 
z Bogiem przeżywana jest w intensywnym rytmie modlitwy i 
pracy. Myślę o konsekrowanych osobach świeckich, dających 
ciche świadectwo w świecie oraz o tylu innych, którzy pracują 
pośród najuboższych i zepchniętych na margines.

Jakże nie wspomnieć dziś zakonników i zakonnic, którzy 
przelali krew spełniając posługę apostolską, często w trudnych 
warunkach? Pozostając wierni swej misji duchowej i charytatyw-
nej, złączyli ofiarę swego życia z ofiarą Chrystusa dla zbawienia 
ludzkości. Za każdą osobę konsekrowaną, a zwłaszcza za nich 
ofiarowana jest dziś modlitwa Kościoła. Dziękuje on dziś za dar 
tego powołania i gorąco prosi o nowe powołania: osoby konse-
krowane wnoszą bowiem decydujący wkład w dzieło ewangeli-
zacji, przenikając je proroczą siłą, której źródłem jest radykalizm 
ich ewangelicznego wyboru.

Z życia parafii Świnna Poręba
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Gdy ksiądz chodzi po kolędzie, w pogotowiu jest 
cały dom albo cała ulica. Kobiety zwalniają się 
z pracy, aby na czas przygotować stół przykryty 
obrusem, kropidło, naczynie z wodą święconą, 

pasyjkę i świece. Dzieciaki na gwałt uzupełniają zeszyty do reli-
gii albo gwarem wypełniają mieszkanie, by co chwilę meldować 
pod „którym ksiądz jest numerem domu”. W blokach, w wielkich 
parafiach wizyta trwa krótko, najwyżej kilka minut. Jedni nie 
kryją irytacji: Na co komu taka kolęda? Czy coś z niej wynika? 
Inni bronią księży: przecież parafia liczy 15 tys. osób – musi 
wystarczyć krótka modlitwa i wymiana kilku zdań. Natomiast w 
miejscowościach, w mniejszych parafiach spotkanie trwa nieco 
dłużej – to z tym bywa dzisiaj, różnie. Stajemy się coraz bardziej 
wyalienowani, odizolowani, zamknięci na terenie własnego po-
dwórka, do którego nikomu nie pozwalamy wniknąć. Ale, tak 
czy owak, nie milkną dyskusje wokół celowości kolędy.

SKĄD SIĘ WZIĘŁA
O chodzących po kolędzie księżach pisał już Mikołaj Rej wkła-

dając w usta wójta krytykę plebana: „... potym bieży po kolędzie 
/ w każdym kącie dzwonić będzie / Więc woła Illuminare / a ty 
chłopku musisz dare...”. 

Skąd się jednak wziął zwyczaj duszpasterskich wizyt, trudno 
ustalić. W starożytnym Rzymie odwiedzano się w styczniowe 
kalendy (callandae), zaczynające nowy rok. Wiadomo także, że 
wyraz „kolęda”, który do Polski dotarł za pośrednictwem Cze-
chów, oznaczał pierwotnie pieśń noworoczną, śpiewaną podczas 
odwiedzania z tej okazji wiejskich gospodarzy. 

Kościół zaadaptował te ludowe zwyczaje, łącząc je z błogosła-
wieństwem domów w uroczystość Trzech Króli. A że nie dałoby 
się tego dnia odwiedzić wszystkich, wizyta rozłożyła się na czas 
poświąteczny. 

Niemiecka i polska tradycja każe z okazji Trzech Króli napisać 
poświęconą kredą na drzwiach domów „K+M+B” (lub „C+M+B”) 
i datę roczną. Litery nie tyle są, jak zazwyczaj się uważa, skrótem 
od tradycyjnych imion Trzech Króli, lecz od łacińskiego Christus 

DUSZPASTERSKA WIZYTA, 
DUSZPASTERSKA SZANSA

mansionem benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Bło-
gosławi). 

Dziś wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale 
może przede wszystkim spotkanie duszpasterza z parafianami. 
Przygotowanie do takiej wizyty powinno przebiegać w dwóch 
wymiarach: duchowym i zewnętrznym przygotowaniu domu. 

... I JAK PRZEBIEGA?
Odwiedziny duszpasterskie mają charakter domowej liturgii. 

Rozpoczynają się od obrzędu błogosławieństwa rodzin (w czte-
rech wersjach) ze wspólną modlitwą i ewentualnie rozważaniem 
Słowa Bożego. Niekiedy wizyta rozpoczyna się od zaintonowania 
kolędy, którą wraz z domownikami (i czasami ministrantami) 
śpiewa kapłan. Witając się słowami „pokój temu domowi” życzy, 
aby stale był w tym domu obecny Chrystus, który przychodząc 
na świat przyniósł ludziom pokój. Po tym pozdrowieniu następu-
je modlitwa o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i obrzęd 
błogosławieństwa mieszkania z pokropieniem wszystkich obec-
nych wodą święconą. 
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Podczas wizyty powinien być czas na rozmowę duszpasterza 
z wiernymi, przedstawienie księdzu rodzinnych radości i pro-
blemów; jest możność zademonstrowania osiągnięć szkolnych 
pociech, czy też ich udziału w parafialnych ruchach. 

Dziś jednak często dominuje pesymizm. Biedniejemy, wielu 
traci pracę i stać ich na skromną lub żadną ofiarę. Wstydzimy się 
tego, bo przecież chcemy złożyć jakiś datek na potrzeby najbliż-
szej nam wspólnoty. Zatem „ile dać?”, staje się często przedmio-
tem długich dysput i przysłania zupełnie inne możliwości, jakie 
stwarzają odwiedziny księdza w naszym domu. 

Na ogół nie wiemy też, dlaczego i po co duszpasterze zapisują 
coś w swoich kartotekach. Czyżby spisywali wysokości ofiar, albo 
liczyli „pogłowie”? Tymczasem księża tłumaczą, że informacje 
zebrane podczas kolędy pozwalają na rozeznanie potrzeb danej 
rodziny, uregulowanie jej spraw dotyczących życia sakramental-
nego (np. stwierdzenie pożycia w związku niesakramentalnym). 

