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6. Niedziela Zwykła
PIERWSZE CZYTANIE Kpł 13, 1-2. 45-46
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama,
która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go
do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane
szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: “Nieczysty, nieczysty!” Przez cały czas trwania tej choroby będzie
nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie
będzie poza obozem».
PIERWSZE CZYTANIE Kpł 13, 1-2. 45-46
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama,
która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go
do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane
szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: “Nieczysty, nieczysty!” Przez cały czas trwania tej choroby będzie
nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie
będzie poza obozem».
EWANGELIA Mk 1, 40-45
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na
kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami:
«Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż
za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co
zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz
przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili
się do Niego.

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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Bp Szkodoń

ROZPOCZYNAMY WIELKI POST
W środę popielcową rozpoczniemy Wielki Post. Przez rozważania męki i śmierci Pana Jezusa, przez odrodzenie. Posypanie
głów popiołem w Środę Popielcową uświadamia nam, że wszystko co doczesne, także nasze życie – przemija. Ale Bóg jest wieczny
i stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo. Ciało nasze rozsypie
się w proch, ale dusza jest nieśmiertelna. A na końcu świata i nasze ciała powstaną z martwych. Starajmy się jak najlepiej przeżyć
Wielki Post. Pomocą będzie piątkowa droga krzyżowa, starajmy
się jeśli nie w każdy piątek to przynajmniej kilka razy w Wielkim
Poście. Może ktoś odprawi drogę krzyżową w pojedynkę. A może,
szczególnie chorzy, cierpiący, przebywający na stałe w domu, będą
odprawiać drogę krzyżową w swoim domu czytając rozważania,
idąc w sercu od stacji do stacji drogi krzyżowej.
Niektórzy praktykują w Wielkim Poście taką modlitwę, mianowicie, że codziennie rozważają inną kolejną stację drogi krzyżowej. To bardzo pomaga nam w przeżywaniu męki śmierci Pana
Jezusa. Wielką pomocą będą Gorzkie Żale połączone z kazaniem
pasyjnym. Bardzo serdecznie zachęcam, abyśmy znaleźli czas na
przeżycie rekolekcji wielkopostnych. Nie tłumaczmy się, że nie
mamy czasu, że człowiek zagoniony, dlatego co najważniejsze, dla
Tego, który jest Najważniejszy – jest Bogiem, Stwórcą i Zbawcą
– musi znaleźć się czas.
W tym roku przeżywamy słowa Pana Jezusa – „nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię”. Co roku do tych słów wracamy, ale
w tym roku trzeba bardziej przejąć się tymi słowami i trzeba też
pomóc naszym bliźnim, szczególnie w rodzinie aby usłyszeli na
nowo te słowa i przyjęli jako program swego życia. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię. Kto się nawróci, odwróci od grzechu a
zwróci ku Bogu ten będzie głębiej wierzył. I odwrotnie. Kto zaufa

Bogu, Jego Słowu, będzie miał siłę i pragnienie, aby zmienić swoje
życie.
Gorąco proszę aby codziennie modlić się w intencji małżeństw
i rodzin. Jesienią będzie synod biskupów poświęcony rodzinie.
Tyle problemów w małżeństwach, rodzinach. Tyle grzechu, nienawiści, cudzołóstwa w naszym społeczeństwie. Tyle działań
ze strony środków przekazu, władz, sejmu. Tyle działań, które
osłabiają małżeństwo i rodzinę, które propagują postępowanie
niezgodne nie tylko z Ewangelią i nauką Kościoła, ale wprost
niezgodne z naturą człowieka i miłości.
Niech w naszych rodzinach, naszych parafiach trwa modlitwa
w intencji Światowych Dni Młodzieży. Już tylko niewiele ponad
rok zostało czasu, aby przygotować się na te wielkie dni łaski.
Potrzebne jest przygotowanie organizacyjne, liturgii, mieszkań,
miejsc ale najważniejsze jest przygotowanie i to nie tylko u młodych, wewnętrzne i duchowe. Ogarnijmy modlitwą tych, którzy
przyjadą, a będą to młodzi ludzie z wielu krajów. Z ponad 100
krajów przyjadą. Niech tu w Polsce, w Krakowie umocnią swoją
wiarę i na nowo zaniosą Pana Jezusa do swoich krajów.
Pozdrawiam was, błogosławię wam, nie zmarnujmy czasu,
jakim jest Wielki Post. Niech będzie u nas pragnienie pojednania w rodzinach, małżeństwach. Niech trzeźwość, abstynencja
panuje w naszych domach i społeczeństwach. Niech post, który
obowiązuje w piątek, szczególnie w Wielki Piątek i w każdy piątek Wielkiego Postu będzie zachowywany. Przez modlitwę i post
możemy wyprosić wiele Bożej łaski, wielkie nawrócenie, wielkie
pojednanie. Niech Matka Boska, Maryja Bolesna nas prowadzi.
Niech św. Jan, który tak umiłował drogę krzyżową, pomaga nam
przeżyć Wielki Post.

WAŻNY KOMUNIKAT
Związany z II Ogólnopolskim Kongresem Akcji Katolickiej w Krakowie
w dniach 17 – 20 września 2015 r.
Rozwój Akcji Katolickiej obecnie jest w dużym stopniu utrudniany przez ataki zewnętrzne i medialne propagujące natarczywie kulturę, a właściwie antykulturę zachodnią, globalną. Akcja
Katolicka nie dysponuje adekwatnymi środkami, zwłaszcza
finansowymi i dlatego nie stanowi, jak na razie, odpowiedniej
przeciwwagi… Całą nadzieję pokłada w Bogu… liczy na Jego
pomoc realizując co się da: formuje swoich członków, organizuje
spotkania mniejsze i większe, rozwija ruch pielgrzymkowy, konkursy, wystawy, przeglądy pieśni patriotycznych, przygotowuje II
Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie w 17 – 20 września 2015 r.
Dba o utrzymywanie struktur i liczy na większe przebudzenie tak
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duchowe, jak i społeczno – gospodarcze, kulturalne zdobywanie
współczesnych areopagów.
I Kongres robił wrażenie początku rozwoju Akcji Katolickiej
w Polsce, a paradoksalnie wydaje się, że był na szczycie jej rozwoju pod pewnymi względami; liczebność członków spadła z ok. 35
tys. do ok. 22 tys. obecnie… Wiele POAK wypaliło się i zaniechało bądź ograniczyło swoją działalność. Dla przeciwwagi trzeba
zauważyć wiele rozwijających się dobrych inicjatyw tak w działalności wewnątrz krajowej, jak również w rozwijających się kontaktach i współpracach zagranicznych. Włączyła się do współpracy
z międzynarodową organizacją Akcji Katolickiej FIAC. Jednak w

porównaniu z liczebnością i efektami działalności przedwojennej,
Akcja Katolicka wciąż nie stała się masową organizacją świeckich
katolików w Kościele. Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele.
W Kościele dzisiejszym istnieje i rozwija się wiele grup i ruchów
działających w warunkach bardziej swobodnych, mniej formalnych niż Akcja Katolicka – nie trzeba płacić składek i ściśle
przestrzegać zobowiązań statutowych. Spustoszenie w umysłach
ludzi uczynił okres komunistyczny, a dziś też obserwujemy skutki
oddziaływania środków przekazu informacji będących w rękach
mniejszości ale dysponujących dużymi środkami finansowymi i
powiązanymi w różny sposób z panującymi władzami w kraju,
w Europie i świecie, mającymi mentalność odbiegającą od zasad
Kościoła, a często wrogą Kościołowi i jego nauczaniu. Czas obecny obfituje w bardziej lub mniej brutalną walkę z wierzącymi, w

szczególności katolikami. Bardzo niebezpieczne stają się metody
walki misternie przemyślane i przemycane przez środki masowego przekazu i często narzucane przez władze lokalne i zagraniczne – nierzadko będące pod wpływem silnie oddziałujących
zorganizowanych sił zwalczających wiarę.
Potraktujmy kolejny II Ogólnopolski Kongres Akcji Katolickiej jako nowy impuls dla rozwoju tego pożytecznego i
bardzo potrzebnego stowarzyszenia w dzisiejszych czasach
pomagających rozwojowi Kościoła i obrony przed atakami różnych wrogów i tzw. samozwańczo „postępowych kierunków”
rozwoju ludzkości – bez zwracania uwagi na Boga lub wykluczających Jego istnienie.
Jan Wilk

Kongres – szkic programu

Nieśmy Ewangelię nadziei
Kraków 17-20.09.2015

Czwartek – 17.09.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.00 Msza św. na rozpoczęcie kongresu – Kard. Dziwisz
przejście do Sanktuarium Jana Pawła II
17.30 – Otwarcie Kongresu
18.30 – Historia Akcji Katolickiej – ks. Bp M. Leszczyński
20.00 - kolacja
Piątek – 18.09.
9.00 – Msza św. –kościół Franciszkanów –
Nuncjusz Abp C. Migliore
10.30.–wystąpienie Krajowego Asystenta AK –
ks. Bpa M. Solarczyka
wykład –Akcja Katolicka wczoraj, dziś i jutro –
prezes KIAK – H. Szydełko
11.15 - 14.00 I sesja SPOŁECZEŃSTWO
„Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych ”
B. Fedyszak-Radziejowska – Obraz społeczeństwa polskiego
prof. M. Ryś – temat do uzgodnienia
Michał Królikowski – Ochrona prawna najsłabszychczekamy na potwierdzenie
14.00-16.00 obiad
16.00.-18.30. –
I sesja RODZINA - panel
„Rodzina fundamentem społeczeństwa”
Maria Smereczyńska – Sytuacja ekonomiczna polskich
rodzin
………
M. Z. Trybułowie – Obraz rodziny
Moderator – red. Gawryluk

19.30 – kolacja
Sobota – 19.09.
godz. 9.00 – Msza św. – Katedra na Wawelu kard. S. Ryłko
11.00 – Wykład inauguracyjny – Kard. Ryłko – Kościół
w Polsce – zadania dla Akcji Katolickiej
11.30 – 14.00 – III sesja – POLITYKA
„Chrześcijański wymiar polityki”
Marek Jurek„Czy polityce jest miejsce na wartości
chrześcijańskie”
prof. Andrzej Zoll
14.00-16.00 – obiad
16.00- – 18.30 – IV sesja – panel KULTURA
„Kultura – wolność i odpowiedzialność”
Krzysztof Zanussi - „Granice wolności w sztuce” – czekamy na potwierdzenie
Jerzy Zelnik – ”Aktor wobec konieczności wyboru”
czekamy na potwierdzenie
Michał Ujazdowski – temat do ustalenia
moderator - red. Zając
Niedziela – 20.09
Godz. 11.30 – zbiórka przy Krzyżu Katyńskim pod
Wawelem
11.45– rozpoczęcie przemarszu na Rynek
13.00- - Msza św. w Bazylice Mariackiej - TV Polonia
- Abp Gądecki, przewodniczący KEP
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Rubryka dla dzieci

ŚWIĘTY POST CZAS POKUTY I WYRZECZEŃ
Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres
pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym
duchem. Amen.
Kolekta Środy Popielcowej mówi o świętym poście, który jest
okresem pokuty i czasem wyrzeczeń. Po co to wszystko? Aby post,
pokuta i wyrzeczenia umocniły nas „do walki ze złym duchem”.
Aby one odnowiły w nas wewnętrznego człowieka, wrażliwego na
prawdę, dobro i piękno.

Święty post

Każdy post jest uświęcający. Albowiem post jest wyrazem
panowania w człowieku ducha nad ciałem i kieruje nas ku Bogu.
Przez cały rok w piątki powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych z miłości ku Jezusowi, który nas do „końca umiłował”.
Szczególnie uświęcające jest dzieło Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku: powstrzymanie się od mięsa i spożycie tylko trzech
posiłków, w tym jedynie jednego do sytości. Uświęca też postna
ofiara: Uczestnicy pielgrzymki do Loreto na spotkanie z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II (10 wrzesień 1995) powstrzymali się
od jednego posiłku i złożyli zaoszczędzony grosz dla dzieci i
młodzieży Sarajewa.
Czyż okres Wielkiego Postu, to jest 40 dni, nie może być dlakażdego z nas świętym postem? W jaki sposób?

Czas pokuty

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tzw. post ścisły w
Popielec i w Wielki Piątek nie wyczerpują idei postu. Świętym postem jest każde umartwienie podjęte w duchu zadośćuczynienia:
za pijaństwo - całkowita wstrzemięźliwość od alkoholu, za nieład
języka - śpiew Gorzkich Żali, za lenistwo - konkretna posługa
domowa (mycie naczyń, zakupy) w Wielkim Poście, za brak ładu
w oglądaniu fi lmów czy kaset video - udział w fi lmie dobrym np.
Faustyna i Drodze Krzyżowej...
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Czas wyrzeczeń

Po co wyrzeczenia? Jaki jest sens odmawiania sobie czegoś?
- pytali studenci duszpasterza.
Czy nie chcę być panem siebie? Czy nie pragnę posiadać silnej
woli? Pierwszy krok wyrzeczeń: Najpierw uczyń to, co konieczny
potem co pożyteczne, a wreszcie - co przyjemne. Najpierw odrób
lekcje, następnie pomóż w czymś w domu, potem będzie czas na
rozrywkę. Czy takie wyrzeczenie nie ma sensu? Spróbuj poddać
się tej regule w Wielkim Poście, a potem zrozumiesz sens wyrzeczenia...

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz”

Kapłan posypuje dziś naszą głowę popiołem, mówiąc: „Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Tak,
zostanie po nas tylko garść prochu i popiołu. A co niewidzialnego
pozostanie? Pozostanie wewnętrzny człowiek, który zmagał się
ze swymi słabościami i wadami. Pozostaną czyny pokuty i wyrzeczeń. W nich jest ukryta nasza ofiara dla Boga. Po prostu nasza
miłość.
W Środę Popielcową słyszy się również inne słowa: „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Samo słowo „Wierzę w Ciebie,
Boże” nie wystarczy. Nieodzowny jest trud osobistej przemiany.
Zapamiętam: Pan Jezus z Drogi Krzyżowej i z Gorzkich Żali
pragnie mi pomóc w mej przemianie w Wielkim Poście. A może
już dziś skorzystam z sakramentu pokuty, by cały Post przeżyć z
Nim razem?
Ks. Kazimierz BUKOWSKI

Popielec
Pamiętaj że proch
popiół umarłej rośliny
popiół z palmy zielonej
popiół z chwały szumiącej

1. Kto przyszed³ do Jezusa?
2. Co Jezus przykaza³
uzdrowionemu?

że proch
popiół z książki
popiół z miasta
popiół ze świata
pamiętaj człowiecze

3. Komu mia³ siê pokazaæ
oczyszczony z tr¹du
cz³owiek?

popiół z ciała
popiół z mózgu
popiół z uśmiechu
pamiętaj
jesteś uczniem Jezusa
który przyniósł na ziemię
ogień pamiętaj
musisz się spalić

Janusz Stanisław Pasierb
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- Aplikacja mobilna po Szlaku Karola Wojtyły w Wadowicach
Gmina Wadowice zaprasza do pobierania najnowszego
produktu turystycznego - aplikacji mobilnej po Szlaku Karola
Wojtyły. Aplikacja ułatwi turystom i pielgrzymom poruszanie
się pomiędzy 13 miejscami związanymi z osobą papieża św. Jana
Pawła II w 6 wersjach językowych.
Zastosowanie nowoczesnej technologi sprawia, że korzystanie
ze szlaku staje się wygodniejsze, łatwiejsze ale również ciekawe i
pouczające. Po zainstalowaniu aplikacji wystarczy zbliżyć się do
jednego z punktów, aby wyzwolił się głos lektora, który opowie
szczegółowo o historii tego miejsca. Poruszanie się po szlaku
ułatwia mapa określająca położenie poszczególnych obiektów.
Program obsługujący audio-przewodnik jest rozbudowany m.in.
o galerię ze zdjęciami z pobytu Ojca Świętego w rodzinnym mieście, wzmiankami o świętych i błogosławionych mieszkańcach
regionu, a także o informacje o tym co jeszcze można obejrzeć w
papieskim mieście i jego okolicach.
Dodatkową atrakcja, jest możliwość wypożyczenia tabletu z
aplikacją w biurze Informacji Turystycznej w Wadowicach, przy
ul. Kościelnej 4.
Projekt został wykonany w oparciu o środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
„Wadoviana”. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Szczegółowe informacje o tym jak i gdzie pobrać aplikację
oraz o wypożyczeniu tabletu można znaleźć na stronie: http:
//www.it.wadowice.pl/aplikacje-mobilne,253.html.
-Policja podsumowała rok 2014
W dniu 9 lutego 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji
w Wadowicach odbyła się uroczysta narada podsumowująca
wyniki i efekty służby policjantów z powiatu wadowickiego. W
spotkaniu wziął udział Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, a
także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
mł. insp. Paweł Dzierżak oraz Prokurator Rejonowy w Wadowicach Jerzy Utrata.
Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł. insp. Piotr Dziekanowski, który omówił dane dotyczące
stopnia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wadowickiego w roku
2014. Komendant wspomniał również o dotychczasowej współpracy z lokalnymi władzami oraz innymi służbami Powiatu
Wadowickiego.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Paweł
Dzierżak podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za zaangażowanie i trud włożony w poprawę bezpieczeństwa w ubiegłym roku, Paweł Dzierżak bardzo
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dobrze ocenił osiągnięte przez policjantów wyniki oraz docenił
sposób zarządzania jednostką.
Zebrani dyskutowali również o budowie nowej Komendy
Powiatowej Policji w Wadowicach. Na zakończenie spotkania
Komendant Piotr Dziekanowski wyraził przekonanie, że dzięki
zaangażowaniu w przeciwdziałanie przestępczości oraz dobrej
współpracy służb ze społeczeństwem efekty pracy wadowickiej
Policji w 2015 roku będą równie dobre.
Tekst i foto: KPP w Wadowicach.
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Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

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

Wadowice, Parafia Świętego Piotra

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

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi

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

Rozwaga i cierpliwość św. Józefa
Powinny nas zmotywować do czekania, rozwagi i namysłu, byśmy, unikając pośpiechu i pochopnych decyzji, mogli wieść życie mądre. Byśmy podejmowali trafne
decyzje, byśmy umieli z sobą rozmawiać. Zachęcał do
tego w kazaniu na Nowennie do św. Józefa ks. inf. Jakub Gil. druga część tego słowa – poniżej.
Moi kochani, w naszym postępowaniu – tak jak w postępowaniu Pana Jezusa i świętego Józefa – niezbędna jest rozwaga,
konieczna chwila zastanowienia. Nerwowość i pośpiech są złymi
doradcami. Przez szybkie działania niszczymy wiele dobra; dobra
małżeńskiego, dobra rodzinnego, dobra narodowego. Niektórzy
mówią, ze gdyby w Polsce nie było pośpiechu w sprawie prywatyzacji, można byłoby utrzymać wiele miejsc pracy, zakładów i fabryk. Można byłoby je zreformować i przygotować tak, by służyły
ludziom. Tymczasem błyskawicznie zostały „rozdrapane” przez
tych, którzy i tak mieli wiele pieniędzy. A biedni, jak byli wcześniej biedni, tak są jeszcze biedniejsi. Szybkie, nerwowe działanie
doprowadziło do ruiny także naszą gospodarkę...
Wiele w ostatnich dniach naczytałem się o problemie, który
jest częsty w sądach. Dotyczy on rozwodów. Znawcy twierdzą, że

w naszej polskiej rzeczywistości bierze się przykład z Hiszpanii, gdzie socjalista Zapatero postulował niegdyś, że jeśli ludzie
mają ochotę się rozwieść, powinni mieć możliwość uczynić to
jednego dnia, że prawo powinno to umożliwiać. Obecnie u nas
też bardzo szybko zapadają wyroki rozwodowe. Autor artykułu,
w którym analizowane jest życie społeczne naszego narodu,
zastanawia się nad tym, dlaczego nie korzystamy z mediatorów.
Dlaczego tak się spieszymy? Przecież jest czas, by podejmować
tak ważne decyzje. Może warto poczekać? Niezwykle istotne
jest rozważne działanie, długi czas namysłu, nabranie dystansu i spojrzenie na problem z większej perspektywy. Liczy się
przecież nie tylko dobro małżonków, którym się wydaje, że jak
się rozejdą, będą mogli żyć swobodnie. Trzeba jeszcze myśleć
o dzieciach, o swojej przyszłości, o swojej starości...Rozważne
działanie. Rozwaga. Analityk naszego życia społecznego, o którym mówię, doszedł do przekonania, że brakuje w naszej ojczyźnie, w naszych sądach, mediatorów, którzy by pomogli ludziom,
którzy weszli na złą drogę. Brakuje ludzi, którzy pomogą nam
wejść z powrotem na dobrą drogę, gdy z niej zboczyliśmy...
Święty Józef, który jest rozważny, umie czekać... Byłem
wzruszony, kiedy czytałem o matce Władysława Orkana. Ta ko15 lutego 2015
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bieta mieszkała pod Turbaczem; nie miała dobrego męża. Sama
była bardzo subtelna i to ona przekazała synowi wrażliwość. Z
kolei jej mąż był według autora książki, delikatnie ujmując „z
grubsza ciosany”. Uważał, że trzeba robić, robić, robić... Praca
dla niego była najważniejsza. Sam pracował w lesie, żona na roli.
Mimo tego wciąż jej wypominał, że jest niezaradna, że za mało
pracuje. Sąsiedzi z kolei mówili: „Kobieto, zostaw go. To nie jest
życie, to jest piekło”. Ona to wszystko wytrzymywała. Kiedyś
jednak, w natłoku przykrych spraw, poszła z Poręby Wielkiej na
nogach do Ludźmierza. Dowiedziała się, że znajdzie tam charyzmatycznego spowiednika, księdza Wojciecha Blaszyńskiego. I
poszła do niego do spowiedzi... Wyspowiadała się. Co ten ksiądz
jej powiedział i jak ją przekonał, nie wiadomo, ale faktem jest, że
nie opuściła męża. I faktem jest, że dzięki jej postawie, trudnej
i wymagającej wiele wysiłku oraz wyrzeczeń, Władysław Orkan,
jej syn, wyrósł na wielkiego człowieka, piewcę tamtejszego ludu,
piewcę Gorców. Stało się tak za przyczyną wielkiej cierpliwości

jego matki, jej zastanawiania się...
Moi kochani, w ten wieczór, który rozpoczyna tę nowennę
do świętego Józefa, prosimy wielkiego Patrona rozważnego
działania, by nam pomagał z rozwagą, ze spokojem podchodzić
do trudnych problemów. Nieraz, bardzo często nawet, jesteśmy
atakowani poważnymi sprawami. Obyśmy te poważne problemy
umieli przedyskutować z drugim, spokojnie usiąść i porozmawiać
ze współmałżonkiem w rodzinie, w sąsiedztwie, w gronie; byśmy
umieli spokojnie przedstawić te nasze argumenty, wysłuchać to,
co mówi ta druga strona. Ta umiejętność nazywa się dialogiem.
Dialog małżeński, dialog rodzinny, dialog w zakładach pracy,
dialog społeczny... Rozwijajmy w sobie tę umiejętność prowadzenia dialogu. W ostatnich tygodniach mówiło się często, ze w
Polsce nie ma dialogu; że narzucane są pewne przepisy, pewne
prawa, bez wysłuchania racji społeczeństwa... Niech święty Józef
pomaga nam w takim działaniu – rozważnym podejmowaniu
decyzji.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
W samo południe w Bazylice wadowickiej
była Msza św. z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia. Przybyło bardzo wielu wiernych,
wśród nich także osoby niepełnosprawne. Ks.
inf. Gil w kazaniu powiedział między innymi:
Dzisiaj jest Światowy Dzień Chorego, który ustanowił Ojciec święty Jan Paweł II w 1992 roku. On bardzo
dobrze rozumiał te sprawy, gdyż sam był chory. Kiedy w
młodości patrzył z okna swego domu na ścianę kościoła, widział tam zegar i napis: Czasu ucieka, wieczność
czeka. Był od dziecka wychowywany w tym duchu, że
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trzeba poświęcać czas Bogu – i w zdrowiu, i w chorobie. Kiedy
później sam zaczął chorować, tym bardziej doceniał wartość
każdego człowieka. Dzień Chorego został ustanowiony przez
niego właśnie po to, by podkreślić wartość człowieka chorego,
wartość w życiu społecznym, wartość w życiu Kościoła. Kiedy był
4 sierpnia 2004 roku w Lourdes, w Sanktuarium gromadzącym
wielu cierpiących ludzi, mówił do nich: Sam jestem cierpiący,
sam choruję, ale tutaj przyszliśmy po nadzieję – do Matki Bożej,
która ją daje. Został tam powitany przez mera, który – co ciekawe
– podarował mu zegar szwajcarski – budzik. Ojciec święty zapragnął, żeby ten budzik trafił do naszej Bazyliki jako jego wotum.
Tak też się stało. Ten budzik symbolizuje czas. Czas człowieka
zdrowego i czas człowieka chorego jest zawsze czasem Bożym.

