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PIERWSZE CZYTANIE Jr 31, 31-34 
Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z do-
mem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem 
z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi 
egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, 
mówi Pan.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych 
dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypi-
szę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: 
„Poznajcie Pana”. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największe-
go poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o 
grzechach ich nie będę już wspominał».

DRUGIE CZYTANIE Hbr 5, 7-9 
Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił 
gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 
wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycier-
piał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego 
dla wszystkich, którzy Go słuchają.

EWANGELIA J 12, 20-33 
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, 
byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzące-
go z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć 
Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i 
Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwiel-
biony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfi ty. Ten, kto miłuje swoje 
życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa 
je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a 
gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 
mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw 
Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. 
Ojcze, uwielbij imię Twoje».
Wtem rozległ się głos z nieba: «I uwielbiłem i znowu uwielbię». 
Tłum stojący usłyszał to i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł 
przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze 
względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad 
tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A 
Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie».
To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
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Wyszedł akurat w V Niedzielę Wielkiego Postu 2015r. Na-
tomiast pierwszy numer Informatora Dekanatów: Wadowice 
– Północ i Wadowice – Południe o nazwie „Carolus” ukazał się 
pod datą 14.10.2001 roku dla uczczenia pierwszego „ Dnia Pa-
pieskiego” ustanowionego przez Konferencję Episkopatu Pol-
skiego w czerwcu 2001 roku, a przypadającego właśnie w tym 
dniu. Z biegiem lat coraz więcej parafii znalazło swoje miejsce 
w tym tygodniku. Poniżej zamieszczamy opinie krakowskich 
Księży Biskupów i innych osób związanych w różny sposób z 
tym czasopismem

Ks. Bp Jan Szkodoń:
Na początku dziękuję Bogu za 700 numerów Carolusa. To 

jest wielkie dzieło ks. Henryka, któremu dziękuję i błogosławię. 
Dziękuję też jego współpracownikom. Dzięki Carolusowi tylu 
wiernych, szczególnie 
z rejonu wadowickie-
go, może poznawać 
zarówno wielkie wy-
darzenia związane ze 
Stolicą Apostolską, w 
Kościele w Polsce, jak 
i w szczególny sposób 
wydarzenia dusz-
pasterskie w rejonie 
wadowickim. Jest to 
owoc wielkiego trudu, 
poświęcenia, wytrwa-
łości ks. Henryka. 
Dziękując, modlę się 
o siły i błogosławię to 
pismo ukazujące się co tydzień, by mogło dalej na chwałę św. Jana 
Pawła II ukazywać się i pogłębiać wiarę.

Ks. Bp Jan Zając:
Jak ten czas leci! – moż-

na powiedzieć na samym 
wstępie, gdy mam wyrazić 
wdzięczność Opatrzności Bo-
żej za 700 numerów tygodnika 
„Carolus”, za 14 lat wielkiej, 
ofiarnej, kompetentnej i życz-
liwie przez wszystkich przyj-
mowanej pracy.

Dziękuję za przeszłość, 
ale też i o proszę o więcej, bo 

to co zostało zawarte w tych kilkuset numerach na pewno jest 
zadaniem, które przynosi owoce. Owoce błogosławione. Życzę 
Księdzu Redaktorowi i całemu Zespołowi wytrwania w pracy i 
kontynuowania tego pięknego dzieła. Przekazuję zarazem i po-
dziękowania i życzenia, abyśmy w kolejnych latach także mogli 
dziękować Panu Bogu za tę wspaniałą i owocną pracę. Pracę cięż-
ką, żmudną, ale pracę błogosławioną.

Ad multos annos! – dla „Carolusa” i dla ludzi, którzy to pismo 
rodzą, rozprowadzają i pielęgnują. Szczęść Boże! 

Ks. Bp Grzegorz Ryś:
Myślę, że jest wielki powód do wdzięczności Panu Bogu za 

taką wytrwałość i cierpliwość, jaką się cechuje to dzieło. Do-
czekaliśmy się 700. numeru 
„Carolusa”, a cierpliwość jest 
przecież cechą miłości. Bez 
miłości nie byłoby tego dzie-
ła i nie trwałoby tak długo. 
Jest to miłość do Pana Boga, 
miłość do Kościoła, którego 
życie „Carolus” dokumentu-
je i miłość do konkretnych 
ludzi, którzy ten Kościół 
stanowią. Dziękujmy Panu 
Bogu za to, że taką miłość 
wlewa w serce Księdza Hen-
ryka i wszystkich, którzy mu 
pomagają w tym dziele. 

Ks. Infułat Jakub Gil:
W lutym 1998 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski 

skierował mnie na proboszcza do Wadowic. W rozmowie ze mną 
o tej parafii wskazywał na to, że obejmuję ją po bardzo gorliwym 
księdzu infułacie Kazimierzu Suderze. Jednocześnie podkreślał, 
że powierza mi zadanie rozwoju świadomości mieszkańców tego 
terenu o wielkim wadowicza-
ninie Janie Pawle II. Podkre-
ślił, że mianuje mnie na to 
stanowisko także dlatego, iż 
łączyły mnie serdeczne relacje 
z biskupem Karolem Wojtyłą, 
a późniejszym papieżem Ja-
nem Pawłem II. 

W pracy parafialnej w 
Wadowicach wiele inspiracji 
czerpałem z systematycznej 
lektury tygodnika redagowa-

700 numer 
„Carolusa”
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nego przez ks. kanonika Henryka Młynarczyka zatytułowanego 
„Carolus”. To pismo nieustannie pomagało mi zadomowić się w 
papieskim mieście w domu wadowickim. Gdy je czytałem, zawsze 
doświadczałem swoistego powitania: Witaj w domu! Tygodnik 
„Carolus” pomaga mi w zakorzenieniu na ziemi wielkiego wa-
dowiczanina. Ileż dzięki temu pismu dowiedziałem się o tym, co 
księżą mówią w kazaniach i jak kształtują swoje parafie! Pomaga 
mi również przeżywać różne uroczystości w poszczególnych pa-
rafiach – czy to bierzmowania, czy wizytacje, czy peregrynacje. 
Jest też zachęcającym przewodnikiem po drogach Kościoła par-
tykularnego i powszechnego. 

Jestem głęboko wdzięczny Zespołowi Redakcyjnemu wraz z 
Redaktorem Naczelnym za to, że co tydzień wypiekają i przeka-
zują nam bardzo smaczny i pożywny bochen karmiącego słowa. 
Oby Redakcji nie zabrakło zapału! 

Ks. Stanisław Jaśkowiec, proboszcz Bazyliki ONMP w Wa-
dowicach, dziekan Dekanatu Wadowice Północ:

Każdy katolik jest odpowiedzialny za osobistą formację 
żywej i odważnej wiary. Każdy 
ochrzczony jest do tego w sumie-
niu zobowiązany. Pogłębia się 
wiarę nie tylko przez uczestnic-
two w sakramentach świętych i 
przez słuchanie Słowa Bożego 
na niedzielnej Mszy świętej. Nie-
zbędnym źródłem pogłębiania 
wiary jest systematyczne korzy-
stanie z prasy katolickiej. Prasa 
ta dostarcza ponadto informacji 
z życia Kościoła. Jej zadaniem jest 
oddziaływanie na opinię publicz-
ną, aby wspierała poglądy zgodne 
z prawem naturalnym oraz na-
uczaniem Kościoła.

W naszej diecezji wśród zasłużonych w tym temacie cza-
sopism znajduje się „Carolus” redagowany przez ks. redaktora 
Henryka Młynarczyka. Osobiście zachęcam do regularnego czy-
tania tygodnika „Carolus”, z którego można czerpać informacje 
o życiu Kościoła w Polsce, na świecie i w naszej diecezji. Pragnę, 
abyśmy z tego czasopisma czerpali wskazania do interpretowania 
bieżących wydarzeń w świetle Ewangelii. Zdaję sobie sprawę, że 
systematyczna lektura związana jest z pewnym wysiłkiem. Warto 
go jednak podjąć, aby zdobyta w ten sposób wiedza pomagała 
nam w osobistych wyborach życiowych i kształtowaniu postawy 
dojrzałej i odważnej wiary. Żywa wiara jest koniecznie potrzebna 
do prowadzenia dzieła nowej ewangelizacji w naszych rodzinach, 
parafiach i ojczyźnie. 

 P. Stefan Mżyk: 
Pierwszy numer Informatora 

Dekanatów: Wadowice – Północ i 
Wadowice – Południe o nazwie „Ca-
rolus” ukazał się pod datą 14.10.2001 
roku dla uczczenia pierwszego „ Dnia 
Papieskiego” ustanowionego przez 
Konferencję Episkopatu Polskiego w 
czerwcu 2001 roku a przypadające-
go właśnie w tym dniu. Stało się to 
dzięki staraniom proboszcza Parafii 
Przemienienia Pańskiego w Radoczy 
ks. kan. Henryka Młynarczyka, który 

od tego czasu aż do dnia dzisiejszego jest jego Redaktorem Na-
czelnym.

 W pierwszym numerze Tygodnika było zamieszczone słowo 
Boże Ks. Biskupa Kazimierza Nycza na tą okoliczność i Jego bło-
gosławieństwo dla całej Redakcji i Czytelników tego Tygodnika. 
Był zamieszczony także tekst Księdza Infułata Kazimierza Sude-
ra p.t.”Moje wspomnienia o pierwszych latach życia kapłańskiego 
Ks. Karola Wojtyły,” w którym to po raz pierwszy ujawnił szcze-
góły życia kapłańskiego swojego Przyjaciela. 

 Od tego czasu upłynęło 14 lat i dziś w niedzielę 22.03. 2015 
roku czytelnicy w 44 parafiach dekanatów wadowickich i też 
ościennych, do których dociera Tygodnik, otrzymują 700-tny 
numer tego poczytnego pisma.

Fenomen tego dzieła polega na tym, że tygodnik „Carolus” 
tworzy zaledwie kilku wolontariuszy na czele z Księdzem Redak-
torem, prawie chałupniczo, bo na plebanii w mieszkaniu księdza 
Proboszcza, a od 2012 roku w mieszkaniu Księdza Proboszcza 
Seniora. Organizacja pracy redakcji sprawia, że każdy nowy nu-
mer Tygodnika dociera do rąk czytelników na czas, bez żadnych 
opóźnień. Kolejny numer musi być złożony w całości do środy 
każdego tygodnia i przesłany do drukarni i tak 52 razy w roku.

Tygodnik Redaktora ks. Kan. Henryka Młynarczyka ma 
szczególny walor integracyjny czytelników, ponieważ na bieżąco 
informuje co się dzieje w bratnich parafiach tych pobliskich jak 
tych bardziej oddalonych i dzięki temu wiemy wszystko o sobie.

Stałym odbiorcą „Carolusa” był Jan Paweł II, który okresowo 
otrzymywał oprawione roczniki tego pisma i jak potwierdzał 
Księdzu Redaktorowi Kardynał Dziwisz Ojciec Święty czytał je.

Nie ma chyba drugiego takiego czasopisma w Polsce, którego 
redaktor naczelny byłby tak rozpoznawalny jak Redaktor Naczel-
ny „Carolusa” i to przez wszystkich zarówno tych najstarszych jak 
i tych najmłodszych czytelników. Spowodowane to jest tym, że 
znienacka pojawia się z aparatem fotograficznym w parafiach w 
czasie różnych nabożeństw lub innych uroczystości i w charakte-
rystycznej pozie „znad głowy” – błyska fleszem, by zdobyć zdjęcia 
do kolejnego numeru Pisma.

Jest niestrudzonym propagatorem życia religijnego i wszel-
kich wydarzeń, jakie mają miejsce w poszczególnych parafiach, 
jak i poza nimi..

Gdy w miesiącach letnich 2004 roku był przeprowadzany ka-
pitalny remont dachu i wieży Bazyliki była też wykonana nowa 
„Złota Kula” zwieńczająca wieżę. Do niej „ na wieczną rzeczy 
pamiątkę”, w hermetycznej tubie prócz Aktu Erekcyjnego i wielu 
innych dokumentów i pamiątek umieszczono także najnowszy 
numer tygodnika „Carolus.” Przyszłe pokolenia dowiedzą się 
więc o czym w owym czasie pisał ten Tygodnik.

Będę zapewne wyrazicielem wszystkich czytelników z tych 
44 parafii, do których dociera „Carolus” gdy powiem Księdzu 
Redaktorowi Naczelnemu i całemu Zespołowi Redakcyjnemu 
serdeczne „Bóg zapłać” za 700 numerów tego poczytnego pisma 
i zawartych w nich tylu cennych wiadomości. Niech dobry Bóg, 
jak dotąd, nie szczędzi Księdzu Redaktorowi i całemu Zespołowi 
zdrowia,wytrwałości, zapału i wszelkich łask Bożych na dalsze 
długie lata redakcyjnej działalności.

***

Redakcja Tygodnika dziękuje za tak piękne opinie, zdając 
sobie sprawę z tego że do tych „ideałów” nie dorastamy, ale 
zachęta dodaje sił i pomaga podnosić poziom. Oby tak było 
– Bóg zapłać
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Ostatnio jesteśmy świadkami wielu znaczących wydarzeń, 
z którymi nie możemy się zgadzać jako ludzie Kościoła katolic-
kiego. Jest nas formalnie przytłaczająca większość, a traktuje się 
nas jak mało znaczącą mniejszość w systemie, który szumnie się 
określa jako DEMOKRACJA (czyli o wszystkim ma decydować 
większość…). Jak to wygląda w praktyce, każdy widzi. Jak tak 
dalej pójdzie bez naszego zdecydowanego oporu, to w przyszłości 
nie wolno nam będzie do siebie mówić publicznie, jak to już było 
w systemie komunistycznym… Niewielka grupa przeciwników 
Kościoła, ale dysponująca wielkimi kapitałami i wpływami w 
masmediach, a także – niestety w polityce – narzuca swoją wolę, 
poglądy, politykę dość skutecznie ludziom (niestety, często przez 
osoby, które deklarują się jako katolicy, a oni powinni liczyć się i 
szanować zasady wynikające z przynależności do Kościoła kato-
lickiego.) Natarczywa propaganda i siła władzy rządzących rodzi 
takie skutki, że społeczeństwo staje się coraz bardziej zróżnico-
wane… Będąca przez wiele dziesiątków lat u władzy mniejszość 
komunistyczna mocno wspierana przez komunistów w Moskwie, 
narzucała większości katolickiej obce idee – sugestywnie, na-
ciskami, wszechobecną cenzurą i różnymi szykanami. Wtedy i 
niestety często także dziś katolicy, w sprzyjających przeciwni-
kom sytuacji, choć katolików jest większość, to są oni spychani 
na margines coraz bardziej pogłębiający się. Ten proces zdaje 
się kontrolowany na tyle, aby nie wywoływać niebezpiecznych 
rozruchów. Na szczęście nie zawsze ta metoda okazywała się 
skuteczna i dlatego jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, ale obecnie 
doświadczamy jakby nowego dokuczliwego ataku sił przeciwnych 
Kościołowi. Trzeba zauważyć, że też przeciwko wielu grupom 
społecznym związanym zawodowo. Nie wymieniono radykalnie 
wielu funkcjonariuszy dawnego systemu i dlatego sprytnie skana-
lizowano przebudzenie Polaków wspieranych przez Papieża Jana 
Pawła II. Teraz, po jego śmierci próbuje się mniej lub bardziej bez-
czelnie zwalczać zasady Kościoła katolickiego, ponieważ uznano 
sianie odpowiedniej propagandy i uchwalanie praw sprzecznych 
z zasadami Kościoła, jako metodę bardziej skuteczną… I trzeba 
przyznać, że ta metoda tworzy duże zamieszanie w głowach ludzi, 
powodując często uleganie narzuconym stylom życia rozbijając 
wiele rodzin, nie mówiąc o patologiach szerzonych w innych 
dziedzinach życia gospodarczo-społecznego. 

Ostatnie objawy to uchwalenie Konwencji Przeciw Przemo-
cy w Rodzinie i podpisanie jej przez Prezydenta (katolika! Sic) 
– wszystko bez głębszej analizy środka, który jest podstępny, 
zmuszanie sześciolatków do chodzenia do szkoły, obłędna seksu-
alizacja od najmłodszych do najstarszych ludzi, na siłę wtłaczanie 
ideologii genderyzmu, próby usuwania krzyży z miejsc publicz-
nych, promocja albo nachalne organizowanie marszów, sztuk, 
spektakli wyśmiewających zasady religijne itd., itp. Oszaleli?... 
Nie, szaleje szatan – spryciarz, kłamca i zabójca od początku, a 
kusi, czaruje różnymi błyskotkami miłymi, wygodnymi i łechta 
sprytnie pychę, czego ulegający ludzie jakby nie dostrzegali.

Inspiracje te pochodzą ze środowisk ateistycznych, antyko-
ścielnych – antykatolickich. Uważający się za współczesnych 
mędrców wymyślili, że dobra będzie religia złożona z wybra-
nych przez nich fragmentów różnych religii świata tak, żeby 
było wygodnie i przyjemnie… Lekceważąc to, co pochodzi od 
Boga przez Chrystusa – Zbawiciela i jedynego Syna Bożego. Ci 
inicjatorzy pozostaną ponad wymyśloną religią tak, jak i teraz 
wydaje im się, że są tak mądrzy, iż wszystkich uważają za istoty 
mniej warte i mniej znaczące niż oni sami. Dlatego chcą stwo-
rzyć religię będącą zlepkiem zasad tkwiących w różnych ist-
niejących na świecie religii według oczywiście kryteriów, które 
im się wydadzą słuszne. Sam bóg będzie też miał cechy przez 
nich wymyślone tak jakby oni byli ponad samym Bogiem. A te 
treści, które przez całe wieki przekazuje nam Bóg są jakby poza 
ich zainteresowaniem, jakby autentyczny Pan Bóg nie istniał i 
nie trzeba Go słuchać i starać się odczytywać Jego Woli, Jego 
przekazów, które tak obfi cie są nagromadzone, a także często są 
nadzwyczajne i zdumiewające. To przeciw temu Bogu trudzą się 
nad wszystkimi, czasem zdumiewająco głupimi pomysłami, aby 
tylko nie przyjmować z pokorą tego wszystkiego co pochodzi od 
prawdziwego Boga objawiającego prawdę o sobie przez swego 
Syna Jezusa Chrystusa -Zmartwychwstałego!!!. (Dla lubiących 
argumenty naukowe warto polecić Całun Turyński – wszystko 
co o nim wiadomo – fakty rzetelnie stwierdzone…).