– Dokładne przestudiowanie kartotek przed kolędą było dla 
mnie zawsze bardzo cenną sugestią – wyjaśnia jeden z księży 
– Wynikało z nich np., że ktoś z rodziny jest poważnie chory, 
że jest w niej problem alkoholowy albo, że ludzie żyją bez ślubu. 
Znając te fakty mogłem odpowiednio przygotować się do rozmo-
wy. I zdarza się, że wizycie duszpasterskiej towarzyszą naprawdę 
budujące doświadczenia – jej owocem jest np. chrzest dziecka, 
przystąpienie do sakramentu pokuty po długim okresie przerwy, 
zawarcie zawiązku małżeńskiego, albo skierowanie do rodziny 
konkretnej pomocy materialnej. Ogólnie – „powrót do praktyki 
wiary”, podążając za tegorocznym hasłem duszpasterskim: „Na-
wróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, jak mówią księża. 

Niekiedy, z myślą o swych następcach, szczególnie w miej-
skich parafiach, ale na prowincji też się to zdarza, że duszpasterze 
przekazują sobie uwagi zabawne i nietypowe, np. gdzie można 
liczyć na posiłek. Chociaż, co do posiłku, to w miastach brakuje 
zupełnie nań czasu – chyba że jest to naprawdę ostatnie mieszka-
nie w tym dniu. 

– Dzień chodzącego z wizytą duszpasterską księdza przedsta-
wia się zazwyczaj tak – wyjaśnia ks. Dariusz – Rano katecheza w 
szkole, powrót na obiad lub nieco później, przejrzenie kartotek 
i już ok. 15.00 rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Kończymy 
zwykle ok. 21.00 – 21.30. Potem ewentualnie jakaś kolacja i przy-
gotowanie się do katechezy na następny dzień. 

PO CO W OGÓLE TAKIE
ODWIEDZINY
W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 

§ 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, 
proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych 

jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w 
troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umac-
niając ich w Panu, jak również – jeżeli w czymś nie domagają 
– roztropnie ich korygując”. 

Wizyta duszpasterska jest dobrym sposobem realizacji tej 
„funkcji pasterza”. Ks. Dariusz przestrzega przed nazywaniem 
jej kolędą. Bo kolęda dotyczy tylko okresu Bożego Narodzenia i 
choć jest umocniona w Polsce silną tradycją, nie należy ograni-
czać możliwości wyboru przez proboszcza innego czasu. 

Coraz częściej dzieje się tak w wielkich miejskich parafiach, 
gdzie wizytę rozpoczyna się na początku Adwentu. W innych 
diecezjach spotkać można daleko bardziej nowatorskie prakty-
ki, np. odwiedzanie parafian przez cały rok w dwa wybrane dni 
tygodnia. Wówczas są to wizyty rzeczywiście długie. Ale u nas… 
– tłumaczą parafianie z Krzeszowa – w naszych wsiach nie roz-
bierało się choinki, dopóki ksiądz nie przyszedł po kolędzie. To i 
niełatwo przywyknąć... 
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

SUKCESY W PRZEGLĄDZIE KOLĘD
I PASTORAŁEK W ZATORZE

W sobotę (17.01) w sali koncertowej Regionalnego 
Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze odbył się 
VII Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małe-
mu”. W konkursie, podczas którego soliści i zespoły 
w pięciu kategoriach wiekowych zaprezentowali 104 

utwory udział wzięli uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Tomicach i Szkoły Podstawowej w 
Witanowicach oraz Justyna Nowak i zespół „Wiolinki” 
reprezentujący Ośrodek Kultury Gminy Tomice.

JAK TO JEST W NASZEJ DIECEZJI?
Diecezja krakowska ma w zdecydowanej większości charak-

ter rolniczy, gdzie na dobre zakorzenił się obyczaj celebrowania 
kolędy. Nie ma mowy o krótkich odwiedzinach. Ksiądz musi wy-
słuchać tego, co ludzie mają mu do powiedzenia, czasem pokosz-
tować ciast upieczonych na tę okazję, „omodlić” nowe domowe 
sprzęty, skorzystać z transportu organizowanego przez parafian. 
Pan Stanisław nie wyobraża sobie, żeby ksiądz chodził na piecho-
tę albo jeździł własnym samochodem. – To jedyna okazja, żeby z 
księdzem bliżej pogadać, poznać go. No i nie wypada – kwituje 
krótko. – Co ksiądz, to ksiądz. 

– Dla mnie kolęda jako ciągłe pogłębianie relacji z parafiana-
mi, ma duży sens – wyjaśnia ks. Marian. – W niejednej parafii, 
ksiądz zna wszystkich i wszyscy znają księdza, więc tym bardziej 
jest o czym porozmawiać. Odwiedzanie rodzin i domów odbywa 
się na sposób tradycyjny, w ciągu godziny mniej więcej są to czte-
ry lub pięć „numerów”. Księdza poprzedzają zawsze ministranci 
(wsparci niekiedy przez organistę lub kościelnego), którzy za-
śpiewają gospodarzom kolędę. Pan domu czeka przed bramą, za-
prasza do wysprzątanego wnętrza. Z księdzem starają się spotkać 
wszyscy domownicy. Ludzie chcą się wygadać; mówią, że coraz 
trudniej im o nadzieję, rolnictwo jest bez szans. 

Kolęda, choć nieraz krytykowana za jej formę, jawi się jako 
szansa i propozycja. Otwarte drzwi domów, tradycja staropol-
skiej gościnności i wreszcie zaproszenie do rewizyty – bo taki 
sens ma przecież jakakolwiek wizyta – stwarzają wielkie możli-
wości. Warto z nich skorzystać. 

WYDARZYŁO SIĘ PODCZAS KOLĘDY...

Państwu N. pomyliła się data wizyty księdza, więc na pukanie 
kapłana otworzył tylko pan domu. Ponieważ zapewniał, że żona 
za chwilę nadejdzie, a do wizyty są w zasadzie przygotowani 
– psychicznie i duchowo, ksiądz zgodził się zaczekać i nawet 
ofiarował swą pomoc w szybkim przygotowaniu ładnie wysprzą-
tanego pokoju. Jakaż była konsternacja pani domu, która na to 
właśnie nadeszła i stwierdziła, że stół został nakryty... poszewką 
na kołdrę.