15 lutego 2015
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Św. Piotr
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Troska o utrzymanie
Odwiedzając z błogosławieństwem kolędowym rodziny – z
uwagą słucham wypowiadanych zdań świadczących o ogromnej trosce o utrzymanie i zapewnienie odpowiedniego statusu
życiowego rodzinie. Źródłem utrzymania jest praca w zakładach,
najczęściej prywatnych. Ziemia przestała być źródłem zysku.
Stykam się z dość częstym problemem bezrobocia. Ludzie szukają miejsc pracy. Niejednokrotnie znajdują ją poza granicami.
Jest to bardzo bolesna historia współczesnego pokolenia. Jest
ona zagrożeniem dla patriotyzmu, jak również i wiary. Polak
wyjeżdżający za granicę często nie może odnaleźć w tamtejszych
warunkach miejsca na praktykę religijną. Praca angażuje go w
świątek i piątek.
Z biegiem czasu przyzwyczaja się, że niedziela odbywa się
bez Mszy św. Po kilku miesiącach czy latach, gdy z powrotem
przybywa do Polski – niejednokrotnie trudno się zmieścić w
coniedzielnej Mszy św.
Wynagrodzenie, które otrzymuje za pracę niejednokrotnie
nie wystarcza na utrzymanie rodziny. Coraz bardziej normalną rzeczą staje się, że żona podejmuje pracę zarobkową.
Z tego powodu niejednokrotnie cierpią dzieci. Żłobki i przedszkola, choć są konieczne, to jednak często są bolesnym miejscem
dla dziecka.
Na kolędzie słucham wyznań, jak parafianie muszą pokonywać codziennie 50 a nawet 100 kilometrów do pracy. Dużo
czasu pochłaniają im wyjazdy i dojazdy. Bardzo często godziny
pracy są nienormowane. Tym bardziej mądrzy rodzice muszą
jak najlepiej wykorzystać soboty i niedziele do budowania więzi
rodzinnych. Trzeba nieustannie przypominać zdanie, które wielokrotnie padało podczas pielgrzymek górników w Piekarach,
że niedziela jest dniem poświęconym Bogu i ludziom. Niedziela
Boża i nasza.

Zauważam jak bardzo współczesne małżeństwo i rodzina
jest niszczona przez trudności związane z pracą. Przy tym temacie wychodzi również poczucie ludzkiej krzywdy, ogromnej
społecznej nierówności. Jeden nie ma pracy, inny zarabia 1,5 tys.
zł. a ktoś ma 4, 8, czy 15 tys. a nawet więcej. W naszych czasach
również jest wielka nierówność społeczna. W historii była ona
powodem różnych rewolucji. Obowiązkiem Kościoła jest przypominanie katolickiej nauki społecznej. Mówi ona między innymi o
sprawiedliwym podziale dóbr, o obowiązkach troski pracodawcy
o pracownika, o rzetelnej pracy, ale bez wyzysku i uciemiężeniu,
a także właściwych warunkach.
Słucham dalej na kolędzie, jak w rodzinie padają głosy, że dzisiaj skończyły się czasy, w których student po skończonej nauce
dostawał nakaz pracy. Obecnie ukończone studia nie gwarantują
miejsca pracy. Trzeba jej szukać. Są nawet takie wydziały wyższych szkół, których studiująca młodzież nie ma widoków otrzymania w Polsce pracy. Dawniej na studia trudno się było dostać,
ciężko było je skończyć, ale wydatnie pomagały w drodze życiowej. Obecnie nie ma trudności w dostaniu się na studia. Wyższe
uczelnie, tak państwowe jak i prywatne, chętnie przyjmują kandydatów. Są duże udogodnienia w studiowaniu. Niestety licencjat
czy magisterium nie otwierają drzwi do zajmowania określonych
posad. Ojczyzna nasza dla swego dobra nie potrafi wykorzystać
wykształconej młodzieży. Opuszczają ją jako wolni najmici, powiększają dobra innych narodów.
Po takiej kolędzie idę do domu z pełną głową problemów
– uświadamiając sobie, że słowa Pisma św. starego testamentu są
nieustannie żywe i aktualne: „Bojowaniem jest życie człowieka.”
ks. Infułat
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Bachowice - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

„ROZTAŃCZONY CZWARTEK”

Kierując się maksymą „ruch to zdrowie” już od października
organizujemy w naszej szkole przerwy, na których możemy zażyć
odrobinę tańca.
Atrakcja od początku cieszyła się sporym zainteresowaniem
wśród uczniów, nauczycieli, jak i pracowników szkoły. Wszyscy

chętnie przychodzą na halę sportową w każdy czwartek, aby
zobaczyć jaką choreografię przygotowała sekcja ds. organizacji
imprez szkolnych.
Zachęcamy do udziału w akcji!
www.zspbachowice.pl

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

Zabawa choinkowa

Dnia 29. 01. 2015r. na świetlicy szkolnej w Barwałdzie Średnim dzieci z klas „0”, I, III wzięły udział w zabawie choinkowej.
Wszyscy uczniowie przybyli na bal karnawałowy w bardzo ciekawych przebraniach i pięknie się prezentowały podczas tańców.
Każde dziecko wzięło udział w konkursie ze słodką nagrodą.
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Nie zabrakło poczęstunku dla dzieci w postaci pysznych kanapek i słodkich ciasteczek, za co bardzo dziękujemy rodzicom
naszych uczniów. Na zakończenie odbyły się dwa ważne konkursy: na najlepszego tancerza i najładniejszy strój. Wybór był bardzo trudny. Zwycięzcy zostali nagrodzeni brawami i nagrodami.
Gratulujemy!
www.spbarwaldsr.iap.pl

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

Jan Paweł II

Na początku wielkopostnej drogi
«A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie» (Mt 6, 4.
6. 18). Te słowa Jezusa skierowane są do każdego z nas na początku wielkopostnej drogi. Rozpoczynamy ją obrzędem posypania
głów popiołem, prostym gestem pokutnym, tak bardzo zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej. Uwydatnia on świadomość, z
jaką grzeszny człowiek staje w obliczu majestatu i świętości Boga.
Jednocześnie ukazuje jego gotowość, by przyjąć Ewangelię i wyrazić to poprzez konkretne wybory.
Bardzo wymowne są formuły towarzyszące temu obrzędowi.
Pierwsza, zaczerpnięta z Księgi Rodzaju: «Pamiętaj, że jesteś
prochem i w proch się obrócisz», przypomina o aktualnej sytuacji człowieka, którego życie cechują nietrwałość i ograniczenia. Druga to ewangeliczne słowa: «Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię», które są stanowczym wezwaniem do przemiany
życia. Obydwie formuły zachęcają nas, byśmy w Wielkim Poście
starali się słuchać słowa Bożego i szczerze nawrócić.

Ewangelia podkreśla, że Pan «widzi w ukryciu», to znaczy
patrzy w serce. Zewnętrzne gesty pokuty mają znaczenie, jeśli
są wyrazem wewnętrznej postawy, jeśli wyrażają usilną wolę
odwrócenia się od zła i wejścia na drogę dobra. Na tym polega
głęboki sens chrześcijańskiej ascezy.
«Asceza» — słowo to przywodzi na myśl dążenie do wysokiego celu. Wymaga to oczywiście ofiar i wyrzeczeń. Trzeba bowiem
ograniczyć bagaż do rzeczy istotnych, by nie ciążył podczas podróży; trzeba być gotowym stawić czoło wszelkim trudnościom i
pokonać wszystkie przeszkody, by osiągnąć zamierzony cel. Aby
stać się prawdziwym uczniem Chrystusa, trzeba się zaprzeć samego siebie, brać co dnia swój krzyż i naśladować Go (por. Łk 9,
23). Jest to wyboista droga do świętości, i każdy ochrzczony jest
wezwany, by nią iść.
Od niepamiętnych czasów Kościół wskazuje środki, pomagające przemierzać tę drogę. Przede wszystkim należy do nich
15 lutego 2015
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pokorne i uległe poddanie się woli Bożej, któremu towarzyszy
stała modlitwa; następnie formy pokutne typowe dla tradycji
chrześcijańskiej, takie jak wstrzemięźliwość, post, umartwienie oraz wyrzeczenie się dóbr, samych w sobie pozytywnych;
konkretne gesty otwarcia na potrzeby bliźnich, które dzisiejszy
fragment Ewangelii określa słowem «jałmużna». Wszystkie te
środki zostają na nowo i z większym naciskiem przypomniane w

okresie wielkopostnym, ponieważ jest on «szczególnym czasem»
ćwiczeń duchowych i ofiarnej posługi dla dobra braci.
Drodzy bracia i siostry, z takimi uczuciami rozpoczynamy
Wielki Post, drogę modlitwy, pokuty i prawdziwej ascezy chrześcijańskiej. Niech nam towarzyszy Maryja, Matka Chrystusa.
Niech Jej przykład i wstawiennictwo sprawią, że z radością będziemy zbliżać się do uroczystości paschalnych.

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

Klub Seniora
w Spichlerzu Książki
Działający przy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
Klub Seniora rozpoczął swoje podróże w 2015 r. od miejsc najbliższych. W środę 4 lutego 2015 r. seniorzy odwiedzili Spichlerz
Książki, w którym mieści się Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy.
Niektórzy z seniorów po raz pierwszy zobaczyli wnętrze nowej
biblioteki. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji o
księdzu dr. Janie Piwowarczyku i romantyku z Brzeźnicy Adamie

Gorczyńskim przygotowanej przez Wiesławę Jarguz - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy.
www.ckbrzeznica.pl

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

JAN SAŁAPATEK „ORZEŁ”
– ŻOŁNIERZ WYKLĘTY

Urodził się 3 maja 1923 roku w Jachówce w gminie Budzów
(wówczas był to powiat wadowicki). Był synem kowala Józefa
Sałapatka i Rozalii pochodzącej z familii Gaura. Ukończył 7
klas szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. Pomagał
rodzicom w gospodarstwie, a także ojcu w kuźni. W 1939 roku,
gdy wybuchła II wojna światowa, miał 16 lat. Nie mógł być zwerbowany na front, gdyż był za młody. Aby pomóc rodzicom w

przetrwaniu ciężkiego okresu okupacji hitlerowskiej zajmował
się, podobnie jak inni ludzie tego rejonu, handlem świniami i cielętami. Należał do Armii Krajowej (AK) i Batalionów Chłopskich
(BCH). Działał w oddziale AK „Huta – Podgórze”, dowodzonym
przez Wenancjusza Zycha ps. „Stary”, „Dziadek”. Miał również
kontakty z konspiracją ludową. Sam przyjął pseudonim „Orzeł”.
Jan Sałapatek ujawnił się komunistycznej władzy 15 paździer15 lutego 2015
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nika 1945 roku. Rozczarowany
poczynaniami nowej władzy,
już w następnym roku został
członkiem oddziału „Błyskawica”, którym kierował
Józef Kuraś „Ogień”. Do tego
zgrupowania działającego na
terenie wtedy powiatu wadowickiego (dziś suskiego) –
Stróża- Sułkowice, zwerbował
go ppor. Józef Duda ps. „Dar”.
Sałapatek uczestniczył m. in.:
w rozbrajaniu posterunku
Milicji Obywatelskiej (MO)
w Suchej, w napadzie na posterunek MO w Sułkowicach
w dniu 20 maja 1946 roku,
któremu dowodził Henryk
Zajda ps. „Grom”, w rozbiciu
posterunków MO w Makowie
Podhalańskim końcem maja
1946 roku i w Zembrzycach
w czerwcu tego samego roku,
a także w ataku na spółdzielnię w Budzowie. Zginął tam Duda
„Dar”. Sałapatek aktywnie współdziałał również w oddziale
„Huragan”, dowodzonym przez Henryka Dołęgowskiego.
W Polsce, w 1947 roku, ówczesna władza komunistyczna
sfałszowała wybory, a także ogłosiła amnestię dla osób podziemia antykomunistycznego. W tej sytuacji Sałapatek ujawnił się
w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w
Wadowicach. Szybko jednak zorientował się, iż takim ludziom
jak on w dalszym ciągu grożą restrykcje i aresztowanie, zresztą
przeprowadzono u niego kilkanaście rewizji, toteż postanowił
schronić się w lesie oraz dalej działać w ukryciu przeciw reżimowi komunistycznemu. Efektem tych poczynań było utworzenie
przez Jana Sałapatka organizacji o nazwie Grupa Operacyjna AK
„Zorza”, która funkcjonowała w latach 1947 – 1955, na terenie
powiatów wadowickiego i myślenickiego. On też podjął się funkcji dowódcy tej organizacji, a razem z nim współtworzyli ją: Władysław Lipko ps. „Pikolo”, który został aresztowany 20 września
1947 roku, Tadeusz Czerniak ps. „Cichy”, Czesław Branka ps.
„Gałązka”, Antoni Szczurek ps. „Łoś” oraz Władysław Pacyga.
W latach 1948 – 1951 oddział Sałapatka tworzyli: Jan Kurdas,
Stanisław Kaczor, którzy zostali zabici 28 sierpnia 1951 roku,
Mieczysław Zaręba zabity 6 grudnia 1949 roku, a także Romuald
Kozina zgładzony w 1950 roku.
Skład oddziału w latach 1951 – 1952 przedstawiał się następująco: Jan Sałapatek ps. „Orzeł” i jego pomocnik Konstanty
Prymula ps. „Góra” zabity 30 maja 1952 roku, Andrzej Gielata ps.
„Kmicic”, którego aresztowano 30 maja 1952 roku i Władysław
Drożdż ps. „Gołąb” aresztowany 18 stycznia 1955 roku.
Po następnym rozbiciu oddziału od 30 maja 1952 roku do
stycznia 1955 roku działalności partyzancką prowadzili: Jan
Sałapatek i Władysław Drożdż. W okresie działania Grupy
Operacyjnej AK „Zorza” Sałapatka tj. od kwietnia 1947 roku do
stycznia 1955 roku funkcjonowało w niej łącznie 14 członków i
69 współpracowników. Przeprowadziła ona około 100 akcji bojowych głównie w miejscowościach: Jachówka, Bieńkówka, Palcza,
Zachełmna, Skomielna Czarna, Łętownia, Marcówka, Sucha,
Żarnówka, Maków Podhalański. Grupa obozowała na terenie
górzystym i zalesionym m. in. w szałasach na Makowskiej Górze.
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Oddział atakował przede wszystkim zakłady i urzędy służące
władzy komunistycznej, zwalczał
członków partii komunistycznej,
współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i Milicji Obywatelskiej. Towar skonfiskowany
przez oddział potwierdzono odręcznie pisanym pokwitowaniem
z pieczątką „Grupa Operacyjna
AK „Zorza”, które pozostawiono
na miejscu akcji.
Oddział Sałapatka przeprowadził m. in.:
Akcję zbrojną w czasie zebrania gromadzkiego w Skomielnej
Czarnej, która miała miejsce 15
kwietnia 1951 roku. Zastrzelono
wówczas aktywistę komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (PZPR) Stanisława
Surówkę z Krakowa, agitującego
za utworzeniem kołchozów na
terenie wsi. Postrzelono też wtedy członków Związku Młodzieży
Polskiej (ZMP), będącej przybudówką PZPR-u: Janinę Hanusiak
i Stanisława Kowalczewskiego.
Zasadzkę na funkcjonariusza MO Dziurkowskiego obsługującego posterunek MO w Zembrzycach, 24 czerwca 1951 roku. W
jej wyniku funkcjonariusz został śmiertelnie raniony.
Napad na dom sołtysa Makowskiej Góry Władysława Biedrawę w dniu 8 maja 1951 roku. Dzięki tej akcji zniszczono książkę
podatkową, kontrakcyjną i meldunkową.
Napad na konny ambulans pocztowy, który jechał z Zembrzyc do Budzowa. Partyzantom udało się wówczas przejąć 10
tys. złotych.
Władze komunistyczne chciały doprowadzić do aresztowania
Sałapatka i jego grupy. Ich rozpracowaniem zajmowały się m.
in.: PUBP w Myślenicach pod kryptonimem „Cichacze”, PUBP
w Wadowicach pod nazwą „Góral” oraz Korpus Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. W tym celu służby komunistyczne zorganizowały wiele akcji, w których brało udział nawet do 300 ludzi współpracujących z 15 członkami bezpieki. Były one na szczęście długo
bezskuteczne.
Kontynuując działania przeciw Sałapatkowi „Orzeł” i jego
grupie, w krakowskim Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego (WUBP), utworzono oddział, którego dowódcą
został kapitan Kazimierz Helbin, pełniący funkcję naczelnika
Wydziału do Walki z Bandytyzmem. Upozorował on powstanie nowej, fikcyjnej organizacji pod nazwą „Komitet Katolicki”.
Tworzyli ją agenci i pracownicy UB, którym udało się dotrzeć
do współpracowników Jana Sałapatka „Orła”. Ten nie wiedząc
o podstępnym działaniu „Komitetu Katolickiego”, zwłaszcza, iż
wcześniej udzielono mu pomocy finansowej oraz dostarczono
aspirynę do jego punktu sanitarnego, zgodził się na rozmowy,
które odbyły się 18 stycznia 1955 roku, w domu zaufanego gospodarza Józefa Śmietany w Trzebuni. Tam Sałapatek został uderzony ciężkim narzędziem w głowę, a następnie obezwładniony
przez funkcjonariuszy bezpieki lub osoby z nimi współpracujące.
Później uprowadzono go i zawieziono do więziennego szpitala
w Krakowie, gdzie zmarł 29 stycznia 1955 roku z powodu m.
in. pęknięcia czaszki. Aresztowany został też wtedy Władysław
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Drożdż, którego skazano najpierw na dożywocie, później wyrok
zmieniono na 15 lat pozbawienia wolności.
W czasie działalności Grupy Operacyjnej AK „Zorza” zabito
6 członków oddziału, kolejnych 6 aresztowano, przy czym 2 z
nich zbiegło, 2 skazano na dożywocie, pozostali zaś otrzymali
wyroki od 8 do 15 lat. Z 69 współpracowników grupy aresztowano aż 61 osób z czego 35 skazano.
Oddajemy cześć i hołd pamięci Janowi Sałapatkowi, jego
żołnierzom, współpracownikom oraz wszystkim Żołnierzom
Wyklętym działającym na terenie naszej Ojczyzny, którzy nie-

złomnie walczyli z reżimem komunistycznym o wolność, suwerenność i demokratyzację Polski.
Kazimierz Surzyn
Źródła:
Ziemowit Kalinowski, Bohaterowie wyklęci, Gazeta Myślenicka nr
9/2011.
Film Jakuba Skoczenia „Ballada o Sałapatku”, 1996.
Tablica pamiątkowa o Janie Sałapatku „Orzeł”, która znajduje się obok
kaplicy i figurki Ojca Pio, usytuowanych na przełęczy między Koskową Górą
a Praszywką, 2014.