 Jesteśmy zanurzeni w wierze… Mało kto uświadamia sobie, 
że tak ścisła nauka, jak matematyka, w swojej najgłębszej istocie 
jest WIARĄ?... Jest bowiem zbudowana w oparciu o aksjomaty 
(pewniki), które są przyjmowane „na wiarę”... „Na wiarę” to nie 
znaczy bezrozumnie!  Postulaty te są bardzo solidnie przemyśla-
ne. A co powiedzieć o innych naukach?

Dzisiejsi głośni naukowcy opierają się na ograniczonym 
zbiorze przesłanek, bo tylko wynikających ze zmysłowych do-
świadczeń, eliminujących przesłanki pochodzące z objawienia 
Bożego i nadzwyczajnych zdarzeń (cudów), z nieukrywaną 
pychą, uważają się za postępowych, nowoczesnych i najbardziej 
racjonalnych?... To jest specyfi czne kuriozum…

Pycha współczesnych „mędrców” popycha ich w stronę two-
rzenia nowoczesnych ideologii tworząc środowisko współczesne-
go Antychrysta… Spustoszenie w umysłach ludzi uczynił okres 
komunistyczny, a dziś też obserwujemy skutki oddziaływania 
środków przekazu informacji będących w rękach mniejszości, 
ale dysponujących dużymi środkami fi nansowymi i powiązany-
mi 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 obfi tuje 
w bardziej lub mniej brutalną walkę z wierzącymi, w szczegól-
ności katolikami. Bardzo niebezpieczne stają się metody walki 
misternie przemyślane i przemycane przez środki masowego 
przekazu i często narzucane przez władze państwowe i zagra-
niczne – nierzadko będące pod wpływem silnie oddziałujących 

WIDOCZNE CORAZ BARDZIEJ I NATARCZYWIE
WTŁACZANE IDEOLOGICZNE BREDNIE…
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zorganizowanych sił zwalczających wiarę. 
Słuchajmy wreszcie Chrystusa – przecież Syna Bożego – tyle 

świateł i świadectw na świecie… Gdzie prawdziwi naukowcy?... 
(Naukowy światopogląd głosił mozolnie w swoich wystąpieniach 
pierwszy sekretarz partii komunistycznej Władysław Gomułka 
– oczywiście nie tylko on, a to wszystko było nieprawdą…).. Na-
ukowcy prawdziwi to nie ci, którzy mają mnóstwo wiedzy różnej, 
ale nie mają wiedzy istotnej, najważniejszej zjednoczonej z mą-
drością, trwałej na wieki – to wynika z nauki Syna Bożego! Nie 
wszyscy są tego świadomi… Nie chcą… Nieświadomi z różnych 
przyczyn… Ale musimy czynić wszystko dla upowszechnienia tej 

prawdziwej świadomości wypływającej z nauczania i postępowa-
nia Jesusa Chrystusa – Syna Bożego. 

Dokąd zmierzamy?... Taką drogą, która się sukcesywnie 
rozwija zmierzamy do jakiejś zagłady ludzkości – wcześniej do 
zniszczenia przez wieki wypracowanej kultury ogólnoludzkiej… 
Musimy się stale uczyć i o to gorąco się modlić, aby umieć oddzie-
lać zło od dobra…

Będziemy wkrótce świętować Zmartwychwstanie Pana Jezu-
sa, a ono jest nadzieją na nasze wieczne życie i chwała Bogu!

Jan Wilk

Zbliżają się Święta Wielkanoc-
ne, przeżywamy ostatnie tygodnie 
tego czasu, w którym rozważamy 
mękę i śmierć Pana Jezusa, szcze-
gólnie w drodze krzyżowej i gorz-
kich żalach. Starajmy się jak naj-
lepiej przygotować do świat, także 
przez uczestnictwo w rekolekcjach, 
w niektórych parafi ach rekolekcje 
już były, starajmy się nie tylko sami 
dobrze przeżyć spowiedź wiel-
kopostną, ale też zachęcić do tej 
spowiedzi naszych bliskich. Niech 
nasza modlitwa w tych ostatnich 
dniach Wielkiego Postu obejmie 
wszystkie ważne sprawy Kościoła, 
ojczyzny. Do tych ważnych spraw 
należy synod biskupów w jesieni, 
będzie poświęcony małżeństwu i 
rodzinie. Naprawdę trzeba się do-
brze modlić, żeby ten synod umoc-
nił małżeństwa, rodziny w zgodzie, 
w pojednaniu, w trzeźwości. 

Wielkim wydarzeniem będzie 
za rok Światowy Dzień Młodzieży. Łaska dla Krakowa, Polski ale 
to tez wielki wysiłek, starajmy się więc modlić, aby przygotowania 
odbywały się w pokoju i służyły chwale Bożej i pogłębieniu wiary 
u młodzieży z całego świata, która przybędzie dla Polski, ale w 
szczególny sposób niech te ŚDM umocnią wiarę u młodych naszej 
ojczyzny. 

Przy okazji chce wspomnieć zjazd duszpasterzy rodzin, w 
jakim uczestniczyłem. Otóż Polska jest podzielona na 6 rejonów, 
w których istnieje szczególna współpraca w duszpasterstwie ro-
dzin. W tym roku takie spotkanie w rejonie południowej Polski 

Bp Jan Szkodoń

WAŻNE SPRAWY KOŚCIOŁA

odbywało się w diecezji gliwickiej. 
W każdej diecezji przybyło trzech 
pracowników Duszpasterstwa 
rodzin. Kapłan i dwoje świeckich. 
Ja uczestniczyłem w tym grudnio-
wym spotkaniu z tej racji, że należę 
do komisji episkopatu ds. rodziny. 
Mieliśmy jeden bardzo głęboki i 
pouczający wykład ks. profesora, 
który pracuje na wydziale teolo-
gicznym uniwersytetu opolskiego. 
Było wiele modlitwy, była wymia-
na doświadczeń, były dyskusje. 
Podejmowaliśmy najważniejsze 
problemy dzisiejszych małżeństw, 
rodzin, a także mówiliśmy wiele 
o młodzieży, szczególnie o tych 
młodych, którzy przygotowują się 
do życia małżeńskiego i rodziny. 
Było wiele pięknych świadectw, jak 
przygotować się do małżeństwa w 
poszczególnych diecezjach, ale też 
było wiele rozmów, które napełnia-
ły nas troską, a czasami smutkiem. 

Zwiększa się liczba rozwodów, wielu młodych żyje bez ślubu, 
nawet z tym się nie kryją, wielu naszych wierzących przyjmuje 
propagandę antyreligijną, antykatolicką dotyczącą takich spraw 
jak antykoncepcja, jak in vitro. Zastanawialiśmy się nad tym jak 
uczynić duszpasterstwo młodych i małżeństw i rodzin bardziej 
pomocne. Przypominam o tym, żeby zachęcić drogich czytelni-
ków Carolusa do modlitwy w intencji Synodu, Dni Młodzieży, 
małżeństw i rodzin, a także módlcie się za młodych, aby nie 
budowali swojej przyszłości, także małżeńskiej i rodzinnej bez 
Chrystusa, bez Jego Ewangelii. 
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Rubryka dla dzieci

Mówiąc, że „Maryja Dziewica uznawa na jest i czczona jako 
prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela” (LG 53), Sobór zwra ca 
uwagę na więź istniejącą między macie rzyństwem Maryi a od-
kupieniem.

Po uświadomieniu sobie macierzyń skiej roli Maryi, którą w 
nauczaniu i w kulcie pierwszych wieków przedstawiano ze czcią 
jako dziewiczą Matkę Jezusa Chrystusa, a więc jako Matkę Bożą, 
w śre dniowieczu pobożność i teologiczna refl e ksja Kościoła głę-
biej ukazały Jej współ udział w dziele Zbawiciela.

Opóźnienie to należy tłumaczyć faktem, że wysiłek Ojców 
Kościoła i pierwszych So borów powszechnych, skupiających się 
na tajemnicy tożsamości Chrystusa, z koniecz ności pozostawiał 
w cieniu inne aspekty dogmatu. Prawda objawiona została ukaza-
na w całym swym bogactwie dopiero póź niej . Na przestrzeni 
stuleci mariologia roz-wijała się zawsze w odniesieniu do chrysto-
logii. Sobór Efeski ogłasza Boskie macie rzyństwo Maryi, by po-
twierdzić przede wszystkim jedność Osoby Chrystusa. Podo bne 
zjawisko zachodzi przy zgłębianiu obe cności Maryi w historii 
zbawienia.

Już pod koniec II w. św. Ireneusz, uczeń Polikarpa, ukazuje 
wkład Maryi w dzieło zbawienia. Zrozumiał on wartość zgody 
wyrażonej przez Maryję w chwili zwiastowania, gdyż dostrzegł w 
posłu szeństwie i wierze Dziewicy z Nazaretu w obliczu posłania 
anielskiego, wywierają cych dobroczynny wpływ na los ludzkości, 
doskonałą antytezę nieposłuszeństwa i niewiary Ewy. Istotnie, 
jak Ewa spowodo wała śmierć, tak też Maryja dzięki swemu „tak” 
stała się „przyczyną zbawienia” sie bie samej i wszystkich ludzi 
(por. Adversus Haereses). Chodzi tu jednak o stwierdze nie, które 
nie zostało rozwinięte w sposób organiczny i stały przez innych 
Ojców Kościoła.

Nauka ta została opracowana systema tycznie po raz pierw-
szy pod koniec X w. w Żywocie Maryi, pióra bizantyńskiego 
mni cha Jana Geometry. Mówi on, że Maryja jest zjednoczona z 
Chrystusem w całym dziele zbawienia i zgodnie z planem Bo żym 
uczestniczy w krzyżu oraz cierpi dla naszego zbawienia. Była 
zjednoczona z Synem „w każdym działaniu, postawie i woli”. 
Maryja uczestniczy w dziele zbaw czym dzięki swej macierzyń-
skiej miłości, miłości ożywianej łaską, która udziela Jej wielkiej 
mocy: bardziej niż inni wolna od ludzkich żądz, okazuje się pełna 
najwięk szego współczucia.

Na Zachdzie św. Bernard, zmarły w 1153 r., zwracając się 
do Maryi, w takich słowach komentował ofi arowanie Jezusa w 
świątyni: „Ofi aruj Twego Syna, Naj świętsza Dziewico, i przed-
staw Panu owoc Twego łona. Za nasze pojednanie ze wszy stkimi 
ofi aruj hostię świętą, miłą Bogu”.

Uczeń i przyjaciel św. Bernarda, Ar-, nald z Chartres, pod-
kreśla zwłaszcza udział Maryi w ofi erze na Kalwarii. Wy różnia 
on na krzyżu „dwa ołtarze: jeden w Sercu Maryi, a drugi w ciele 
Chrystusa. Chrystus składał w ofi erze swoje ciało, Maryja - swoją 
duszę”. Maryja ofi arowu je się w sposób duchowy w głębokim zjed-
noczeniu z Chrystusem i błaga o zbawie nie świata: „To, o co prosi 

Oblicze Matki Odkupiciela
Przemówienie z 25 X1995 r.

Matka, Syn po twierdza, a Ojciec daje”.
Poczynając od tamtych czasów, inni au torzy pogłębiają naukę 

o szczególnej współpracy Maryi w odkupieńczej ofi erze.
Równocześnie w kulcie i pobożności chrześcijańskiej coraz 

większą rolę odgry wa kontemplacyjne spojrzenie na „współ-cier-
pienie” Maryi, w sposób wymownyukazywane przez wizerunki 
Matki Boskiej Bolesnej. Uczestnictwo Maryi w dramacie krzyża 
nadaje temu wydarzeniu charakter głęboko ludzki i pomaga 
wiernym wnik nąć w tajemnicę: współcierpienie Matki pomaga 
zrozumieć lepiej cierpienie Syna.

Dzięki uczestnictwu w odkupieńczym dziele Chrystusa, 
potwierdzone zostaje również duchowe i powszechne macie-
rzyństwo Maryi. Na Wschodzie Jan Geo metra mówi o Maryi: „Ty 
jesteś naszą Mat ką”. Dziękując Maryi „za trudy i cierpie nia znie-
sione za nas”, ukazuje Jej macie rzyńskie uczucie i postawę Matki 
wobec wszystkich, którzy dostępują zbawienia.

Nauka o duchowym macierzyństwie ro zwija się również na 
Zachodzie dzięki św. Anzelmowi, który stwierdza: „Ty jesteś 
Matką (...) pojednania oraz pojednanych, Matką zbawienia i 
zbawionych”.

Maryja czczona jest zawsze jako Matka Boża, jednakże fakt, 
że jest naszą Matką, nadaje Jej Boskiemu macierzyństwu nowy 
rys, a nam otwiera drogę do głębszego z Nią zjednoczenia.

Matczyny stosunek Maryi do nas nie wyraża się tylko w więzi 
uczuciowej: po przez swoje zasługi i wstawiennictwo przy czynia 
się Ona w sposób skuteczny do na szego duchowego wzrostu oraz 
do pogłę bienia w nas życia łaski. Z tego względu nazywamy Ma-
ryję „Matką łaski”, „Matką życia”.

Tytuł „Matki życia”, używany już przez Grzegorza z Nyssy 
(f ok. 394 r.), umotywo wał w następujący sposób Gueryk dTgny, 
zmarły w 1157 r.: „Jest Ona Matką życia, z którego czerpią życie 
wszyscy ludzie: ro dząc z siebie to życie, w pewien sposób odrodzi-
ła wszystkich, którzy je przeżywa ją. Tylko jeden został zrodzony, 
ale wszy scy zostaliśmy odrodzeni”.

; Mariale, tekst z XIII w., posługując się śmiałym obrazem, 
przypisuje to odrodze nie „bolesnemu porodowi” na Kalwarii, 
dzięki któremu „stała się duchową Matką całego rodzaju ludzkie-
go”; istotnie, „w swym czystym łonie poczęła Ona, ze współczu-
cia, dzieci Kościoła”.

Stwierdziwszy, że Maryja „w szczególny zaiste sposób współ-
pracowała z dziełem Zbawiciela”, Sobór Watykański II konklu-
duje: „Dlatego to stała się nam matką w porządku łaski” (LG 61). 
Potwierdza w ten sposób przekonanie panujące w Kościele, który 
uważa Maryję u boku Syna za ducho wą Matkę całej ludzkości.

Maryja jest naszą Matką: ta pocieszają ca prawda, ukazywa-
na nam w sposób co raz bardziej jasny i głęboki dzięki miłości 
i wierze Kościoła, wspierała i nadal wspie ra życie duchowe nas 
wszystkich oraz za chęca nas, również w cierpieniu, do ufno ści i 
nadziei.

Papież Jan Paweł II
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1. Sk¹d pochodzi³ Filip i o co 
prosilili go Grecy? 

2. Co siê dzieje z ziarnem, 
które obumrze? 

3. Co mówi³ g³os z 
nieba? 

Zwiastowanie

Anioł Pański 
jak promień
Bożej Mocy 
stanął pochylony
przed Maryją 
Wielkiej łaski 
doznałaś u Boga 
Będziesz Bramą Zbawienia
dla świata 
Nigdy tak wiele 
nie zawierzono
człowiekowi 
Czy chcesz? 
Słońce upadło na twarz posłańcowi 
to Bóg już zamieszkał 
w uśmiechu
Wybranki -
Marian Stanisław Hermaszewski

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

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

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00 
(17:00 w okresie zimowym) Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00 

Dnia 15 marca o godz.9 00 
w Kaplicy Roków odprawiona 
została Msza św., którą ce-
lebrował ksiądz prałat Stani-
sław Mika wraz z księdzem 
infułatem Jakubem Gilem. Na 
samym początku skierowała 
słowa pani Sołtys.

Jak szybko mija czas. Dzisiaj 
obchodzimy 15 –lecie pierwszej 
Mszy św. odprawionej w Rokowie. 
Serdecznie witamy księdza infu-
łata Jakuba Gila, który celebrował 
Pierwszą Mszę św. polową razem z 
ks. Januszem Żmudą. Ta Euchary-
stia miały wyjątkowy urok a szcze-
gólnie mroźne Pasterki. Witamy 
księdza prałata Stanisława Mikę, 
który zaszczycił nas swoją obecno-
ścią. Ksiądz jest naszym bliskim 
sąsiadem pochodzącym z Zaskawia. 

W 2000 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II pobłogosławił 
zamysł budowy Kaplicy. Od 
tego czasu wiele zaczęło się 
zmieniać. W latach 2000-
2004 - najpierw w prowizo-
rycznych warunkach przy 
Ołtarzu polowym, póżniej w 
garażu wiejskim odprawio-
nych zostało 28-Mszy św., a 
także nabożeństwa majowe, 
różańcowe. 27.05.2006 roku 
podczas wizyty w Wadowi-
cach, Ojciec Święty Benedykt 
XVI poświęcił kamień wę-
gielny pod budowę Kaplicy. 
Ten kamień został wyjęty z 
progu, przez który przecho-
dził święty Jan Paweł II. Dla 
Rokowa podarowany został 
przez ks. infułata Jakuba 
Gila. W pażdzierniku 2009 

15-lecie kaplicy w Rokowie
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roku, gdy naszym opiekunem został ks. Krzysztof Główka 
wszystko się zaczęło. Ks. Krzysztof swoimi kazaniami i słowami 
trafił do niejednego serca i dodawał sił do działania. Jako główny 
„brygadzista” dowodził swoimi parafianami. Jako dobry pasterz 
miał swoją małą owczarnię. Bywało różnie, ale tempo prac było 
ogromne. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy ludzi dobrej 
woli i dużej ofiarności społeczności lokalnej, Kaplica powstała 
błyskawicznie. Od 2010 naszym opiekunem jest ks. Piotr Wiktor, 
z którym kontynuujemy dalsze prace w naszej świątyni, słowo 
księdza mobilizuje do wspólnego działania i pogłębia wiarę w 
naszej wspólnocie. 