* * *
Gospodarze długo oczekujący swej kolejki włączyli telewizor 

i zapomnieli go wyłączyć, gdy ksiądz wreszcie nadszedł. Usado-
wili go w fotelu naprzeciw ekranu, gdzie właśnie trwały wybory 
Miss Nastolatek, zapewniając, że to będzie najlepsze dla księdza 
miejsce…

* * *
Zmęczony całodzienną kolędą ksiądz trafił wreszcie na koniec 

do swych dobrych znajomych i rozluźniony rozpoczął wspólną 
modlitwę: „A teraz pomódlmy się słowami, którymi Pan Jezus 
zwrócił się do swego Ojca: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna...

Ks. Wojciech Matyga
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

Celem przeglądu było kultywowanie tradycji śpiewania 
najpiękniejszych kolęd i utworów świątecznych, stwarzanie 
możliwości zaprezentowania się przed szerszą publicznością 
oraz integrowanie dzieci i młodzieży z terenu Doliny Karpia. 
Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, profesjonalna opra-
wa muzyczna, ciekawa choreografia, piękne stroje oraz smaczny 
poczęstunek. Wieloletnie doświadczenie w organizacji sprawiło, 
że pomimo tak licznej grupy uczestników wszystko przebiegało 
płynnie.

Wysoki poziom artystyczny spowodował, że jury w składzie: 
Katarzyna Sarba, Stanisława Kucharczyk i Elżbieta Mostowik 
oceniając dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, mu-
zykalność, ogólny wyraz artystyczny miało „twardy orzech do 
zgryzienia”. PO ogłoszeniu wyników okazało się, że większość 
nagród trafiła do naszych reprezentantów.

WYNIKI KONKURSU - Ośrodek Kultury Gminy Tomice
soliści / kategoria II - kl. I-III
wyróżnienie - Justyna Nowak - „Renifer Niko ratuje brata”

zespół / kategoria III - kl. IV-VI
II miejsce - „Wiolinki” - „Skrzypi Wóz”

WYNIKI KONKURSU - Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Tomicach
soliści / kategoria I - przedszkole
I miejsce - Julia Grochal (3 lata) - „Przybieżeli do Betlejem”

III miejsce - Laura Książek (5 
lat) - „Pastuszek bosy”

soliści / kategoria III - kl. IV-
VI

dyplom za udział - Maja Iciek 
- „W ciemny wieczór dawno 
temu”, Klaudia Orkisz - „Lulaj Go 
matko, lulaj”

zespół / kategoria I - przed-
szkole

I miejsce - „Krakowianki” 
(dzieci 4 letnie) - „Gore gwiazda 
Jezusowi”

Zespół „Krakowianki” oraz 
solistów reprezentujących Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Tomi-
cach przygotowała Pani Małgo-
rzata Kalińska.

www.tomice.pl 

24 stycznia br. odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze OSP Witanowi-
ce. W programie przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej w 
Witanowicach za rok 2014. Doko-
nała tego przedstawicielka dh Ola 
Janicka (fragmenty przedstawiamy 
poniżej).

W roku sprawozdawczym MDP liczy-
ła 26 osób, w tym 12 dziewcząt oraz gru-
pia „Siekieratki” 12 osób. W 2014 roku do 
naszego grona dołączyły 2 osoby. 

Rok 2014 rozpoczęliśmy od udziału 8 
lutego w XVI Powiatowy Turnieju Ha-
lowym Młodzieżowych Drużyn Pożar-

Zebranie strażackie w Witanowicach
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niczych im. Piotra Galasa, gdzie uzy-
skaliśmy II miejsce. Kolejnym naszym 
celem było przygotowanie do elimina-
cji środowiskowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej i udział w 
eliminacjach gminnych i powiatowych. 
Do turnieju gminnego zakwalifikowali 
się w I grupie wiekowej Karolina Mro-
wiec I miejsce i Dawid Kwarciak miej-
sce II, w grupie gimnazjalnej Kwarciak 
Kamil I miejsce, Głąb Paweł II i Sroka 
Katarzyna III, w grupie ponadgimnazjalnej Maciej Janus I miej-
sce, Marcin Jonczyk II i Brożek Kamil III. W eliminacjach gmin-
nych w Witanowicach w II grupie wiekowej Kamil Kwarciak zajął 
I miejsce i w grupie III Janus Maciej I miejsce i Marcin Jończyk 
miejsce II i tym samym zakwalifikowali się na Powiatowy Tur-
niej Wiedzy Pożarniczej w Jaszczurowej, gdzie niestety nie za-
kwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich. 

Od wiosny przygotowywaliśmy się do zawodów sportowo-
pożarniczych na szczeblu gminnym według nowego regulaminu 
CTiF w grupie dziewcząt i chłopców w wieku 12-16 lat. Efektem 
naszych przygotowań było wywalczenie 22 czerwca u nas na bo-
isku sportowym I miejsca w grupie dziewcząt i w grupie chłop-
ców. Poza regulaminowo w zawodach wystartowała Nasza Dzie-
cięca Drużyna Pożarnicza „Siekieratki” złożona z dziewczynek i 
chłopców w wieku 2,5-8 lat w konkurencji rozwinięcie bojowe i 
sztafeta pożarnicza czas mieli przybliżony do startujących regu-
laminowo drużyn.

  Pod koniec sierpnia w sobotę bladym świtem wyruszyliśmy 
na Rajd Powiatowy do Izdebnika by wspólnie z innymi druha-
mi przeżyć fajny dzień połączony z rywalizacją,  sportem ale 
przede wszystkim zabawą. Rywalizowaliśmy miedzy innymi w 
takich konkurencjach jak test wiedzy ratowniczo-turystycznych 
zarówno dla członków MDP jak i dla ich opiekunów, „pierwsza 

pomoc”, „mini” ćwiczenia bojowe, 
zadanie- „Jaki to sprzęt?”, konkurs na 
fotografie z Rajdu oraz test spostrze-
gawczości z okolicy. Zajęliśmy 4 miej-
sce. Na tym rajdzie zaprezentowała się 
również najmłodsza drużyna „Siekie-
ratki”, gdzie jedna sekcja gasiła pożar 
a druga miała ewakuację i udzielenie 
pierwszej pomocy rannej osobie. Nie 
lada atrakcją dla najmłodszych była wi-
zyta w mini ZOO „Zwierzyniec Kopyt-

kowo”, gdzie nie tylko mogli pooglądać tam różne zwierzaki, ale 
niektóre mogli nawet nakarmić. Po powrocie do remizy Zarząd 
OSP Witanowice zorganizował ognisko dla wszystkich druhów 
na zakończenie wakacji.