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

„Ekscentryk, który
został biskupem”
W ostatnią niedzielę 8.02.2015 r, w
naszej parafii gościliśmy p. Łukasza Lecha
(TVP), który oprócz swojej pracy w TVP
był także przyjacielem ś.p. bpa Albina
Małysiaka. Przybyli oni na zaproszenie ks.
Proboszcza Zbigniewa Bizonia. P. Łukasz
Lech dał świadectwo o posłudze biskupa
Albina Małysiaka, jako postaci naprawdę
nietuzinkowej w Archidiecezji Krakowskiej,
a także biskupa znanego jako wspaniałego
Pasterza i człowieka wielkiego formatu.
Przy tej okazji, Marcin Styła, lektor w
naszej parafii, a na co dzień student prawa
na UJ, postanowił dokładnie dopytać p.
Łukasza jeszcze w kilku sprawach. Zachęcam do przeczytania poniższego wywiadu…
Ks. Mateusz Wójcik
Marcin Styła (M.S.): Nie jest to przypadkowy wywiad, bo też
dotyczy on z pewnością nietuzinkowej osoby. Tytan ducha, ale
także zwykły człowiek, który potrafił swoim humorem i sposobem bycia zaskarbić sobie serce i sympatię wielu ludzi – bp Albin
Małysiak. Porozmawiam o nim z Panem Łukaszem Lechem, jego
bliskim współpracownikiem. Jak zaczęła się Pańska współpraca z
księdzem biskupem i w jaki sposób wpłynęła ona na Pana życie?
Łukasz Lech (Ł.L):To był przypadek, choć ponoć przypadków nie ma. Stało się to dzięki mojemu przyjacielowi- Markowi
Mirosławskiemu. Babcia Marka spotkała w sanatorium pewnego
księdza, z którym się zaprzyjaźniła. Często wspominała ona o
Marku, mówiła że interesuje się liturgią i nosi się z zamiarem
wstąpienia w stan duchowny. Pewnego razu ksiądz powiedział
Markowi, że jego parafię będzie wizytował bp. Małysiak. Zbiegło

się to w czasie z poszukiwaniem sekretarza dla ks. biskupa. Podczas wizytacji
Marek poznał biskupa, ten z kolei zaangażował go do prowadzenia sekretariatu.
Marek jest moim serdecznym przyjacielem, znamy się od zawsze i to on mnie
w to wciągnął za zgodą biskupa. Odtąd
razem towarzyszyliśmy biskupowi i organizowaliśmy jego codzienną pracę.
M.S.: Wiemy, że bp Małysiak był
osobą niezwykle bogatą duchowo. W
czym to jego bogactwo duchowe przejawiało się na co dzień?
Ł.L.: Objawiało się ono w jego pokorze i autentyczności. Biskup żył tym co
głosił. Modlił się wszędzie, a my wraz z
nim np. zawsze w samochodzie odmawialiśmy różaniec, samochód stawał się więc taką kaplicą. Istotnie był to człowiek modlitwy, zawsze powtarzał: „Panie przymnóż mi wiary”. To, co na zewnątrz nie było dla niego ważne.
Wszelkie dostojeństwo wynikające z pełnienia biskupiego urzędu schodziło na drugi plan, najważniejsze było to co w środku.
M.S.: Interesująca jest kwestia inwigilacji ks. biskupa przez
Służbę Bezpieczeństwa. Co Pan wie w tym zakresie? Jakie represje spotykały bp. Małysiaka ze strony komunistycznej władzy i
jak na nie reagował?
Ł.L.: Biskup był represjonowany wielokrotnie. Agenci SB
przychodzili do niego notorycznie, zastraszali i szantażowali
biskupa. Podejmowali próby przekupstwa, które zawsze były nieskuteczne. Kiedyś ks. bp. Małysiak, będąc jeszcze proboszczem
15 lutego 2015

19

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

otrzymał propozycję następującej
treści: „ ksiądz nie będzie miał z nami
żadnych problemów, my naprawdę
chcemy pomóc, załatwimy pozwolenie na rozbudowę salki, wszystkie
problemy znikną, mało tego nawet
będzie miał ksiądz samochód”.
Proboszcz Małysiak odparł, że mało
kto w parafii ma samochód i ludzie z
pewnością pomyślą, że współpracuje
SB, a agent na to: „to my tak zrobimy,
że wygra ksiądz ten samochód na
loterii”. Przyszły biskup oczywiście
odmówił, kwitując to mocnymi słowami, powiedział, że nigdy z nimi nie
pójdzie, gdyż są na służbie szatana.
Zawsze w tak zdecydowany sposób
bronił się biskup przed inwigilacją.
Duże represje spotykały go także za
pracę z młodzieżą studencką. Miał
z tego powodu trzykrotnie odbywać
karę więzienną. Nie doszło do tego
dzięki akcji studentów. Rozpuścili
oni plotkę, że po wyjściu biskupa z
aresztu, wniosą go na ramionach do kościoła. Wśród młodzieży
był donosiciel, który posłusznie o wszystkim zameldował władzy. Oficer UB umorzył całą sprawę, twierdząc że socjalizmowi
nie jest potrzebne noszenie „klechy” na ramionach. Tak biskup
uniknął więzienia.
M.S.: Książka, którą trzymam w ręku, a przy powstaniu
której Pan współpracował z autorem, nosi tytuł „Z pastorałem
i humorem”, nawiązując do tego chciałbym zapytać czy humor
można uznać za emblemat ks. biskupa? Jaką rolę odgrywał on w
jego kontaktach z wiernymi?
Ł.L.: Biskup przypominał, że dobry chrześcijanin to radosny
chrześcijanin, a humor jest wentylem dla człowieka, symbolem
dystansu do czasem przytłaczającej rzeczywistości i samego siebie. Biskup był człowiekiem humoru, potrafił śmiać się z samego
siebie. Myślę, że świadczyło to także o jego niebywałej mądrości, bo humor to nie jest pusty śmiech, głupi żart tylko przede
wszystkim dystans – umiejętność pokonywania z uśmiechem
swoich problemów, wad, słabości. Biskup często żartował ze swojego wyglądu, niedoskonałości fizycznych, wiedział że nie są one
ważne, uznawał je za bzdurne i zupełnie drugorzędne. Natomiast
w kwestiach wartości, kwestiach moralnych bp Małysiak zawsze
pozostawał poważny i przepełniony troską o swoją Owczarnię.
Humor pomagał biskupowi w jego relacji z wiernymi. Humorem
zbliżał ludzi do Boga. Prowadził wiele sympatycznych i dowcipnych dialogów z wiernymi. Zdawał sobie sprawę ze swojego charakterystycznego głosu, mówił niezwykle emocjonalnie, wręcz
„wpadał w fazę”. Przemówienia biskupa były bardzo barwne, ks.
bp Małysiak zawsze wyrażał się całym sobą, całym sercem, dając
ludziom dwa bardzo ważne odczucia, których bardzo brakuje w
dzisiejszych kazaniach, mianowicie poruszenie i radość. Biskup
był takim kochanym „Bożym szaleńcem”.
M.S.: Bp. Albin Małysiak spotykał się z wieloma ludźmi- papieżem, biskupami, ale też z przeciętnym człowiekiem. Pan pozwoli, że zacytuje fragment książki „ W jego usposobieniu było
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też jednak coś, co dziś nazwalibyśmy ADHD, ale w pozytywnym znaczeniu. Ruch był tym co
go nakręcało”. Jak ludzie, którzy
obcowali z biskupem, reagowali
na jego lekko ekscentryczne zachowanie?
Ł.L.: To zachowanie było tym
co sprawiało, że ludzie lgnęli do
bp. Albina Małysiaka – tłumy
go kochały. Zarówno zwykli ludzie jak i ci ważni, odnosili się
wobec tego zachowania bardzo
przychylnie, uwielbiali oni biskupa. Trudno się temu dziwić, bp.
Małysiak łamał wszelkie konwenanse i stereotypy. Po przez ten
swój ciągły ruch i zaangażowanie, biskup chciał wręcz zanieść
każdego z wiernych na rękach do
Pana Boga, sam mówił: „wysiłku
i harówki dla głoszenia Słowa
Bożego nie żałowałem”. Biskup
zakasał rękawy i szedł do ciężkiej pracy w winnicy Pana. Był tak
ruchliwy i z taką wielką autentycznością głosił kazania, że bardzo często jego koszule były całe mokre. To wszystko było piękne, gdyż duszpasterstwo polega przede wszystkim na kontakcie
z drugim człowiekiem, żywiołowość bp. Małysiaka sprawiała,
że on tych ludzi potrafił porwać i przyciągnąć do Boga. Byli też
tacy, którzy nie akceptowali groteski i komicznego zachowania
biskupa, a wśród nich wielu księży i hierarchów, którzy nie potrafili zrozumieć tego fenomenu. Biskup nie przepuszczał się
przez kalki czy filtry, był do bólu autentyczny i ta autentyczność
przyciągała wielu ludzi do Kościoła, ale byli też tacy, którym ona
przeszkadzała, którzy osobę duchownego postrzegali tak bardzo
nudno i zawsze śmiertelnie poważnie.
M. S.: Biskup często przebywał na terenie miasteczka studenckiego. Wiemy, że nie jest to raczej oaza pobożności i bojaźni
Bożej. Co więc biskup miał do zaoferowania młodzieży, w jaki
sposób potrafił do niej dotrzeć?
Ł.L.: Myślę, że w czasach biskupa to była jednak trochę
inna młodzież, inni studenci. Bp Małysiak oferował im przede
wszystkim Ewangelię, robił to w taki sposób, dzięki któremu
ona do tego młodego trafiała. Potrafił kursować codziennie w
sutannie między jednym a drugim przystankiem, jeździł tramwajami i zaczepiał studentów. Jeśli oni powiedzieli „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”, to biskup jak sam mówił, wiedział
że ten młody człowiek jest już jego. Zachęcał do duszpasterstwa
akademickiego i rzeczywiście cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem. Zawsze przychodziło ponad 1000 osób, kościół był
wypełniony po brzegi. Częstym uczestnikiem tych spotkań był
także ten, który tak bardzo ukochał sobie młodzież czyli biskup
Wojtyła, późniejszy papież, pozostawał on pod ogromnym wrażeniem tego dzieła ks. Małysiaka, zresztą m.in. dzięki temu został
później ks. Albin biskupem pomocniczym. W domu misjonarza
studenci zawsze mogli się zwrócić do niego także o pomoc materialną. Biskup chodził z młodymi po górach, bez „wujka” nigdy
nie było imprezy i to dosłownie – jak relacjonuje jego siostrzenica
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(również studentka w tych latach), każde spotkanie odbywało się
przy udziale bp. Małysiaka, wszyscy żartowali, atmosfera była
bardzo serdeczna, czasem nawet sięgano po wino, ale oczywiście
wszystko w odpowiednich ilościach.
M.S.: Ks. bp Małysiak mówił, że jego życie było jednym wielkim skokiem na głęboką wodę. Jak Pan sądzi, czy życie katolika
w dzisiejszych czasach relatywizmu i liberalizmu moralnego jest
dużym wyzwaniem?
Ł.L.: Oczywiście jest to duże wyzwanie, gdyż musimy my
Katolicy, mówić jednak trochę inaczej i podążać trochę w innym
kierunku. Tej wiary wielu się wstydzi, wielu się do niej nie przyznaje, moda jest generalnie taka, że w Kościół się uderza, ten kto
nie nadaje na Kościół jest uznawany za odmieńca. Poza tym pozostaje jeszcze ten straszny konsumpcjonizm, zysk bardzo często
jest o wiele bardziej istotny niż wiara. Katolicy, którzy uważają się
za ludzi wierzących , bardzo często nimi nie są. Biskup Małysiak
mówił na to, że ludzie nie mówią w tych czasach „Boga nie ma”,
ale żyją tak jakby Pana Boga nie było. I my owszem przychodzimy do kościoła, nawet żeby oszukać samego siebie czasem o coś
poprosimy tego Boga, ale potem wychodzimy i już myślimy tylko

o pieniądzu, naszych kłopotach i doczesności. Żyjemy w iluzoryczności życia, dlatego też potrzebna jest odwaga, aby zmierzyć
się z wyzwaniami i trudami Ewangelii, a zrezygnować z lekkości
i pozorności życia doczesnego.
M.S.: Może jeszcze na koniec jakaś anegdotka....
Ł.L.: Anegdot jest bardzo dużo, ciężko wybrać. Może ta...
Biskup w jednej z parafii podczas wizytacji chciał sprawdzić stan
moralności księdza proboszcza. Zapytał więc o jego gospodynię,
chciał z nią zamienić słowo, na to proboszcz „e, tam nie warto
to taka stara krowa...”, biskup zgodził się więc odstąpić od tego
punktu wizytacji. W czasie powrotu do Krakowa nie dawało mu
to jednak spokoju i pyta kierowcy: „słuchaj powiedz mi, a stara
krowa to ile ma lat”, na to kierowca: „no... z osiemnaście...”.
M.S.: Serdecznie dziękuję za udzielenie wywiadu. Mam nadzieję, że będzie to istotna cegiełka w budowaniu dzieła, mającego na celu propagowanie nauczania ks. bp. Albina Małysiaka.
Wywiad przeprowadził Marcin Styła (UJ)
Foto: ks. Mateusz Wójcik
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@gmail.com
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

ABY TWOJE DZIECKO, KOCHANY
RODZICU, BYŁO BEZPIECZNE!
27 stycznia 2015 podczas zebrania ogólnego, które odbyło się w sali gimnastycznej
nasza placówka gościła aspiranta sztabowego Rafała Tlałkę z Komisariatu Policji z
Andrychowa.
Pani dyrektor, mgr Edyta Skowron, mająca na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ZSP we Frydrychowicach, poprosiła o współpracę ze szkołą w
trudnym temacie zagrożeń dzieci i młodzieży właśnie przedstawiciela policji. Zarówno
rodzice jak i nauczyciele mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat największych
zagrożeń XXI wieku, którym
mogą ulec NASZE DZIECI. Tylko
zintegrowana czujność wszystkich
dorosłych, a przede wszystkim
wiedza i szybkie reagowanie mogą
zapobiec tragedii.
Tematem wyjściowym prezentacji były narkotyki. Wydawałoby
się, że wiemy na ten temat dużo,
jednak ogromnym zaskoczeniem
była nowa forma: E- narkotyki, a
także pewna roślina rosnąca w naszych ogrodach, a w okolicznych
lasach grzyby halucynogenne.
Aspirant
sztabowy Rafał
Tlałka zwrócił też uwagę na pęd
młodych ludzi, którzy chcą mieć
piękną muskulaturę - bez wysiłku
fizycznego, bez ćwiczeń, bez wychodzenia z domu. Cóż prostszego
- Internet, gdzie można wszystko
znaleźć. Jaki jest obecnie wizerunek młodego internauty? – na to pytanie również padła odpowiedź. Aktywność w sieci dzieci i młodzieży jest bardzo duża,
skala problemu ogromna, a kontrola rodziców zbyt mała. To tam
znajdują treści np. o charakterze nawołującym do wstąpienia w
grupy nieformalnej, treści związane z autoagresją. Bardzo ważną
wskazówką dla wielu rodziców była informacja o oznaczeniach
gier komputerowych, które świadczą o dostosowaniu ich do
wieku pociechy.
Były też dobre rady: Dbaj o swoją prywatność w sieci – czyli
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trzymaj się zasady – publikuj tylko to,
co powiedziałbyś nieznajomemu. Naucz
dziecko chronić prywatność!!!!!!
Na zakończenie prelegent na prośbę Pani dyrektor mgr Edyty Skowron
zwrócił uwagę rodzicom na jeszcze jeden
istotny problem - zwłaszcza zimą, kiedy
zmrok zapada szybko. Związane jest to z
ustawą o odblaskach dla pieszych, poruszających się po zmierzchu . Większość
z Was, drodzy Rodzice, jest kierowcami.
Wiecie zatem, jaka widoczność panuje

na drodze wieczorem, często przy trudnych warunkach pogodowych. Wiecie, jak niewidoczny jest pieszy idący poboczem, kiedy
prowadzicie samochód, dlatego zadbajcie o swoje dzieci w tym
względzie, zaopatrując je w niezbędne odblaski.
Te słowa chyba każdemu, obecnemu na spotkaniu z aspirantem sztabowym Rafałem Tlałką, na długo zapadną w pamięci.
tekst: mgr Buda Maria
www.spfrydrychowice.iap.pl
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Głogoczów - Parafia św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA:
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00),
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: przed 1300
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Święty Teotoniusz, zakonnik
Teotoniusz (Otoniusz) urodził się ok. 1080 r. w Ganfei w Hiszpanii. Był siostrzeńcem biskupa Kresconiusza z Coimbry w Portugalii. Tam też zdobył wykształcenie i został archiprezbiterem Viseu. Okazał się być zdolnym kaznodzieją, wiodącym życie święte
i surowe. Porzucił godność archiprezbitera, aby móc udać się z
pielgrzymką do Ziemi Świętej. Po powrocie, na nowo podjął pracę w Viseu. Kiedy królowa i jej mąż przekonywali go do przyjęcia
biskupstwa, Teotoniusz coraz częściej myślał o odejściu od świata.
W każdy piątek Teotoniusz miał zwyczaj odprawiać uroczystą
Mszę w intencji dusz cierpiących w czyśćcu. Po Mszy odbywała się procesja na cmentarz, w której brało udział bardzo wielu
mieszkańców; zbierane w tym czasie jałmużny Teotoniusz przeznaczał na pomoc ubogim.
Teotoniusz potrafił jednak napiętnować błędy i grzechy.
Nawet najpotężniejsi czuli przed nim respekt. Kiedy
owdowiała królowa oraz hrabia Ferdynand (których
związek wywoływał skandal) pojawili się na jednym z
jego kazań, Teotoniusz w ostrych słowach, w oczywisty
sposób skierowanych do nich, potępił ten stan; obydwoje się nawrócili. Kiedy innym razem ubierał szaty,
by odprawić uroczystą Mszę o Najświętszej Dziewicy,
dostał wiadomość od obecnej w kościele królowej, która
prosiła, by skrócił celebrację. Teotoniusz odpowiedział,
że składa Ofiarę, by uczcić Monarchę, nad którym nie
ma ważniejszej osoby na ziemi - i że królowa może
śmiało wyjść z kościoła lub w nim pozostać.
Po powrocie z powtórnej pielgrzymki do Ziemi
Świętej przyłączył się do Tellusa, który w Coimbrze
ufundował nowy klasztor augustianów. Teotoniusz

został jego przeorem. Był wielce szanowany przez króla Alfonsa
Portugalskiego i królową Matyldę, która nie szczędziła kosztowności, by obdarować klasztor. Teotoniusz nieugięcie walczył o
dokładne i rzetelne odmawianie codziennego oficjum - nigdy nie
pozwalał, by modlić się pospiesznie albo niewyraźnie. Orędownictwu Teotoniusza król przypisywał zwycięstwo nad wrogami i
powrót do zdrowia; w ramach wdzięczności zgodził się na prośbę
Teotoniusza i uwolnił wszystkich uwięzionych przez siebie chrześcijan mozarabskich.
Teotoniusz zmarł w 1166 r. Kult (do dziś żywy na Półwyspie
Iberyjskim) rozwinął się zaraz po śmierci, chociaż został zatwierdzony dopiero przez papieża Benedykta XIV w XVIII w. Jest patronem Portugalii, Viseu, dusz w czyśćcu cierpiących.

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

Dzień Babci i Dziadka w klasie IIIa
O tym, że dziadkowie to najlepsza publiczność świata wiadomo od lat, ale uczniowie klasy III a nie marzyli nawet o tak
wdzięcznej widowni.

28 stycznia 2015 r. zaproszeni goście: babcie i dziadkowie
zajęli miejsca w odświętnie przygotowanej sali. Spotkanie było
kameralne, a rodzice postarali się o pyszne ciasteczka, kawę i
15 lutego 2015

23

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

herbatę. Trzeciaki dzielnie stawiły czoła tremie i pokazały się z
jak najlepszej strony. Po tygodniowych próbach zaprezentowano
przedstawienie o wnuczce, która dzięki anielskiej interwencji
zrozumiała, jak wspaniała jest jej babcia, były wiersze i piosenki
powodujące łzy wzruszenia, żarty wywołujące salwy śmiechu,
tańce zmuszające do braw. Życzeniom, uśmiechom i czułościom
nie było końca.
To miło patrzeć jak najmłodsze pokolenie, które chcąc wyrazić miłość do swych dziadków, podejmuje trud długich, czasem
mozolnych przygotowań, zależy im, żeby babcia i dziadek byli z
nich dumni. A babcie i dziadkowie..... ? Cóż ...
Bez was smutny byłby świat!
Żyj nam babciu, żyj na dziadku,
co najmniej dwieście lat.
T. Łabędź
www.zsizdebnik.szkolnastrona.pl

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

Umieć przebaczyć
Powinien każdy z nas. Takie wymaganie stawia nam
Pan Jezus. On czeka na nas, na naszą skruchę z gotowością przebaczenia, ze Swoją łaską. Przebaczenie jest
nieodzowne w dalszych relacjach między ludźmi. Mówił o tym kaznodzieja misyjny – popierając te słowa
przykładem z życia. Oto on.
Kilka lat temu wraz z jednym z moich współbraci głosiłem
misje w niewielkiej parafii na kielecczyźnie. Kiedyś po południu
mieliśmy trochę czasu. Niedaleko parafii znajdowała się miejscowość o pięknej nazwie Wierna Rzeka, gdzie był dom samotnej
matki prowadzony przez siostry zakonne. Przełożona sióstr była
dobrą znajomą mojego współbrata, więc zaproponował, abyśmy
tam pojechali w odwiedziny. Pojechaliśmy. A że był to lipiec i
wypadał akurat czas odpustu parafialnego, w tym domu samotnej matki nie było za wiele osób. Siostra przełożona zaprosiła na
kawę i opowiadała nam o różnych sytuacjach, które miały tam
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miejsce. Zapamiętałem szczególnie jedną historię. Otóż, dotyczy
to jednej dziewczyny, która miała na imię Kasia. Była ona uczennicą szkoły zawodowej. To były jeszcze te dawniejsze czasy, kiedy
szkoły podstawowe były ośmioletnie. Kasia uczyła się w Radomiu. Po zakończeniu szkoły zawodowej wróciła do domu, pokazała rodzicom świadectwo z dobrymi ocenami. Rodzice oczywiście byli zadowoleni z osiągnięć córki; już planowali jej dalszą
edukację w technikum. – „Muszę wam jeszcze coś powiedzieć
– stwierdziła Kasia. – Jestem w ciąży”. No i zaczęło się. – „Jak
mogłaś? ! Taki wstyd. Taka hańba! Co ludzie na wsi powiedzą?
Jesteśmy szanowanymi obywatelami. A teraz co o nas powiedzą?
Że bękarta mamy!”. I zaczęli jej wyrzucać, i wyzywać i wypominać wszystko. Kaśka nie mogła tego znieść i wyszła z domu. Rozpłakała się i nie wiedziała, co zrobić dalej. Czuła, że w domu nie
ma co liczyć na pomoc i zrozumienie. Co zatem zrobić? Nie miała
gdzie pójść, nie miała gdzie szukać pomocy. Postanowiła, że po
prostu ze sobą skończy... Popełni samobójstwo i w ten sposób

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

rozwiąże wszystkie problemy... W
tym strasznym momencie spotkała
jednak swoją koleżankę – jeszcze z
czasów szkoły podstawowej – która
przyjechała akurat na wakacje do
babci. Ta, widząc ją, zapytała: Co się
stało Kasiu? Jesteś jakaś smutna, zapłakana... Powiedz, co cię dzieje.
I zwierzyła się koleżance ze swoich problemów. – Słuchaj Kaśka,
nie martw się. Znam siostry, które
prowadzą dom samotnej matki.
Pojedziesz do nich, a one na pewno
ci pomogą.... I dała jej adres sióstr w
Wiernej Rzece. I Kasia rzeczywiście
tam pojechała. Rodzice początkowo
nawet nie zauważyli, ze Kaśki nie ma
w domu. Dopiero po jakimś czasie
zaczęli się o nią niepokoić. Przecież
wyszła z domu bez pożegnania, nie
mówiąc gdzie idzie i co będzie robić. Nawet swoich rzeczy nie
zabrała... Zaczęli jej szukać. We wsi jednak nikt nic nie wiedział.
Po jakimś czasie otrzymali kartkę z pozdrowieniami: „Urodziłam zdrowego chłopca. Jestem szczęśliwą matką. Kocham was.
Wasza córka Kasia.” I napisała też adres swego pobytu. Rodzice,
dłużej nie mogąc czekać, szybko zapakowali coś do jedzenia,
wsiedli w poloneza i pojechali do Wiernej Rzeki, by odszukać
swoją córkę. Gdy zapukali do drzwi domu, wyszła siostra przełożona. – Chcielibyśmy zobaczyć się z naszą córką, Kasią. Siostra
poprosiła, by poczekali i przywołała Kaśkę. Po chwili przyszła ich
córka z małym dzieciątkiem na ręku. Wtedy ta mama podeszła
do Kasi i powiedziała: Kasiu, przebacz nam. Przebacz nam, że tak
ci nagadaliśmy, że tak cię wyzywaliśmy. Wcale tego nie chciałam.
Wcale tak nie myślałam. Jakoś tak się samo wyrwało... Nie wiem,

co nas opętało. Przebacz mi, Kasiu. Wtedy też i ten ojciec wyszedł
za pleców matki i ściskając w ręku czapkę powiedział: - Kasiu, i
mi przebacz... Jak byłem młody też nie byłem święty; też miałem
swoje grzechy. Kasiu, przebacz mi to, co nagadałem i co zrobiłem,
Przebacz i wracaj z nami do domu. Pomożemy ci wychować tego
dzieciaka. Przebacz nam i wracaj z nami.
Wróciła Kasia z rodzicami do domu. Dzisiaj jest już szczęśliwą żoną i matką jeszcze dwóch córek. Tworzą szczęśliwą rodzinę.
Wszystko dobrze się skończyło. A przecież mogło się skończyć
tak tragicznie... Mogło skończyć się jej młode życie i życie jej
nienarodzonego dziecka. Mogło skończyć się tragicznie, bo zabrakło miłości, bo zabrakło przebaczenia.
Cdn.