11 pażdziernika biskup Szkodoń dokonał błogosławieństwa 
Kaplicy. Odtąd jest miejscem świętym, które służy wyłącznie do 
sprawowania kultu Bożego i dobru duchowemu wiernych. W 
2011 roku została położona posadzka. 17.06.2012 nasza kaplica 
wzbogaciła się o ołtarz i obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a tak-
że powstała boczna kaplica Jezusa Miłosiernego. 20 pażdziernika 
2012 roku otrzymaliśmy nadanie tytułu - Kaplicy Niepokala-
nego Serca Najświętszej Maryi Panny. Nasza świątynia staje się 
coraz piękniejsza, dzięki wszystkim darczyńcom i tym, którzy 
swoimi pracami biorą czynny udział w budowaniu tego dzieła. 
Im wszystkim składam gorące Bóg zapłać. W tym szczególnym 
dniu serdecznie dziękujemy ks. Infułatowi za każde wygłoszone 
słowo w homiliach podczas odprawianych Mszy, za wsparcie i 
zaangażowanie się w nasze sprawy, poświęcony czas, który przy-
niósł nam wszystkim wiele doświadczeń. Witamy serdecznie w 
naszej małej rokowskiej Kaplicy. Homilię wygłosił ksiądz prałat 
Stanisław Mika. Po Mszy św. tradycyjnie udaliśmy się na poczę-
stunek.
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Państwa Krupników – przyjaciół Księdza Infułata
Mądry, dobry, szlachetny. Jak scharakteryzować księdza 

infułata Kazimierza Sudera? - Księdza, którego znaliśmy 
dwadzieścia osiem  lat. Był zawsze blisko naszej rodziny – na 
dobre i na złe. Milczał, by wysłuchać, doradzał, gdy tego ocze-
kiwaliśmy. Oszczędny w słowach ale przenikliwy w obserwacji, 
szybko podejmował decyzje, był skuteczny w działaniu i nigdy 
nie krytykował. Obdarowywał uśmiechem, ciepłem, modlitwą, 
błogosławieństwem... i cukierkami. Lubił przebywać w rodzinie 
i otaczać się dziećmi.

Kiedyś jechaliśmy do Krakowa z córką, wówczas studentką.
Ksiądz Infułat zapytał :

- Co tam w tyle robicie?
- Uczę się do egzaminu - odpowiedziała córka
- „Ojcze nasz... „ zainicjował Ksiądz.
Wyciągnął różaniec i rozpoczął modlitwę. Pomogła, bo córka 

egzamin zdała i to na piątkę.
Ksiądz Suder zawsze cierpliwy i wyrozumiały, uczył wrażli-

wości na problemy człowieka, sam będąc przykładem. Modlitwa 
i służenie ludziom wypełniały całe jego życie. Wszystkie jego 
duże i małe czyny pokazują jak wielkie miał serce. Ostatni raz 
widzieliśmy się  6 listopada 2012 roku  w Wadowicach. Rozstając 
się planowaliśmy następne spotkanie. Wierzymy, że jest z nami i 
nadal będzie nad nami czuwał.    

Dorota i Tadeusz Krupnikowie

P. Józefa Klauznera –
ojca ks. Jerzego naszego Rodaka

W mojej pamięci pozostanie Ten Świątobliwy Kapłan, które-
go w 1984 roku skierował do Wadowic Jego Eminencja ks. Kardy-
nał Franciszek Macharski, aby pomagać już w podeszłym wieku, 
upadającemu na zdrowiu Ks. Infułatowi Edwardowi Zacherowi. 
Stał się On Współgospodarzem wadowickiej parafii. O wszelkich 
zmianach informował ks. Zachera i tu była Jego wielkość i słu-
żebność. Ks. Kardynał wiedział, że ten Dobrotliwy, Rozmodlony, 
kochający Boga i ludzi Kapłan, będzie godnym następcą probosz-
cza, tak znanej na cały świat Parafii Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny w Wadowicach.

Znajdował czas, by w mieszkaniu wraz z ks. Zacherem odpra-
wić Mszę św., odmówić wspólnie brewiarz i różaniec.

Z jaką pobożnością i czcią odprawiał Nowenny do Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy. Wiedział, że tu czerpał swoje siły 
po stracie swej Ziemskiej Matki Jego kolega seminaryjny Ojciec 
Święty.

Ileż to godzin spędził w konfesjonale jak spowiednik.
Odchodząc z Wadowic jako wotum wdzięczności pozostawił 

WSPOMNIENIE O ŚP.KS. INFUŁACIE 
KAZIMIERZU SUDERZE

swój Krzyż z 50-lecia kapłaństwa oraz Infułę, która znajduje się 
w gablocie na ścianie przed Kaplicą Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy. 

Również ja miałem szczęście skorzystać z Jego życzliwości 
i dobroci. Był wspaniałym i oddanym Ojcem, którego dobroci 
doświadczyłem, gdy mój Syn otrzymał święcenia kapłańskie. To 
była wielka radość dla mnie, mojej żony, córki i rodziny. Jako 
Proboszcz dzielił z nami tę radość.

Jego ciepło serdeczność i gesty były zauważane na co dzień. 
Promienny uśmiech oraz zapewnienie w modlitwie dodawały 
otuchy każdemu napotkanemu człowiekowi.

Nigdy o Nim nie zapomnę i zapewniam o swojej modlitwie.
Serdeczne Bóg Zapłać Księże Infułacie!

Józef Klauzner
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Kościelnego Pana Józefa Gracy
Ks. Infułata Kazimierza Sudera poznałem w 1988 roku, gdy 

po śmierci dotychczasowego kościelnego śp. Aleksandra Spi-
saka powierzył mi te zaszczytne obowiązki. Jestem Mu bardzo 
wdzięczny, że wybrał właśnie mnie choć zgłaszało się kilku kan-
dydatów.

Pamiętam z jaką ojcowską serdecznością i wyrozumiałością 
wprowadzał mnie w tajniki służby kościelnego. Nigdy mnie nie 
ganił ani nie krytykował. Gdy mi coś nie wychodziło, mówił, że 
następnym razem będzie lepiej. Był przyjacielski dla wszystkich, 
dla księży miejscowych jak i tych, którzy gościnnie przybywali 
do naszego kościoła. Kochał ludzi, z każdym chętnie rozmawiał i 
nikomu nie odmawiał pomocy, gdy o taką ktoś poprosił.

Wyszukiwał w parafii ludzi, którzy żyli w związkach cywil-
nych i doprowadzał do zawarcia przez nich ślubu kościelnego. 
Zwykle śluby te odbywały się w kościele przy drzwiach zamknię-
tych. Były to pary w różnym wieku. Zdarzało się, że w czasie tych 
ceremonii wnuki nowożeńców biegały po pustym kościele.

Niejednokrotnie Ksiądz Infułat był pilnie proszony do kon-
fesjonału, bo jakiś obcokrajowiec chciał się wyspowiadać. Ksiądz 
Infułat znał wiele języków.

Bardzo troszczył się o naczynia i szaty liturgiczne. Te które 
były uszkodzone lub nadmiernie zużyte doprowadzał do ich 
naprawy i odnowienia. Wszystko musiało być w należytym po-
rządku.

Na początku swojej kadencji proboszczowania wymienił 
drewniane tabernakulum na pancerne, dzięki czemu już nie 
trzeba było przenosić Najświętszego Sakramentu do sejfu w za-
krystii po ostatnim nabożeństwie. W tym samym czasie ołtarz 
posoborowy „twarzą do ludzi” z ambonką i podium zamienił z 
drewnianych na marmurowe. Zakupił do zakrystii nowe szafy na 
szaty liturgiczne i sprzęt kościelny.

Od niepamiętnych czasów było tak, że aby dojść z zakrystii 
do Kaplic Świętej Rodziny i Ukrzyżowania trzeba było najpierw 
wyjść na środek kościoła i stąd do tych kaplic.

Ksiądz Infułat Suder zmienił to w bardzo prosty sposób. 
Kazał przedłuży do samej posadzki po jednym z istniejących 

otworów (okien) w ścianach oddzielają-
cych te kaplice od prezbiterium i przez 
to powstały dogodne do nich dojścia. 
Takie to było proste, a nikt wcześniej nie 
wpadł na to.

Dziękuję Bogu za to, że dane mi było 
wypełniać posługę kościelnego za rzą-
dów tak zacnego i świętego Proboszcza 
jakim był ks. inf. Kazimierz Suder.

Księże Infułacie, Bóg Zapłać Ci za 
wszystko dobro, jakie od Ciebie otrzy-
małem.

Józef Graca

Pani Marii Pogockiej 
Profesor Wadowickiego Liceum

Z osobą czcigodnego śp. księdza 
infułata Kazimierza Sudera wiążą się 
liczne moje wspomnienia. Zawsze mo-
głam liczyć na Jego pomoc, wsparcie, 
cierpliwe wysłuchanie, dobrą radę i 
słowo oparte na Ewangelii, a wyrażające 
ojcowską troskę o życie chrześcijańskie 
rodziny.

W czasie, gdy organizowałam pielgrzymki młodzieży z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity do Rzymu 
Ksiądz Infułat czynił starania u księdza Stanisława Dziwisza, 
aby nasza grupa była przyjęta przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
na audiencji prywatnej. Zawsze z pozytywnym skutkiem. Z za-
interesowaniem później oglądał fotografie i wysłuchiwał relacji 
z tego spotkania.

Dobrą radą dzielił się, gdy zachodziła taka potrzeba. Między 
innymi, gdy należało zrezygnować z utworzenia w papieskim 
LO sali im. Jana Pawła II obok mającej powstać sali Emila Ze-
gadłowicza. Dla Księdza Infułata takie „sąsiedztwo” było nie 
do przyjęcia. Losy inaczej się na szczęście potoczyły i została w 
dawnej szkolnej świetlicy utworzona reprezentacyjna Aula Jana 
Pawła II.

Ksiądz Infułat często był moim spowiednikiem, zarówno tu 
w Wadowicach, jak i później kilka razy w Bazylice Mariackiej. 
Jego nauki przy konfesjonale umacniały i „dodawały skrzydeł” 
na dalszą trudną drogę. 

Nigdy moje życzenia okolicznościowe i listy kierowane do 
Niego nie pozostawały bez odpowiedzi. Zawsze jego słowa były 
dla mnie pokrzepieniem i zawierały kapłańską troskę o chrześci-
jański rozwój mojej rodziny. Oto jeden z fragmentów listu Księ-
dza Infułata : „Droga pielgrzymowania do Boga u każdego z nas 
jest inna – lecz duch wiary, nadziei i miłości ten sam. Dlatego w 
Imię Chrystusa, któremu służymy proszę o łaski nieodzowne dla 
Pani, aby Jego Ewangelia kształtowała życie osobiste, pracę zawo-
dową i Bożą atmosferę w Rodzinie. Niech ten Rok Jubileuszowy 
Jezusa Chrystusa będzie dla Pani błogosławiony.”

Ksiądz Infułat bardzo interesował się życiem Wadowiczan i 
wyrażał o nie troskę. Tak pisał w 2003 roku : „Życzę błogosła-
wieństwa Bożego w Nowym Roku i wypełnienia zadań życio-
wych zgodnie z Ewangelią, by w czasach «anarchii demokratycz-
nej» piękno życia chrześcijańskiego w rodzinie i pracy zawodowej 
promieniowało na środowisko wadowickie.”

Jestem głęboko wdzięczna Bogu za postawienie na mojej dro-
dze życia śp. księdza infułata Kazimierza Sudera.

/-/ Maria Pogocka
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W sobotę 14 marca w kaplicy pw. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus na Siwcówce w parafii Stryszawa zgromadził 
się na modlitwie i obradach zarząd i członkowie „Diakonii 
służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec”, jaka istnieje przy 
wadowickiej wspólnocie Świeckiego Zakonu Karmelitów 
Bosych i promuje duchowe przesłanie swojej patronki oraz 
wspiera prace procesowe zmierzające ku jej wyniesieniu na 
ołtarze przez beatyfikację. 

W spotkaniu wziął udział o. dr hab. Szczepan T. Praś-
kiewicz OCD, konsultor w sprawach beatyfikacyjnych w 
Kurii Rzymskiej i w Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, 
wicepostulator Krakowskiej Prowincji Zakonu Karme-
litów Bosych. Przewodniczył on Eucharystii, ukazując 
w Kunegundzie przykład życia w wierności Ewangelii i 
nauce Kościoła – przykład tak bardzo potrzebny w na-
szych niespokojnych czasach. Podzielił się też radosną 
wiadomością, że podczas październikowych obrad Syno-
du Biskupów w Rzymie Ojciec Święty dokona kanonizacji 
małżonków Ludwika i Zelii Martin, rodziców dziewię-
ciorga dzieci, z których najmłodsza córka, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus, która tak bardzo urzekała duchowość 
Kunegundy Siwiec, jest Doktorem Kościoła.

Po Eucharystii sprawowano Drogę Krzyżową zainspirowa-
ną tekstami Świętych Karmelu. Zaprezentowano nadto książkę 
– biografię ks. Bronisława Bartkowskiego, spowiednika Ku-
negundy, autorstwa Ryszardy Donajskiej, pt. „Żyć Ewangelią” 
(Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014). O. Praś-
kiewicz nazwał ks. Bartkowskiego „Sopoćką” Służebnicy Bożej 
Kunegundy, bo tak jak bł. ks. Michał Sopoćko kierował duszą św. 

Diakonia sł. B. Kunegundy Siwiec 
modliła się na Siwcówce

Faustyny Kowalskiej, tak on uczynił w odniesieniu do Kunegun-
dy. Głos zabrał także inż. Sławomir Kruk OCDS, prezes diakonii, 
informując o bieżących inicjatywach dotyczących promowania 
sławy świętości Kunegundy Siwiec, zwłaszcza o przygotowy-
wanych o niej materiałach w językach obcych, by można je było 
rozprowadzać w zagranicznych środowiskach karmelitańskich.

Uczestnicy modlitewno-refleksyjnego spotkania nawiedzili 
dom rodzinny Kunegundy, którym opiekuje się rodzona 
siostra ks. Bartkowskiego – Franciszka oraz grób Słu-
żebnicy Bożej na stryszawskim cmentarzu parafialnym. 

(Diakonia Sł. B. Kunegundy Siwiec – Wadowice)
Kunegunda Siwiec urodziła się 28 maja 1876 r. W 

wieku dwudziestu lat złożyła za zgodą spowiednika 
prywatny ślub czystości i w 1923 r. wstąpiła do Trzeciego 
(dziś Świeckiego) Zakonu Karmelitów Bosych. Została 
obdarowana łaską słyszenia w swoim wnętrzu słów Je-
zusa i niektórych Świętych i możliwości rozmawiania 
z Nimi; słów, które przekazywała swojemu spowied-
nikowi, ks. Bronisławowi Bartkowskiemu (zm. 1986), 
wiernie je notującemu. Podczas trwania działań wojen-
nych w 1942 r. uczyniła ofiarę ze swego życia w intencji 
zachowania Siwcówki przed grożącą wiosce pacyfikacją 
i wywózką do Oświęcimia i została wysłuchana. Przez 
kilka lat była obłożnie chorą. Zmarła w opinii świętości 
27 czerwca 1955 r. Od 2007 r. trwa jej proces beatyfika-
cyjny, który obecnie znajduje się na etapie rzymskim w 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
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Często słyszę, jak niektórzy mówią, że nie opłaca się napra-
wiać, cerować odzieży, czy też obuwia. Jest ono niejednokrotnie 
bardzo liche, ale też i tanie. Kupujemy je na kilogramy. Nie warto 
naprawiać sprzętu AGD, gdyż niejednokrotnie cena naprawy 
przerasta cenę zakupu nowego sprzętu. Nie warto remontować 
starych aut, czy też starych domów, bo koszty pracy napraw-
czej są zbyt wielkie. Wciąż słyszę – nie warto! Przypominam 
sobie, że w czasach mego dzieciństwa w domach cerowano, 
zszywano, łatano odzież i obuwie. Były one drogie. Nie stać 
było na zakup nowego więc stare naprawiano, remontowano 
i bardzo szanowano.

W naszych czasach mało już jest punktów naprawczych. Nie 
ma kto naprawiać. To praca deficytowa. Pamiętam również, jak 
rodzice uczyli dzieci wielkiej dbałości o ubranie, o obuwie. Trze-
ba je było pielęgnować. Nie stać było na częste zmiany. Teraz jest 
inaczej. To jest często towar małowartościowy. Sprowadzany z 
Chin, czy z innych krajów. 

Zagraża nam, iż nie nauczyliśmy się dbać o wartości ma-
terialne, ale także duchowe i moralne. Za mało troszczymy się 
o rozwój miłości małżeńskiej, rodzinnej. O wierność Bogu i 
ludziom. Na naszych oczach te wartości się zdewaluowały – jak 

rzeczy codziennego użytku. Trzeba koniecznie podejmować pró-
by by o te wartości duchowe i moralne bardzo zabiegać. Należy 
się o nie troszczyć. One łatwo ulegają zniszczeniu. Nie są trwale. 
Trzeba wkładać wysiłek w utrzymanie i rozwój miłości do Boga i 
człowieka. Wierności człowiekowi i Bogu trzeba się wciąż uczyć. 
Mało szanujemy nie tylko o rzeczy, ale i ludzi. Z bólem nieraz sły-
szę, że kiedy w małżeństwie się nie układa, to najprostszą drogą 
jest rozwód. Nie ma co naprawiać, ani remontować. Wymienić 
na nowe. Rozwiodą się – będzie nowy, nowa. Takie myślenie jest 
zabójcze. 