  Nasza MDP reprezentowała Gminę Tomice w IV Zlocie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Gdowie 6 września. 
W zlocie brało udział ponad 100 drużyn z województwa mało-
polskiego oraz jedna drużyna z Niemiec. Zmagaliśmy się z 20 
konkurencjami i pytaniami teoretycznymi. Nie było wygranych 
ani przegranych. Udział w zlocie oceniamy bardzo pozytywnie, 
a całodniowe atrakcje zakończyły z uśmiechem na naszych twa-
rzach. 

Potrzeba było wielu przepracowanych godzin, żebyśmy osią-
gnęli te wszystkie sukcesy. Bez tak dużego zaangażowania i wy-
trwałości was wszystkich, osiągnięć tych by nie było. 

Szanowne druhny i druhowie, MDP składa serdeczne podzię-
kowania opiekunom naszych sekcji druhnie Katarzynie Hajost, 
druhowi Bogusław Mrowiec i dh. Piotr Janus oraz Zarządowi 
Ochotniczej Straży Pożarnej za opiekę i szkolenie, za wszelką 
pracę i cierpliwość nad kształtowaniem naszych charakterów. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP Witanowice 
za rok 2014 przedstawimy w następnym numerze.
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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)

«Zrodzony z niewiasty, zrodzony pod Prawem» (por. Ga 4, 
4). Dzieli On los wszystkich pierworodnych synów swego ludu: 
zgodnie z Prawem Pańskim musi zostać «wykupiony» przez 
złożenie ofiary czterdzieści dni po narodzeniu. Ów Nowo Na-
rodzony, na pozór we wszystkim podobny do innych, nie pozo-
staje niedostrzeżony: Duch Święty otwiera oczy wiary starcowi 
Symeonowi, który się zbliża, bierze w objęcia Dziecię, rozpoznaje 
w Nim Mesjasza i wielbi Boga. Dziecię to — prorokuje — będzie 
światłem dla pogan i chwałą Izraela, ale także «znakiem, któremu 
sprzeciwiać się będą», ponieważ zgodnie z Pismem będzie spra-
wować sąd Boży. A zdumionej Matce pobożny starzec przepo-
wiada, że dokona się to przez cierpienie, w którym również i Ona 
będzie uczestniczyć.

Czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu Kościół uroczyście 
wspomina tę radosną tajemnicę, która w pewien sposób zapo-
wiada boleść Wielkiego Piątku oraz radość Wielkanocy. Tra-
dycja wschodnia nazywa dzisiejszy dzień «świętem spotkania», 
ponieważ w sakralnej przestrzeni świątyni jerozolimskiej Boże 
zmiłowanie i oczekiwanie narodu wybranego spotykają się ze 
sobą. Wszystko to nabiera znaczenia i eschatologicznej wartości 
w Chrystusie — On jest Oblubieńcem, który przychodzi, by speł-
nić oblubieńcze przymierze z Izraelem. Wielu jest wezwanych, ilu 
jednak ma umysł i serce czujne i jest rzeczywiście gotowych, by 
Go przyjąć? W dzisiejszej liturgii kontemplujemy Maryję, wzór 
dla tych, którzy oczekują z uległością i otwartym sercem na spo-
tkanie z Panem.

Dlatego święto Ofiarowania Jezusa w świątyni jest szczegól-
nie stosowną okazją, by osoby konsekrowane z wdzięcznością 
oddawały Bogu chwałę, i z tego powodu od kilku lat obchodzi-
my właśnie wtedy Dzień Życia Konsekrowanego. Ikona Maryi 

Wolni, aby kochać, wolni, aby służyć
Jan Paweł II

ofiarującej Bogu Syna w świątyni wywołuje żywy oddźwięk w 
sercach mężczyzn i kobiet, którzy uczynili z siebie całkowity dar 
dla Pana przez śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości dla Kró-
lestwa niebieskiego.

Temat duchowej ofiary łączy się z tematem światła, wprowa-
dzonym przez słowa Symeona. Maryja Panna niesie Chrystusa, 
«światłość świata». Tysiące zakonników, zakonnic oraz świec-
kich osób konsekrowanych gromadzi się dziś na całym świecie 
z Maryją i ponawia swą konsekrację, trzymając w ręku zapalone 
świece, symbolizujące ich życie gorejące wiarą i miłością.

Również i stąd, z Bazyliki św. Piotra, dzisiejszego wieczoru 
wznosi się do Boga dziękczynienie za dar życia konsekrowanego 
w diecezji rzymskiej oraz w Kościele powszechnym. Pozdrawiam 
bardzo serdecznie kard. Eduardo Martineza Somalo, prefekta 
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego, oraz jego współpracowników. Po-
zdrawiam serdecznie również i was, bracia i siostry, zakonnicy, 
zakonnice oraz świeccy konsekrowani! Waszą liczną, pobożną 
i radosną obecnością nadajecie zgromadzeniu liturgicznemu 
oblicze Kościoła-Oblubienicy, całkowicie gotowego, podobnie 
jak Maryja, by odpowiedzieć w pełni na słowo Boże.  W niszach 
tej Bazyliki zostały umieszczone figury założycieli i założycielek 
wielu waszych zgromadzeń, którzy czuwają nad wami. Przypo-
minają nam oni o tajemnicy świętych obcowania, na której mocy 
z pokolenia na pokolenia odnawia się w pielgrzymującym Ko-
ściele wybór, by pójść za Chrystusem przez specjalną konsekra-
cję, zgodnie z wielorakimi charyzmatami, jakie wzbudza Duch 
Święty. Jednocześnie te czcigodne postaci zachęcają, by patrzeć 
ku ojczyźnie niebieskiej, gdzie pośród zgromadzenia świętych 
tyle dusz konsekrowanych w pełni szczęśliwości wielbi Boga
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

Tak o świętym Józefie mówił w kazaniu na No-
wennie środowej – 28 stycznia ks. Adam Stawarz, 
który przewodniczył porannej Eucharystii w tym dniu. 
Modlitewny „dyżur” wraz z nim podjęli 
także jego parafianie z Wysokiej. A po-
niżej – fragment wzpomnianego kazania, 
ukazującego św. Józefa zasłuchanego w 
Słowo Boże.

Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus!

Drodzy Bracia i Siostry!

Zatrzymując się nad dzisiejszym Słowem 
Bożym, rozważając je, zastanawiałem się, dla-
czego Karmel – Ojcowie i siostry zakonne, Kar-

Potrafił słuchać ...
melitanki – mają za patrona świętego Józefa. Dlaczego właśnie 
święty Józef jest Waszym patronem, do którego jest odprawiana 
ta wspaniała nowenna przed główną uroczystością świętego 
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Józefa? Daje nam odpowiedź 
dzisiejsze, jakże bogate w treść 
Słowo Boże. Pan Jezus w dzi-
siejszej Ewangelii aż osiem razy 
wypowiada słowo „słuchajcie”. 
Myślę, że zakon karmelitów 
obrał sobie za patrona świętego 
Józefa, który jest mężem nie-
wypowiadającym na kartach 
Pisma świętego ani jednego 
słowa, ponieważ potrafił on 
słuchać. Jego życie było jednym 
nieustannym słuchaniem Słowa 
Bożego, które poczęło się z Du-
cha Świętego z jego małżonki 
– Najświętszej Maryi Panny, o 
której mówimy z Góry Karmel. 
I właśnie święty Józef jest wspa-
niałym patronem, który uczy 
nas i uczy wspólnotę zakonną, 
wspólnotę karmelitańską, któ-
ra gromadzi nas w tym mieście 
świętym, mieście świętych: Ra-
fała Kalinowskiego, świętego 
Jana Pawła II. Świętych, którzy 
przez nabożeństwo nie tylko do 
Matki Najświętszej, ale i do świętego Józefa zostali wyniesieni na 
ołtarze. 

Kiedy tutaj przybywamy do ojców Karmelitów, wchodzimy 
w przestrzeń duchową rozważania Słowa Bożego, kontemplacji. 
I zapraszają nas oni przez te nabożeństwa, nowennę do tego, 
abyśmy rozpoczęli rozważanie Słowa Bożego w swoim życiu jako 
ludzie świeccy, bo inaczej nie odkryjemy prawdziwego smaku 
życia chrześcijańskiego. 

Święty Józef, którego czcimy w tych dniach i tygodniach, uczy 
nas wierności Słowu Bożemu. I bezgranicznego zaufania Słowu 
Bożemu. Znamy życie świętego Józefa. Było jednym wielkim pa-

smem przyjmowania tajemnicy, której nie rozumiał. Ale mówił 
– tak jak i my mamy mówić: „Bądź wola Twoja, Boże”. Święty 
Józef prowadzi nas pewną drogą do nieba poprzez uchwycenie 
się Słowa Bożego: tak jak wyraził to wspaniale poprzez swój herb 
rodak z Wadowic, obecny ordynariusz diecezji bielsko-żywiec-
kiej: Trzymajcie się mocno słowa życia! A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami... To Słowo właśnie zostało zasiane 
w naszych sercach... Gleba serca świętego Józefa była wspaniałą 
glebą; wydała ona stokrotny owoc.   

Moi drodzy, w V wieku odnaleziono apokryf, który sławi 
cnoty świętego Józefa i w barwny sposób opisuje jego życie. To 
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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)

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. 
Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. 
Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego 

i wielu innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków 
życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak 
lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie 
na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej 
nieopodal Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś Sivas w Turcji). 
Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z 
pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak 
doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. 
W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystu-
sowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, 
któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. 
Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 
Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektó-
rych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, 
zwane „błażejkami”, które niesiono do poświęcenia i dotykano 
nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je 

3 lutego 

Święty Błażej,
biskup i męczennik

do spożycia cierpiącym na ból gardła.
Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa na-

mowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortu-
ry, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem 
skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie 
w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mów-
ców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o 
swoje gardło i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego 
miasta Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i 
Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwie-
rząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli. W ikonografii 
św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Atry-
butami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, 
dwie skrzyżowane świece, zgrzebło - narzędzie tortur.

świadczy o tym, że już wtedy panował wielki kult świętego Józe-
fa; już wtedy wpatrywano się w jego postać i zastanawiano nad 
tym, kim był święty Józef. W tym apokryfie czytamy, że kiedy 
przychodziła śmierć, święty Józef modlił się, bojąc o to, by złe 
duchy nie oderwały go od Słowa, któremu służył przez całe swe 
życie. Ten apokryf w ciekawy sposób opisuje też, jak to Pan Jezus 
zebrał apostołów i mówił o swoim przybranym, domniemanym 
Ojcu z wielką czcią, mówił, jaki był wspaniały i opisywał jego 
śmierć; to jak święty Józef, kończąc życie, spowiadał się przed 
swoim Synem, Synem Bożym, prosząc, by Ten odpuścił mu grze-
chy. Apokryf mówi później, że kto będzie w swej rodzinie nada-
wał synowi imię Józef, temu nie zabraknie niczego: ani Bożego 
błogosławieństwa, ani chleba. 

Cdn.
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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)

Współpraca zatorskiej gminy z krakowską Akademią Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki trwa nieprzerwanie już od dziesięciu 
lat. Z okazji tego jubileuszu dziś, tj. w piątek 23 stycznia, w Galerii 
Sztuki mieszczącej się przy ulicy Rynek 2 w Zatorze zaplanowano 
wernisaż wystawy malarstwa oraz rzeźby autorstwa studentów i 
pedagogów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP 
w Krakowie. 

Oficjalna współpraca pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie a Gminą Zator rozpoczęła się dziesięć 
lat temu. Aby wspólnie uczcić ten mały jubileusz, w piątek 23 
stycznia 2015 roku, o godz. 17.00, w zatorskiej Galerii przy uli-
cy Rynek 2 nastąpi otwarcie wystawy zatytułowanej „Zatorskie 
plenery” - wystawy malarstwa i rzeźby, których twórcami są stu-
denci oraz pedagodzy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki ASP w Krakowie. Wernisaż drugiej części wystawy będzie 
miał już miejsce w Galerii Szklanej, mieszczącej się w Regional-
nym Ośrodku Kultury Doliny Karpia.