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

Jubileusz 50-lecia
Pożycia Małżeńskiego
W dniu 10 lutego 2015 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej mieszkańcy Gminy świętowali
jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość poprzedzona była mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa w
Kalwarii Zebrzydowskiej. Swój Jubileusz obchodziły 22 pary,
które zawarły związek małżeński w 1963 roku. W spotkaniu
wzięły udział rodziny jubilatów: dzieci i wnuki, oraz Burmistrz
Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, który

dostojnym Jubilatom złożył życzenia zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze
lata życia.
W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Burmistrz Miasta odznaczył obchodzące jubileusz pary medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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Klecza - Parafia św. Wawrzyńca
ADRES: Klecza Dolna 175, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 21 24 *KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw., sob. 7:30-8:00; pon., śr., pt. 18:30-19:30 (zimą 17:30-18:30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 7, 9, 10:15 (kaplica Zarąbki), 11:30, 16 (W. Post, V-VI, X-XII) * PROBOSZCZ: ks. Andrzej Kołodziej, R.M.
WIKARIUSZ: ks. Robert Michałek, animator dekanalny Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży *NA TERENIE
PARAFII MIESZKA: ks. mgr Jacek Jezierski SAC, rektor kościoła Księży Pallotynów * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Klecza Dolna (1793), Klecza Górna (760),
Radocka Góra (65)

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

Żyła pełnią życia, ale czujnie
Słowa te odnoszą się do śp. Reginy, mamy ks.
Tomasza, której pogrzeb odbył się w Kleczy w dniu
imienin syna, a zgromadził licznych wiernych, rodzinę
oraz rodzinę pallotyńską. Poniżej druga część kazania
z uroczystości pogrzebowych.
Historia życia sp. Reginy, jej życiowe decyzje z pewnością
pomagały jej w rozumieniu życia, w przeżywaniu go jako wędrowania do domu Ojca.
Urodziła się w Bydgoszczy, tuż przed wojną, 21 lutego 1939
roku. Dzieciństwo przyszło Jej przeżywać w okrucieństwie wojny. Będąc młodą 18-letnią dziewczyną poznała przyszłego męża,
który wypełniał żołnierski obowiązek wobec ojczyzny właśnie w
Bydgoszczy. Tam związali sie sakramentem małżeństwa w 1958
roku i tam przyszła na świat córka Jola.
Przeprowadzka z mężem i córką do Kleczy, rodzinnej miejscowości męża, pozwoliła jej zakosztować doświadczenia pielgrzymowania, bo oto trzeba było pozostawić swoje rodzinne
strony, znajome ulice, podwórka i bratnie dusze i nawiązane
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przyjaźnie.
Życie w nowym środowisku, innej mentalności, nie zawsze
otwartej na inność, dla młodej kobiety z innego kręgu kulturowego, zapewne w początkach nie było łatwe. Pytana o to, czasem
wspominała, ale z właściwym sobie dystansem i poczuciem humoru.
To właśnie tu, w Kleczy przeżyła zasadniczą cześć swojego
życia spełniając się jako żona, matka. Prowadziła aktywne życie,
pracowała przez wiele lat w biurze Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, a potem w wadowickich wodociągach,
aż do emerytury.
Aktywnie uczestniczyła wraz z rodziną w życiu Kościoła,
które toczyło sie na Kopcu i w parafii w Kleczy. Z Kopcem losy
rodziny Pławnych związane były od początku przybycia pallotynów na te ziemie. A były to różnorakie relacje. Pielęgnowana była
wzajemna pomoc sąsiedzka, jak z wielu innymi mieszkańcami
Kopca i Kleczy. Pallotyni poprzez Kaplicę ofiarowali duszpasterską posługę i inną aktywność religijną. Gimnazjum pallotyńskie
tętniące życiem, przyciągało do siebie wielu okolicznych miesz-
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kańców. Chciałbym w tym miejscu przywołać osobę
Ks. Antoniego Pławnego brata męża śp. Reginy, którego ze wzruszeniem i szacunkiem wspominamy jako
gorliwego kapłana pallotyna o barwnej osobowości. Od
dzieciństwa z Pallotynami związał sie także syn Tomasz, już jako uczeń szkoły średniej grał na organach
w kaplicy, podobnie jak wujek Antoni. I poszedł w Jego
ślady. Jest pallotynem i dlatego jesteśmy dzisiaj razem z
Nim, jako duchowa rodzina.
Ja osobiście poznałem mamę Reginę w latach seminaryjnych, gdzie studiowaliśmy razem z Tomkiem oraz
innymi współbraćmi pochodzącymi z tych terenów.
Jako ziomkowie tworzyliśmy grupę z krakowskiego.
Poznawaliśmy także swoje rodziny. Tak nawiązały sie
znajomości, które później umocniły się podczas mojej posługi
nowicjackiej na Kopcu. Liczne spotkania na Kopcu, a także w
domu rodzinnym, dawały okazję doświadczyć ciepła i gościnności mamy Reginy. Cieszyła sie z każdego spotkania i usilnie zapraszała w odwiedziny. Taką
pamiętają Ją wszyscy, którzy
mieli szczęście spotkać z Nią
w swoim życiu.
Od 1994 roku po przedwczesnej śmierci męża została
wdową. Realizowała się teraz
bardziej jako babcia, otoczona
wnukami i wnuczką od Joli i
Marka. Syn Tomasz jak każdy z nas kapłanów czy braci,
w domu rodzinnym bywał
gościem.
Po emeryturze, gdy mieszkała już sama, w dużym domu,
trudnym także do utrzymania, zrodziła sie myśl powrotu
w rodzinne strony, do Byd-

goszczy, gdzie żyli i żyją jej siostry i bracia. Trzeba być niezwykle
odważnym i ciekawym życia, aby już w wieku emerytalnym podjąć taką decyzję. Po konsultacjach z rodziną i głębokiej refleksji,
kupiła mieszkanie i przeprowadziła sie do Bydgoszczy. Duch
pielgrzymi na nowo dał
znać o sobie. Przeprowadzka do świata dzieciństwa i
młodości, który się przecież
radykalnie zmienił.
Jak mówiła, dokonała
dobrego wyboru. Nigdy
tego nie żałowała, wręcz
przeciwnie. Nowa sytuacja
wyzwoliła w niej nowe
możliwości i pragnienia.
Zapisała sie na uniwersytet
trzeciego wieku, gdzie z pasją poznawała nowe obszary
wiedzy o świecie. Kochała
życie, była pełna pomysłów.
Nigdy sie nie nudziła. Mówiła z uśmiechem, „ja nigdy
15 lutego 2015
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nie wiedziałam co to nuda”. Chodziła na koncerty, organizowane
w kościele, ale także do Filharmonii... Do końca żyła pełnią życia, ale żyła czujnie. Wykorzystywała czas na pracę, miała więcej
swobody na czytanie, modlitwę, którą zresztą lubiła. Odwiedzała
rodzinę, znajomych, utrzymywała kontakt z najbliższymi, pamiętała o imieninach bliskich, także moich. Żyła pełnią życia,
ze świadomością pielgrzyma i czujnością chrześcijanina, który
gotowy jest otworzyć drzwi, gdy Pan do nich zakołacze.
Dokonało się to w dniu 24 stycznia, ok. godziny drugiej
nad ranem w bydgoskim szpitalu. A znalazła sie tam w środę,
po upadku i uderzeniu głową w kant schodów przed sklepem.
Powstał wielki krwiak i pomimo szybko udzielonej pomocy nie
odzyskała przytomności.
Nie tak miał wyglądać ten dzień. Dzień imienin Syna Tomasza. Mieliśmy być razem w Warszawie. Jesteśmy w Kleczy.

Jesteśmy razem. Jest nas zdecydowanie więcej niż był planowane.
Jest uroczysta Msza św. Mama Regina jest w centrum, jak było
przewidziane.
Pośród nas jest Zmartwychwstały Chrystus, który zapewnił
swoich uczniów, iż w domu Ojca jest mieszkań wiele. Jest tam
miejsce przygotowane dla każdego z nas. Miejsce to zostało wykupione Krwią Bożego Syna. Taka jest cena naszego zbawienia. I
trzeba naprawdę złej woli z naszej strony, aby niebo zostało przed
nami zamknięte…
Wierzymy głęboko, że śp. Regina, jako pielgrzym, który
dotarł już do celu swojej wędrówki, uśmiecha się dziś do nas... z
okna w niebieskim apartamencie i będzie czekała na nas. Chyba
jednak jak każda matka mówi do nas z przestrogą: „czuwajcie,
żyjcie pełnią życia, ale czujnie..., aby Pan gdy nadejdzie zastał was
gotowych otworzyć Mu drzwi”.

PALLOTYNI NA KOPCU

Chrześcijaństwo religią jakości
W oparciu o treści Ewangeliczne, jak również głęboką duchowość św. Wincentego – uzasadnia to w poniższym fragmencie kazania odpustowego ks. Dariusz
Chałubiński, zachęcając byśmy o tę jakość chrześcijańskiego życia na co dzień – zadbali.
Mam tu przy sobie listę ponad dwudziestu różnych stowarzyszeń, zgromadzeń zakonnych, wspólnot, które albo zostały
założone bezpośrednio przez niego, albo były inspirowane jego
duchownością. Często zakładane były przez pallotynów. Ostatnie z nich powstało w 1996 roku w Niemczech – tych nowoczesnych, uprzemysłowionych, może zlaicyzowanych. Mówię to,
byśmy nie myśleli, że te stowarzyszenia powstały dawno temu i
daleko stąd.
Chrześcijaństwo jest religią przyjaźni. Mam być z kimś blisko, w relacjach, które się Panu Bogu podobają, które są właściwe
wobec Pana Boga.
Kolejne twierdzenie: Chrześcijaństwo jest religią jakości. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zadania, które Pan
Bóg nam stawia, nie są tylko naszymi zadaniami. Nie
są naszą osobistą sprawą. To jest sprawa między mną a
Bogiem. To jest sprawa nasza. To zadanie jest właściwie
jedno: we wszystkim, co robię, ma być uwielbiony Bóg.
I dlatego Pallotti mówi: Ad infinitam Dei gloriam. Dla
nieskończonej Chwały Bożej. Gdzieś wyczytałem (u
jednego z kierowników duchowych - nie pamiętam
dokładnie u kogo): „Jeżeli dbasz o porządek we własnym pokoju; jeżeli masz poukładane książki, dobrze
pościelone łóżko, poustawiane buty, to możesz to czynić na chwałę Bożą”. Wszystko się liczy, nawet takie
drobne rzeczy... W tym wszystkim ma być widoczny
Bóg. Robić mam to wszystko dla Boga. Niektórzy, może
jakby chcąc pracować, ale widząc ten ogrom potrzeb (a
niekiedy nawet się wydaje, że dzisiaj tych potrzeb jest
jeszcze jakby więcej), mogą się przestraszyć i zawczasu
poddać. – „Nie damy rady. Środków mało, pieniędzy
mało, możliwości mało” – myślą. Czy Panu Bogu chodzi
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o ilość, czy też raczej o jakość naszego życia; o świętość naszego
życia – o jakość moralną, o jakość religijną? Czy mam się szczycić
tym, ze na świecie żyje ponad 2 miliardy chrześcijan, czy raczej
zapytać siebie, jakim ja sam jestem? Jakim ja jestem chrześcijaninem: księdzem, ojcem, matką? Panu Bogu chodzi o jakość...
Święty Wincenty powiedział kiedyś takie słowa: „Zależy
mi na trzech rzeczach: wielkiej świętości, wielkiej erudycji i na
sile fizycznej. Pierwszej potrzebuję koniecznie; pozostałych w
takiej mierze, w jakiej współpracują one z łaską Bożą”. Czy w
dzisiejszym świecie nie jest czasem odwrotnie? To też jest dla nas
zadanie...
Święty Wincenty wiedział, że potrzebuje od Boga wciąż łaski
i mocy, tej Bożej energii. I wiedział, że najważniejszym z miejsc,
gdzie może tę energię czerpać, jest Stół Eucharystyczny i Komunia Święta. Stąd płynie moc dla życia świętego, Bożego, którym
ma żyć każdy z nas. Stąd płynie ta moc. Chrześcijaństwo religią
jakości...
Chrześcijaństwo jest także religią reguł. Żyjąc, mam żyć według. Bożych reguł. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o kilku z
tych reguł. Pierwsza: Działacie z Bożego upoważnienia; na Boże
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zlecenie. Oto Ja was posyłam. We wszystkim, co robię, Bóg mnie
posyła. Druga: Nie ulegać pokusom, by wolę Bożą spełniać według reguł tego świata. Znajomości i układy... Niektórzy uważają,
że bez znajomości i układów w dzisiejszym świecie niczego nie
można zdziałać. Mam nadzieję, że aż tak źle nie jest... Ewangelia
mówi dzisiaj: Posłałem was jak owce między wilki. Jestem tą owcą
w świecie, który może mnie atakować. Z różnych powodów...
może dlatego właśnie, że jestem tą owcą, ze jestem po stronie
Boga. Ale mimo to mam być po stronie Boga. Trzecia reguła: Nie

tracić czasu na błahostki, na sprawy nieistotne. Ewangelia uczy:
Nikogo w zdrowiu nie pozdrawiajcie! Chodziło Chrystusowi nie
o to, by nie wykazywać się kulturą osobistą. Trzeba pamiętać o
tym, że żydowskie pozdrowienia trwały bardzo długo. To była
cała ceremonia: należało się zatrzymać, pozdrowić, chwalić siebie wzajemnie. To według Pana Jezusa strata czasu – zajmowanie
się sprawami drugorzędnymi.
Cdn.

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

Z ZAPALONĄ GROMNICĄ
W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Hans Memling „Ofiarowanie Chrystusa w
świątyni”, olej na desce, 1463, National Gallery
of Art, Waszyngton
Święto Ofiarowania Pańskiego było znane
i uroczyście obchodzone w Jerozolimie już w
IV wieku. Pątniczka hiszpańska Egeria, która
wtedy odwiedzała miejsca święte w Palestynie,
w swoim słynnym Dzienniczku podróży do
Ziemi Świętej opisuje je w następujący sposób:
„Czterdziesty dzień po Epifanii obchodzony
jest tutaj niezmiernie uroczyście. Tego bowiem
dnia procesja udaje się na Anastasis i wszyscy w
niej biorą udział. Wszystko odbywa się jak zwykle z największą radością, jak na Wielkanoc.
Wszyscy kapłani i biskup głoszą kazania o tych
słowach Ewangelii, jak to czterdziestego dnia
Józef i Maryja zanieśli Pana do świątyni, jak Go
ujrzał Symeon i Anna prorokini (...); o tym, co
powiedzieli, ujrzawszy Pana, o samym ofiarowaniu dokonanym przez rodziców. Następnie,
gdy wszystko odbędzie się jak zwykle, odprawia się Tajemnicę
(Mszę św.) i na tym kończy się nabożeństwo”.
Wśród chrześcijan wschodnich święto Ofiarowania Pańskiego było znane jako Święto Spotkania (gr. Hypapante). Nazwa ta
zwracała uwagę na istotne znaczenie święta: spotkanie Jezusa
Chrystusa z Jego ludem w osobach Symeona i Anny. W VI wieku święto to było znane już w Konstantynopolu. Pod tą samą
nazwą przyjął je w VIII wieku Rzym. Papież Sergiusz I (+701),
Grek z pochodzenia, na uroczysty jego obchód wyznaczył dzień
2 lutego. Dopiero na przełomie X i XI wieku zaczęto podkreślać
inny aspekt święta – Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny. Do
zmiany nazwy święta przyczynił się prawdopodobnie następujący tekst z Ewangelii św. Łukasza: „Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: «Każde
pierworodne dziecko płci
męskiej będzie poświęcone
Panu»” (por. Łk 2, 22-23).
W ten sposób zmiana nazwy „Święto Spotkania” na
„Oczyszczenie Najświętszej
Maryi Panny” nadała mu
charakter maryjny, podczas
gdy pierwotnie było ono
świętem Pańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym (wydanym w 1969 r.)
przywrócono pierwotną nazwę – Ofiarowanie Pańskie.
Głównym akcentem tego
święta, który przewija się we
wszystkich tekstach i śpiewach liturgicznych, łącznie
z procesją z zapalonymi świecami – nazywanymi gromnicami
– jest światło. Można zapytać: Jakie jest jego znaczenie? Światło
świecy, które pulsuje blaskiem i ciepłem, rozprasza ciemności,
daje jasność i wyrazistość temu, co istnieje – pozwala też widzieć
rzeczy takimi, jakie są one naprawdę. To światło gromnicznej
świecy, trzymanej w naszych rękach 2 lutego, oznacza Chrystusa
– „Światłość prawdziwą” (por. J 1, 9). Pięknie wyraził tę prawdę
sprawiedliwy i bogobojny starzec Symeon. On to, biorąc z rąk
Matki Bożej Dziecię Jezus w swoje objęcia, uradowany zawołał:
„Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę
ludu Twego...” (Łk 2, 30-32). I oto w ten sposób padła odpowiedź
na pytanie: kto jest Zbawicielem i gdzie jest „Światłość prawdziwa”. Dla rozproszenia wątpliwości, gdzie należy jej szukać, sam
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Chrystus, wskazując na siebie, mówi: „Ja
jestem światłością świata. Kto idzie za
Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz
będzie miał światło życia” (J 8, 12).
W naszej polskiej tradycji 2 lutego
obchodzimy święto Matki Bożej Gromnicznej. Wierni przynoszą w tym dniu do
kościoła przystrojoną świecę, nazywaną
gromnicą. Przed poświęceniem świec i
procesją kapłan wspomina, jak Symeon i
Anna, prowadzeni przez Ducha Świętego,
przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i
z radością wyznali wiarę w Niego. Kończąc wprowadzenie, zachęca: „Podobnie
i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążmy na spotkanie z Chrystusem.
Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu
chleba, a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy
przyjdzie w chwale”. Słowa te odnoszą się
do naszego sakramentalnego spotkania z
Chrystusem, które nastąpi w czasie sprawowanej Eucharystii, gdy zjednoczymy się
z Nim w Komunii św.
Po poświęceniu gromnic odbywa się
procesja z zapalonymi świecami. W czasie
procesji śpiewa się Pieśń Symeona: Teraz,
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju. Procesja przypomina, że mamy
iść przez życie z Chrystusem – „Światłością świata”, aby z Nim dojść do światłości
wiekuistej. Po Eucharystii wierni z zapalonymi świecami wracają do swoich domów,
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co wygląda szczególnie pięknie wieczorem. Po powrocie do
domu płomieniem
świecy czynią na
futrynie drzwi znak
krzyża, z nadzieją,
że zło nie będzie
miało dostępu do
tego miejsca. Świeca
gromniczna winna
być otoczona szacunkiem. W przeszłości
była przechowywana
w miejscu honorowym, w „świętym
rogu izby” obok obrazu Matki Bożej. Z zapaloną gromnicą
wychodzi się naprzeciw kapłanowi, który idzie do chorego z Wiatykiem. Daje
się ją też do ręki umierającemu, aby była
mu znakiem światłości wiekuistej.
Ilekroć w czasie różnych obrzędów
religijnych wypadnie nam wziąć do
ręki poświęconą świecę, pamiętajmy,
że zawsze wchodzimy w krąg działania
Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Ja
jestem światłością świata…”.
Ks. Wojciech Matyga
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ:
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823)