Tak jak mało jest punktów naprawczych zepsutego sprzętu, 
czy też obuwia lub odzieży, tak również mało jest chęci pomocy 
tym, którzy przeżywają kryzys. W takiej sytuacji często rodzina 
i koledzy – odsuwają się. Myślą i mówią – to ich sprawa. Bardzo 
proszę, aby w takich trudnych zawirowaniach życiowych mieć 
odwagę pomagać. Scalać ich. Dodawać im odwagi do pokona-
nia kryzysu. Razem z nimi dużo się modlić. O chorych się dba, 
wiezie się ich do szpitali, sprowadza lekarza. Czyż w chorobie 
małżeńskiej, jaką jest chęć rozbicia nie trzeba szukać dobrych, 
duchowych lekarzy? Trzeba wierzyć, że te stany też są do ulecze-
nia. Warto naprawiać i remontować.

ks. Infułat

Wciąż naprawiać i remontować
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Z wielką uwagą przeczytałem w Carolusie z 15 marca 2015 
roku wnikliwą laudację ks. bp Tadeusza Rakoczego z okazji 
otrzymania przez ks. kard. Stanisława Dziwisza medalu – Bene 
Merenti – nadanego przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Teo-
logicznego w Krakowie. Ks. bp Rakoczy wykazał się niezwykłą 
znajomością różnych obszarów życia ks. Kardynała – Laureata 
nagrody. 

Dla mnie ks. Kardynał jest żywą ikoną św. Ojca Jana Pawła 
II. Charakteryzuje się cechami dobrego, odpowiedzialnego ojca. 
Zatroskany jest o rozwój dzieci w każdym ich okresie. Daleki jest 
od postawy satrapy, który narzuca dzieciom jedynie słuszną dro-
gę. Stara się ogarniać miłością każdego, także marnotrawnego 

Chwalebny krzyż
Przy głównym wejściu naszej bazyliki powieszony jest na 

ścianie krzyż. Zauważyłem, że wielu ludzi wchodzących i wy-
chodzących całuje go, lub przytula swoją głowę do niego. Tak 
taż uczynił nasz wielki były parafianin, św. Jan Paweł II, gdy 
pielgrzymował do naszego miasta 16 czerwca 1999 roku. Byłem 
świadkiem, jak w przeddzień wielkiego Roku Jubileuszowego 
2000, podczas wadowickiej pielgrzymki, Ojciec Święty podszedł 
do wiszącego krzyża i ucałował znak zbawienia. Jestem prze-
konany, że tym znakiem uczczenia, znakiem miłości jakim jest 
pocałunek zapragnął Ojciec Święty wyrazić hołd dla Chrystusa 
ukrzyżowanego, który wciąż jest dla jednych zgorszeniem, a dla 
innych głupstwem. Dla Świętego Papieża Krzyż Chrystusowy był 

mocą i mądrością Bożą. Z pewnością zwyczaju całowania krzyża, 
gdy wchodził do kościoła, nauczył się jako mały chłopiec w swych 
rodzinnych Wadowicach. 

Dobrze, że ten piękny obyczaj wielu naszych parafian wciąż 
podtrzymuje. Chcą przez ten czytelny znak przekazać Chrystu-
sowi ukrzyżowanemu swoje różnorakie krzyże. Może niejedno-
krotnie pęka od nich głowa. Mają również świadomość, że krzyż 
Chrystusa jest znakiem błogosławieństwa. Przez pocałunek 
– choć wargi nie mówią, to jednak myśli proszą, aby Chrystus ob-
jął moje codzienne problemy i wspierał je swoją mocą. Krzyż jest 
znakiem cierpienia, ale i źródłem zbawiennego błogosławieństwa 
„Kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie, w boleści sercu zadanej.”

ks. Infułat

Ważne dopowiedzenia – cierpliwie czekając na jego powrót. Dobry Ojciec, który wciąż 
poznaje przedziwne historie swych dzieci. Najczęściej fascynując 
się ich pięknem, a czasami z bólem konstatuje ich małości. Za-
wsze jest do ich dyspozycji. Daje im możliwość wykazania swych 
talentów. 

Nasz Kardynał Stanisław Dziwisz jest wspaniałym Ojcem 
tak dla naszej krakowskiej archidiecezji, jak również dla narodu 
polskiego. 

Jestem przekonany, że po latach jako niezrównany ojciec 
będzie miał prawo spocząć w Królewskiej, Wawelskiej katedrze. 
pośród wielkich duchów naszego narodu. Wśród królów, poetów, 
wodzów i pasterzy naszej diecezji. Pośród tych, którzy za życia 
dźwigali wzwyż utrudzonych Polaków.

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

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

Na początku stycznia wolontariusze z 
naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Marek 
rozpoczęli akcję charytatywną pt. „Ołówek 
dla Afryki”. Głównym organizatorem akcji 
była Fundacja Pomocy Humanitarnej „Re-
demptoris Missio” mająca swoją siedzibę w 
Poznaniu.

Przygotowaliśmy zbiórkę artykułów 
szkolnych dla biednych dzieci w Afryce, aby 
tak jak my miały szansę na naukę i własny 
rozwój, a w przyszłości na lepsze życie.

Na początku działań Dawid Szew-
czyk zaprojektował plakaty, które 
rozwiesiliśmy na terenie szkoły oraz 
ogłosiliśmy informację o akcji we 
wszystkich klasach.

Do naszej akcji postanowiliśmy 
włączyć nie tylko uczniów naszej 
szkoły, ale również okoliczne sklepy. 
Nasz kolega Arek Latko zredagował 
pismo z prośbą o sponsoring rzeczo-
wy, które wręczyliśmy właścicielom 
pięciu sklepów papierniczych razem 
z plakatami. Na nasze pismo odpo-
wiedziały dwa sklepy: „Tajemniczy 
Ogród” z Bachowic i hurtownia 
artykułów papierniczych „Aksa” z 
Wadowic.

Akcja „Ołówek dla Afryki” 
zakończona

Zbiórkę na terenie 
szkoły przeprowadzili: 
Natalia Zyguła i Kamil 
Przystał. Trwała ona kil-
ka dni, w czasie których 
uczniowie przynosili i 
ofi arowywali kredki, 
ołówki, długopisy, itp.

Przybory zostały za-
pakowane przez naszych 
wolontariuszy: Paulinę 
Sieprawską, Karolinę 
Orkisz, Natalię Zyguła 

i Kamila Przystała, a następnie 
wysłane za pośrednictwem fi rmy 
kurierskiej do siedziby Fundacji.

Za udział w akcji otrzymali-
śmy od głównego Koordynatora 
Akcji p. J. Janiec-Palczewskiej 
pisemne podziękowania za zaan-
gażowanie społeczne.

Dziękujemy wszystkim ofi a-
rodawcom za wspaniały gest i 
pomoc najbardziej potrzebują-
cym!!!

www.zspbachowice.pl

Początek ferii był dla nas wyjątkowy. Wspólnie z zaprzyjaź-
nioną grupą ministrantów z Choczni i ks. Mateuszem udaliśmy 
się na kolejny mecz siatkówki do Bielska Białej. Siatkarze BBTS-u 
podejmowali aktualnego Mistrza Polski PGE Skrę Bełchatów. 
Mecz zakończył się porażką gospodarzy 1:3 (20:25, 17:25, 20:

25, 22:25), MVP spotkania został wybrany Facundo Conte. 
Widowisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, bilety na 
mecz trzeba było kupić z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 
Hala pod Dębowcem wypełniła się do ostatniego miejsca. Nic w 
tym dziwnego ponieważ mogliśmy na żywo zobaczyć reprezen-

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

tantów Polski takich jak: Mariusz Wlazły, Michał Winiarski, Andrzej Wrona czy 
Karol Kłos. Po zakończonym meczu udało nam się zdobyć kilka autografów i zrobić 
pamiątkowe zdjęcia z zawodnikami BBTS Bielsko Biała oraz z trenerem Piotrem 
Gruszką.

Opiekunowie: M. Adamczyk, J. Wojewodzic
www.barwalddolny.szkolnastrona.pl

W pierwszą środę lutego odbył się Szkolny konkurs o Janie 
Pawle II. Składał się on z trzech elementów w czterech katego-
riach wiekowych.

W konkursie brali udział wszyscy uczniowie w następujących 
kategoriach: klasy 0 -1, klasy 2-3, klasy 4-6 i uczniowie gimna-
zjum. Każda klasa przygotowywała pracę plastyczną na dużym 

brystolu. „Jan Paweł II i dzieci” to temat pracy młodszych dzieci. 
Klasy 4-6 i gimnazjum rysowały, malowały, wyklejały pracę na 
temat - Jan Paweł II - spotkania młodzieży. Następny element 
konkursu to przygotowanie i zaprezentowanie piosenki religij-
nej. Szczególnie pięknie zaprezentowali się podczas tej kategorii 
uczniowie klasy 4, którzy zdobyli 1 miejsce w całym konkursie w 

Szkolny konkurs o Janie Pawle II
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swoim przedziale wiekowym, prezentując się w specjalnie na tą 
okazję szytych,  żółtych pelerynkach. Uczniowie klasy 3 szkoły 
podstawowej także natrudzili się wykonując kotyliony z wize-
runkiem Ojca Świętego.

Najtrudniejszym zadaniem, jak zawsze w takich konkur-
sach, jest część sprawdzająca wiedzę o życiu i nauce Jana Pawła 
II. Wszyscy byli świetnie przygotowani, a najmłodsi uczestnicy 
odpowiadając bezbłędnie na pytania (szczególnie dotyczących 
dat) wzbudzali szczery podziw  u  członków jury oraz swoich 
starszych kolegów. 

Uczniowie gimnazjum dodatkowo przedstawiali, wylosowa-
ne wcześniej, scenki z życia papieża. 

Zwycięzcy: kl 0, kl 3, kl 4 i kl 2 gimnazjum oraz pokonani 
otrzymali dyplomy i słodkie upominki.

www.zsbarwaldg.iap.pl

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

Zatroskany o losy Ojczyzny apelował do rzą-
dzących, głosił kazania, które mimo upływu kilku 
wieków dalej są aktualne i warte rozważania. W 
niedzielny wieczór 22 lutego 2015 r. przypomniany 
został kaznodzieja wszech czasów Piotr Skarga. Go-
ście zgromadzeni w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy 
zobaczyli fi lm pt. „Skarga” i uczestniczyli w spotka-
niu z reżyserem Jarosławem Mańką. 

Film miał premierę w 2012 r. w kinie Kijów w 
Krakowie. Od tamtej pory jest wyświetlany w wielu 
miejscach w Polsce. Reżyser opowiadał o kulisach 
powstawania dzieła i o różnych wątkach z biografi i 
Jezuity ks. Piotra Skargi. 

Po projekcji fi lmu refl eksjami podzielili się też 
obecni na spotkaniu przedstawiciele władzy samorzą-
dowej: Bartosz Kaliński starosta Powiatu Wadowic-
kiego i Bogusław Antos wójt Gminy Brzeźnica. Wśród 
publiczności byli radni Rady Powiatu Wadowickiego: 
Franciszek Żmuda, Eugeniusz Kurdas, radni Rady 
Gminy Brzeźnica: Jadwiga Kozioł - Przewodnicząca 
Rady, Barbara Ewiak, Mateusz Wełna-Kozioł, Adam 
Kutermak, Kazimierz Pacułt, Krzysztof Wyroba, dy-
rektorzy szkół: Agnieszka Błach, Elżbieta Kosek. 

Ks. Bogusław Szewczyk proboszcz parafi i w Łą-
czanach przybliżył szczegóły na temat rozpoczętego 
w grudniu 2014 r. procesu beatyfi kacyjnego Piotra 
Skargi. Tak się złożyło, że postulatorem jest rodak z 
Łączan ks. dr Andrzej Scąber. 

Obok biografi i Piotra Skargi przywołany został 
w Spichlerzu Książki życiorys ks. dr. Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego z Tłuczani. Ksiądz ten był fundato-
rem restaurowanego aktualnie kościółka na Nowsiu 
w Tłuczani. Ks. Zdziewojski zapisał się w dziejach 
Polski jako: wybitny kaznodzieja, fi lozof, budowniczy 
kościołów, fi lantrop. Życie jego to temat na ciekawy 
fi lm historyczny. Reżyser bardzo zaciekawił się spo-
łeczną inicjatywą ratowania kościółka w Tłuczni i lo-
sami proboszcza z XVII w. W formie podziękowania 
obecni na spotkaniu przedstawiciele Tłuczani oraz 
czuwająca nad pracami architekt Beata Lenda poda-
rowali reżyserowi pamiątkowy medalion.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i gościom, 
którzy uczestniczyli w spotkaniu. 

www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

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

O wyborach człowieka – wolnych i rozumnych 
– traktuje poniższy fragment nauki rekolekcyjnej, 
przenoszący nasze myśli do Księgi Rodzaju opisującej 
upadek pierwszych ludzi, którzy przez nieposłuszeń-
stwo Bogu utracili raj. Rekolekcjonista głęboko ana-
lizuje przyczyny zła, konsekwencje grzechu i wielką 
miłość Boga do ludzi, wyrażającą się w trosce o ratu-
nek dla nich. 

Tak Bóg umiłował świat... Możemy powiedzieć, że tak jest 
istotnie: umiłował świat we wszystkich sprawach widzialnych 
i dla nas niewidzialnych; stworzył go wedle Swego projektu, 
aby wszystkie stworzenia chwaliły Boga, a zarazem wypełniały 
pięknem, porządkiem i działaniem cały wszechświat, cały ko-
smos. Ale te stworzenia, jakkolwiek swoim porządkiem chwaliły 
i chwalą Boga nadal, są jedynie posłuszne od stworzenia aż po 
koniec czasów swemu Stwórcy i żadne z tych stworzeń nigdy nie 
było, nie jest i nie będzie w stanie powiedzieć Bogu: „Wierzę, ko-
cham, ufam. Bądź ze mną!”. 

Do tego potrzeba było nowego stworzenia. Stworzenia osobo-
wego, które jest w stanie to Bogu wyznać i odebrać od Niego mi-
łość oraz na nią odpowiedzieć. Stworzył Bóg człowieka na swój 
obraz i podobieństwo i powiedział o nim: bardzo dobrze. Teraz 
Bóg mógł porozmawiać z człowiekiem...

Wyobraźmy sobie tę rozmowę. Bóg rozmawia z człowiekiem. 
Przechadza się po tym miejscu, które człowiek zamieszkuje. 
Przechadza się po krainie szczęścia. Ale stworzył także Bóg tych, 
którym dał zadanie nieskończonego uwielbienia: aniołów, duchy 
czyste. Tak Bóg umiłował świat...

Dlaczego zatem Bóg dopu-
ścił, zgodził się na to, by zaistniał 
grzech, skoro panowało pierwotnie 
szczęście bez miary? Szczęście dla 
nas dziś wręcz niewyobrażalne. Bóg 
stał się zakładnikiem swej miłości. 
Niektórzy uważają, że Bóg posunął 
się za daleko, dając człowiekowi 
wolność. Twierdzą, ze Bóg się jakby 
nie spodziewał, że człowiek ową 
wolność przekształci w samowolę. 
Ale Bóg wszystko przewidział. 
Wolność, którą się wypełnia w mil-
czeniu, w ciszy, w pokoju, w jakiejś 
łasce, w miłości, nigdy nie prowadzi 
do samowoli. Bóg nie musiał oba-
wiać się samowoli człowieka. Ro-
zum i wolność były wystarczające, 

aby zachować w człowieku pierwszą miłość stwórczą, w której 
Bóg się przegląda. Nazywa ją „obrazem swoim”. 

Zło, najmilsi, nie wyszło z ziemi. I to jest zadziwiające. Zło 
wyszło z nieba, spowodowane przez wolne i rozumne duchy czy-
ste. Popatrzmy, jak daleko to zaszło... Jeżeli przestaje się wielbić 
Boga, następuje początek kryzysu stworzenia. Przecież to naj-
pierw aniołowie (a właściwie część ich) zaczęli pytać: „Dlaczego 
mamy wielbić Boga? Ciągle wychwalać Jego potęgę i majestat, 
kiedy Bóg większość swej uwagi poświęca człowiekowi, a nie 
nam? A ludzie nawet Go nie widzą. My Go widzimy i chwalimy”. 
Zbuntował się anioł przeciwko Bogu... I Bóg strącił go z nieba, 
wyrzucił, bo nie może zły zamieszkiwać tam, gdzie jest dobro, 
gdzie jest samo dobro... 

Dopuścił Bóg na człowieka – dopuścił, ale nie zgodził się – by 
to wyrzucone zło otarło się o człowieka. Bóg przykazał człowie-
kowi: „Korzystaj ze wszystkiego, ale z tego jednego nie, by cię 
to korzystanie nie dosięgło. Korzystaj ze wszystkiego poza tym 
jednym, bo w tym kryje się niebezpieczeństwo. Przez to utracisz 
wszystko, co masz... To jedno jest przeciwko tobie”. – „Zerwijcie 
ten owoc, a będziecie bogami...” – kusił zły. Istotnie ludzie stali 
się bogami. Bogami – nie Bogiem. Zagalopował się człowiek, a 
nie zrozumiał, o czym mówił szatan. Bogami – nie Bogiem.

I do dzisiaj tak jest – jesteśmy bogami stwarzającymi czy wy-
twarzającymi mnóstwa zła, a tak mało dobra. To dobro pojawia 
się tylko w określonych okolicznościach, rzadko i bywa, że nawet 
z jakiegoś przymusu, bo na przykład tak wypada. Zauważmy, że 
czynienie dobra wcale nas tak nie cieszy. Niektórzy mówią, że 
to jest naturalne. A my chcemy, żeby było ludzkie, godne osoby 
ludzkiej. 

 

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

W naszej Archidiecezji rośnie grono Pomocników w rozda-
waniu Komunii Św. zwanych również Nadzwyczajnymi Szafa-
rzami Komunii Św. W tym roku w grudniu minie 10 lat od dnia, 
w którym Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz stosownym dekretem 
(DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO 
ustanawiający w Archidiecezji Krakowskiej posługę świeckich 
pomocników w udzielaniu Komunii świętej z dnia 12.12.2005 r) 
ustanowił tę posługę. 

Zasadniczo Nadzwyczajni Szafarze zanoszą Komunię Św. do 
chorych ale mogą również służyć pomocą w świątyni. Warun-
kiem przedłużenia misji rozdawania Pana Jezusa w Komunii 
Św. jest uczestnictwo w dorocznych rekolekcjach oraz w prze-
żywanych w Adwencie i Wielkim Poście, Rejonowych Dniach 
Skupienia. 