I tak to się kręci już od dziesięciu lat...

Obie wystawy można będzie zwiedzać do końca lutego 2015 
roku.

Z życia parafii Zator
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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

21 stycznia dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół w 
Zebrzydowicach zaprosili mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej. Goście zobaczyli piękne występy arty-
styczne – jasełka i byli pod wielkim wrażeniem bardzo 
miłego przyjęcia.

Jasełka
dla specjalnych 
gości
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Co niesie tydzień (1 - 6 II 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

1 lutego - IV niedziela zwykła
PRZEZ PROROKÓW KSZTAŁTOWAŁ BÓG SWÓJ
LUD WYBRANY

W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 
18,15-20) Mojżesz mówi do ludu, że po jego odejściu Bóg będzie 
posyłał proroków podobnych do niego. Oni będą pośredniczyć i 
mówić w imieniu Boga, bo będą napełnieni Duchem Pana, a Izra-
elici mają ich słuchać. Jednak jeśli jakiś prorok będzie mówił nie 
w imieniu Pana, ale we własnym, musi ponieść śmierć. 

W kontraście do tego jest Ewangelia (Mk 1,21-28), która opi-
suje wypędzenie ducha nieczystego z opętanego człowieka. Ten 
duch wołał do Chrystusa: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarej-
czyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. 
Pan Jezus mu rozkazał: Milcz i wyjdź z niego. 

Tak więc w pierwszym czytaniu mowa jest o Duchu Bożym, 
który napełni człowieka, wkładając mu w usta prorocze słowa, 
a Ewangelia przestrzega, że człowiek może być również zajęty, 
opanowany przez szatana, przez ducha nieczystego. 

Pośród tych dwóch przeciwieństw mówiących o Duchu pro-
roczym i o duchu nieczystym w Liście św. Pawła do Koryntian (1 
Kor 7,32-35) zawarta jest wskazówka dla nas. Apostoł namawia 
wierzących chrześcijan, aby – jeżeli tylko ich na to stać – pozo-
stali bezżennymi. Pisze: Człowiek bezżenny troszczy się o spra-
wy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił 
w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się 
przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie jest z kobietą: 
dziewica może się troszczyć całym sercem o sprawy Pana; być 
święta duchem i ciałem. Ta cenna wskazówka adresowana jest 
do tych, którzy szukają doskonałości i bliskości Bogu. Jest ona 
realizowana w Kościele przez zakony. O realizacji tego powołania 
mowa będzie podczas jutrzejszych obchodów dnia życia konse-
krowanego.  

Trzeba zostawić troski tego świata, aby wytrwale iść za Pa-
nem 

2 lutego – Poniedziałek - Święto Ofiarowania Pańskiego
BÓG Z MILOŚCI WYDAŁ- POŚWIĘCIŁ
DLA LUDZKOŚCI SYNA SWEGO
 
Pierwsze czytanie z Księgi proroka Malachiasza (Ml 3,1-4) jest 

o przyjściu do swojej świątyni Pana, którego lud wierny oczekuje. 
Ten Pan to równocześnie sługa, Sługa Jahwe, który uczestniczy 
w ciele i krwi – czyli w człowieczeństwie – jak każdy z ludzi. 
Uczestniczy w tym człowieczeństwie Jezus Chrystus, aby w tym 
ciele pokonać diabła. Równocześnie Jego misja spełnia wszystko, 
co należy do uczestnictwa w ludzie Bożym Starego Przymierza. 
Musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stać 

się miłosiernym i wiernym Arcykapłanem wobec Boga dla prze-
błagania za grzechy ludu.

Konkretnie ten dzień – Święto Ofiarowania Pańskiego – mówi 
o spełnieniu przez rodziców Jezusa wymogu prawa Mojżeszowe-
go, aby każdego pierworodnego chłopca po dniach oczekiwania 
na oczyszczenia matki przynieść do świątyni, przedstawić Panu 
– czyli niejako „wykupić” go, składając przy tym ofiarę: parę sy-
nogarlic albo dwa młode gołębie. Czekał tam na nich, kierowany 
natchnieniem Ducha Świętego, starzec Symeon i Anna, proro-
kini. Starzec Symeon wziął Dziecię Jezus na ręce i błogosławił 
Boga za to, ze zesłał swojego Syna – światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Izraela.

W to święto obchodzi się teraz w Kościele Dzień Życia Kon-
sekrowanego (po raz 19.) czyli przypomnienie o tych osobach, 
które poświęcają się całkowicie na Służbę Bożą, tzw. osób konse-
krowanych. Ta forma chrześcijańskiego życia jest siłą Kościoła; 
jest świadectwem stęsknionego serca szukającego dróg Bożych, 
jest mocą zabezpieczającą przed zakusami zła i radością serc od-
powiadających na zaproszenie Pana „pójdź za Mną”. 

Poszli za Nim, bo Go pokochali, ale On ich pierwszy umiło-
wał… 

3 lutego - Wtorek
GRZECH JEST DLA CZŁOWIEKA CIĘŻAREM
NIE DO UNIESIENIA

Pierwsze czytanie, jest kontynuacją Listu do Hebrajczyków 
(Hbr 12,1-4). Mówi o wytrwaniu w wierze. Autor przestrzega, 
byśmy nie upadali na duchu, naśladując Chrystusa, który przy-
szedł na to, aby przecierpieć krzyż i hańbę, by zasiąść po prawicy 
Boga. Abyśmy mogli Go naśladować, musimy odłożyć wszelki 
niepotrzebny ciężar, pamiętając, że największym ciężarem 
dla człowieka jest grzech. Pisze autor – jak gdyby na pociechę: 
Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw 
grzechowi. Aż do przelania krwi własnej – tak mamy walczyć 
przeciw grzechowi.