Duchowość Nazaretańska
Sióstr Nazaretanek osadza się na duchowości Świętej Rodziny z Nazaretu. Stąd też Siostry zajmują się
na co dzień sprawami rodzin. Opowiada o tym poniżej jedna z sióstr, które w niedzielę 25 I odwiedziły
parafię w Lanckoronie, przedstawiając wiernym swoje
zgromadzenie.
Duchowość naszego zgromadzenia osadza się na duchowości
Najświętszej Rodziny. Staramy się na Nią patrzeć, kontemplować
i żyć na Jej wzór w miłości, wśród trosk i radości każdego dnia.
Obecnie pracujemy w 13 krajach, m.in. w Polsce, na Ukrainie, w
Białorusi; od paru lat obecne jesteśmy także w Afryce, w Ghanie.
Pragnę też podzielić się z wami tym, co robimy dzisiaj. Matka
Założycielka kładła bardzo duży nacisk na rodziny i my staramy
się odpowiedzieć na to staranie, na ten charyzmat troski o rodziny w bardzo szeroki sposób. Prowadzimy przedszkola, gdzie
już najmłodszym dzieciom możemy pokazać Chrystusa. Prowadzimy domy samotnej matki, gdzie kobieta, która w danym
momencie nie może być u siebie w domu, może godnie, spokojnie
przeżyć czas porodu i pozostać u nas aż jej dziecko trochę podrośnie. Mamy też w domach „okno życia”, gdzie matka, która sobie
nie radzi, może zostawić dziecko bez żadnych problemów. Prowadzimy też szkołę, katechizujemy, przygotowujemy młodzież
do sakramentu bierzmowania. Jesteśmy również w zakrystiach
i wszędzie, gdzie potrzebuje nas Kościół.
My akurat pracujemy w Krakowie
na ulicy Nazaretańskiej. Jest to nasz
dom prowincjalny. Jest to duży dom,
gdzie możemy też pomieścić trochę
ludzi. Od paru lat co miesiąc spotykają się u nas bezdzietne małżeństwa.
Mamy z nimi bardzo bliski kontakt i
jest dla nas wielką radością, że chociaż
medycyna twierdzi, iż nie mają szans
na dziecko, to jednak wśród tych
małżeństw przychodzą na świat nowe
dzieci – obecnie koło 20 i kolejne małżeństwo obecnie oczekuje na dziecko.
Pan Bóg jest ponad medycyną. Zachęcamy: jeżeli są w waszej wspólnocie takie rodziny – czy nawet wśród
znajomych – mogą się zgłosić do nas.
Otrzymają wsparcie duchowe i pomoc
w postaci spotkania z lekarzami, któ-

rzy mogą pomóc takiemu małżeństwu.
Codziennie modlimy się za rodziny świata, za każdą rodzinę,
także wasze. Staramy się być blisko was na tyle, na ile potrafimy;
pewnie nie fizycznie, ale duchowo. Po to jesteśmy.
Najpiękniejszym owocem naszego zgromadzenia, które
ostatnio coraz bardziej odkrywam, są nasze siostry męczennice z
Nowogródka. W 1942 w Nowogródku następowały liczne aresztowania. Aresztowano najpierw Żydów, a potem polską inteligencję. Te praktyki trwały około roku czasu. Kulminacja tego procederu nastąpiła z 17 na 18 lipca 1943 roku. Wówczas hitlerowcy
pojmali z zamiarem rozstrzelania 120 osób – ojców i członków
rodzin, którzyby się do czegoś jeszcze nadawali. Nasze siostry
– było ich w Nowogródku 12 – ofiarowały swoje życie. Siostra
przełożona powiedziała: Jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech
raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodzinę. Parę
dni później okazało się, że poszukiwany jest też jedyny w okolicy
ksiądz – Aleksander Sienkiewicz. Siostra Przełożona jeszcze raz
potwierdziła swoje słowa: Jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech
raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodzinę... Były te
słowa powiedziane w obecności księdza i kilku osób, znajomych
sióstr. Ci ludzie z początku nie wiedzieli nawet, co te słowa mogą
oznaczać, bo przecież oni już są przeznaczeni na rozstrzelanie...
Parę dni później kilka czy nawet kilkanaście osób wypuszczono
na wolność, resztę uwięzionych skierowano na przymusowe roboty. W sumie 120 osób wróciło do swych rodzin.
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Leńcze - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ODPUST:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)

Dzień Babci i Dziadka
31 stycznia naszą szkołę odwiedzili niezwykli goście...
Jak co roku uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej pod
opieką swych wychowawczyń przygotowali dla seniorów
miłą uroczystość. Drugoklasiści zaprezentowali jasełka, a
pozostali uczniowie przygotowali życzenia i piosenki. Dzieci
w ten sposób podziękowały swym babciom i dziadkom za
ich troskę, cierpliwość i wielką miłość. Nie zabrakło oczywiście własnoręcznie przygotowanych przez dzieci prezentów
i słodkiego poczęstunku.
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia,
sił i pogody ducha.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tego spotkania.
www.splencze.iap.pl

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

Dnia 5 lutego w naszej szkole odbyła się tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowana wspólnie
przez klasy I-III SP. Nasi goście mieli okazję wysłuchać pięknych
życzeń i piosenek w wykonaniu swoich wnucząt. Atrakcją były
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tańce przygotowane przez każdą z klas, a także indywidualne popisy naszych uczniów, uczęszczających na zajęcia muzyczne i taneczne poza szkołą. Rodzice przygotowali dla gości poczęstunek.
Licznie zgromadzonym Babciom i Dziadkom bardzo podobała
się nasza uroczystość
www.szkolalaczany.pl

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

Przegląd Grup Kolędniczych
Tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła wzięła udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych, który odbył się 30 stycznia
2015 r. w Stroniu. Uczniowie zaprezentowali widowiska związane tematycznie z obrzędami i zwyczajami okresu „Bożego Narodzenia”, Grupa „Herody” (uczniowie klasy szóstej), która zajęła I
miejsce wystawiła przedstawienie opierające się na ewangelicznej

scenie opisującej rzeź niewiniątek i śmierć króla Heroda. Obok
którego w dramacie wystąpił diabeł, anioł, śmierc. Nie zabrakło
również Żyda. Uczniowie wykonali własnoręcznie piękną gwiazdę z którą kolędowali, a rodzice zadbali o stroje.
Natomiast grupa „Pastuszków” (uczniowie klasy piątej) zajęła
II miejsce. Przedstawili oni krótką scenę spotkania anioła, Józefa
15 lutego 2015
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i Maryi ich tułaczkę oraz składanie darów Jezuskowi. Nie obyło
się również bez pięknych kolęd
oraz życzeń noworocznych.
www.splekawica.iap.pl
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Marcyporęba - Parafia św. Marcina
ADRES: Marcyporęba 88, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 21 16 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.-sob.
7.30-8; śr., pt., sob. 18-19 (zimą 16-17) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9, 11 * PROBOSZCZ: ks.
Jan Giądła, RM. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1335 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:
Kopytówka (240), Marcyporęba (920), Nowe Dwory - część (220)

Jan Paweł II

Potrzebne jest nawrócenie do miłości
«Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście
uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność». Te słowa proroka Joela, przed chwilą odczytane, ukazują
wspólnotowy wymiar pokuty. Oczywiście, skrucha musi rodzić
się w sercu, które w myśl antropologii biblijnej jest ośrodkiem
głębokich intencji człowieka. Akty pokutne muszą być jednak
przeżywane także razem z członkami wspólnoty.
Zwłaszcza w trudnych chwilach, po wielkim nieszczęściu lub
w obliczu niebezpieczeństwa, słowo Boże, wypowiadane przez
usta proroków, zazwyczaj wzywało wierzących do podjęcia pokuty: wzywani byli wszyscy bez wyjątku, od starców po dzieci;
wszyscy łączyli się, by błagać Boga o zmiłowanie i przebaczenie
(por. Jl 2, 16-18).
Wspólnota chrześcijańska słyszy to gorące wezwanie do
nawrócenia, w chwili gdy podejmuje drogę wielkopostną, rozpoczynającą się starożytnym obrzędem posypania głów popiołem. Ten gest, mogący niektórym wydać się przestarzały, jest
niewątpliwie daleki od mentalności współczesnego człowieka,
tym bardziej więc powinniśmy wniknąć w jego sens i odkryć
jego szczególną moc.
Posypując głowy wiernych popiołem, kapłan powtarza słowa:
«Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz». Obracanie
się w proch jest na pozór wspólnym losem ludzi i zwierząt. Istota
ludzka nie składa się jednak tylko z ciała, lecz także z ducha; o
ile przeznaczeniem ciała jest przemiana w proch, o tyle duch
jest stworzony do nieśmiertelności. Ponadto wierzący wie, że
Chrystus zmartwychwstał, pokonując także śmierć ciała. I ku tej
perspektywie również on zmierza z nadzieją.
Przyjęcie popiołu na głowę oznacza zatem, że uznajemy się za
stworzenia uczynione z ziemi i dla ziemi przeznaczone; oznacza
zarazem przyznanie, że jesteśmy grzesznikami, potrzebującymi

Bożego przebaczenia, aby móc żyć zgodnie z Ewangelią; oznacza
wreszcie umocnienie nadziei na ostateczne spotkanie z Chrystusem w chwale i pokoju nieba.
Ta radosna perspektywa zobowiązuje wierzących do czynienia wszystkiego, co możliwe, by już w czasie obecnym uzyskać
cząstkę przyszłego pokoju. Wymaga to oczyszczenia serca i
umocnienia komunii z Bogiem i z braćmi. Temu służą modlitwa
i post, do których wezwałem wiernych w obliczu wiszącej nad
światem groźby wojny. Przez modlitwę oddajemy się całkowicie
w ręce Boga, i tylko od Niego oczekujemy autentycznego pokoju.
Poszcząc, przygotowujemy serce do przyjęcia od Pana pokoju
najbardziej upragnionego daru i szczególnego znaku nadejścia
Jego Królestwa.
Modlitwie i postowi muszą jednak towarzyszyć dzieła sprawiedliwości; nawrócenie musi przejawiać się w otwartości i
solidarności. Starożytny prorok poucza w związku z tym: «Czyż
nie jest raczej postem, który Ja wybieram: rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i
wszelkie jarzmo połamać?» Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki będą istniały ucisk narodów, niesprawiedliwość społeczna i
brak równowagi gospodarczej, utrzymujące się do tej pory. Lecz
aby mogły nastąpić wielkie, pożądane zmiany strukturalne, nie
wystarczą inicjatywy i interwencje zewnętrzne; potrzebne jest
przede wszystkim powszechne nawrócenie serc do miłości.
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem» (Jl 2, 12). Można by powiedzieć, że przesłanie dzisiejszej liturgii streszcza się w
tym usilnym wezwaniu Boga do nawrócenia serca. Zostaje ono
powtórzone przez apostoła Pawła w drugim czytaniu: «W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (...) Oto teraz czas
upragniony, oto teraz dzień zbawienia»
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl,
www.parafiamucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(X-IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ:
ks. Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Leszek Węgrzyn * NA TERENIE PARAFII MIESZKA:
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56)

Spotkanie opłatkowe
Cały miesiąc minął od Świętej Nocy Narodzenia naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Nie przeszkodziło to, by w dniu Nawrócenia Świętego Pawła
25 stycznia 2015 roku grupy parafialne z mucharskiej parafii spotkały
się aby połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Spotkanie miało
wyjątkowy charakter gdyż był to dzień w którym nasz przezacny Ksiądz
Prałat Jan Marcisz obchodził 78 rocznicę swoich narodzin. Bogu dziękowaliśmy za dar życia naszego kapłana kolędując jednocześnie na chwałę
Boga, który przychodzi do człowieka w nikłej osobie Dziecięcia z Betlejemskiej szopy.
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Palcza - Parafia MB Wspomożenia Wiernych
ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1982

W

Ludzka mowa

iele jest opracowań i podręczników o dobrym
wychowaniu i kulturalnym zachowaniu w
różnych sytuacjach i okolicznościach. Często słyszymy o zwykłej przyzwoitości, którą
należałoby zachować w relacjach międzyludzkich, przez osoby
publiczne i te, które w życiu publicznym występują. W takim samym stopniu dotyczy to uczestników spotkań środowiskowych i
relacji sąsiedzkich. Chodzi o taką komunikację językową, która
pozwoli na zgodne czy choćby godziwe porozumienie.
W literaturze minionych epok, znaleźć można opisy różnych
obyczajów, wśród których wyróżnia się zasady dobrego wycho-

wania, zachowania i postępowania z naciskiem na tak zwaną
etykietę. W XXI wieku, ludzie nie praktykują pozorowania rzeczywistości ani udawania, ale czy relacje społeczne opierają się
na poszanowaniu godności, uprzejmości i życzliwości to już inna
sprawa. Stosunki między państwem a obywatelem, między różnymi organizacjami a ich członkami, między współpracownikami lub między sąsiadami, regulują normy prawne. Jak ważną rolę
w kontaktach międzyludzkich spełniają normy moralne, przestrzegane w życiu codziennym, czytamy, słyszymy i oglądamy
w różnych mediach, w tak zwanych ramach publicystycznych.
Przestrzeganie pewnych przyjętych zasad i reguł obyczajowych
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nie poprawi materialnych warunków życia, ale uczynić je może
przyjemniejszymi.
Język ludzki jest inny niż wszystkie systemy sygnałowe zwierząt. Jest instrumentem myślenia, poznania, wartościowania,
porozumiewania się, wzajemnych relacji, jak pisała prof. Regina
Pawłowska. Może również stać się narzędziem znęcania, udręki,
terroru, przemocy psychicznej i emocjonalnej. Językiem możemy
drugiego człowieka ranić, obrażać, niszczyć, obnażać, atakować,
bo stosunki międzyludzkie najczęściej wyrażane są językowo.
Oczywiście poza językiem są znaki i sygnały porozumiewania
się.
Profesor Zenon Klemensiewicz, który zginął w katastrofie lotniczej pod Zawoją, mówił o higienie językowego obcowania tak:
„w rzeczy mocno, w formie uprzejmiej, łagodniej”. Zachowanie i
mowa, które są wynikiem dobrego wychowania, wzbudzają szacunek i zjednują sympatię.
W dyskusjach często zapominamy o słowach dziękuję, przepraszam, proszę, które ułatwiają relacje i są jak amortyzatory
łagodzące napięcie.
Przechodząc z teoretycznej części tego tekstu, do praktycznej,
przenieśmy się osobowo albo w wyobraźni na przykład na zebranie wiejskie. Każdy czytelnik w swojej miejscowości. Trudno
wyobrazić sobie, aby na takim zebraniu słychać było tylko ciepły,
łagodny, spokojny i uprzejmy ton wypowiedzi, kiedy tak wiele
jest spraw do załatwienia i tych niecierpiących zwłoki też. Zanim
jednak zaczniemy mówić przypomnijmy sobie, jak mówią Arabowie: „Mamy tylko jedne usta i dwoje uszu”, a wniosek nasunie
się sam i proporcja będzie łatwiejsza do ustalenia. Możemy wiec
mówić dosadnie, ale spokojnie, uprzejmie a nawet dyskretnie,

bo człowiek dyskretny nie krzyczy „niech grabarz…” ale używa
imienia, nazwiska, tytułu albo innego przyjętego powszechnie zwrotu grzecznościowego. Niestety często mówi się tonem
ostrym, uszczypliwym, drwiącym. Okazuje się innym lekceważenie i pogardę. Nie każdy ma dar pięknego wysławiania, ale
można z logiką przynależną danemu wydarzeniu wypowiadać
swoje kwestie, racje, propozycje, sugestie a nawet żale czy pretensje. Jest jeszcze jeden problem. W dużej grupie osób, choćby ktoś
czuwał nad przebiegiem dyskusji, trudno ustalić granicę między
wymianą zdań, dyskusją, sporem a kłótnią. O napastliwej wypowiedzi mówi się wtedy, kiedy osoba wypowiadająca się nie mówi
o sprawie, choć ją zasygnalizuje, ale skupia się na atakowaniu
adresata.
Zainteresowanym pogłębieniem wiedzy na temat wyżej
poruszony, wydawnictwa, oferują wiele książek i publikacji
powszechnie dostępnych. Niech jeszcze obok lektury pisanej
stanie szacunek do drugiego człowieka, a głębsze poznanie reguł
obyczajowych da lepsze samopoczucie i większą szansę na ich
stosowanie.
Niech puentą tego tekstu będzie zapisane kiedyś zdanie: „Naruszenie norm prawnych pociąga za sobą karę, naruszenie norm
moralnych – krytykę i potępienie a naruszenie reguł obyczajowych – ośmieszenie.
BŁ

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

W niedzielę 1 lutego o godz. 18:00 wspólnie śpiewaliśmy kolędy w czasie wieczoru kolęd przy kominku
w parafialnej kawiarence.
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Ponikiew, Parafia św. Aleksego
ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św.
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00 * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka,
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w.

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

Opowieść wigilijna na deskach
kalwaryjskiej sali
Zespół Teatralny „Na przekór” z Zespołu Szkół nr
3 w Przytkowicach przedstawił spektakl na motywach
powieści Karola Dickensa „Opowieść Wigilijna” w re-

żyserii aktora Teatru Ludowego w Krakowie Jarosława
Szweca.
Przytkowicka młodzież po raz kolejny udowodniła, że posiada
zdolności aktorskie i recytatorskie. Na sukces całego przedsięwzięcia składa się z pewnością zaangażowanie opiekunek koła
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teatralnego: pani Jadwigi Janickiej i pani Zuzanny Bednarz
- Paduch.
W premierze przedstawienia, która odbyła się 22 stycznia 2015
roku w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Kalwarii Zebrzydowskiej wziął udział Burmistrz Miasta, który
pogratulował młodzieży talentu a wychowawcom wytrwałości w
ich pracy pedagogicznej. Utalentowanych aktorów oklaskiwali
najbliżsi oraz szkolni koledzy i koleżanki.
Na zakończenie Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach pan Paweł Porzycki podziękował wszystkim, dzięki którym

to przedsięwzięcie się udało oraz zapewnił że już w czerwcu będziemy mogli wziąć udział w kolejnej premierze.
Należy wspomnieć, że projekt został zrealizowany dzięki
wsparciu Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej, Centrum Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz lokalnym firmom.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Z życia parafii Przytkowice
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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

Kurs baristy 2015

28 uczniów klas żywieniowych technikum i szkoły
zawodowej – kucharz wzięło udział w szkoleniu baristycznym w dniach 5-6 luty 2015r., prowadzonym
przez Małopolską Szkołę Baristów „Expert Cafe” z
siedzibą w Krakowie.
Celem kursu było poznanie w teorii i
praktyce zawodu baristy, a program szkolenia został stworzony specjalnie dla młodzie-
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ży przygotowującej się do pracy w gastronomii. Każdy uczestnik
na zakończenie otrzymał odpowiednie zaświadczenie.
Warto dodać, że to przedsięwzięcie z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem i w przyszłości ma objąć również uczniów z innych typów szkół.
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Rudnik - Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
ADRES: Rudnik, ul. Centralna 159, 32-440 Sułkowice, tel. +48 12 273 21 20 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw. 7:30-8:30; pon., śr. 16-17 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 (IX-VI) * PROBOSZCZ: ks. mgr
Dariusz Zoń * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Aleksander Zemła, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1949

Inscenizacja

„Dziadów”
3 i 4 lutego 2015 r. świetlica naszego gimnazjum
zamieniła się w scenę teatralną, na której wystąpili
uczniowie kl. 2b gimnazjum z inscenizacją „Dziadów cz. II” A. Mickiewicza. Scenografia przypominała cmentarną kaplicę, w której centralne miejsce
zajmował stół zastawiony pokarmem, świecami
i krzyżami. Obok stał paschał i brzozowy krzyż,
na filarach zaś wisiały wianki z jodłowych gałązek. Ściany, pokryte brązowym lnianym płótnem,
ozdobione były ikonami Chrystusa, wiankami i
amuletami, pogańskimi wisiorkami i breloczkami.
Nad wszystkim górowały czarne krzyże, przywodzące na myśl Golgotę. W tym tajemniczym miejscu niespodziewanie pojawiły się duchy, towarzyszyła im muzyka Tribal metal – Spirit war. Duchy
zniknęły, a na scenę weszli wieśniacy i rozpoczęła
się spirytualna uroczystość. Prowadził ją Guślarz,
rolę którego zagrała Julka Biela. Aniołkami byli:
Asia Światłoń i Dawid Rym, Widmem Pana – Zuza
Powroźnik, zaś Zosię zagrała Dominika Zajda.
Inscenizacja łączyła Mickiewiczowski tekst z muzyką, śpiewem i tańcem, były także efekty świetlne.
Gimnazjaliści wystąpili dwukrotnie – raz przed rodzicami,
drugi raz – kolegami z gimnazjum. Oklaski widowni były
podziękowaniem za ich kilkumiesięczną pracę oraz dowodem na sukces.(M. K.)
www.zporudnik.edupage.org
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Ryczów - Parafia MB Królowej Polski
ADRES: ul. ks. Kani 1, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie
po Mszy św. o 6:30 i 19 (zimą o 18) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17:30 * PROBOSZCZ:
ks. Adam Ogiegło, E.c, kapelan „Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka”, kapelan Stowarzyszenia
MALTA - Służba Medyczna * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Wylegała, moderator rejonowy Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436 * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów (2370)

21 lutego

Święty Piotr Damiani,

Piotr urodził się w 1007 roku w Rawennie, w licznej i niezamożnej rodzinie. Matka, zniechęcona licznym potomstwem,
porzuciła niemowlę. Ledwie żywe odnalazła je służąca i oddała
rodzinie. Po przedwczesnej śmierci rodziców Piotr znalazł drugą, lepszą matkę, w ukochanej siostrze, Rozelinie. Zaopiekował
się nim starszy brat, Damian, od którego przyjął przydomek
Damiani (czyli „od Damiana”). Początkowo brat obchodził się z
Piotrem surowo. Święty musiał paść u niego świnie. Kiedy jednak
Damian poznał się na niezwykłych zdolnościach brata, za radą
siostry oddał go na studia do Rawenny, a następnie do Faenzy i
Parmy.
Po przyjęciu święceń kapłańskich Piotr został wykładowcą
w jednej ze szkół parafialnych. Po pewnym czasie zrezygnował
z czynnego życia. Udał się na pustkowie, a potem do klasztoru
benedyktynów-eremitów. Został mnichem, a następnie w 1043
r. opatem eremu kamedulskiego w Fonte Avellana. Odnowił życie zakonne. Stał się doradcą wielu klasztorów i kierownikiem
duchowym wielu uczniów, którzy garnęli się do niego. Ponieważ
opactwo, w którym przebywał, nie było zdolne ich wszystkich
pomieścić, założył dwa inne i ułożył dla nich osobną regułę.
Z biegiem lat powstały dalsze ośrodki pustelnicze: w Marchii,
Umbrii, Romanii i w Abruzzach. Piotr Damiani był przyjacielem
kolejnych cesarzy: Ottona III i Henryka IV, doradcą papieży:
Klemensa II, Damazego II, Leona IX i Stefana II. Ten ostatni
mianował go w 1057 r. biskupem Ostii i kardynałem.
Piotr Damiani pracował nad wewnętrzną odnową Kościoła.
Bolał bardzo nad Kościołem Chrystusowym, dręczonym wówczas chorobą symonii i inwestytury. Władcy i możni panowie
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biskup i doktor Kościoła

świeccy pod pozorem zasług, jakie położyli dla Kościołów lokalnych, żądali dla siebie w zamian przywilejów mianowania duchownych na stanowiska proboszczów, przełożonych klasztorów,
rektorów świątyń, a nawet biskupów. Panowie ci ponadto, jako
fundatorzy i opiekunowie kościołów, rezerwowali sobie także
kontrolę nad majątkami, które do tych kościołów przydzielili, i
mieszali się w wewnętrzne sprawy Kościoła. Piotr Damiani szeregiem pism zwalczał te nadużycia.
Wielokrotnie bywał legatem papieskim na synodach i często
pełnił funkcję mediatora. Mikołaj II wysłał go do Mediolanu,
by w diecezji tamtejszej zaprowadził konieczne reformy. Papież
Aleksander II trzymał Piotra stale przy sobie jako doradcę. W
roku 1062 zlecił mu misję we Francji, by załagodził spór między
biskupem Macon a słynnym opactwem benedyktyńskim w Cluny. Z tej okazji Piotr załatwił także sporne sprawy wśród biskupów: Reims, Sens, Tours, Bourges i Bordeaux. Po drodze odbył
pielgrzymkę do grobów św. Majola i św. Odylona w Souvigny.
Przez cały czas tęsknił za życiem mniszym. W 1067 r. otrzymał pozwolenie na powrót do Fonte Avellana i zrzekł się diecezji
Ostii. Jednak nadal w razie konieczności służył papieżowi pomocą. W roku 1069 udał się do Frankfurtu nad Menem, gdzie zdołał
przekonać cesarza Henryka IV, by nie opuszczał swojej prawowitej małżonki, Berty. W roku 1071 jako legat papieski współuczestniczył w konsekracji kościoła benedyktynów na Monte Cassino, a
w roku następnym przybył do Rawenny, by tamtejszego biskupa,
Henryka, pojednać ze Stolicą Apostolską.
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W drodze powrotnej zachorował i w nocy z 22 na 23 lutego
1072 r. zmarł niespodziewanie
w klasztorze benedyktynów
w Faenzy i w ich kościele został pochowany. W roku 1354
jego relikwie przeniesiono do
wspaniałego grobowca, wystawionego ku jego czci w tymże
kościele. Od roku 1898 jego
śmiertelne szczątki spoczywają
w katedrze, w osobnej kaplicy.
Piotr Damiani był wielkim
znawcą Biblii i Ojców Kościoła
oraz znakomitym prawnikiem
kanonistą. Należał także do najpłodniejszych pisarzy swoich
czasów. Zostawił po sobie ok.
240 utworów poetyckich, 170
listów, 53 kazania, 7 życiorysów
i kilka innych tekstów. Pisał
rozprawy o stanie Kościoła i
jego naprawie. Piętnował w nich zakorzenione nadużycia, symonię i nieobyczajność kleru. Zachował się wśród jego licznej korespondencji także list do antypapieża, Honoriusza, z pogróżkami
kar Bożych. Napisał osobną rozprawę w obronie praw papieża i
jego absolutnej niezawisłości od cesarza w sprawach kościelnych.
Z dzieł ascetycznych wymienić należy piękną rozprawę o życiu

pustelniczym. Święty przedstawił je w tak ponętnych barwach,
że pociągnął nim bardzo wielu ludzi do zakonu kamedułów, któremu on właśnie zapewnił największy rozwój. Jedyny to w obecnych czasach istniejący jeszcze zakon pustelników. Papież Leon
XII zatwierdził w roku 1821 kult św. Piotra Damiani i ogłosił go
doktorem Kościoła. Jest wzywany przy bólach głowy.