Dzień Skupienia dla Rejonów Suskiego i Wadowickiego, tym 
razem odbył się w Choczni w Parafi i pw. Św. Jana Chrzciciela, 
w piątek 6 marca. Spotkanie w części modlitewnej obejmowało 
: Eucharystię i Drogę Krzyżową przygotowaną i prowadzoną 
przez Nadzwyczajnych szafarzy, która w swej treści dotykała 
choroby i cierpienia i odprawiana była w intencji chorych, star-
szych i samotnych. Po Drodze Krzyżowej uczestnicy wysłuchali 
konferencji z cyklu: Duchowość Nadzwyczajnego Szafarza, tym 
razem wygłoszonej przez Ks. Mateusza Wójcika, wikariusza 

choczeńskiej parafi i i dotyczącej dwóch tematów Milczenia ( w 
modlitwie, Eucharystii, itp.) oraz Adoracji. 

Po konferencji spotkaliśmy się na plebanii ugoszczeni przez 
Ks. Proboszcza Zbigniewa Bizonia i Nadzwyczajnych Szafarzy z 
Choczni oraz ich żon. W tej części, przy doskonałych ciastach i 
barszczu z postnym pasztecikami, przedstawione zostały rów-
nież najbliższe wydarzenia, w których oczekiwane jest uczest-
nictwo Nadzwyczajnych Szafarzy. Najbliższym (28.03.2015 r) 
jest błogosławieństwo nowych członków tej już znaczącej, bo 
liczącej ponad 400 członków, wspólnoty. Po błogosławieństwie 
pochodzących z Wysokiej, dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy , 
Rejonu Suski i Wadowicki (które z uwagi na niską liczebność są 
połączone), liczyć będą łącznie 28 osób. 

Wielu chorych oczekuje możliwości przyjmowania Pana 
Jezusa w Komunii Św. nie tylko wówczas, gdy są w szpitalu, ale 
również w domu, szczególnie w niedzielę, gdy siły i zdrowie, nie 
pozwalają na pójście do Kościoła. Wspólnota jest bardzo otwarta 
na nowych chętnych a podjęcie tej posługi, jak potwierdza wielu 
Nadzwyczajnych Szafarzy, wniosło wiele dobra w ich osobiste 
relacje z Bogiem i bliźnimi.

Strona internetowa: www.nszafarze.org 
Tadeusz Woźniak

Choczeński Dzień Skupienia Pomocni-
ków w rozdawaniu Komunii Św.
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Nadeszła wiosna

Nadeszła wiosna, w pełni radosna 
Słońcem promieni, w bujnej zieleni. 
Wszędzie wieszcząco, zachęcająco, 
Z domu, poddasza ludzi zaprasza.

Tak zaproszeni, pracą zmęczeni. 
Rankiem majowym, po tygodniowym 
Zmożonym trudzie - idą już ludzie. 
W wolną niedzielę, ochoczo, śmiele. 
Na spacer spieszą, wiosną się cieszą 
Śliczną, nadobną, w kwiaty ozdobną.

I co ciekawsze - wiosna jak zawsze 
Tam na spacerze, w największej mierze 
Z bliska, z daleka - ludzi urzeka.

I dla mnie wiosna nie jest żałosna, 
Ptaków kwileniem i pszczół brzęczeniem 
W słonecznym blasku, wśród wonnych kwiatów.

A w majestacie - tęcza w poświacie, 
Przez różne zorze, w cudownym kolorze
Uroczo wielce, na moje serce 
Czaru użycza - wiosna dziewicza.

1985 r. 
Józef Wróbel

Całe życie doczesne jest nastawione na posiadanie. Szczęście 
łączy się ściśle z posiadaniem. Im więcej skarbów posiadam, tym 
bardziej jestem szczęśliwy. Nie chodzi tu o pieniądze czy mają-
tek. Chodzi o to, by mieć dobrych rodziców, mieć dobrą żonę, 
mieć dobre dzieci, mieć zdrowie, mieć przyjaciół. To są moi ro-
dzice, moja żona, moje dzieci, moje zdrowie. Moje...

Tymczasem świat, który objawia Jezus, oparty jest na in-
nej zasadzie. Żyję, by innych uszczęśliwiać. Jestem dla kogoś. 
Uszczęśliwię zaś w zależności od bogactwa swego serca. Im 
więcej miłości jest w moim sercu, tym bardziej potrafię żyć dla 
innych.

Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu 
się z tego, by mieć, na to, by kochać, by być dla innych. To zaś 
jest nierozerwalnie połączone z cierpieniem. Kiedy tracę moje-
go ojca, me serce krwawi, kiedy umiera moje dziecko, cierpię, 
bo umiera część mego serca. Utrata tego, co moje, jest zawsze 
połączona z cierpieniem, a im większa to dla mnie wartość, tym 
większe cierpienie. 

Oczami doczesności dostrzegamy w tym procesie jedynie 
stratę. Buntuje się serce, często bezsilne, widząc bezsens tej stra-
ty. Czuje się ograbione ze szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć 
oczami wiary, dostrzeże w tym procesie nie stratę, lecz wymianę. 
To właśnie ma na uwadze Jezus, gdy mówi: „Jeżeli ziarno pszeni-
cy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli 
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie na tym 
świecie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne”. Pszeniczne ziarno jest tylko obra-
zem potrzeby obumierania, by zyskać formę życia doskonalszą. 
Komentarz zaś Jezusa do tego obrazu kładzie nacisk na „swoje” 

życie. Chrystusowi chodzi o to, że człowiek, który podchodzi do 
życia doczesnego jako do posiadania, traci to życie. Nie straci, 
ale już traci. Kto zaś nienawidzi posiadania życia, czyli składa je 
w ofierze, traktuje jako narzędzie do ubogacenia innych, ten je 
zachowa na życie wieczne. Jezus nie mówi, że otrzyma je w wiecz-
ności, ale to życie, które zamienił tu na ziemi w akt miłości, staje 
się życiem wiecznym.

Zbliżając się do Chrystusowego krzyża, trzeba odkryć ten 
najmądrzejszy sposób zamiany życia doczesnego w wieczne. To 
zgoda na rezygnację z przywłaszczania sobie życia, uznawania 
go za swoje a przeznaczenie go dla innych. Takie podejście budzi 
lęk. Sam Jezus się do tego przyznaje: „Teraz dusza moja doznała 
lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. 
Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę”.

I w naszym życiu zbliża się godzina ofiary, cierpienie syna, 
męża, kalectwo dziecka, alkoholizm ojca. Godzina obumierania 
tego, co najbardziej nasze. Trzeba wówczas spojrzeć na obumie-
rające ziarno pszenicy i oczami wiary zobaczyć kłos, liczący dzie-
siątki wspaniałych nowych ziaren.

Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą cierpienia 
i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy, lecz wchodząc w nią 
zapewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam 
to uczynił przez mękę i zmartwychwstanie. Obecnie zachęca nas, 
byśmy odważnie, pokonując lęk, podjęli godzinę naszego bole-
snego doświadczenia. A jeśli ona jeszcze dla nas nie nadeszła, 
miejmy odwagę stanąć blisko człowieka, który ją przeżywa. Taka 
obecność w chwili doświadczenia umacnia i ułatwia trudną za-
mianę tego, co doczesne, na to, co wieczne.

Ks. Edward Staniek

Godzina cierpienia
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Frydrychowice - Parafi a Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafi afrydrychowice@gmail.com 
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele 
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef 
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961)

Była przewodnim tematem rozważań pasyjnych, 
osnutych na pięknych tekstach Gorzkich Żali. Wygło-
sił je rekolekcjonista – o. Józef Mizera, który także 
dokonał wnikliwej analizy naszych grzesznych postaw, 
raniących Zbawiciela, zadających Mu ból. Słowa te 
kierują nas na drogę poprawy życia, której Jezus od 
nas oczekuje. 

Teraz, kochani, módlcie się za mną, bym mógł , wzmocniony 
darami Ducha Świętego, oddać cały ocean cierpienia Zbawiciela 
i by to cierpienie było źródłem naszego uświęcenia i umocnienia 
do miłości: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, 
zmiłuj się nad nami. 

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 
winy. A w Jego ranach jest nasze zdrowie...

Drodzy uczestnicy męki Chrystusa! 
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, jak ktoś przed kim 

twarz się zakrywa, stoi przed nami Chrystus tak nieludzko 
oszpecony. Popatrz na skrwawionego Chrystusa i pomyśl o tym, 
że gdyby Chrystus nie oddał swoich pleców pod bicze, nasze cia-
ło przemieniłoby się w rzekę krwi. Popatrz na krzyż Chrystusa i 
zadrżyj. Gdyby Chrystus nie wstąpił na drzewo hańby, podobną 
krwawą egzekucję szatan przeprowadziłby na każdym z nas... 
Czy patrząc na to widowisko krwi i miłosierdzia możesz nadal 
tak „lekką ręką” grzeszyć i obrażać Pana Boga? Czy możesz za-
mykać serce swoje przed tak kochającym cię Bogiem? Zastanów 
się, czy masz prawo w świetle Jego męki odmówić Mu udziału w 
coniedzielnej Mszy świętej? Pomyśl razem ze mną, dlaczego na 
Chrystusa spadła tak okrutna chłosta i dlaczego został zabity? 

Jezu, za trzydzieści srebrników od niewdzięcznego ucznia 
zaprzedany, powiedz mi, Chryste, Zbawicielu mój, dlaczego po-
zwoliłeś się sprzedać człowiekowi? Jakie 
występki wykupiłeś u Ojca Niebieskiego 
sprzedażą samego siebie? Czy chciałeś wy-
nagrodzić Ojcu za poprzecinane na części 
zamrożone dzieci wyrywane z łona matek, 
które sprzedaje się za cenę 50-150 dola-
rów? Czy chciałeś przeprosić Ojca za han-
del kobietami i ich ciałem? Czy pragnąłeś 
przeprosić Ojca za niesprawiedliwość 
społeczną, która doprowadza biednego 
do takiej rozpaczy, że sprzedaje bogate-
mu swoje oko, nerkę, wątrobę, aby ocalić 
rodzinę od głodu? W stolicy Argentyny 
znaleziono cmentarzysko dzieci i mło-
dzieży, którym w szpitalu zamiast udzielić 
pomocy wyjęto oko, serce i inne narządy 
dla żądzy zdobycia pieniędzy...Trzydzieści 

srebrników... To cena za 
naszą żądzę bogacenia 
się, zdobywania pienię-
dzy. Dążymy do tego 
nawet po trupach. Do 
jakże straszliwych czy-
nów popycha człowieka 
żądza pieniądza! 

W 1989 roku ka-
nadyjski rzeźbiarz na 
wystawie w Londynie 
zaprezentował monu-
mentalna rzeźbę przed-
stawiającą ludzką głowę. 

Do uszu tej głowy przymocował – niczym kolczyki – ciałka nie-
narodzonych dzieci – zamrożone i wysuszone czteromiesięczne 
płody... Dziś handluje się komórkami rozrodczymi, embrionami, 
łonem matki, za „wypożyczenie” którego na 9 miesięcy płaci się 
od 10 tysięcy dolarów... wiemy już jak straszne czynu wykupiłeś 
ceną trzydziestu srebrników...

O najdroższy Zbawicielu, odpuść nam, bo zaiste nie wiemy, co 
czynimy... Daj nam opamiętanie! Pozwól zrozumieć, jakie grożą 
człowiekowi tragedie, gdy wyrzuci Cię ze świata i ze swego serca. 
Jezu, całowaniem zdradliwym od niegodnego Judasza wydany, 
już wtedy nadużyto pocałunku. Dziś też ludzie całują się zdradli-
wie, mówiąc, że się kochają. Tymczasem się wzajemnie wykorzy-
stują: pornografi ą rozpalają żądze cielesne i namiętności, które 
obojga zmieniają w prostytutki rodzaju męskiego i żeńskiego... 
Profanacja miłości prowadzi do zabójstw na tle seksualnym, 
zdrad małżeńskich, samobójstw, rozwodów, do powiększania 
sierot na tej ziemi, podczas gdy jeszcze oboje rodzice żyją... 

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

Znajduje się w Hrubieszowie i gromadzi licznych 
wiernych u stóp Maryi czczonej tutaj w cudownym 
wizerunku. O tym pięknym miejscu opowiada i za-
prasza do odwiedzenia go – o. Wiktoryn Krysa, nasz 
rekolekcjonista, z którym przeprowadziliśmy wywiad. 
Fragment rozmowy na wspominany temat – poniżej. 

- Czy pobożność ludzi na tamtych terenach, różni 
się od tej naszej, południowej? 

- My funkcjonujemy w sanktuarium, a sanktuarium ma 
troszeczkę szersze oddziaływanie lokalne niż kościół parafi al-
ny. Można powiedzieć, że w dni powszednie wszystkie ławki w 
kościele są zajęte przez wiernych. Trzeba liczyć, że na Mszach 
wieczornych jest obecnych po 80 osób. Ale dlaczego? We wtorek 
wieczorem mamy nabożeństwo do św. Antoniego z odczytaniem 
próśb i podziękowań. To już jest dobry powód do uczestnictwa 
dla wszystkich czcicieli św. Antoniego. W środy z kolei są od-
prawiane nabożeństwa do Matki Bożej, nowenny na wzór kal-
waryjskich. Na nowennę przybywa wielu wiernych. Tu również 
odczytujemy prośby i podziękowania. W czwartki odprawiamy 
nabożeństwa do św. Jana Pawła II. Posiadamy relikwie jego krwi 
– są wystawiane w czasie nabożeństwa. Wierni mają także okazję 
do składania próśb i podziękowań. W każdy czwartek po nabo-
żeństwie celebrujemy ponadto uroczyste, śpiewane nieszpory. 
A to ze względu na to, że w roku życia konsekrowanego nasz 
Kościół jest tym kościołem, w którym można uzyskać odpust 
poprzez uczestnictwo w liturgii sprawowanej przez zakonni-
ków. Otrzymaliśmy specjalny 
dekret od księdza biskupa, po 
czym umożliwiliśmy wiernym 
uczestnictwo w tej naszej liturgii 
zakonnej. Są to nieszpory z tek-
stami brewiarzowymi (dlatego 
udostępniamy je wiernym wcze-
śniej), nie te tradycyjne ludowe. 
Gramy, śpiewamy i ludzie się 
bardzo pięknie w to włączają, 
zyskując zarazem przez to odpu-
sty. Nieszpory kończą się adora-
cją Najświętszego Sakramentu 
(mniej więcej godzinną). 

- Od jak dawna Wasza 
wspólnota jest obecna w 
Hrubieszowie?

- Od 2001 roku. W tym roku 
powstała też nasza parafi a. Pra-
cuje tu trzech ojców. Według 
danych statystycznych parafi a 

Sanktuarium MB Sokalskiej 
liczy ponad 1500 osób; to nieduża wspólnota mieszcząca się na 
terenach śródmieścia. Zostaliśmy wydzieleni z dawnej Parafi i 
św. Mikołaja. Kościół, w którym przebywamy, to dawny kościół 
rektoralny Parafi i św. Mikołaja, z którą zresztą ściśle współpra-
cujemy.

Samo sanktuarium powstało w 2001 roku z inicjatywy ówcze-
snego księdza biskupa diecezjalnego, ordynariusza Jan Śrutwy i 
naszego ówczesnego prowincjała – ojca Romualda Kośli. Cudow-
ny obraz Matki Bożej został w peregrynacji przewieziony z Kra-
kowa przez Tarnów do Zamościa, a stamtąd do Hrubieszowa. Tu 
odbyła się uroczysta intronizacja poprzedzona oczywiście misja-
mi świętymi, uroczystym przygotowaniem. Do bram miasta wy-
szły wówczas nasze lokalne władze, przedstawiciele wszystkich 
środowisk, zarówno świeckich, jak i kościelnych. Matka Boża 
została wprowadzona w uroczystej procesji do sanktuarium. 
Otrzymała także klucze miasta. Od tego czasu w samym Hrubie-
szowie trwa Jej kult. 

Ojcowie przyjechali rok wcześniej. Została wówczas erygo-
wana parafi a. Przez cały ten pierwszy rok trwały przygotowania 
do tego wydarzenia. Od 13 lat ten cudowny obraz funkcjonuje w 
naszym sanktuarium...

Żyjemy duchem Sokala. Sokal jest oddalony od Hrubieszowa 
w prostej linii o około 50 kilometrów. Warto też nadmienić, że 
w ostatnim czasie uruchomiono przejście graniczne w Dołhoby-
czowie i ten dojazd do samego Sokala stał się łatwiejszy, wygod-
niejszy i szybszy. 
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Jaroszowice - Parafi a św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Dariusz 
Chałubiński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

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

Mówi w poniższym fragmencie rozmowy o. Krzysz-
tof Wiernicki, należący do tegoż zgromadzenia. Konty-
nuuje myśl o procesie formacji pallotyńskiej, a także o 
charyzmacie zgromadzenia i zadaniach, jakie ono reali-
zuje, aktywizując świeckich do dzieł apostolskich. 

Przez następne trzy lata jest konsekracja czasowa – przedłu-
ża się ją w tym czasie na rok. Pod koniec formacji seminaryjnej, 
tuż przed przyjęciem święceń w stopniu diakonatu, składamy 
wieczne śluby, wieczne przyrzeczenia – przyrzeczenia na całe 
życie. I do ślubów, i do święceń diakonatu, i prezbiteratu wszyscy 
bracia po wiecznych ślubach – czyli księża i bracia – piszą opinie 

O założycielu Pallotynów 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne głosił w tej 
parafi i o. Bronisław Frączek, pracujący w Alwernii. W 
rozmowie z nami wspomina swój serdeczne związki z 
Kalwarią Zebrzydowską, gdzie kształcił się i formował 
duchowo. Poniżej przedstawia się i przybliża początki 
swego życia zakonnego.  

- Proszę się przedstawić...
- Ojciec Bronisław Frączek, aktualnie pracuję w Alwerni 

(miejscowość znajdująca się w powiecie chrzanowskim). Pocho-
dzę z okolic Limanowej. Urodziłem się w 1957 roku, mam 32 lat 
kapłaństwa. Moi rodzice, obydwoje, dzięki Bogu, jeszcze żyją. 
Obchodzą w tym roku 65 rok małżeństwa. Tata zawsze powtarza, 
że „żyją już na kredyt u Pana Boga”. Ale tata do kościoła chodzi 
codziennie. Mam jeszcze siostrę. Brat zmarł, gdy miał 16 lat na 
wówczas nieuleczalną jeszcze nerczycę.       