Natomiast w Ewangelii (Mk 5,21-43) jest o wskrzeszeniu córki 
Jaira i uzdrowieniu kobiety. Jeden z przełożonych synagogi imie-
niem Jair przyszedł do Chrystusa z prośbą o uratowanie dogory-
wającej córki. Pan Jezus, idąc do jego domu, uzdrowił również 
kobietę, która od wielu lat cierpiała na upływ krwi. Owa kobieta 
sama dotknęła Jego szat z nadzieją uzdrowienia, co rzeczywiście 
nastąpiło. Chrystus poznał, że uszła z Niego moc; dlatego odszu-
kał kobietę, a ona wyznała Mu całą prawdę. Jej wiara niejako siłą 
wyrwała od Chrystusa tę łaskę. W domu przełożonego synagogi 
powiedział: - Dziecko nie umarło, ale tylko śpi, ale obecni Go 
wyśmiali. Wtedy wziął ze sobą do córki tylko ojca, matkę i tych, 
którzy z nim byli i powiedział do dziecka: dziewczynko, tobie 
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mówię wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała 
bowiem dwanaście lat.

Jest tu pewnego rodzaju przeciwstawieństwie – w pierwszym 
czytaniu słyszymy o tym, że Chrystus wycierpiał wiele, oddając 
życie, w drugim o tym, że czynił dowolnie cuda; że mógł uczynić 
każdy cud, ale nie zrobił tego, by wybronić się od cierpienia. Taki 
był sens Jego misji. 

Oto idę Panie, aby pełnić wolę Twoją 
4 lutego – Środa
KARNOŚĆ I ZAUFANIE BOGU NIE ZAWIEDZIE, 

WZMOCNI W DOŚWIADCZENIU

W pierwszym czytaniu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 12,4-
7.11-15) autor nakłania do karności, pokazując, że Bóg obchodzi 
się z nami jak z dziećmi, a Ojciec karci po to, by to przynosiło 
plon sprawiedliwości. Należy się pozbyć słabości; dlatego uczy: 
Wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Starajcie się o pokój ze 
wszystkimi i o uświęcenie. 

Z kolei Ewangelia według świętego Marka (Mk 6,1-6) mówi o 
tym, że Jezusa nie przyjęto w Nazarecie, w Jego rodzinnym mie-
ście; mimo że Nazarejczycy widzieli, co czynił. Ze zdziwieniem 
pytali: „Skąd On to ma? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. 
Wiemy, że jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i 
Szymona. Żyją Jego krewni wśród nas”. I powątpiewali.

Takie jest nasze ludzkie myślenie, pozory bardziej na nas dzia-
łają niż prawda. To, że Go znali zaważyło na ich opinii bardziej 
niż to, że czynił cuda. Bardziej do nich przemawiało ziemskie 
doświadczenie niż doświadczenie wiary 

Jezus był im bliski, dlatego nie wierzyli, że przyszedł z odle-
głej tajemnicy

5 lutego – Czwartek
TYLKO JEZUS PROWADZI DO RADOŚCI I JEST
GWARANTEM SZCZĘŚCIA

W pierwszym czytaniu – w dalszym ciągu z Listu do Hebraj-
czyków (Hbr 12,18-19.21-24) – autor wlewa wielką nadzieję w 
serca wierzących, mówiąc, że przez Jezusa przystąpili do Góry 
Syjon, do miasta Boga żywego, Jeruzalem Niebieskiego, do nie-
zliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pier-
worodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi 
wszystkich, do duchów sprawiedliwych; do pośrednika nowego 
Testamentu – Jezusa. 

Potwierdzeniem tych słów jest Ewangelia według świętego 
Marka (Mk 6,7-13), w której opisuje rozesłanie apostołów. Jezus 
dał im władzę nad duchami nieczystymi. Dał im również władzę 
uzdrawiania. Ale posłał ich w sposób szczególny, nakazując, by 
nie liczyli na siebie ani nie zabezpieczali się, lecz całkowicie po-
wierzyli łasce Boga, który ich prowadzi. Powiedział: Nie bierzcie 
ze sobą nic prócz łaski; ani chleba, ani torby, ani pieniędzy, ani 
dwóch sukien. Zostańcie, gdzie was przyjmą; nie wychodźcie 
stamtąd. A jeżeli was nie przyjmą, strząśnijcie proch z nóg wa-
szych na świadectwo dla nich. I oni poszli; wyrzucali złe duchy; 
wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali w Imię Jego 

Imię Jezus jest postrachem dla szatanów, lecz chorych uzdro-
wieniem i duszy zbawieniem

6 lutego – Piątek
ŻYCIE PRAWDZIWIE CHRZEŚCIJAŃSKIE TO ŚWIA-

DECTWO ŚWIĘTOŚCI

Pierwsze czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 13,1-8) 
zawiera wezwanie do życia chrześcijańskiego. Autor każe pa-
miętać o gościnności, o uwięzionych, o cierpiących i żeby mieć 
we czci małżeństwo pod każdym względem, bo rozpustników i 
cudzołożników osądzi Bóg. Poucza, żeby nie być chciwymi, bo 
Pan nas nie opuści, nie zostawi; Pan naszym Wspomożycielem. 
Ponadto nakazuje pamiętać o swoich przełożonych i naśladować 
ich wiarę. 

Z kolei Ewangelia według świętego Marka (Mk 6,14-29) mówi 
o śmierci Jana Chrzciciela, którego za namową Herodiady naka-
zał ściąć Herod. Herodiadą kierowała nienawiść spowodowana 
tym, że święty Jan upominał Heroda, iż nie godzi mu się mieć 
żony swego brata. Ta Ewangelia o męczeństwie świętego Jana po-
kazuje, jak ważną rzeczą jest rodzina, skoro w obronie tej rodziny 
herold zapowiadający Chrystusa, ten, o którym powiedział Pan 
Jezus, że nie urodził się od niego większy, oddał swe życie. 

Ukazana jest tutaj niezwykła tajemnica Bożych działań: ci naj-
bardziej przez Boga wybrani i umiłowani są zarazem najokrut-
niej przez świat traktowani.  