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

15 lutego

Błogosławiony Michał Sopoćko,
prezbiter

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim na
Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, pielęgnującej
tradycje patriotyczne. Mimo problemów materialnych rodzice zadbali o podstawowe wykształcenie dzieci. Wybór drogi
życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza
moralnej postawie rodziców, ich głębokiej pobożności i miłości
rodzicielskiej. Rodzina wspólnie modliła się i razem regularnie
dojeżdżała wozem konnym na nabożeństwa do odległego o 18
km kościoła parafialnego.
Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie, w 1910 r. Sopoćko rozpoczął czteroletnie studia w seminarium duchownym w
Wilnie. Naukę mógł kontynuować dzięki zapomodze przyznanej
mu przez rektora. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca
1914 r. Kapłańską posługę rozpoczął jako wikariusz w parafii
Taboryszki koło Wilna.
W 1918 r. otrzymał pozwolenie na wyjazd do Warszawy, na
studia na Wydziale Teologicznym UW. Jednak choroba, a później

działania wojenne uniemożliwiły mu podjęcie studiów. Zgłosił
się na ochotnika do duszpasterstwa wojskowego. Prowadził działalność duszpasterską w szpitalu polowym i wśród walczących
na froncie żołnierzy. Starał się wykonywać swoją posługę jak
najlepiej mimo kolejnych kłopotów zdrowotnych. W 1919 r. Uniwersytet Warszawski wznowił działalność i ks. Sopoćko zapisał
się na sekcję teologii moralnej oraz na wykłady z prawa i filozofii,
które ukończył magisterium w 1923 r.; trzy lata później uzyskał
tam tytuł doktora teologii. W latach 1922-1924 studiował także w
Wyższym Instytucie Pedagogicznym. W czasie studiów był nadal
kapelanem wojskowym (aż do roku 1929).
W 1924 roku powrócił do rodzimej diecezji; w 1927 roku został mianowany ojcem duchownym, a rok potem - wykładowcą w
Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
15 lutego 2015
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Po 1932 r. poświęcił się głównie pracy naukowej. Podjął naukę języków: niemieckiego, angielskiego i francuskiego, których
znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się w 1934 r.
na Uniwersytecie Warszawskim. Pracy dydaktyczno-naukowej
oddawał się aż do II wojny światowej. Pozostawił po sobie liczne
publikacje z tego okresu.
Od 1932 r. był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał siostrę Faustynę Kowalską, która od maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie
to okazało się ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego
spowiednika, który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka
Duchowego, a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia
Bożego i stworzył podstawy teologiczne tego kultu. W Dzienniczku siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej
spowiednika, ks. Michała Sopoćki, który pomagał jej przekazać
prawdę o Miłosierdziu Bożym:
Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez
dzieło to.
Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam
(Dzienniczek, 90).
W czasie okupacji niemieckiej, aby uniknąć aresztowania,
musiał ukrywać się w okolicach Wilna. Był założycielem zgromadzenia zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego (1941). Od 1944

r., gdy Seminarium Duchowne w Wilnie wznowiło działalność,
wykładał w nim aż do jego zamknięcia przez władze radzieckie.
Ponieważ groziło mu aresztowanie, wyjechał w 1947 roku do
Białegostoku, gdzie w seminarium wykładał pedagogikę, katechetykę, homiletykę, teologię pastoralną i ascetyczną. Uczył też
języków łacińskiego i rosyjskiego.
Jeszcze przed wojną zaczął prowadzić intensywną akcję trzeźwościową w ramach Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego. W latach 50. zorganizował szereg kursów katechetycznych dla
zakonnic i osób świeckich, a także wykłady otwarte o tematyce
religijnej przy parafii farnej w Białymstoku. W 1962 r. przeszedł
na emeryturę, ale do końca swych dni uczestniczył aktywnie w
życiu diecezji, pracował naukowo i publikował. Zmarł w domu
Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 r., w dzień
wspomnienia świętego Faustyna, patrona siostry Faustyny Kowalskiej. Został pochowany na cmentarzu w Białymstoku.
30 listopada 1988 r. dokonano ekshumacji jego doczesnych
szczątków ks. Michała Sopoćki w celu przeniesienia ich do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. 28 września 2008 r.
w tym właśnie sanktuarium miała miejsce uroczysta beatyfikacja
ks. Michała.

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

Dzień Babci i Dziadka

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

18 lutego

Błogosławiony Jan z Fiesole
- Fra Angelico, prezbiter
Guido (lub Guidolino) da Pietro urodził się około 1400 roku
w Castello Vecchio w Mugello (Toskania). W młodym wieku
uczył się malarstwa we Florencji. Kiedy mając 20 lat odkrył w
sobie powołanie do życia zakonnego, wstąpił do zreformowanego
konwentu dominikanów w Fiesole, który niedawno wybudował
bł. Jan Dominici. Około 1420 roku otrzymał od niego habit oraz
to samo imię. Śluby złożył około 1425 roku.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich był dwa razy wikariuszem swojego konwentu, a następnie jego przeorem. Wiernie
wypełniał swoje obowiązki zakonne, a w swoich dziełach malarskich przekazywał braciom i wiernym Boże tajemnice, które
kontemplował na modlitwie i w czasie studium świętej prawdy.

Wezwany do Rzymu przez papieża Eugeniusza IV, wymalował
dwie kaplice w kościele św. Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na
polecenie papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę
i prywatny apartament (1445-1449). Pracował także w Kortonie,
w konwencie św. Dominika (1438 r.) i w katedrze w Orvieto
(1447 r.). Najbardziej znane są freski w konwencie San Marco
we Florencji (dziś część klasztoru wydzielona jako Muzeum św.
Marka).
Fra Angelico: Św. Dominik adorujący Krzyż Gdy zwolniło się
biskupstwo florenckie,
Eugeniusz IV zaproponował jego objęcie Janowi. Brat Jan błagał papieża, aby nie musiał przyjmować tego obowiązku. „Był nie
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mniej znakomitym malarzem, jak i miniaturzystą, i niezwykle
przykładnym mnichem” - zapisał Giorgio Vasari. Głównym źródłem jego natchnienia było Pismo Święte. Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i pokornym. Także jego malarstwo jest
pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem proste. Ze względu
na to, że umiał połączyć cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico - anielski. Najczęściej jest nazywany Fra
Angelico (Braciszek Anielski). Szeroko rozeszła się sława jego
świętości i talentu.
Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku, w konwencie Santa
Maria sopra Minerva, gdzie do dzisiaj nad posadzką bazyliki
znajduje się jego grób z marmurową podobizną. Beatyfikowany
został przez św. Jana Pawła II w 1982 roku listem apostolskim
motu proprio Qui res Christi gerit. W Polsce jest patronem historyków sztuki.

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

XIX ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA

KONSEKROWANEGO W SANKTUARIUM
KALWARYJSKIM

2 Lutego bieżącego roku w święto Ofiarowania
Pańskiego ojcowie bernardyni bardzo uroczyście obchodzili święto Matki Bożej Gromnicznej w Roku Życia
Konsekrowanego.
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Swoją obecnością zaszczycił kard. Franciszek Macharski, który ostatni raz w tym miejscu był 22 listopada 2011 roku i kard.
Marian Jaworski, emerytowany metropolita lwowski. Świętowanie rozpoczęło się o 16.00 adoracją Najświętszego Sakramentu i
modlitwą różańcową. O 16.30 odśpiewano nieszpory, a o 17.00
przed Żłóbkiem dokonano aktu poświęcenia świec i rozpoczęła
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się Eucharystia. Kazanie wygłosił o.
Azariasz Hess, kustosz sanktuarium.
Na uroczystości przybyło wiele sióstr
zakonnych z Kalwarii Zebrzydowskiej,
Zebrzydowic i Wadowic.
Tekst napisał Konrad Kasiarz, a
autorem zdjęć jest o. Hiacynt Balcerzak

Z życia parafii Stanisław Górny

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

Przynieśmy do Jezusa

Nasze codzienne troski, zmartwienia i kłopoty, bo
tylko z Nim zdołamy je unieść – przekonywał w kazaniu ks. M. Oleszewski, analizując błogosławieństwo
dotyczące zasmuconych: „błogosławieni, którzy się
smucą”. Dalsza część tego słowa ze Mszy o uzdrowienie – poniżej.
Marne to może pocieszenie, że fajny smutek dlatego, bo po
nim przyjdzie pocieszenie... Jeśli tak się zaczniemy licytować z
Panem Jezusem, to kiepsko możemy na tym wyjść. Ale nawet w

Biblii ten smutek poza momentem, o którym tutaj dzisiaj mówimy – w błogosławieństwach – nie ma pozytywnego wydźwięku.
Nie, smutek w Biblii też ma wydźwięk negatywny. Zobaczcie:
Zasmucił się Jezus i zapłakał nad Jerozolimą, która doświadczała
tylu cudów i widziała tylu proroków. Jezus płakał nad Jerozolimą. Bardzo się smucił nad Jerozolimą. Pamiętacie może smutek
Matki Bożej, która smuciła się z tego powodu, że dwunastoletni
Jezus został w świątyni. Przyszła wówczas Maryja do świątyni i
powiedziała z wyrzutem: Czemuś nam to uczynił? Ja i Twój ojciec
szukaliśmy Ciebie... Matka Boża autentycznie się zasmuciła...
15 lutego 2015
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Wczorajsza Ewangelia mówiła o tym, jak Matka Boża
przychodzi z krewnymi do
Jezusa i prosi, aby wyszedł
do nich na zewnątrz, a Jezus
powiedział: Jaka Moja Matka?
Ci, którzy pełnią wolę mojego
Ojca są moją matką, siostrą,
bratem... Nie wyszedł do Matki
Bożej. Tak po ludzku patrząc,
musiało się Jej chyba zrobić
bardzo przykro. Wiadomo, że
Jezus przemycił taką ukrytą
prawdę, że docenił Matkę Bożą
jak nikt inny, bo nikt lepiej woli
Bożej nie wypełnił jak właśnie
Matka Boża. Nikt z ludzi lepiej tego nie uczynił... Zatem
stwierdzając to, co stwierdził,
docenił Matkę Bożą. Ale to jest
nasza refleksja z perspektywy
dwóch tysięcy lat. Wtedy, myślę, mogło być Matce Bożej tak po ludzku smutno.
Zobaczcie, zasmucił się też święty Piotr, kiedy Jezus trzy razy
pytał, czy Go kocha. I mówi Jan ewangelista, że kiedy po raz
kolejny Pan Jezus go o to zapytał, Piotr się zasmucił. Zrobiło mu
się po prostu smutno. Zasmucił się też bogaty młodzieniec, kiedy
Jezus kazał mu sprzedać to co posiada i iść za Nim. Zauważcie, jedyny pozytywny wydźwięk smutku ma dzisiejsze błogosławieństwo. Jezus mówi: Błogosławieni, mający szczęście, są ci, którzy
się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jezus zapowiada, że po
smutku będzie radość. Będzie radość...
Jakie to smutki, po których będziemy pocieszeni, Pan Jezus
mógł mieć na myśli? Spróbujmy wykonać rozróżnienie smutków.
Zacznijmy od smutków codziennych. Są to smutki, które towarzyszą nam każdego dnia. Wynikają one z różnych powodów
– troski, relacje z innymi, większe lub mniejsze niepowodzenia.
Smutki te są też spowodowane nieraz jakimiś trudnymi, ciężkimi sytuacjami życiowymi: dramatami, wypadkami, chorobami,

50

15 lutego 2015

nawet niekiedy nieuleczalnymi. To wszystko wprowadza w nasze
życie smutek. Zauważcie, drodzy, że nie ma takiego człowieka
chyba na świecie, który nie miałby jakichś momentów smutku.
I Jezus, kiedy mówi, że błogosławieni są ci, którzy się smucą, nie
obiecuje nam tego, że smutki znikną, tak po prostu. Nie. Jezus
wskazuje nam drogę, co ze smutkiem zrobić; szczególnie tym
codziennym smutkiem, który pojawia się w wyniku sytuacji,
jakie przeżywamy. Smutku nie da się pozbyć, wyeliminować
całkowicie. Ze smutkiem trzeba się nauczyć żyć, nie walczyć.
Ze smutkiem, który przychodzi w konkretnych okolicznościach,
trzeba nauczyć się żyć. Jak? Przynosząc go do Jezusa.
Jeśli smutki, które przeżywamy – mniejsze czy większe – przyniesiemy do Jezusa, to mamy szansę udźwignąć to, z jakiego powodu się smucimy. Jeśli przyniesiemy smutki do Jezusa, to mamy
szansę na to, by nie popaść w rozpacz. Jeśli przyniesiemy smutki
do Jezusa, to mamy szansę je unieść...
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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)

Jan Paweł II

Pojednajmy się z Bogiem
i z braćmi
«Rozdzierajcie (...) serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do
Pana, Boga waszego!» (Jl 2, 13). Tymi słowami proroka Joela
liturgia wprowadza nas w Wielki Post. W rzeczywistości nawrócenie serca wskazuje nam zasadniczy wymiar szczególnego czasu
łaski, do którego przeżywania się przygotowujemy. Ponadto daje
nam głęboką motywację, dzięki której stajemy się zdolni znowu
podjąć drogę prowadzącą do Boga: jest nią uświadomienie sobie
na nowo, że Pan jest miłosierny, a każdy człowiek jest dzieckiem
umiłowanym przez Niego i wezwanym do nawrócenia.
Odczytany przed chwilą prorocki tekst przypomina, dzięki
wielkiemu bogactwu symboli, że duchowe zaangażowanie musi
wyrazić się w konkretnych wyborach i czynach; że prawdziwe
nawrócenie nie może sprowadzać się do zewnętrznych form lub
bliżej nieokreślonych zamiarów, lecz wymaga włączenia w ten
proces i przemiany całego życia.
Wezwanie «nawróćcie się do Pana, Boga waszego» zakłada
oderwanie się od tego wszystkiego, co nas oddala od Niego. To
oderwanie się stanowi nieodzowny punkt wyjścia, by powrócić
do przymierza z Bogiem, zerwanego przez grzech.
«W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor
5, 20). Usilne wezwanie do pojednania z Bogiem występuje również w odczytanym przed chwilą fragmencie z Drugiego Listu do
Koryntian.

Odniesienie do Chrystusa, postawionego w centrum całej
refleksji, sugeruje, że w Nim dana jest grzesznikowi możliwość
autentycznego pojednania. Bowiem «On to [Bóg] dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w
Nim sprawiedliwością Bożą» (2 Kor 5, 21). Jedynie Chrystus
może przemienić sytuację trwania w grzechu w stan łaski. Tylko
On może uczynić «sprzyjającą chwilą» czasy, w których ludzkość
pogrążona jest w grzechu i głęboko nim dotknięta, podzielona i
pełna nienawiści. «On bowiem jest naszym pokojem. On, który
obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur — wrogość. (...) [aby] jednych, jak i drugich znów
pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż». Oto sprzyjająca
chwila! Chwila ofiarowana również nam, którzy w duchu pokuty
podejmujemy dzisiaj surową drogę wielkopostną.
«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i
płacz, i lament» (Jl 2, 12).
Przez usta proroka Joela liturgia Środy Popielcowej wzywa do
nawrócenia osoby w podeszłym wieku, ludzi dojrzałych, młodych
oraz dzieci. Wszyscy powinniśmy prosić Pana o przebaczenie dla
nas samych i dla innych.
Drodzy bracia i siostry, zgodnie ze zwyczajem obchodzenia
stacji wielkopostnych, zgromadziliśmy się dzisiaj w starożytnej
bazylice św. Sabiny, by odpowiedzieć na to naglące wezwanie.
Również i my, podobnie jak ludzie współcześni prorokowi, mamy
przed oczyma i nosimy wyryte w sercu obrazy cierpień i straszliwych tragedii, będących nierzadko owocem nieodpowiedzialne-
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go egoizmu. Również i my odczuwamy ciężar zagubienia innych
ludzi wobec bólu niewinnych i konfliktów dzisiejszej ludzkości.
Potrzebujemy pomocy Pana, by odzyskać ufność i radość życia.
Musimy powrócić do Tego, który otwiera nam dziś bramy swego
Serca, bogatego w dobroć i miłosierdzie.
W centrum uwagi dzisiejsza liturgia umieszcza symboliczny gest, który dobrze ilustrują wypowiadane słowa. Jest nim
posypanie głów popiołem, którego znaczenie — dobitnie przypominające ludzką kondycję — podkreśla pierwsza formuła
przewidziana w tym obrzędzie: «Pamiętaj, że prochem jesteś i
w proch się obrócisz». Słowa te, zaczerpnięte z Księgi Rodzaju,
przypominają o kruchości egzystencji i zachęcają do refleksji nad
marnością wszelkich ziemskich planów, jeśli człowiek nie pokłada swej nadziei w Panu. Druga formuła przewidziana w obrzędzie posypywania głów popiołem: «Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię», kładzie akcent na nieodzowny warunek wkroczenia
na drogę życia chrześcijańskiego, którym jest rzeczywista przemiana wewnętrzna i pełne ufności przyjęcie słowa Chrystusowe-

go. Dlatego w pewnym sensie możemy uważać dzisiejszą liturgię
za «liturgię śmierci», odsyłającą nas do Wielkiego Piątku, kiedy
dzisiejszy obrzęd znajduje swe dopełnienie. W Tym bowiem, który «uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci — i
to śmierci krzyżowej», również i my musimy umrzeć dla siebie,
by odrodzić się do życia wiecznego.
Posłuchajmy wezwania, które Pan do nas kieruje za pośrednictwem mocnych i surowych gestów oraz słów liturgii dzisiejszej Środy Popielcowej. Przyjmijmy je w pokornej i pełnej ufności
postawie, jaką proponuje nam psalmista: «Tylko przeciw Tobie
zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach». I dalej:
«Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi
ducha niezwyciężonego!».
Niech okres wielkopostny będzie dla wszystkich doświadczeniem nowego nawrócenia oraz głębokiego pojednania z Bogiem,
z sobą samym i z braćmi. Niech nam to uprosi Matka Bolesna,
którą na drodze wielkopostnej kontemplujemy złączoną z cierpieniem i zbawczą męką Syna.