- Wcześniej pracował Ojciec także w Kalwarii Ze-
brzydowskiej...

- Tak, w Kalwarii pracowałem w sumie przez 7 lat; raz przez 
trzy lata, raz przez cztery. Tam też zaczynałem poważną eduka-
cję. Tam chodziłem do niższego seminarium (wstąpiłem w 1972 
roku, w wieku 14 lat).       

- Skąd taka akurat droga życiowa?
- Jakoś mnie ta Kalwaria zawsze pociągała. Może też trochę 

dlatego, że tato co roku jeździł tam na odpusty i ulotki przywo-
ził. 

- Jak wyglądała Ojca formacja? 
- Mieszkaliśmy jeszcze w starym klasztorze – na górze. Nie 

było jeszcze nowego gmachu seminaryjnego, który zaczął funk-

cjonować bodajże  w1993 roku. Wspominam ten czas bardzo do-
brze i mam zarazem wrażenie, że to była zupełnie inna formacja 
niż teraz. Wtedy się czuło tego ducha prawdziwej  wspólnoty...

- Jaki był program dnia? 
- Pobudka o 5 godzinie, potem po 6 rozmyślanie, brewiarz, 

jutrznia... Później śniadanie i każdy szedł do swoich zajęć. W 
wielu klasztorach jest tak przecież do tej pory. Ofi cjalną godziną 
ciszy nocnej była 22. Ale czasami pracowało się dłużej niż zwykle 
i kładło spać później. 

Najpierw skończyłem niższe seminarium i zdałem maturę, 
potem było wyższe seminarium, także w Kalwarii. W między-
czasie był jeszcze nowicjat w Leżajsku. W Kalwarii studiowałem 
teologię, w Krakowie przez 2 lata fi lozofi ę.

- Zapamiętał Ojciec szczególnie jakichś profesorów 
z tego okresu?

- Wszyscy byli wspaniali, naprawdę. Szczególnie wspominam 
Florentyna Piwosza, który teraz ma już ponad 80 lat. Chwalił go 
sam Papież (śmiech). Dla każdego znalazł zawsze czas i dobrą 
radę. 

- Czym Ojciec zajmował się w Kalwarii już jako 
kapłan? 

- Byłem ekonomem; zajmowałem się wyżywieniem i sprawa-
mi fi nansowymi. Podczas drugiego pobytu w Kalwarii, posłu-
giwałem normalnie, jak każdy ksiądz: spowiedź, sakramenty... 
Pamiętam, że w tym czasie była cała masa pielgrzymek i dzieci 
komunijnych, a  co za tym idzie codziennie do tych wiernych się 
głosiło Słowo Boże. Do tej pory niektórzy mieszkańcy Kalwarii 
mnie pamiętają i rozpoznają...

 Cdn.

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

o kandydacie do święceń. Nie ma głosowania jako takiego. Na 
temat dopuszczenia kandydata głosuje tylko rada seminarium 
na czele z rektorem, a później dopuszcza już ostatecznie rada 
prowincjalna, opierając się na opiniach przełożonych i wycho-
wawców oraz współbraci (bo każdy z nich ma obowiązek napisać 
o kandydacie). 

- Czy dużo jest powołań braterskich?
- Powołań braterskich jest dużo mniej niż powołań kleryc-

kich. Aczkolwiek teraz – jak w większość zgromadzeń, zakonów 
– przeżywamy kryzys powołaniowy, więc te liczby powołań, 
które odnotowywaliśmy jeszcze kilkanaście lat temu obecnie są 
dużo, dużo mniejsze. Jak na przykład w obu nowicjatach (naszej 
prowincji wschodniej i zachodniej) kiedyś bywało po 30-40 chło-
paków, to teraz jest 10% tego, może nieco więcej. W tej chwili w 
nowicjacie jest 6. Ale nie dajemy się... 

- Na czym polega charyzmat pallotyński?
- Założycielem naszego Stowarzyszenia 

jest święty Wincenty Pallotti, Włoch, rzy-
mianin, który urodził się w 1795 roku. Żył, 
mieszkał, pracował i posługiwał, zajmując 
się właściwie każdym zadaniem, które było 
możliwe do podjęcia, w diecezji rzymskiej. 
W jego osobistej, prywatnej duchowości miał 
trzy specyfi czne zawołania, którymi się kie-
rował. Łącząc je w jedno, można powiedzieć 
tak: Wszystko czynić dla zniszczenia grzechu, 
dla zbawienia dusz i dla nieskończonej chwały 
Bożej. To bardzo charakterystyczne dla na-
szego założyciela. Tym się w życiu kierował i 
jeśli tylko zauważył, że cokolwiek trzeba zro-
bić, poprawić, a jest w stanie to uczynić, to nie 
omijał tego szerokim łukiem, ale się od razu 
za to zabierał. Jako kapłan diecezji rzymskiej 
pracował więc i w szpitalach, iw więzieniach, 
i był ojcem duchownym w różnych zgroma-
dzeniach i seminariach, był wykładowcą w 
seminariach, zajmował się ubogimi. Można 

powiedzieć, że dziełem jego życia było stworzenie pod natchnie-
niem Bożym tzw. Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. To 
zjednoczenie miało skupiać ludzi wszystkich stanów: osoby 
świeckie, zakonne i duchownych, którzy mieli wszystko co mają, 
kim są, co robią, tak ukierunkować, żeby służyć Bogu, służyć 
Kościołowi, służyć człowiekowi. Była to w tamtych czasach w 
Kościele myśl dosyć pionierska. A to z tego względu, że były 
to czasy, kiedy świeccy w Kościele nie mieli za dużo do powie-
dzenia, a w zasadzie nic. I to dzieło na początku spotykało się 
z dużym oporem, z dużą niechęcią, właśnie z tego powodu, że 
Pallotti do tych wszystkich dzieł apostolskich angażował również 
świeckich. Uważał on, był o tym głęboko przekonany, że każdy 
jest apostołem Jezusa, co wynika już z samego faktu, że został 
ochrzczony, że jest chrześcijaninem, że jest katolikiem. Według 
Pallottiego już samo to zobowiązuje każdego do pracy apostol-
skiej, do służby dla Kościoła i w Kościele. 

To o nim mówił na rekolekcjach ks. prof. Roman 
Bogacz, przypominając historię przymierza z Noem, 
Abrahamem i narodem wybranym, opisaną w Sta-
rym Testamencie, a także Nowe Przymierze jakiego 
dokonał Jezus Chrystus przez Swą mękę, śmierć i 
Zmartwychwstanie. Na czym polega przymierze i co z 
niego wynika? O tym w poniższym fragmencie nauki 
rekolekcyjnej. 

Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej 
niż rodziców. Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... 
A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie 
książki, które przeczytałeś, są tylko nieudolnym komentarzem 

do tej jedynej Księgi. Taki testament zostawił Romanowi Brand-
staetterowi jego dziadek. Bo kiedy czytamy Biblię, to mówi do 
nas Bóg. Może czasem się modlimy i wydaje nam się, że rzucamy 
grochem o ścianę, że nie ma żadnej odpowiedzi od Boga... Wtedy 
szczególnie warto otworzyć Biblię, bo gdy czytam, słucha Biblii, 
Bóg mówi prosto do mego serca.

Co w tej Biblii możemy zobaczyć? Jak tylko otworzymy pierw-
sze strony, już uświadomimy sobie, jak Bóg kocha człowieka, że 
cały ten świat dla niego stworzył. Te wspaniałe gwiazdy, kwiaty 
i rośliny... Wszystko to dla człowieka! Niestety, piękno Bożego 
stworzenia zostało zniszczone przez grzech i ludzie doszli do ta-
kiego stanu, w którym wydawało się, że nie ma już żadnych szans 
na nawrócenie. Więc Bóg powołał Noego, a ten sto lat budował 

Przymierze 
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

Plan Boży objawiany jest stopniowo w Starym Testamencie, 
w sposób szczególny w słowach Proroka Izajasza, które przed 
chwilą słyszeliśmy. Mówi on: „Pan sam da wam znak: Oto Panna 
pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Em-
manuel — Bóg z nami. W tych słowach zapowiedziane jest jedy-
ne w swoim rodzaju wydarzenie, które spełnia się w Nazarecie w 

pełni czasu. To wydarzenie świętujemy dzisiaj z żywą radością i 
szczęśliwością.

W Nazarecie spotykamy Maryję, najbardziej autentyczną i 
prawdziwą córkę Abrahama. To właśnie Maryja, bardziej niż kto-
kolwiek inny, może nas nauczyć, co to znaczy żyć wiarą „naszego 
ojca”. Pod wieloma względami Maryja oczywiście jest wyraźnie 

Jan Paweł II

ABRAHAM I MARYJA 

arkę. Czy musiał tak długo? Nie, ale tak długo Bóg wzywał do 
nawrócenia i czekał. Niestety, nie doczekał się... Trzeba było ten 
świat oczyścić z tego, co złe, co grzeszne. Ale zaraz potem, po 
potopie, Bóg zawarł przymierze z Noem.

 A potem powołał Bóg Abrahama, by z niego uczynić naród 
wybrany. I na swej drodze, na swej wędrówce Abraham spotkał 
dwa miasta – Sodomę i Gomorę. I też te dwa miasta się nie na-
wróciły, mimo że posłał do niego wysłańców z wezwaniem do 
nawrócenia. I te dwa miasta w efekcie uległy zagładzie... I Bóg 
zawarł przymierze z Abrahamem. 

Po raz kolejny Bóg wyszedł naprzeciw człowiekowi, gdy w cu-
downy sposób wyprowadza naród wybrany z Egiptu. A na Synaju 
pośród grzmotów, chmur, błyskawic zawiera Bóg kolejne przy-
mierze. Już nie z jednym człowiekiem, ale z całym narodem. 

 Wreszcie, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna. 
Poprzez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie zawarł 
nowe przymierze. A kiedy Jezus wstępował do nieba, 
wtedy – jak mówi jedno z opowiadań – Archanioł Gabriel 
wyszedł naprzeciw Niego. Gdy spojrzeli w stronę ziemi, 
zobaczyli tam małe światełka. – Cóż to jest? – zapytał 
Archanioł Gabriel. – Wiesz, to Jerozolima... Posłałem 
tam mojego Ducha, aby zstąpił na apostołów, na uczniów, 
którzy z Maryją, moją Matką się tam modlą. Jakże bardzo 
pragnę, aby ten ogień wiary objął cały świat! Taki jest mój 
plan... – Jezu – mówi Gabriel – a jeśli ten plan się powie-
dzie, to co wtedy zrobisz? Jezus zatrzymał się przez chwi-
lę i odparł: - Nie mam już żadnego innego planu...

I oto, moi drodzy, wiele razy powtórzyliśmy dziś 
słowo „przymierze”. Cóż to takiego? Przymierze to jest 
kontrakt, to jest umowa między dwoma stronami. Ale 
nie jest to umowa partnerska; w przymierzu jedna stro-

na jest bardzo wysoko, a druga bardzo nisko. Przymierze może 
zawrzeć na przykład pan ze swoim niewolnikiem albo król, 
władca z jakimś małym narodem, który pragnie wejść w krąg 
jego mocarstwa. I właśnie ten pan, ten król bierze w opiekę tego, 
z kim zawiera przymierze, jednocześnie narzucając swoje prawo. 
I nie ma tu możliwości dyskusji. Trzeba przyjąć całe prawo. I albo 
przyjmuje się całe prawo i to przymierze obowiązuje, albo nie 
przestrzega się tego prawa, choćby przez traktowanie go wybiór-
czo, i to przymierze zostaje zerwane... 

Ktoś powiedział, że gdyby naród wybrany miał możliwość 
negocjacji na Synaju, to byłby tam do dzisiaj i negocjował dalej 
przepisy prawa. Na szczęście nie ma takiej możliwości. Całe Boże 
prawo, cały Dekalog trzeba przyjąć, jeśli się chce być człowiekiem 
przymierza... 

Cdn. 
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różna od Abrahama; jednakże w sposób jeszcze bardziej głęboki 
„przyjaciel Boga” i młoda niewiasta z Nazaretu są do siebie bar-
dzo podobni. Obydwoje, Abraham i Maryja, otrzymują od Boga 
cudowną obietnicę. Abraham ma stać się ojcem syna, z którego 
narodzi się wielki naród. Maryja stanie się Matką Syna, który bę-
dzie Mesjaszem, Pomazańcem Pańskim. „Posłuchaj! — powiada 
Gabriel — Oto poczniesz i porodzisz Syna… Pan Bóg da mu tron 
Jego praojca Dawida… a Jego panowaniu nie będzie końca.

Zarówno dla Abrahama, jak i dla Maryi, Boża obietnica jest 
czymś nieoczekiwanym. Bóg zmienia codzienny bieg ich życia, 
wywracając jego utrwalone schematy i zwyczajne oczekiwania. 
Dla obydwojga obietnica wydaje się czymś niemożliwym. Żona 
Abrahama, Sara, była niepłodna, a Maryja nie była jeszcze za-
mężna: „Jakże się to stanie — pyta — skoro nie znam męża” (Łk 
1,34).

 Tak jak Abraham, Maryja również musi odpowiedzieć „tak” 
na coś, co jeszcze nigdy się nie wydarzyło. Sara była pierwszą z 
niepłodnych kobiet w Biblii, która pocznie dzięki mocy Bożej, 
podobnie jak Elżbieta będzie ostatnią z nich. Gabriel mówi o 
Elżbiecie, aby zapewnić Maryję: „A oto również krewna twoja, 
Elżbieta, poczęła w swej starości syna”.

Tak jak Abraham, Maryja musi również podążać w ciemno-
ściach, ufając temu, który ją powołał. Jednakże samo jej pytanie: 
„Jakże się to stanie?” wskazuje, że Maryja jest gotowa, aby odpo-
wiedzieć „tak”, pomimo lęku i niepewności. Maryja nie pyta, czy 
obietnica jest możliwa do spełnienia, lecz tylko pyta, jak się speł-
ni. Nic więc dziwnego, że ostatecznie wypowie Ona swoje ‘fiat’: 
„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego 
słowa!” (Łk 1,38). Poprzez te słowa Maryja okazuje się prawdziwą 
córką Abrahama, i staje się Matką Chrystusa i Matką wszystkich 
wierzących.

 Aby głębiej wniknąć w tę tajemnicę, powróćmy do momentu 
podróży Abrahama, do chwili, gdy otrzymał obietnicę. Zdarzyło 
się to, gdy przyjąłeś w swym domu trzech tajemniczych gości, 
oddając im hołd należny Bogu: „tres vidit et unum adoravit” 
(trzech zobaczył i trzech uczcił). To tajemnicze spotkanie jest za-
powiedzią Zwiastowania, kiedy Maryja z mocą zostaje wezwana 
do jedności z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Poprzez ‘fiat’, 
które Maryja wypowiedziała w Nazarecie, Wcielenie stało się 
cudownym dopełnieniem spotkania Abrahama z Bogiem. Tak 
więc, idąc śladami Abrahama, doszliśmy do Nazaretu, aby śpie-
wać chwałę niewiasty „która niesie światu światłość”.

Szczekanie psa
Mijając na spacerze ludzkie obejścia, można nieraz napotkać 

szczekającego psa. Im mniejszy tym – tak najczęściej się zdarza 
– głośniej szczeka. Pilnują te psy domów swoich panów i odstra-
szają ewentualnych miłośników cudzej własności. Dobrze jest 
dla spacerowicza, kiedy pies jest po drugiej stronie dzielącego 
ich ogrodzenia. Im bardziej solidne i nieposiadające dziur, tym 
lepiej. Z reguły psu wystarczy obojętność człowieka i brak chęci 
wkroczenia na jego teren. Choć zdarza się, że czworonóg chce 
dać wyraz swojej siły i postraszyć na zapas. A jak ma jeszcze 
jakieś wyjście /otwarta furtka czy brama, dziura w siatce/ to 
może intruza trochę głośno odprowadzić. I właściwie wszystko 
jest jasne: pies broni swojego terytorium. Gorzej gdy spotkamy 
psa gdzieś na drodze i nie wiemy, czy już wkroczyliśmy na jego 
teren, czy może zbliżamy się. Zwierzęta raczej nie atakują czło-
wieka bez powodu. Bywa, że nasze zachowanie prowokuje psa do 
ujadania. Przyznam, że szczekający pies może nieźle człowieka 

nie tylko przestraszyć, ale i zdenerwować. I odruchowo chciało-
by się znaleźć jakiś kij albo nogę dobrze obutą i pokazać, że nie 
tylko się nie boimy, ale mamy przewagę. W końcu nie możemy 
sobie pozwolić, żeby tu na nas szczekał jakiś pies /im mniejszy i 
mniej rasowy tym gorzej dla niego/. Złość nie jest wówczas naj-
lepszym doradcą /a kiedy jest?…/ Tak naprawdę najlepiej mach-
nąć ręką na tego czworonoga. Pomijam już – ważny poniekąd 
– aspekt szacunku dla zwierząt. Trzeba po prostu zlekceważyć 
go i oddalić się w wiadomą sobie stronę. Drażnienie psa i próba 
pokonania go może być dla nas kosztowna /kiedyś w górach stra-
ciłem nogawkę/. Lepiej pozwolić mu poszczekać i zignorować.
Z ludźmi, którzy – z jakichś powodów – szczekają na nas, warto 
postępować tak samo. Szczekanie uniemożliwia dialog.

Ps. W parku oprócz przebiśniegów dzieciaki odkryły kilka 
krokusów, a ja zawilce.

Ks. Jacek Jezierski 
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

Nie ma wątpliwości, że najlepszym rekolekcjonistą był sam 
Jezus Chrystus. Ale też i On sam potrzebował 40 dni pustyni.