Bóg przyszedł w rodzinie, w rodzinie jest obecny i działa z 
mocą

7 lutego - Sobota 
JEZUS UZDALNIA NAS DO WSZELKIEGO DOBRA, JE-

ŻELI CZYNIMY JEGO WOLĘ

W pierwszym czytaniu z Listu do Hebrajczyków (Hbr 13,15-
17.20-21) jest o ofierze duchowej. Namawia autor, żeby przez 
Jezusa składać Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc warg, 
które wyznają Jego Imię. Przypomina zarazem o tym, aby być 
dobroczynnym, aby zachowywać z innymi wzajemną więź, bo 
takie ofiary Boga cieszą. Naucza również, by być posłusznym 
przełożonym, bo oni czuwają nad naszymi duszami. Zarazem 
pociesza, mówiąc, że Jezus ich uzdolni do wszelkiego dobra, byle 
tylko czynili Jego wolę, sprawując to, co jest miłe w Jego oczach. 

Natomiast w Ewangelii świętego Marka (Mk 6,30-34) Chry-
stus lituje się nad tłumem. Po swojej pracy, po tym jak wrócili 
z misji, na które zostali posłani,  apostołowie zebrali się u Pana 
Jezusa, by opowiedzieć Mu o wszystkim, co zdziałali. On po-
wiedział: Chodźcie i wypocznijcie nieco. Jednak przybywało 
tak wielu ludzi, że odpłynęli łodzią na pustynne miejsce. I tam 
ich jednak dojrzano i zbiegli się tam ludzie ze wszystkich miast; 
nawet ich uprzedzili. Wtedy Chrystusa zdjęła litość - bo byli jak 
owce nie mające pasterza – i zaczął ich nauczać. 

Zatem nasza ofiara dla drugich, nasze nauczanie i dopoma-
ganie innym ma być nie po to, byśmy mieli z tego satysfakcję, 
ale po to, by zaradzić ich potrzebom. To jest sens i cel naszego 
działania.

Dobry jest zasłużony odpoczynek, ale ważna potrzeba w 
zmęczeniu dodaje sił 

Ks. Henryk Młynarczyk
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PRZY STOLE NA PLEBANII
(rozmawiają: ksiądz proboszcz, ksiądz wikary i rezydent)

Ksiądz proboszcz: Księże wikariuszu, wygłosił ksiądz 
piękne kazanie na Ofiarowanie Pańskie... Ale może trzeba 
było wiernym jakoś przybliżyć wydarzenie „wykupu”  małego 
Pana Jezusa, żeby ludzie bliżej poznali tamte święte obyczaje.

Ksiądz wikary: Rzeczywiście, można to było zrobić lepiej, 
nawiązując do wyjścia z niewoli egipskiej, do tej nocy pas-
chalnej, podczas której miało miejsce tak straszne wydarzenie 
- śmierć wszystkich pierworodnych synów Egipcjan i wszyst-
kiego, co się pierwsze narodziło z bydła, podczas gdy nic złego 
nie stało się w ziemi Gosen, gdzie mieszkali Izraelici, którzy-
krwią baranka paschalnego pokropili wejścia do domów i 
okna. Anioł śmierci pominął te domy.

Rezydent: Dlatego Pan Bóg później zażądał, aby każde 
pierworodne dziecko płci męskiej, było Mu poświęcone na 
wyłączną własność. Podobnie w przypadku wszystkiego, co 
się pierwsze urodziło z bydła - miało zostać złożone w ofierze 
Bogu w świątyni.

Prob: Ale też ciekawe jest jak się rzecz przedstawia się z 
samym „wykupieniem”; czy nie?

Wik: Oczywiście  każdy pierworodny chłopiec był poświę-
cony Bogu - znaczyło to, że jego przeznaczeniem jest szcze-
gólna służba Bogu, służba w świątyni. A w czasie wędrówki 
miejscem świętym był Namiot Spotkania, jednak pierworodni 
tam nie służyli.

Prob: Właśnie, bo Bóg inaczej rozwiązał ten problem.
Rezydent: Oczywiście, Bóg przez Mojżesza polecił, aby 

służyli w kulcie lewici - pokolenie Lewiego - jedno z dwuna-
stu pokoleń Izraela. To oni mieli pełnić służbę w Namiocie 
Spotkania i w świątyni. Czyli ta służba, którą mieli pełnić 
pierworodni, została scedowana na pokolenie Lewiego. Ale ci 
pierworodni musieli być wykupieni - czyli zwolnieni z niej.

Wik: To znaczy, że Pan Bóg wziął Lewitów spośród synów 
Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych i teraz Lewici 
stali się szczególną własnością Boga.

Rez.: Jest w tym też zawarta pewna ciekawostka. Przy tej 
zamianie pierworodnych na Lewitów kazał Pan Bóg zliczyć 
Mojżeszowi najpierw wszystkich pierworodnych - od jednego 
miesiąca wzwyż - a później wszystkich Lewitów - od jedne-
go miesiąca wzwyż. Okazało się, że liczba lewitów wynosiła 
22000, a liczba pierworodnych wynosiła 22273. Powstała za-
tem swego rodzaju „nadwyżka”...

Wik: Tak, pamiętam to. Wtedy Pan Bóg nakazał, aby za 
tych „nadliczbowych” 273 złożyć ofiarę wykupu - za każdego 
po pięć syklów srebra od głowy. Zebrane pieniądze przekaza-
no Aaronowi.  

Prob: I tak już zostało, że cena wykupu pierworodnego 
od służby w świątyni wynosiła pięć syklów.  To wprawdzie 
nie zostało zaznaczone w Ewangelii Łukasza, o ofiarowaniu 
w świątyni Dzieciątka Jezus, gdyż miało to własną specyfikę, 
ale istotniejsze jest, że nastąpiło spotkanie  z prorokinią Anną 
i błogosławieństwo Symeona, z  proroctwem o ofiarowanym-
Jezusie.

Rez: Tak więc Jezus jako Syn pierworodny został wykupio-
nym od służby w świątyni, aby stało się zadość temu, co było 
przyjęte dla wszystkich. Przyjął postać człowieka i pochodze-
nie żydowskie, a co za tym idzie - był zobowiązany zewnętrz-
nie do zrównania się ze swoimi rodakami. Ale przecież Jego 
misja była ponad tym wszystkim, bo On nie przyszedł znieść 
Starego Prawa, ale przyszedł je wypełnić; wypełnić po to, aby 
mogło być ustanowione Nowe Prawo z Nowym Ludem, w któ-
rym wszyscy są szczególną własnością Boga.

Ks. Henryk Młynarczyk