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

Klaudiusz urodził się 2 lutego 1641 r. we Francji. Kształcił się
i przebywał w kolegium jezuickim w Lyonie. Kiedy miał lat 18,
wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po nowicjacie odbył tam
także kurs filozofii, po którym według ówczesnego zwyczaju w
zakonie wykładał jako kleryk w miejscowym kolegium gramatykę i literaturę. Studia teologiczne odbył w Paryżu w latach 16661670, pełniąc równocześnie funkcję korepetytora i wychowawcy
synów ministra finansów we Francji, słynnego Colberga. Zaraz
po święceniach kapłańskich przełożeni powierzyli Klaudiuszowi
odpowiedzialny obowiązek kaznodziei w Lyonie. Zyskał sławę
jako mówca i wychowawca. Równocześnie był spowiednikiem
konwiktorów i profesorem retoryki. W roku 1674 odbył tak zwaną trzecią probację, czyli próbę, po której został wyznaczony na
superiora, czyli przełożonego domu jezuickiego w Paray-le-Monial. Miał wówczas 33 lata. Równocześnie pełnił obowiązki zwyczajnego spowiednika w pobliskim klasztorze sióstr wizytek. Tu
właśnie zetknął się ze św. Małgorzatą Marią Alacoque, apostołką
kultu Najświętszego Serca Jezusowego.
W owym czasie we Francji żarliwie głosił nabożeństwo do
Najświętszego Serca Jezusowego św. Jan Eudes (1601-1680). Jakby
na potwierdzenie woli nieba, że Panu Bogu nader miłe jest to nabożeństwo, w tym samym czasie w klasztorze w Paray-le-Monial
św. Małgorzata miała serię objawień Pana Jezusa, polecającego
jej, by ze wszystkich swoich sił i możliwości popierała to nabożeństwo. Co więcej, Pan Jezus wyznaczał nawet formy tego
nabożeństwa, dzisiaj powszechnie przyjęte. Święta przeżywała
bolesną rozterkę, gdyż zamknięta w klauzurze miała niewielkie możliwości, by wypełnić wolę Chrystusa, wypowiadaną tak
zdecydowanie i jasno. W klasztorze zaś jej widzenia traktowano
ze zrozumiałą rezerwą. Zjawienie się więc Klaudiusza w cha-
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rakterze kierownika duchowego sióstr było w tej sytuacji wydarzeniem opatrznościowym. Po pilnym zbadaniu całej sprawy
uspokoił on i utwierdził w dobrym przekonaniu najpierw samą
Świętą, a potem klasztor - przełożoną i siostry. Bezzwłocznie sam
się także poświęcił Bożemu Sercu 21 czerwca 1675 roku, w dzień
po oktawie Bożego Ciała, który to piątek sam Pan Jezus wybrał
na obchodzenie święta swojego Najświętszego Serca.
Pod koniec września 1676 roku o. Klaudiusz został mianowany przez przełożonych kaznodzieją i spowiednikiem księżnej
Yorku, Marii Beatrycze d’Este, przyszłej królowej Anglii. Musiał
więc opuścić rodzinną Francję. Na nowym miejscu, w nowej
ojczyźnie, Klaudiusz szerzył nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
słowem i piórem. Przekonał także księżnę, która odtąd stała się
gorącą propagatorką tego nabożeństwa. W przyszłości to ona
właśnie będzie gorliwie zabiegać u papieża Innocentego XII, by
to nabożeństwo zatwierdził.
Księżnę jako katoliczkę i jej dwór inwigilowano. Ponieważ
Klaudiusz nawrócił księcia Yorku i kilku anglikanów, został
wtrącony w 1679 r. do lochów więzienia Kings Bench. Po pięciu
tygodniach aresztu, gdzie zapadł na nieuleczalną chorobę, został
zwolniony z więzienia i skazany na banicję. Dla poratowania
zdrowia został wysłany do Paray-le-Monial (1681), gdzie zmarł
15 lutego 1682 r. Jego relikwie spoczywają w tamtejszym kościele
jezuitów. Pisma Klaudiusza zebrano i wydano w dwa lata po jego
śmierci w 4 tomach. Najcenniejszym jest jego dziennik osobisty.
Aktu beatyfikacji o. Klaudiusza dokonał papież Pius XI w 1929
roku. Kanonizował go św. Jan Paweł II w roku 1992.
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Tłuczań - Parafia Nawiedzenia NMP
ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt.,
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11 * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań
(998)

Karta do historii…

Wojenna Odyseja
Antoni Kucharczyk, syn Wojciecha i Magdaleny z Kowalczyków urodził się w 1889 w Chrząstowicach. Gdy miał 3 lata
zmarł mu ojciec. Matka powtórnie wyszła za mąż za Tomasza
Żmudę. Z tego małżeństwa były dzieci: Maria i Jan.
Antoni, jako poddany Monarchii Austro-Węgierskiej został powołany do
wojska. W ostatnim roku jego służby wojskowej wybuchła I wojna światowa.
Uczestniczył w jej wydarzeniach od początku. Pod koniec 1914 r. został wzięty do niewoli rosyjskiej. Wywieziono go na Syberię i przydzielono do pracy
w gospodarstwie rolnym w Tomsku. Gospodarze traktowali go dobrze. On
sam znał pracę na roli i przez to był przydatny i ceniony przez gospodarzy.
Po czterech latach wojny Polska odzyskała niepodległość. Wiadomość o
tym dotarła do Antoniego i obudziła w nim chęć ucieczki. Ucieka, ale zostaje
zatrzymany pod Moskwą i zawrócony do tego samego gospodarstwa. Nadal
musiał w nim pracować.
W podobnej sytuacji jak Antoni znalazł się mieszkaniec Łączan Wojciech
Domagała. Wzięty do niewoli został przydzielony do gospodarstwa w rejonie
Tomska. Jemu ucieczka się udała. O jej trasie i szczegółach opisał Antoniemu
w liście. Antoni wykorzystuje to w siódmym roku niewoli w 1921 r.
Gospodyni, przychylna powrotowi Antoniego do Ojczyzny, suszyła mu
chleb na drogę. Również w trakcie tej ucieczki został zatrzymany w rejonie
Kijowa. Tym razem pozwolono mu wrócić do Polski.
Całą trasę od Tomska do Chrząstowic przebył pieszo w trzy miesiące i
trzy tygodnie. Szedł dniami i nocami, robiąc przerwy na odpoczynek. Unikał ruchliwych dróg i osiedli.
Matka w wychudzonym i brodatym mężczyźnie nie poznała swojego
syna, którego nie widziała od wielu lat (służba wojskowa plus siedem lat niewoli). Wojna zwróciła jej syna, ale niestety nie zwróciła męża, który zginął
na froncie.

Po powrocie z niewoli Antoni ożenił się z Marią
Kościelniak. Wybudowali nowy dom. Powiększali gospodarstwo, dokupując systematycznie pola
uprawne. Antoni był wzorowym gospodarzem i
cenionym mieszkańcem wsi Chrząstowice i gminy
Brzeźnica.
Z żoną Marią doczekał się potomstwa: 4 synów i
4 córek. Umarł w 1960 r. i spoczywa na cmentarzu
parafialnym w Tłuczani.
Wspomnienia zredagowali krewni.

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

DARY Z TOMICKIEGO GIMNAZJUM
DOTARŁY DO SZKOŁY W JUSKIWCI
Zaprzyjaźniona z Gimnazjum w Tomicach szkoła z Juskiwci
na Ukrainie otrzymała paczki z przyborami szkolnymi i słodyczami, które zostały zebrane przez uczniów z tomickiej placówki.
Wszystkie dary zostały skrupulatnie przeliczone i rozdzielone.
Każdy uczeń i nauczyciel wrócił do domu z małym prezentem
i uśmiechem na twarzy. Pozostała część darów przekazanych

przez mieszkańców naszej Gminy została rozdysponowana
wśród uczniów z terenu tzw. „Donbasu” podczas koncertu w
filharmonii tarnopolskiej. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym dziękują wszystkim, którzy wsparli akcję dla uczniów z
Ukrainy, gdyż warto pomagać tym, którzy są w potrzebie...
www.tomice.pl
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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)

XVI Szkolny Dzień Seniora
Na naszą uroczystość przybyło bardzo wielu gości.
Wśród nich radni, ksiądz proboszcz, sołtys wsi Witanowice, pracownicy będący na emeryturze, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej oraz kochane Babcie i
kochani Dziadkowie, którym poświęcona była głównie
ta uroczystość. Przyszło też wielu rodziców, którzy
pragnęli zobaczyć swoje pociechy.
W tym roku Jasełka przygotowały najmłodsze dzieci tj. od
dzieci 3-letnich do uczniów klasy III. Najwięcej pracy miały

dzieci 5,6 letnie, które odgrywały główne role w przedstawieniu.
Na scenie udekorowanej gwiazdami pojawiły się najpierw
4,5 latki śpiewając piosenkę „ Świeć gwiazdeczko”, a następnie rozpoczęły się Jasełka. Dzieci pięknie odgrywały swoje
role. W postacie Maryi i Józefa wcieli się Magda Starowicz i
Patryk Tomczyszyn, aniołkami były dziewczynki z „zerówki”
i klasy II. Taniec pasterzy zaprezentowali trzecioklasiści, a
piosenkę śnieżynek dziewczynki z klasy Ia. Duże brawa otrzymały najmłodsze przedszkolaki występując jako gwiazdki.
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Na scenie pojawili się też trzej królowie oraz dzieci, które przyszły złożyć swoje serca
Dzieciątku.
Na zakończenie dzieci z klasy I b złożyły życzenia Babciom i Dziadkom.
Po Jasełkach odbyło się wspólne kolędowanie z zespołem „Karmelki”. Obecni goście
chętnie włączyli się w śpiew kolęd. Po kolędowaniu wszystkie dzieci zaśpiewały „ Sto lat”
swoim Babciom i Dziadkom i złożyły im życzenia wręczając wcześniej przygotowane
upominki. W przygotowaniu uroczystości brali udział wszyscy nauczyciele i pracownicy
szkoły a także rodzice.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy
się też w tak dużym gronie .
Barbara Zając

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

Kolędowanie

w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach
Drugiego lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję
i Józefa ich pierworodnego Syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. To także Dzień życia konsekrowanego, a w polskiej tradycji
- święto Matki Bożej Gromnicznej. Jest to również koniec okresu
śpiewania kolęd.
W niedzielę pierwszego lutego w Kościele Parafialnym p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woźnikach odbył
się, jak co roku, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci
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i młodzieży z tejże parafii. W tym roku był to koncert specjalny,
charytatywny, połączony z zbiórką dobrowolnych datków na
rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Gospodarze w ten
dzień gościli przedstawicieli, wolontariuszy oraz podopiecznych
w tej organizacji. Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną
przeznaczone na rehabilitację i pomoc pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną dla podopiecznych stowarzyszenia.
Organizatorem tegorocznego koncertu był zespół „Silence”w
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składzie: Dominika Mikołajczyk (gitara prowadząca, wokal), Karolina Nidecka (wokal), Gabriela Wiktor (skrzypce elektryczne),
Patrycja Mikołajczyk (organy), Radosław Kot (perkusja), Konrad
Świergosz (gitara basowa)wraz z zaproszoną gościnnie Elizą Stopa z Kleczy Dolnej (gitara klasyczna). Do wspólnego adorowania
przyczynił się również duet Joanna Stybak (wiolonczela) i Natalia
Ogiegło (skrzypce) reprezentujący scholę parafialną.
Koncert odbył się w kościele po Mszy świętej o godz. 11.00.
Występu wysłuchała licznie zgromadzona publiczność z terenu
parafii i okolic. Wykonywane kolędy i pastorałki były przeplatane krótkimi tekstami opowiadającymi historię Jezusa, Maryi i

Józefa z Nazaretu, a także przedstawieniem misji i zakresu działalności stowarzyszenia, którego dokonała Pani Joanna Szymańska, Członek Zarządu stowarzyszenia.
Podczas występu wykonane zostały następujące kolędy: „Przybieżeli do Betlejem”, „Kolęda dla nieobecnych” „Mizerna cicha”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Skrzypi wóz”, „Pastuszkowie
bracia mili”, „A wczora z wieczora”. Na koniec koncertu artyści
wykonali kolędę w języku angielskim p.t. „Rockin Around the
Christmastree”, aby pokazać, że kolędowanie nie musi odbywać
się wyłącznie w języku polskim.

Ale Świat na Ciebie
czeka, Panie
To tytuł montażu słowno-muzycznego, który został zaprezentowany i przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Woźnikach, pod kierunkiem pani katechetki Małgorzaty
Lachendrowicz i pani Agnieszki Sienkiewicz. Odbyło się on w
kościele parafialnym w Woźnikach w niedzielę 2 lutego 2015 r po
Mszy Św. o godz. 11.00. Uczniowie przenieśli widzów w daleką
przeszłość. Tam, gdzie rozpoczęła się Wielka Przygoda Boga i
człowieka. Na tle nastrojowej muzyki wybrzmiały fragmenty
Pisma Świętego oraz odegrano sceny związane z Bożym Narodzeniem. Dzieci wcieliły się w postacie Maryi, Józefa, anioła Ga-

briela, pastuszków i trzech króli. W mistrzowski sposób wykazali
się umiejętnościami aktorskimi. Podczas trwania przedstawienia
miejsca wydarzeń, o których było wspomnienie, wyświetlano na
rzutniku. O muzyczną oprawę zatroszczyła się pani Agnieszka
Sienkiewicz, która wraz z grupą uczniów, przy akompaniamencie
gitary ,śpiewała z chóru kolędy i pastorałki tematycznie związane
z kolejnymi scenami przedstawienia. Aktorzy po występie zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Potem wszyscy rozpoczęli trudy
życia od początku, a Jezus im towarzyszył, będąc z nimi w rozgwarze i ciszy. Bóg się w nich rodził, a moce truchlały.

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

Czytajmy Słowo Boże
Zachęcał w kazaniu na nowennie do św. Józefa ks.
proboszcz Adam Stawarz. To właśnie Słowo Boże ma
nas prowadzić, ma być światłem na naszej drodze, ale
aby tak było, musimy po nie sięgać jak najczęściej,
najlepiej codziennie. Poniżej ostatni fragment tego
kazania.
Pamiętajmy, że właśnie przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego. Szczególny rok łaski, w którym Pan Bóg na pewno wielu
powoła na drogę życia duchowego. Potrzeba tych ludzi, bo o
nich szczególnie powiedział Chrystus: „Wy jesteście solą ziemi,
światłem świata”. Jeśli zabraknie soli, ten świat ulegnie zepsuciu.
Dlatego trzeba nam się modlić o liczne powołania kapłańskie i
zakonne, do wspólnot i do wspólnoty życia karmelitańskiego.
Karmel posiada wielki skarb - wspaniałych świętych! Choćby
świętą Teresę, której życie rozważaliśmy podczas rorat... Ileż
dzieci się nauczały z życia tej wspaniałej i wielkiej świętej! Święta
Teresa od Dzieciątka Jezus, której rodziców relikwie wędrują po
Krakowie. Jakże wspaniały to relikwiarz! Rodzice tej świętej,
małej Tereski są jakby u podnóża, korzenia, a z tego wychodzą
wspaniałe gałęzie. Pod tym napis: a twoja małżonka, jak płodny
szczep winny, a dzieci dookoła twego stołu...Tyle dzieci! I prawie
wszystkie w zakonie!
Moi drodzy, dziękujemy Bogu za dzisiejszy dzień, za dar
wspólnego spotkania się tu, na Karmelu, wśród Ojców Karmeli-
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tów, którzy wskazują nam wzór na dzisiejsze czasy. Święty Józef
jest patronem dobrej i błogosławionej śmierci; takiej śmierci, której nie trzeba się bać, która jest przejściem do życia wiecznego, do
spotkania z Tym, w którego wierzymy. O tej śmierci Franciszek
mówi jak o siostrze. Dlatego z głęboką wiarą, nadzieją, ufną i
żarliwą miłością chciejmy – jak święty Józef – przeżywać swoje
życie, trzymając się mocno słowa Bożego, Słowa życia. Dlatego
warto w swoich wspólnotach, w parafiach – tutaj i wszędzie
– rozważać Słowo Boże. Czyńmy to w kręgach biblijnych i czytajmy je w domach, bo to jest jedyna recepta na to, aby nie zagubić
się w świecie, w którym słowo nic nie znaczy, w którym jest ulotne. Dziś nawet nie pisze się listów tylko SMS-y. Ta umiejętność
pisania listów niebawem zaniknie... Zauważmy, że historia Słowa Bożego wiąże się nierozerwalnie z czasami, gdy z tak wielkim
trudem pisano je na papirusie, na pergaminie, potem papierze.
To wszystko zostało. Zostało ponownie odkryte i dlatego możemy dziś z tego korzystać.
Miejmy zatem tę kulturę czytania Słowa Bożego. Niech każdy
nasz dzień zaczyna się od przeczytania choćby jednego zdania i
niech się kończy Słowem Bożym. Wtedy stanie się ono dla nas

światłem; wtedy się nauczymy wspólnie słuchać. Dzisiaj Polacy
potrzebują słuchania Słowa Bożego jak nigdy przedtem... I dzisiaj w tym właśnie mieście, którego Patronem i Honorowym
Obywatelem jest święty Jan Paweł II, który kochał Słowo Boże,
który przychodził tu, na Karmel i nawet myślał o wstąpieniu do
Karmelitów, wpatrujemy się w świętego Józefa. Świętego Józefa,
który stał się jak dziecko; który rozpoznał Boga, który jest Ojcem.
Ojcowie Karmelici uczą nas tu swoistego „dziecięctwa Bożego”
– stania się jak dziecko, które słucha i ufa całkowicie i bez reszty.
Jak dziecko ufa rodzicom, tak my mamy zaufać – tak jak mówimy
w Koronce: Jezu, ufam Tobie!
Tylu ludzi dzisiaj gubi sens życia, ufność, dziecięce wejrzenie
na Boga, który jest Ojcem. To jest wielki skarb, który otrzymujemy w tych dniach od Ojców Karmelitów. Zachęcajmy się nawzajem, by tu przybywać jak najczęściej. Jakież to wspaniałe, gdy tylu
tu słuchaczy Słowa Bożego, ludzi, którzy zakochani są w Bogu
przez świętego Józefa! Dlatego: Święty Józefie, Patronie Kościoła,
Patronie rodzin i dobrej śmierci, módl się za nami!
Amen

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

Wizytacja kanoniczna w Zakrzowie
Wizytacja kanoniczna w Zakrzowie, którą przeprowadził
ks. bp Grzegorz Ryś, rozpoczęła
się w piątej 6 II, a zakończyła w
niedzielę 8 II. W sobotę wieczorem ks. biskup udzielił tutejszej
młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Relacje z tego nabożeństwa zamieszczamy poniżej,
zaczynając od prośby rodziców o
udzielenie tego sakramentu.
Ekscelencjo!
Dzieci nasze tak szybko rosną.
Niedawno przyszły na świat. Chrzest
święty... Potem wielkie przeżycie z
okazji pierwszej spowiedzi i Komunii
Świętej... To jakby kilka dni temu...
Dzisiaj mają przyjąć sakrament bierzmowania. Przed nimi trudna droga;
wielkie zadanie.
Najdostojniejszy Księże Biskupie, prosimy jako rodzice tych
młodych, abyś przez posługę sakramentalną umocnił ich na bój
życia. Niech łaska sakramentu bierzmowania wyposaży ich w
potrzebną moc i dary, aby dzięki nim zachowali swoją godność

i wolność; by byli świadkami Chrystusa w trzecim tysiącleciu.
Jako rodzice będziemy ich wspierać naszą modlitwą i przykładem chrześcijańskiego życia.
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Kazanie (Ks. Bp Grzegorz Ryś):
Mamy Słowo Boże, które nas prowadzi do celebracji tego sakramentu, a w szczególności mamy Ewangelię dnia dzisiejszego.
Ta Ewangelia w jakiejś mierze się teraz wypełnia. Bo kiedy czytamy Ewangelię w kościele w czasie liturgii, to nie tylko przypominamy to, co się kiedyś tam - lat temu 2000 - działo, tylko stajemy
się uczestnikami tamtych wydarzeń. Wydarzeniem, w którym
współuczestniczymy jest właśnie takie, że oto jest tłum ludzi (nie
jest taki najmniejszy) i jest wśród nas Jezus, który chce, byśmy
wszyscy, ale w szczególności wy - w środku, jak tu stoicie - byli
owcami dla Niego. A On chce być dla nas Pasterzem. Tak patrząc
na ludzi, którzy Go otaczali, miał takie rozeznanie, że są oni jak
owce, które nie mają pasterza. I że to, czego potrzebują najbardziej - to takiej relacji z Nim, w której On będzie Pasterzem, a oni
będą owcami.
I słyszymy, że pierwsze, co czyni, widząc ich jako owce, które nie mają pasterza, to zaczyna ich nauczać. Nawet, jak byście
sięgnęli do tego tekstu tak jak on jest napisany przez świętego
Marka, po grecku, to zauważycie, że tam jest napisane, że „zaczął
ich wiele nauczać”. Czyli pierwsze, co Jezus robi dla tych ludzi,
którzy Go otaczają, którzy do Niego przyszli - tak jak wy dziś
do Niego przychodzicie - to jest nauczanie. I to takie nauczanie,
które się nie kończy, które jest bardzo obfite. Jezus ma dla nas
bardzo obfite słowo.
To jest doświadczenie każdego, kto w Kościele naprawdę zaczyna słuchać Słowa Bożego. Porozmawiajcie z najstarszym księdzem, który tu jest, to wam powie, że można czytać Słowo Boże
przez całe życie i wciąż was będzie zaskakiwać. Możecie czytać
tę samą Ewangelię po raz 150. i ona wam po raz 150. powie coś
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nowego... Słowo Boże jest dawane nam przez Chrystusa w sposób
przeobfity. Pierwszy dar pasterza dla owiec to jest to, że do nich
mówi. Kiedy Pan Jezus mówił o sobie, jako o dobrym Pasterzu,
stwierdził tak: Moje owce słuchają Mmojego głosu. Ja znam je, a
one idą za Mną. Pierwszy dar dobrego pasterza dla owiec to to, że
on do nich mówi, że woła je po imieniu.
Starzy pasterze opowiedzą wam to, że jeśli w górach zdarza się
sytuacja, że wychodzą juhasi, prowadząc stada owiec, i - nie daj
Bóg - spotkają się na hali, to owce mieszają się między sobą. I cóż
tu robić? Przed chwilą były cztery stada, a nagle jest jedno. I jak
myślicie, co się dzieje? Pobiją się między sobą pasterze? Otóż, nie
muszą się bić. Wystarczy, że jak już się między sobą nagadają, to
stają na czterech rogach polany i każdy zaczyna wołać owce po
swojemu. I gwiżdże na nie po swojemu. I słuchajcie, stada się natychmiast porządkują. Bo każda owca zna głos swojego pasterza.
To jest właśnie to, o czym mówi Pan Jezus. I owca za obcym nie
pójdzie. Ona dobrze wie, jak pasterz ją przyzywa.
Młodzi, ile znacie z tej książki? Na ile znacie Słowo od Pasterza? Proboszcz was chwalił, żeście się przez trzy lata uczyli... Mieliśmy dzisiaj z proboszczem pogadankę na temat tego dialogu;
nie będę wam zdradzał tych tajemnic, ale uczulałem go, żeby był
szczery w tej rozmowie. Trzy lata... To niewiele. Słowo honoru,
że braknie wam życia, żeby poznać tę księgę, którą jest Pismo
święte. Braknie wam życia.
Starożytni chrześcijanie byli bardzo prostymi ludźmi. Na
przykład chłopi; chłopi, którzy nie chodzili do szkół, nie umieli
czytać, nie umieli pisać. Mieli taki zwyczaj, że uczyli się z Pisma
świętego na pamięć co najmniej cały Nowy Testament i 150
psalmów. Dużo, nie? Wy trochę macie jeszcze przed sobą do
zrobienia...
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Zatem pierwsze, co pasterz
nam daje, to jest słowo. Drugi
dar, który nam daje, to jest
jedzenie. Pasterz prowadzi
owce na pastwisko. I Chrystus,
który jest dobrym Pasterzem,
prowadzi nas na ucztę. On nam
chce dać jeść. I dobrze wiecie,
że Chrystus nie karmi nas byle
czym. Ostatecznie Chrystus
karmi nas samym sobą. To jest
coś, co jest absolutnie niesamowite. Absolutnie niesamowite...
Że mogę spożywać Ciało i
Krew Syna Bożego. I że Jego
krew może płynąć moimi żyłami. I że Jego Ciało jest złączone
z moim...
Przyjrzyjcie się temu, jaki
jest wasz stosunek do tego
posiłku, który Chrystus wam
zostawia. Jest taki moment - 6.
rozdział Ewangelii Jana - gdzie ludzie gonią za Jezusem. Dlaczego? Bo im dał jeść. Rozmnożył chleb i ogromny tłum ludzi najadł
się tym, co im rozdał z pięciu bochenków, które dostał. Proste
- najedli się do syta, więc biegają za Nim. Biegają za Nim, bo im
uzdrawiał chorych. Biegają za Nim, bo potrafił wskrzesić umarłego. I jest taki moment, jak wobec tego potężnego tłumu, który
do Niego przyszedł, Jezus zaczyna mówić o największym darze,
który dla nich ma. Mówi: Dam wam Moje Ciało do spożycia.
Zapowiada Eucharystię: Będziecie jeść chleb, którym jest życie
wieczne. Chlebem, który Ja wam dam, jest moje ciało za życie
świata. Pamiętacie, co się stało? Po kolei wszyscy się poobracali
na piętach i poszli do domu...
A co to za dar? „Jedzenie? Ano tak, ok. Zdrowie? Kto by nie
chciał? Życie bez końca? Kto by nie chciał? Ale co mi z tego, że
On mi da Siebie samego do zjedzenia? Co to za dar? Do domu!”.