Wielki Post, który rozpoczyna Środa Popielcowa, to naj-
lepszy czas na rekolekcje – tak twierdzą kaznodzieje, głoszący 
Słowo Boże. Adresaci miewają wątpliwości: po co mi rekolekcje? 
Przecież jak zwykle: chodzę do kościoła w niedzielę, modlę się, 
grzechów ciężkich nie popełniam. Albo – jak zwykle – nie cho-
dzę, bo nie potrzebuję. Raz na święta przyjdę, wystarczy. Kiedy 
w ogłoszeniach parafi alnych pojawia się termin „rekolekcje”, 
niejeden (który przecież nie kradnie i nie zabija) zastanawia się: 
Czyżby to do mnie? 

KROK PIERWSZY: ŻYCIE CZY LETARG?
„Nieustannie dbam o swój rozwój osobowy” – to modne 

ostatnio stwierdzenie zalecają wpisać do Curiculum Vitae 
specjaliści. Czy dbasz również o rozwój duchowy? Chciałbyś 
obudzić się z letargu przyzwyczajenia? Odkryć nieznane dotąd, 
a wspaniałe perspektywy? Może rekolekcje są właśnie po to, by 
mógł się dokonać twój rozwój?

KROK DRUGI: PRZYPROWADŹ I ZOSTAŃ
Abp Józef Kupny napisał kilka dni temu na jednym z portali 

PO CO MI REKOLEKCJE?

społecznościowych: „Potrzeba dziś ludzi gotowych przyprowa-
dzać do Jezusa tych, którzy ze względu na choroby ciała i ducha 
sami nie mogą się do Niego zbliżyć.”

Chorego paralityka, którego Jezus uzdrowił w Kafarnaum, 
wspomina trzech ewangelistów: Marek, Łukasz i Mateusz. Każ-
dy z nich relacjonuje, że przynieśli go jacyś ludzie. Św. Marek 
precyzuje: było ich czterech. Bądź jednym z nich. Przyprowadź 
do Jesusa „chorego”, którego znasz ze swojego otoczenia. Wyko-
rzystaj świetną okazję, jaką są rekolekcje. Wg św. Marka, przy-
jaciele paralityka rozebrali dach domu, w którym Jezus nauczał 
i tamtędy spuścili łoże z chorym. Tak pokonali barierę tłumu, 
który uniemożliwiał im przejście przez drzwi. Może i ty będziesz 
musiał użyć jakiegoś sposobu, by kogoś skutecznie przyprowa-
dzić do Jezusa? Nie zrażaj się i bądź zorientowany: gdzie, kiedy, 
na jaki temat, kto prowadzi wielkopostne nauczania – byś umiał 
przekazać te informacje rodzinie, znajomym, sąsiadom. 

KROK TRZECI, A WŁAŚCIWIE PIERWSZY: SAM 
MUSISZ ZDECYDOWAĆ

Metropolita wrocławski podsumowuje na Twitterze: „Bóg 
nikogo nie zmusza do wiary. Naucza, uzdrawia i może jedynie 
dziwić się niedowiarstwu. Wyboru Chrystusa każdy musi doko-
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nać osobiście”.
Zatem – Ty sam daj się zaprosić. Kiedy usłyszysz ogłoszenie, 

kiedy znajomy albo współmałżonek zaprosi Cię na nauki – nie 
bój się, nie stracisz.

– Parafi alne rekolekcje są najbardziej dostępną, a często jedy-

ną dla człowieka okazją do pogłębienia wiary – taki komentarz 
zapisał w internetowej sieci człowiek – jak dalej pisze – sam 
szukający.

Taki jest główny cel rekolekcji: rozwój duchowy, pokarm dla 
duszy. Warto dać się nakarmić. 

Ks. Wojciech Matyga

Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

Wielu zadaje sobie to pytanie, argumentując, że 
przecież w niedługim czasie znowu pojawią się grze-
chy. Na to pytanie daje odpowiedź rekolekcjonista ks. 
Wąs, zachęcając do dobrego przygotowania się i prze-
życia sakramentu pokuty, jak również do regularnego 
korzystania ze spowiedzi. 

Niektórzy ludzie po prostu spowiedzi się boją. Traktują ją 
jako zło konieczne i drżą w obawie przed reakcją księdza: „Co 
on sobie o mnie pomyśli?”. Wychodzą z założenia: „Jak już mu-
szę, to pójdę na święta, to przecież wystarczy”. Albo – co gorsze 
– twierdzą: „Nie mam potrzeby, by się spowiadać. Nie mam się z 
czego spowiadać”.

Abyśmy nie popełniali błędów podczas spowiedzi. Wielu 
ludzi podczas spowiedzi mówi o innych (współpracownikach, 
sąsiadach), a „zapomina” o swoich własnych. 

We wtorek mamy dzień spowiedzi i chciałbym w jakiś spo-
sób, choćby najbardziej podstawowy, przygotować nas do tego 
ważnego sakramentu, jakim jest sakrament pokuty. Chciałbym, 
byśmy spojrzeli na niego jako na szansę na wzrost naszej wiary. 

Dlaczego jeszcze? Ponieważ spowiedź jest też moim ważnym 
doświadczeniem. Korzystam z tego sakramentu raz w tygodniu, 
czasami co dwa tygodnie. Mam stałego spowiednika od dzie-
więciu lat. Współczuję mu, bo nie jestem 
łatwym penitentem. Kiedyś przypomnia-
łem mu o tym: - Ojcze, to już 9 lat, odkąd 
ojciec mnie spowiada. – Cóż zrobić? Jesteś 
bardzo wytrwały... – odpowiedział. – Oj-
ciec też... 

Powiem wam, że to wielki skarb – mieć 
własnego spowiednika. To bardzo pomaga 
zarówno w pracy nad sobą, jak i w odkry-
waniu własnego powołania oraz w życiu 
osobistym. Własny, stały spowiednik 
pozwala w zupełnie nowy sposób spojrzeć 
na siebie samego, na swoją rodzinę, na 
współmałżonka, dzieci, rodziców. Nagle 
wszystko widzisz od innej strony – Bożej 
strony. A On widzi to wszystko zupełnie 
inaczej od ciebie. 

Idźmy zatem dalej. Następne trudne 
pytanie: Dlaczego warto się spowiadać, 

skoro i tak będę grzeszyć? 
Odpowiem pytaniem na pytanie: a dlaczego codziennie się 

myjesz, skoro wiesz, że i tak się ubrudzisz? A dlaczego pierzesz 
ubrania, myjesz podłogę i czyścisz dywany, skoro niebawem 
będziesz musiał to robić ponownie? Ktoś odpowie: „To proste, 
myje się, żeby nie śmierdzieć i żeby mnie ludzie nie omijali. Pio-
rę ubrania, aby pięknie wyglądać”. Słusznie. A po co spowiedź? 
Dokładnie z tych samych powodów. Właśnie po to, żebyś pięknie 
wyglądał – i na zewnątrz, i wewnątrz – bo jak jest czyste wnętrze 
to i na zewnątrz to widać. 

Po drugie, statystyki dowodzą, że ludzie, którzy regularnie 
korzystają z sakramentu pokuty, są bardziej radośni i przyjaźnie 
nastawieni do życia i napotykanych na swej drodze ludzi. I coś w 
tym jest, kochani. Jak żyjesz w stanie łaski, to nie tylko przez dwa 
dni, nie tylko tydzień, ale cały miesiąc, cały rok jesteś radosny. 

Pamiętajmy, że dzięki spowiedzi, możemy tutaj co niedzielę 
przyjąć Jezusa. A Jezus daje radość. Sprawia tym samym, że nasza 
radość jest pełna. To widać, moi kochani, jak ludzie podchodzą 
do Komunii. Za każdym razem, gdy rozdaję Komunię, widzę 
ludzkie twarz przepełnione szczęściem. Niekiedy są zmęczone 
wiekiem i pracą, ale bez trudu można dostrzec w nich ten błysk 
z innego świata. 

Cdn.

Po co spowiedź? 
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

Takimi słowami zwrócił się do 
młodzieży oczekującej na przyjęcie 
Ducha Świętego w sakramencie 
bierzmowania – ks. kard. Stani-
sław Dziwisz. Sakramentu dojrza-
łości chrześcijańskiej udzielił mło-
dzieży gimnazjalnej ks. kardynał 
w czasie wizytacji parafi i. Poniżej 
zamieszczamy słowa powitania i 
prośby, jaką skierowała młodzież 
do ks. kardynała oraz Jego odpo-
wiedź na te słowa. 

Przedstawiciele bierzmowanej mło-
dzieży:

Wasza Eminencjo!
Przybyłeś do nas tego dnia, aby 

umocnić naszą wspólnotę parafi alną 
więzią miłości i pokoju, którą niesie ze 
sobą sam Jezus Chrystus. Jesteś tutaj z 
nami, z młodzieżą Parafi i Leńcze w na-
szym leńczańskim Wieczerniku, jak nie-
gdyś  przed dwoma tysiącami lat Maryja 

z apostołami w Jerozolimie. Święty 
Łukasz pisze w księdze Dziejów 
Apostolskich:  (...) Znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym 
miejscu (...) i wszyscy zostali na-
pełnieni Duchem Świętym.

Chcemy Cię, Księże Kardynale, 
prosić, my – młodzież – którzy, jak 
mówił święty Jan Paweł II, jesteśmy 
„przyszłością świata i Kościoła, 
jesteśmy solą ziemi”, o udzielenie 
nam sakramentu bierzmowania. 
Przyjęcie tego sakramentu będzie 
wyrazem naszej świadomości, 
odpowiedzialności i gotowości do 
obrony wiary. Prosimy Cię: Niech 
przez Twoje ręce spocznie na nas 
Duch Święty, który napełni nasze 
serca przez namaszczenie krzyż-
mem świętym, abyśmy mogli w 
całej pełni stać się świątyniami, w 
których mieszka Święty Duch.   

Wprowadzenie (Ksiądz Kar-
dynał):

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

Dziękuję bardzo waszej kole-
żance za te  słowa – wprowadzenia 
do udzielenia obrzędu bierzmowa-
nia.  Słowa piękne i pełne treści. 
Dziękuję.
Pragnę pozdrowić młodzież, która 

się przygotowała do bierzmowania 
- dziewczęta i chłopców  z tej parafi i. 
Jest was niewielka grupa, ale zawsze to 
chociaż 35 osób...

Jest to wielki dzień dla was, ale 
zarazem i dla całej parafi i. Sakrament 
bierzmowania jest wielkim świętem 
dla parafi i. To jest obecność Ducha 
Świętego, Zesłanie Ducha Świętego 
na tych młodych, ale równocześnie 
jest to dzień odnowienia łaski Ducha 
Świętego, łaski sakramentu bierzmo-
wania dla całej parafi i, dla wszystkich 

Jest to wielki dzień dla was 
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uczestników tego wydarzenia. 
Wiele już było od samego rana 

punktów tej wizytacji. Byli małżon-
kowie, ludzie starsi, dużo dzieci i mło-
dzieży. Cieszyłem się, że ta parafia jest 
tak żywa. Odwiedziliśmy chorego i in-
nych ludzi, nawiedziliśmy także szkołę 
i zebranych tam nauczycieli z  parafii, 
a  także byliśmy na cmentarzu... Ale 
ten moment jest naprawdę wyjątkowy: 
młodzi przyjmują sakrament bierz-
mowania, prosząc Ducha św., aby ich 
umocnił. 

Wspomniała wasza koleżanka 
Dzieje Apostolskie, które mówią o 
tym, ze Duch Święty zstąpił na aposto-
łów w Dniu Pięćdziesiątnicy, gdy byli 
zebrani razem z Maryja na modlitwie. 
I my wszyscy także bardzo pragniemy 
otoczyć was modlitwą. Prosimy Matkę 
Najświętszą i waszych Patronów, świę-
tego Jana Pawła II, aby otoczyli was 
życzliwą modlitwą i wstawiennictwem 
u Pana Boga. 

Jak widzicie, przybyło dość dużo księży, prawie 
cały dekanat z  dziekanem, także ojcowie z klasztoru. 
Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję 
za to, żeście przybyli, że będziecie uczestniczyć w tym 
ważnym akcie wizytacji. W tym duchu rozpoczynamy 
Mszę świętą, w czasie której przyjmiecie sakrament 
bierzmowania. Bo z Eucharystii, z krzyża pochodzą 
wszystkie sakramenty święte, a Msza święta odnawia 
Ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa... 

Na początku tej Mszy świętej przeprośmy Pana 
za wszystkie niewierności, słabości, za wszystkie 
grzechy...

Cdn.
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

W tym roku dzień 8 
marca przypadł w nie-
dzielę, wobec tego chłop-
cy zaplanowali impre-
zę na dzień 9 marca. W 
poniedziałek wszystkie 
dziewczyny czekały na 
niespodziankę, a było na 
co czekać, chłopcy stanęli 
na wysokości zadania. Najpierw każdą dziewczynę obdarowali tulipanem i 
prezentem oraz złożyli życzenia. Później rozpoczęła się część rozrywkowa, 

podczas której sprawdzali naszą celność poprzez rzuty piłeczką w serduszko, naszą inteligencję w rozpoznawaniu różnych narzędzi, 
a także naszą wiedzę na temat zwierząt oraz nasze zdolności w odgadywaniu smaków i umiejętność posługiwania się igłą i nitką. Na 
koniec wszyscy zasiedliśmy do słodkiego poczęstunku. W tym dniu wszystkie dziewczyny czuły się docenione i wyróżnione. Chłopcy 
spisali się na medal! Dziękujemy.

Aniela Szymula, Klasa III SP
www.szkolalaczany.pl

Dzień Kobiet w klasie III SP

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o 
tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się 
nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel 

25 marca 

Zwiastowanie Pańskie
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przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że 
to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego po-
cznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, 
będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada 
często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemni-
ca Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa.

Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań. 
Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś 
formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refl eksji 
nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach 
Ewangelii.

Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać 
Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się 
to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). 
Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest ho-
milia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w 
Konstantynopolu między 530 a 550 r. Święto w Konstantynopolu 
potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jero-
zolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdze-
nie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania). W swoich począt-
kach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za 
święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co 
wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na 
ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. 
Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą 
osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, 
wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego. 
Liber Pontifi calis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w 
święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofi arowania Pana 
Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z li-
tanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej. 

O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w 
Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, 
bardzo piękna procesja.

Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała 
bazylika Zwiastowania. Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z 
Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo. Wybudował on 
kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek Świę-
tej Rodziny. W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, 
Antoni z Piacenzy. Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej 
miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei 
przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili 
nową, obecnie istniejącą świątynię. W odległości ok. 200 me-
trów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na 
tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu niego 
znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której 
Chrystus często przebywał i nauczał. Pamiątką najpewniejszą z 
czasów Maryi jest jej studnia, jedyna zresztą w Nazarecie. Na tym 
miejscu stał kiedyś kościół poświęcony świętemu archaniołowi 
Gabrielowi.

Nie mamy także pewności, dlaczego na obchód tajemnicy 
Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień. Najczęściej 
podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym 
celebrujemy Narodzenie Pańskie - 25 grudnia, a zatem datami, 
które dzieli dokładnie 9 miesięcy. Współcześni badacze genezy 
święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element. Chrześcija-
nie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich 
dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan 
w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie 
dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment 
Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i z mar-
twych powstanie odnowiło wszechświat.
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

Z życia parafii Marcyporęba

Zbliżają się uroczystości paschalne. Przygotowujemy się 
do tych wielkich wydarzeń przez rekolekcje, przez osobi-
ste rozważania, przez pogłębioną modlitwę i post. Pan Je-
zus powiedział, że pozostanie zawsze z nami. Powiedział 
wprost: Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. Odszedł do nieba, ale jest z nami i jest 
Panem wszystkiego, chociaż wydaje się, jak gdyby był w ukryciu. 
On jest wszystkim. Nie tylko pasterzem, nie tylko Najwyższym 
Kapłanem, nie tylko Drogą, Prawdą, Życiem, Bramą, ale On jest 
wszystkim. Na tego Chrystusa oczekiwał naród izraelski, ale nie 
poznał Go, kiedy przyszedł i został złożony w ofierze jako nasza 
pascha, nowa pascha. 

Przygotowujemy się zatem na radość paschalną, ale praw-
dziwa radość paschalna jest dopiero wtedy, kiedy się odrzuci 
od siebie wszelkie zło. Bo zło nie pozwala dojść człowiekowi do 
prawdziwej radości. Zatem trzeba się starać, byśmy byli ludźmi 
prawymi, rozważali Boże sprawy i zastanawiali się nad pokojem, 
który wynika z bojaźni Bożej. W taki właśnie sposób cieszyli się 
ci, których nazywamy świętymi. Każdy okres ich życia był wiel-
kim zbliżeniem do Boga i nieustannym świętem. Mamy przykład 
ze Starego i Nowego Testamentu proroków, mężów Bożych, pa-
triarchów, którzy otwierali się z radością na Boga, wypełniając to, 

PRZYGOTUJMY SIĘ NA RADOŚĆ 
PASCHALNĄ co im zlecał. Oczekujemy na Święta Wielkanocne w atmosferze 

różnych niebezpiecznych wydarzeń na świecie. Ta Europa, która 
zakorzeniona jest w chrześcijaństwie od 2000 lat przeżywa jakże 
trudne chwile: wojny i niepokoje w całym świecie pokazują kręte 
ścieżki ludzkich serc. To ludzkie serca są powodem nienawiści, a 
później zbrodni, tego że brat zabija brata. Kainowa zbrodnia jest 
największą plagą nie tylko przeszłej historii, ale i obecnej oraz tej, 
która jest przed nami. 

Rozwiązanie może dać tylko Chrystus. Dobre myśli i do-
bre odkrycia są tylko w Duchu Świętym – dlatego, że jeżeli to 
będzie zgodne z myślą Bożą, to Pan Bóg pobłogosławi i będzie 
tego strzegł, natomiast wszystko, co będziemy czynić przeciwko 
Niemu, obok Niego, bez Niego, jest kolosem na glinianych no-
gach. Bo choćby była największa liczba popierających, choćby 
była najpełniejsza zgoda wśród ludzi na to, co czynią, ale nie 
będzie według myśli Bożej, nie będzie mieć błogosławieństwa, 
rozleci się, rozpadnie, tworząc jeszcze gorsze sytuacje i większe 
nieszczęścia. 