Poszli wszyscy; zostało tylko 12 apostołów. Jezus mówi: Wy też
chcecie odejść? Wtedy Piotr mówi: Dokąd pójdziemy? Ale wiecie, to jest niesamowite, że jak Pan Bóg daje nam życie, zdrowie,
maturę, zdaną klasówkę, to wszystko jest fajne. O to się przecież
modlimy, żeby dawał, żeby dawał, żeby dawał... A jak On mówi:
Dam ci Siebie! Dam ci siebie... - to my mówimy: „A po co to nam?
Na co mi ten luksu? Na co go przeliczyć?”. A co jest ważniejsze
w życiu od tego, żeby być z Nim w jakiejś sensownej relacji, w
jakiejś jedności z Nim? Co jest ważniejsze? Jedzenie? Ubranie?
Matura? Na co przeliczycie Pana Boga? Co wam musi dać, żebyście za Nim szli? Czy zrobicie to samo, co tamci ludzie, gdy ci
powie: Daję ci siebie; zjedz Mnie! –„Nie chcę. Idę do domu... -Co
to za prezent?!”.
Cdn.
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Zator - Parafia 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)

XXIV Spotkanie

Opłatkowe Seniorów
25 lutego br. seniorzy czterech Zatorskich Osiedli : Królewca,
Centrum, Podlipek i Morysiny spotkali się po raz XXIV w sali
bankietowej OSP. Spotkanie tradycyjnie już objął patronatem
Burmistrz Zatora mgr inż. Zbigniew Biernat, a współfinansowały Zarządy w/w. Osiedli. TMZZ przygotowało i rozesłało( doręczyło) 300 zaproszeń dla seniorów od rocznika 1946. Cieszy fakt
,że stu trzydziestu seniorów w dniu 31 stycznia spędziło wspólnie
czas, radośnie kolędując, dzieląc się : opłatkiem i doświadczenia-mi, a nawet tańcząc i śpiewając z Zatorską Orkiestrą Dętą.
Najdostojniejsi Jubilaci : Pan Kazimierz Zarzycki i Janina Celej
uhonorowani zostali kwiatami oraz chóralnym 200 lat i życze-

niami nieustającego zdrowia i szczęścia.
W organizacji tego bardzo miłego popołudnia pomogły nam
Panie z KGW Zator i Młodzież z Wielozawodowego Zespołu
Szkół, oraz ROK w Zatorze.
www.zator.pl
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Zebrzydowice, Parafia 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
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Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu
Serwitów Najświętszej Maryi Panny
Do grona czczonych dziś Założycieli należeli: Aleksy Falconieri, Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi,
Gerardino Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan Buonagiunta
Monetti.
Najbardziej znanym z nich jest św. Aleksy Falconieri. Był kupcem i mieszkał we Florencji w czasach, kiedy kraj przeżywał rozdarcie i bratobójcze walki. W 1215 roku w samą Wielkanoc przy
Ponte Vecchio we Florencji miała pojawić się Matka Boża cała we
łzach, opłakująca to, że Jej dzieci są między sobą rozdarte nienawiścią i wojną. Dnia 15 sierpnia 1233 roku Matka Boża miała
pojawić się po raz drugi, okryta żałobą, pełna boleści. Reakcją na
te objawienia było to, że wraz z sześcioma rówieśnikami, również
florenckimi kupcami, Aleksy porzucił zajęcia i usunął się na ubocze, gdzie żył w ubóstwie i pokucie. Założył z nimi pobożną konfraternię, która podejmowała zadośćuczynienie za życie i grzechy
współziomków. Z czasem przeniosła się ona na Monte Senario,
gdzie powstał skromny dom i kaplica Matki Bożej. Członkowie
konfraterni rozważali Mękę Pańską i mieli żywą cześć do Matki
Bożej Bolesnej. Tak powstał nowy zakon, tzw. serwitów, czyli sług

Maryi. Wspólnota przyjęła regułę św. Augustyna, a część konstytucji przejęła od dominikanów.
Jako wędrowni kaznodzieje serwici przemierzyli Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli nawet do Polski. W 1304 r. Stolica
Apostolska zatwierdziła ich Zakon. Istnieje on do dzisiaj. Największą sławą okrył zakon św. Filip Benicjusz (+ 1285), który
stał się prawodawcą tej rodziny zakonnej i najbardziej przyczynił się do jej rozpowszechnienia. Innym znanym serwitą był św.
Peregryn Laziosi (+ 1345), patron chorych na raka. Niebawem
powstał także zakon żeński, serwitek, którego założycielką była
św. Juliana Falconieri (1270-1341), bratanica Aleksego.
Aleksy zmarł 17 lutego 1310 r., dożywszy 100 lat. Papież Benedykt XIII wszystkich siedmiu pierwszych serwitów wyniósł do
chwały ołtarzy w latach 1717-1725, a papież Leon XIII zaliczył
ich w poczet świętych 15 stycznia 1888 roku jako Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny
(nazywanych także Braćmi z Monte Senario). Ich relikwie przechowywane są w sanktuarium na Monte Senario.
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NAWR ACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
Co niesie tydzień (15 - 21 II 2015)
15 lutego - VI niedziela zwykła
POWODEM IZOLACJI TRĘDOWATYCH BYŁA NIECZYSTOŚĆ RYTUALNA
Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej (Kpł 13,1-2.45-46) jest
o wykluczeniu trędowatych ze społeczności. Trąd czynił Izraelitę
rytualnie nieczystym i wyłączał go z udziału w kulcie oraz z życia
w społecznościach rytualnie czystych. Izolacja była spowodowana zwłaszcza względami religijnymi, nie medycznymi. Wszystko
po to, aby zabezpieczyć sanktuarium przed profanacją i nieczystością. Trędowaci musieli przebywać w miejscach odosobnionych, chodzić w podartym ubraniu, z włosami rozpuszczonymi,
z zasłoniętą brodą, a krzykiem oznajmiać swoją nieczystość. To
czy ktoś jest trędowaty, rozpoznawał kapłan i była to funkcja kultyczna, gdyż kapłan nie skupiał się na leczeniu chorego, a jedynie
orzekał jego nieczystość. A po ustąpieniu choroby dokonywano
rytualnego oczyszczenia trędowatego i składano ofiarę zadośćuczynienia.
W Nowym Testamencie Ewangelie wspominają o uzdrowieniu
trędowatego w Galilei, dziesięciu trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei, także w nakazie misyjnym Chrystusa - jak Chrystus uczniów pouczał, by leczyli między innymi trędowatych.
Także Pan Jezus odpowiada uczniom Jana Chrzciciela o swojej
działalności, nakazując im, by donieśli Janowi Chrzcicielowi, że
czyni cuda, między innymi uzdrawiając trędowatych.
Ciekawy jest fragment Starego Testamentu mówiący u trądzie
u Mojżesza. Kiedy Pan Bóg go powołał przy krzaku gorejącym,
by szedł do Izraela, aby go wyzwolić z niewoli, na jego obawy co
do tego, czy mu uwierzą, uczynił Bóg wobec niego dwa niezwykłe, cudowne zjawiska: kazał mu rzucić laskę na ziemię, a ona
zamieniła się w węża, a potem chwycić go za ogon, a ona stała
się ponownie laską; następnie kazał mu włożyć w zanadrze rękę,
a kiedy ją wyciągnął była okryta białym trądem – kiedy uczynił
to ponownie, była już czysta i zdrowa jak cała reszta ciała. Jest
też opis, w którym siostra Mojżesza – Miriam – stała się trędowata za karę, gdyż źle mówiła o swym bracie Mojżeszu. Jest też
opis uzdrowienia Naamana Syryjczyka, który został uzdrowiony
przez proroka Elizeusza.
Ewangelia świętego Marka (Mk 1,40-45) mówi właśnie o
uzdrowieniu przez Chrystusa trędowatego, który Go o to prosił.
Natomiast drugie czytanie z Listu do Koryntian (1 Kor 10,3111,1) jest zachętą świętego Pawła, aby wszystko czynić na chwałę
Bożą. - Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani
dla Żydów, ani dla Greków – uczy apostoł. – Nie szukajcie własnej
korzyści, lecz dobra wielu, aby zostali zbawieni.
Właśnie postępowanie egoistyczne, które szuka tylko własnej
korzyści, jest swoistym trądem duszy. Grzech jest często porów-
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nywany do trądu duszy. Egoista, myśląc tylko o własnych korzyściach, sam siebie wyklucza ze społeczności.
Grzech i egoizm są trądem duszy, eliminują ze społeczności
świętych
16 lutego – Poniedziałek
POWIEDZIAŁ BÓG DO KAINA: GDYBYŚ POSTĘPOWAŁ DOBRZE, NIE MIAŁBYŚ PONUREJ TWARZY, ALE POGODNĄ
Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 4,1-15.25) mówi o
bratobójstwie, o tym, że Kain zabija swojego brata Abla z zawiści
i zazdrości, ponieważ przy składaniu ofiar Bogu, Bóg wejrzał
na ofiarę Abla, a nie Kaina. Znakiem zewnętrznym jego złych
zamiarów wobec brata było to, że chodził z ponurą twarzą, czyli
obmyślał, jak się zemścić. W końcu wyprowadził brata na pole i
tam go zabił...
Ewangelia według świętego Marka z tego dnia (Mk 8,11-13)
mówi o podobnych postawach wśród faryzeuszy, którzy rozmawiali z Jezusem tylko po to, aby Go jakoś wystawić na próbę i
znaleźć pretekst do wysunięcia przeciwko Niemu oskarżeń. Nie
wierzyli Mu i domagali się od Niego znaku. Ale tego znaku nie
otrzymali. Nie byli tego godni.
Grzech i egoizm jest trądem duszy
17 lutego - Wtorek
POTOP JEST ZAPOWIEDZIĄ SĄDU BOŻEGO DLA
ZUCHWAŁYCH GRZESZNIKÓW
W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju (Rdz 6,5-8;7,1-5.10)
jest o potopie, jaki zesłał Bóg na ludzi za ich niegodziwość. Tylko
Noe znalazł upodobanie w oczach Bożych i kazał mu Bóg wykonać arkę, w której schronił się wraz z różnymi gatunkami zwierząt i przetrwał potop, który padał 40 dni i nocy.
Natomiast w Ewangelii (Mk 8,14-21) Chrystus ostrzega apostołów, aby się strzegli kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Kwas,
o którym mówi Chrystus, to symbol ich złych intencji – podobnych do intencji Kaina względem brata i ludzi współczesnych
Noemu, którzy zostali w efekcie ukarani potopem. Uczniowie
słysząc o kwasie, myśleli, że mówi o chlebie, bo zapomnieli go
wziąć, wtedy Chrystus im przypomniał rozmnożenie chlebów i
tak zganił ich zbytnią troskę.
W tych czytaniach jest swoista przeciwwaga: Chrystus nie
przyszedł, aby karać ludzi nowym potopem czy ogniem, ale
przyszedł, aby dać im miłość i wziąć grzechy wszystkich na siebie, i oddał życie nawet za nieprzyjaciół
Miłosierdzie Boga w Chrystusie chroni człowieka przed surowym sądem
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18 lutego – Środa Popielcowa rozpoczynająca
Wielki Post
PRAWDZIWA POKUTA SERCA ROZDZIERA I NIE
UBIERA SIĘ W POZORY
Pierwsze czytanie jest z proroka Joela (Jl 2,12-18), w którym
prorok zaleca post duchowy, żeby wewnętrznie ukorzyć się przed
Bogiem i wyznać swoje winy, a nie tylko zewnętrznie. Prorok Joel
żył prawdopodobnie około 400 lat przed przyjściem Chrystusa
na ziemię. Mówi prorok: Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego! Zarządźcie święty post,
ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą
społeczność. Niech płaczą kapłani; niech mówią słudzy Pana:
Przepuść, Panie, przepuść ludowi twojemu!
W podobnym tonie jest Ewangelia świętego Mateusza (Mt 6,16.16-18), w której Jezus mówi: Strzeżcie się, żebyście uczynków
pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli;
inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w
niebie. Poleca też Chrystus, aby jałmużnę, którą się daje, dawać
w ukryciu. Używa nawet takiego pięknego porównania: Niech
nie wie twoja ręka lewa, co czyni prawa. Poleca Chrystus, aby
prawdziwa modlitwa, indywidualna, osobista również miała
miejsce w ukryciu: wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl
się do Ojca twego, Podobnie jest z postem. Nie należy przybierać
wyglądu ponurego, gdy się pości, ale okazywać radość z tego, że
się go ofiarowuje Bogu. A On, który widzi w ukryciu, odda z
hojnością.
Nie muszą widzieć ludzkie oczy tego, co czynisz dla Boga i
bliźniego
19 lutego – Czwartek
WYBIERAJCIE ŻYCIE A NIE ŚMIERĆ, POWIEDZIAŁ BÓG DO LUDU PRZEZ MOJŻESZA
W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt
30,15-20) słyszymy o wierności i grzechu. Za wierność jest życie,
za grzech jest śmierć. Jest to mowa Mojżesza przed jego śmiercią
- a żył 120 lat i Izrael otrzymał od niego spisane prawo, którego
miał przestrzegać. Znamienne są słowa Mojżesza: Kładę dziś
przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc
Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg
twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. I dalej
mówił: Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię,
kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie.
Z kolei Ewangelia według świętego Łukasza (Łk 9,22-25) przytacza słowa Jezusa do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów
i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i
niech Mnie naśladuje!
Ten Chrystus to nowy Boski Mojżesz Tamten wyprowadził
lud Boży z niewoli egipskiej, nasz Zbawiciel wyprowadził nas z
niewoli grzechu i śmierci, pokonując szatana.
To Chrystus przyniósł nam obiecane życie, ale ceną jest
wspólnota krzyża

20 lutego – Piątek
POST TO UZNANIE BOŻYCH PRAW
I PRAW BLIŹNIEGO
W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza (Iz 58,1-9)
prorok mówi o tym, jaki powinien być post. Wytyka swojemu
ludowi jego przestępstwa i grzechy. Mówi, że szukają Pana dzień
po dniu, a On ich nie wysłuchuje. Poszczą, a On nie uznaje tych
postów. I Bóg odpowiada: Bo w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie, uciskacie wszystkich waszych robotników.
Pościcie wśród waśni i sporów, wśród bicia niegodziwą pięścią.
Czy taki post Ja wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek
umartwia?
I mówi Pan, jaki powinien być prawdziwy post: Rozerwać
kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz,
przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje
światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość będzie cię poprzedzać, chwała Pańska iść będzie za
tobą. Zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On odpowie:
Oto jestem! Natomiast w Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 9,14-15) na pytanie uczniów Jana, dlaczego oni i faryzeusze
dużo poszczą, podczas gdy uczniowie Chrystusa tego nie czynią,
odpowiedział: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan
młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana
młodego, a wtedy będą pościć.
Tak więc wszystko ma swój czas. Dla nas nadszedł czas, byśmy
pościli; byśmy oczekując zmartwychwstania Oblubieńca, naszego Zbawiciela, byli dobrze przygotowani
Post czy radość zależy od zjednoczenia się ze zbawczym działaniem Chrystusa
21 lutego - Sobota
SZUKAJACY SPRAWIEDLIWOŚCI ZNAJDĄ ROZKOSZ W PANU
Pierwsze czytanie jest kontynuacją z Księgi Proroka Izajasza
(Iz 58,9b-14). Izajasz przekazuje słowa Boże: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja
ciemność stanie się południem.
To są obietnice dla sprawiedliwych, bo Pan chce, aby przestrzegali Jego przykazań, Jego prawa. A wówczas znajdą rozkosz
w Panu. On cię powiedzie w triumfie.
Natomiast w Ewangelii (Łk 5,27-32) jest o powołaniu celnika
Lewiego czyli świętego Mateusza, który siedział w komorze celnej. Pan rzekł do niego: Pójdź za Mną! On zostawił wszystko i
poszedł za Nim, a potem wyprawił ucztę. Gorszyli się faryzeusze
i uczeni w Piśmie, że Jezuus jada i pije z celnikami i grzesznikami.
Ta Ewangelia koreluje z pierwszym czytaniem z Księgi Izajasza.
Chrystus powiedział bowiem: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale
ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników. Te zaś słowa, które zapisane
są w Księdze Izajasza, nabierają właściwego sensu dopiero w tym
wszystkim, co czynił Jezus.
On zmazał nasze nieprawości i nosił nasze choroby
15 lutego 2015
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Rozmowa przy stole
na plebanii
Ksiądz Proboszcz: Już w najbliższą środę wypada Popielec i rozpoczyna się Wielki Post... Parafianie nasi dość solidnie uczestniczą w tych nabożeństwach popielcowych. To
znaczy, ze chyba rozumieją sens tego czasu pokuty. Ludzie z
biblijnej Niniwy też dobrze zrozumieli, kiedy posłany przez
Boga Jonasz zagroził, że jak się nie poprawią, to za 40 dni
Niniwa zostanie zniszczona....
Ksiądz Wikary: Ale sam prorok Jonasz, który głosił przez trzy dni nawrócenie nie dorastał do swojej roli
– wszak siedział potem na górze, oczekując na widowisko
zniszczenia Niniwy.
Ksiądz Rezydent: Bo nie wierzył w to, że ci ludzie – tak
bardzo źli i zepsuci – będą potrafili się nawrócić, co się
jednak stało. My też często oceniamy zbyt pochopnie różne
osoby... Ale ich pokuta była dość twarda: trzy dni bez jedzenia i picia; ludzie i zwierzęta. siedzieli w pokutnych worach.
Musiało to być trudne doświadczenie, ale dało wspaniały
efekt.
Prob.: Zastanawiam się, co powiedzieć w czasie nabożeństw popielcowych... Co najlepiej trafiłoby do współczesnych ludzi?
Wik.: Ja też się nad tym zastanawiałem. Chyba porównam Środę Popielcową, rozpoczęcie Wielkiego Postu do
skoków narciarskich. Bo przecież większość Polaków kibicuje skoczkom i często ogląda zawody.
Rez.: Ale w jakim sensie to porównanie? Kto najdalej
poleci? Jak się przygotuje do zawodów? W jaki sposób zjedzie?
Wik.: Nie. Środa Popielcowa może tu być ujęta jako wybicie się na progu. Od tego wybicia zależy najwięcej. Jak się
opóźni ten moment albo wyjdzie z progu za wcześnie, to nie
można uzyskać dobrego wyniku. Co do przygotowania, to
trwa ono już od Adwentu: najpierw oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa, potem trochę luzu w czasie karnawału,
a później „skok” w przestrzeń duchową. W inny wymiar
niż ten codzienny.
Prob.: Owszem, owszem, ale ja bym Środę Popielcową
porównał do pójścia do lekarza. Skoro czuję się źle, jestem
chory, to powinienem pójść do lekarza. To naturalna kolej
rzeczy; nie ma wyjścia. I Środa Popielcowa to jak taka wizyta u Boskiego lekarza, bo chora jest moja dusza i tylko
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On może mi pomóc. A później następuje kuracja. Zalecenia
lekarza trzeba realizować; wprowadzać w swoje codzienne
życie to, co poleci, aby choroba się we mnie nie zagnieździła
na dobre i by nie skończyło się to dla mnie tragicznie. 40
dni kuracji. Jeżeli dobrze przeżyję ten okres, na nowo odzyskam zdrowie duszy na Wielkanoc.
Rez.: Bardzo słusznie. Ale jest też inny aspekt; można
porównać Środę Popielcową do rozpoczynających się studiów. Szczególnie dotyczy to ludzi zaangażowanych, którzy
żyją już w zgodzie z Bogiem; starają się oczyszczać swoje
sumienie, ale brakuje im doskonałości – tak jak temu ewangelicznemu młodzieńcowi. I te 40 dni są dla nich jak pogłębione studia duchowe, jak wejście w atmosferę niebiańską,
jak rozpoznanie drogi doskonałości.
Prob.: Tak, ale równocześnie trzeba uwzględnić miłość.
Bo Bóg jest miłością. Miłość jest najważniejsza. Szczególnie
w dzisiejszym świecie jest potrzeba głoszenia tego, że Bóg
nas kocha i to z miłości pochyla się do nas, ucząc nas jak się
cieszyć, jak pościć, jak żałować.
Wik.: Oczywiście, nie ma wspanialszego hymnu o miłości, jak ten świętego Pawła. Każde zdanie w tym hymnie,
każde słowo to jak duchowe perły. Choćby początkowe słowa: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Rez.: Tak, ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym się zapomina. Słowa Pisma świętego mówią, że „bojaźń Pańska
jest początkiem mądrości”. I dlatego – jak uczył Jezus: Nie
można mówić o miłości tym, którzy nie mają bojaźni Bożej
bo cię wyszydzą, bo to jakby się rzucało psom to co święte,
albo perły przed świnie. Najpierw musi mieć człowiek w
sobie bojaźń Bożą, żeby zrozumieć Jego miłość. Dlatego na
początku każdej Mszy świętej mamy spowiedź powszechną, która wprowadza nas w nastrój: Boga się bójcie i przykazania Jego zachowujcie.
To Bojaźń Boża wyprasza Boże Miłosierdzie
Ks. H. Młynarczyk