Wielką chorobą współczesności jest omijanie ducha, lekcewa-
żenie świata niewidzialnego, próba życia bez interwencji Bożej, 
bez Jego pomocy. Człowiek wręcz próbuje w jakiś sposób uczyć 
Boga, starając się być lepszym od Niego. To wszystko są miraże, 
oszukańcze projekty szatana i otwarta droga do przepaści. 

Carolus
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

Tak powinna być przez nas 
przeżywana, na co dzień, nie 
od święta czy „wielkiego dzwo-
nu”. Tego nas uczy św. Józef, 
przepojony miłością i zawierze-
niem Bogu na każdym etapie 
swojego życia. Poniżej ostatni 
fragment kazania o św. Józefie, 
które na nowennie wygłosił 
ks. Krzysztof Strzelichowski. 

Gdy patrzymy na wizerunki świę-
tego Józefa, łatwo możemy zauważyć, 
że z reguły trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, które bawi się jego 
brodą. Ale jest też pewien niezwykle przejmujący wizerunek. 
Wiecie, ze większość klasztorów, które fundowała święta Teresa, 
była po wezwaniem świętego Józefa. I w tych kościołach często 
znajduje się wizerunek świętego Józefa, który prowadzi za rękę 
Pana Jezusa. Właściwie to nawet trudno powiedzieć, kto kogo 
tam prowadzi, ale święty Józef idzie drogą trzymając Pana Jezusa 
za rękę. To wspaniały wizerunek. Święty Józef jest tym, który 
wyprowadza nas z tych naszych stanów, kiedy jesteśmy tacy za-
kłopotani, tacy rozrywani, tacy zagubieni. Jest on naszym prze-
wodnikiem w modlitwie – on wyprowadza nas z tych wszystkich 
naszych błądzeń duszy i ciała. 

Święty Franciszek, wielki święty średniowiecza, pisał do swo-
ich uczniów, iż mają przede wszystkim głosić Ewangelię całym 

Wiara - aktem każdego dnia 
swoim życiem. A jeśli jest to niemożliwe, aby głosili czynami, 
to niech głoszą słowami. To, że święty Józef nie wypowiada w 
Ewangelii ani słowa, nie świadczy o tym, że był niemową. Ten 
fakt sugeruje nam ujrzenie w świętym Józefie kogoś, kto wyko-
nuje pewne gesty, które są znakami wiary. To jest bardzo ważne, 
aby nasza wiara, nasza postawa nie była kształtowana tym, co 
my sami na dany temat myślimy. Przecież nie jest najbardziej 
wierzącym ten, kto dużo i pięknie mówi, bo znacznie ważniejsze 
jest życie człowieka – jego czyny, świadectwo i działania. Święty 
Franciszek mówił, że głoszenie Ewangelii polega przede wszyst-
kim na pięknym życiu, a dopiero na końcu, w ostateczności na 
słowach. 

Gdy sięgamy do Ewangelii i wpatrujemy się w postać świętego 
Józefa, widzimy, że Pan Bóg do niego przychodził w śnie. Święty 
Józef na początku nie wiedział, jak sobie poradzić z zaistniałą 
sytuacją: obiecana mu małżonka znalazła się nagle w stanie 
błogosławionym. Anioł mu to wytłumaczył. I trzykrotnie Pan 
Bóg przez anioła tak interweniuje w życie świętego Józefa. Kiedy 
za pierwszym razem anioł rozwiał wątpliwości Józefa, który już 
zamierzał oddalić Maryję i uciec od przykrej sytuacji, zmienił 
zdanie i wziął Maryję do siebie, przyjął Ją. Maryja była już oczy-
wiście w stanie błogosławionym. Kochani, wiara, której uczy nas 
święty Józef, to jest przyjęcie, to jest akt każdego dnia. Uczy nas 
św. Józef przyjmowania do swojego życia – jakim by ono nie było 
– i do swojego serca Jezusa i Maryi. 

W drugim śnie św. Józef usłyszał, że musi ze św. Rodziną 
uciekać do Egiptu. I co robi święty Józef? Zaraz po przebudzeniu 
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

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

wstaje, bierze Jezusa i Maryję i prowadzi ich do Egiptu. Na tym 
polega prawdziwa wiara. To jest drugi krok. Ten Jezus jest przyję-
ty nie tylko do naszego serca, ale do naszego życia; z Nim trzeba 
iść. Wiara to jest całe nasze życie. To nie jest tylko kwestia modli-
twa, podczas której mam takie bardzo gorące uczucia odnośnie 
Jezusa, Maryi, Pana Boga. Mam iść z Nimi przez całe swoje życie: 
czy to jest jakaś okoliczność dotycząca mojego domu rodzinne-
go, czy też jakaś sytuacja naznaczona krzyżem, sytuacja bardzo 
trudna – jak ta ucieczka św. Rodziny do Egiptu. 

Te same niejako „ruchy wiary” wykonuje Józef, kiedy trzeba 
będzie powrócić do Nazaretu. Ponownie usłyszał we śnie głos 
Boga, który powiedział, że Herod umarł i można wracać. I wów-

czas – jak pisze ewangelista – wziął Jezusa i Maryję i powrócił. 
Zauważmy, że Józef - dosłownie - nie wypuszcza z ręki Jezusa i 
Maryi... 

Myślę, że na koniec powinniśmy poprosić św. Józefa o taką 
wiarę, jaka on miał. Bo jeśli ją będziemy mieć, to czegóż więcej 
nam potrzeba? A wówczas będziemy mogli się podpisać pod tym, 
co napisała święta Teresa: - Byłam sparaliżowana. Za sprawą 
świętego Józefa, który mnie podźwignął, wstałam i żyłam. Niech 
każdy z nas za sprawą świętego Józefa coś takiego przeżyje i prze-
żywa.

Amen
   

W historii naszej parafii, w historii naszego 
kościoła, miały miejsce takie wydarzenia, 
w czasie których wypowiadane były bardzo 
ważne i wiele znaczące słowa. Wypowiadane 

były przez kardynałów, biskupów, kapłanów, także innych ludzi 
naszej wiary. Wiele razy ks. Proboszcz wspominał o tym, a nawet 
cytował wypowiadane w tym kościele słowa. To mówienie do 
uszu, a przez liczne przykłady i cytaty, do oczu i wyobraźni, jest 
mówieniem, przede wszystkim do serc słuchaczy. Niech ważne 
przesłania, które zostały zawarte w niedzielnych kazaniach, 
zarówno tych wygłoszonych przez ks. Proboszcza Jana Gibałę, 
jak i kazania pasyjnego wygłoszonego ks. Proboszcza z Jasienicy 
Marka Fita, skłaniają do refleksji i zastanowienia. Poniższy tekst 
to właśnie obszerne fragmenty kazania pasyjnego.

Znowu wracamy na Wzgórze Golgoty, pod krzyż naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chcemy nie tylko współczuć Jego 
męce, ale chcemy także przyjrzeć się Jego postawie w tych naj-
tragiczniejszych chwilach Jego życia. Chcemy również posłuchać 
słów, które padły z Jego ust, a będą to słowa testamentalne wypo-
wiedziane w godzinie śmierci. Podnieśmy nasz wzrok i popatrz-
my na Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Oto 
Ten niewinny Jezus, powieszony między dwoma łotrami, cierpi 
nieopisane katusze, a pod krzyżem stoją wrogowie i czekają, 
kiedy Jezus będzie bluźnił przeciw Bogu, kiedy będzie przeklinał 
dzień swojego narodzenia i może pluł z nienawiścią na stojących 
pod krzyżem. 

Rzymski historyk Cyceron pisze, że był czas, kiedy ucinano 
języki tym, którzy byli krzyżowani, by nie dopuścić do strasz-
liwych bluźnierstw. Wrogowie Jezusa czekają, kiedy Ten, który 
nakazywał miłować nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy 
prześladują , zacznie bluźnić przeciw nieprzyjaciołom. Nagle 
doznają rozczarowania, bo Pan Jezus milczy i ze spokojem przyj-
muje wszystkie cierpienia. Lud szydzi z umierającego Zbawiciela 
(…). 

Czy myśleliśmy kiedyś o historii kazań
- historii słów wypowiedzianych w naszym kościele?

Jezus jest Królem. Jego Królestwo jest Królestwem miłości, 
a nie nienawiści. Krzyż jest dla Niego tronem (…). Patrząc na 
cierpienia Chrystusa, który jest wyszydzany na krzyżu, możemy 
stwierdzić, iż te naigrawania były dowodem braku miłości, były 
dowodem braku wszelkich uczuć ludzkich (…). Jezus mógł zejść 
z krzyża i jak tego chciał tłum, zniszczyć wrogów, ale tego nie 
uczynił. W życiu spotykamy często ludzi, którzy albo wcale nie 
mówią, albo mówią nieprawdę. Bóg dał człowiekowi wspaniały 
dar mowy, aby człowiek mógł go używać do dobrych celów i 
przekazywać tą samą odkrytą prawdę. Prawdę małą o świecie 
nierozumnym. Prawdę wielką o człowieku i jego przeznaczeniu 
i tę prawdę najwyższą o Bogu. Nasze słowo musi być zgodne z 
naszą myślą, musi być prawdomówne. Kłamstwo i fałsz stanowią 
nadużycie mowy i muszą być uważane, bez względu na ich dalsze 
skutki za zło moralne, za wykroczenie przeciw naturze i samemu 
Bogu. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” mówi Pan 
Jezus. A nasz poeta Juliusz Słowacki pisze tak: 

Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem piękny jak aniołów mowa...

Nasza mowa powinna służyć dobru. Słowo dobre nie może 
zawierać złości, gniewu, nienawiści, bo słowo dobre raduje, pod-
nosi, zbliża i łączy ludzi. Ociera łzy dodaje otuchy, otwiera serca 
i uzdrawia moralnie. Słowo złe poniża, kaleczy, upadla, a czasem 
zadaje śmiertelny cios. Czasami jedno prawdziwe, dobre, życzli-
we, piękne słowo, może stać się kluczem do zatrzaśniętych drzwi 
serca ludzkiego. Może stanowić punkt zwrotny w życiu człowie-
ka. Dzięki mowie możemy przekazywać swoje najgłębsze myśli i 
uczucia, radości i cierpienia. Możemy w bólu i cierpieniu prosić 
o pomoc. Słowem mówionym i pisanym przekazujemy sobie 
myśli, przekazujemy sobie wiedzę. Bez mowy nie ma postępu ani 
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rozwoju nauki. Dobre słowo, piękne słowo, może być najbardziej 
wartościową pomocą, jaką człowiek może obdarować bliźniego 
w imię chrześcijańskiej miłości. Dobre słowo koi ból i rozwesela 
serce, ale to właśnie słowo obecnie przeżywa kryzys. Napełnione 
jadem, zamiast leczyć zabija, zamiast łączyć, dzieli. Przekonał się 
o tym sam Bóg człowiek, gdy wisząc na krzyżu przyjmował ludz-
kie słowa wzgardy i szyderstwa, zamiast współczucia i pociechy. 

„Innych wybawiał, niechaj sam siebie teraz wybawi, jeśli On 
jest Mesjaszem- Wybrańcem Boga”. „Jeśli Ty jesteś Królem ży-
dowskim, wybaw sam siebie.” Tak wołali ludzie, a Chrystus wo-
łał: „Ludu mój ludu, cóżem Ci uczynił? W czymem zasmucił albo 
w czym zawinił ? Słowo ludzkie dane człowiekowi na uwielbienie 
Boga, mające łączyć Niebo z Ziemią, jest narzędziem bluźnier-
stwa, także we współczesnym świecie. Święty Jakub apostoł w 
swym liście pisze tak: „Język, choć członek najmniejszy, wielki 
ogień rozpala, bo od miecza ginie tysiąc, a od języka dziesięć ty-
sięcy”. Musimy pamiętać, że mowa - wielki dar Boży, to talent z 
którego musimy się kiedyś przed Bogiem rozliczyć. Tymczasem 
współcześnie widać zanik poczucia odpowiedzialności za słowo. 
Ktoś powiedział kiedyś tak: język kłamie głosowi a głos myślom 
kłamie. Jest też takie powiedzenie, że dziś nie można żyć prawdą 
bo jeśli nie będziesz kłamał to nie będziesz żył. Dlatego we współ-
czesnym świecie panuje tak wielkie zakłamanie. Język, który ma 
łączyć ludzi staje się czynnikiem wielkiego rozdarcia. Językiem, 
ludzie sieją nienawiść między sobą, podjudzają jednego przeciw 
drugiemu, sąsiada przeciw sąsiadowi, społeczeństwo przeciw 
społeczeństwu. 

Kilka lat temu w telewizji był wstrząsający reportaż. W pewnej 
szkole chłopiec zgubił pięćdziesiąt złotych. Rzucono podejrzenie 
o kradzież, na jednego z kolegów. Chłopak by niewinny. Tłuma-
czył się, ale nikt mu nie wierzył. Kompletnie załamany wrócił po 
lekcjach do domu, gdzie matka także mu nie uwierzyła. Chłopiec 
poprosił rodziców o pozwolenie wyjścia do kolegi. Ukradkiem 
wszedł na strych swojego domu. Po pewnym czasie ktoś przy-
szedł ze szkoły wiadomością, że pieniądze znaleziono. Zaczęto 
szukać niewinnie posądzonego. Znaleziono go na strychu, ale 
już martwego. Chłopak powiesił się. Zabiły go ludzie języki. Jest 
to wstrząsający przypadek, ale bardzo wymowny. Często ludzki 

język zabija moralnie, jest powodem kompleksów, zamknięcia się 
w sobie i ucieczki od ludzi. Jest przyczyną tego, że ludzie sobie 
bliscy, stają się obcymi a nawet wrogami. 

Poeta Bruno Jasieński pisze tak: „Nie bójcie się przyjaciół, 
ponieważ oni mogą was tylko zdradzić. Nie bójcie się wrogów, bo 
oni mogą was tylko zabić, ale bójcie się ludzi obojętnych, bo pod 
tą obojętnością kryje się niema zgoda i na zdradę i na zabójstwo. 
„Ludu mój ludu cóżem ci uczynił, czymem zasmucił, albo czym 
zawinił?”

Pewnego razu były imieniny w domu sędziego sadu rejonowe-
go. Zebrane towarzystwo plotkowało o wszystkim i o wszystkich. 
Solenizant słuchający tego wreszcie nie wytrzymuje i mówi: ja 
tyle lat wydaję wyroki, słucham oskarżycieli, słucham świadków 
i obrony a jednak z trwogą wydaję te wyroki. Państwo, bez oskar-
żonych, bez obrony i bez świadków tyle już dzisiaj wydaliście 
wyroków.

 „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie a nie bę-
dziecie potępieni.” (…)

Ile ludzkiej krzywdy spowodowało ludzkie słowo, wypowie-
dziane szyderczo, drwiąco, zagrzane jadem nienawiści? Gdyby-
śmy tak chcieli pamiętać o słowach Chrystusa „cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. 
Klęcząc przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakra-
mencie, przepraszajmy za wszystkie grzechy, wołając słowami 
Juliana Tuwima: 

Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 
Jeszcze do Ciebie powrócę, 
Chrystusie... 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, 
Że przez łzy Ciebie zobaczę, 
Chrystusie... 
I taką wielką żałobą 
Będę się żalił przed Tobą, 
Chrystusie... 
Że duch mój przed Tobą klęknie 
I wtedy serce mi pęknie, 
Chrystusie...”

B.Ł.
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Z życia parafii Paszkówka

Niedziela 22 marca – V Niedziela W. Postu
6.45  - Msza św. z nauką ogólną
9.30  - Msza św. z nauką ogólną
11.15 - Msza św. z nauką dla dzieci szkoły podstawowej
16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.00 - Msza św. z nauką ogólną
Sosnowice 8.15 - Msza św. z nauką ogólną
 
Poniedziałek – 23.03 DZIEŃ SPOWIEDZI
8.30-11.30 (przerwa 10.00-10.30) 
po południu 15.00-18.00 (przerwa 16.00 -16.30)
8.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - nauka dla dzieci szkoły podstawowej
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
- Nauka stanowa dla kobiet

Rekolekcje Paszkówka 2015

  
Wtorek – 24.03.2015r.  
8.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - nauka dla dzieci szkoły podstawowej
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
- Nauka stanowa dla mężczyzn

Środa – 25.03.2015r. 
8.00 - Msza św. z nauką ogólną na zakończenie Rekolekcji
9.30  - Msza św. z udziałem osób chorych i starszych
16.00 - nauka dla dzieci szkoły podstawowej
18.00 - Msza św. z nauką ogólną na zakończenie Rekolekcji
19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Z życia parafii Ponikiew

Kiedy przekazano Chrystusowi, że niektórzy Grecy Go szuka-
ją, On powiedział, że nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn 
Człowieczy. Nie znaczy to, że to uwielbienie Syna Człowieczego 
miało być od Greków szukających Chrystusa, a którzy przez Fi-
lipa chcieli mieć dostęp do Niego. Słowa, że nadeszła godzina, 
aby został uwielbiony Syn Człowieczy odnosiły się do Jego męki, 
która miała niebawem nastąpić. Chrystus jednak dodał również, 
że Jego dusza doznała lęku i co ma powiedzieć: Ojcze, wybaw 
Mnie od tej godziny? 

Otóż nie, bo właśnie na to przyszedł – na tę godzinę męki i 
śmierci. I przez tę mękę i śmierć, przez ofiarę na krzyżu, ofiarę 
nowej paschy, Ojciec Niebieski wsławi swojego Syna czyli Jezu-
sa Chrystusa. Właśnie wtedy przy tym spotkaniu Chrystusa z 
Grekami, po Jego słowach: Ojcze, uwielbij imię Twoje! rozległ 
się głos z nieba: I uwielbiłem, i znowu uwielbię! Ten głos rozległ 
się wobec tłumów, które były zdezorientowane; jedni twierdzili, 
że zagrzmiało, inni, że anioł przemówił do Niego. Powiedział też 
Chrystus: Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz władca tego 
świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Oczywiście, cho-
dziło o wywyższenie na krzyżu... Bo to przez moc i potęgę krzyża 
stała się, objawiła się chwała Jego męki, przez którą Chrystus 
zasiadł na niebiańskim trybunale i otrzymał władzę, aby sądzić 
świat. 

ON JEST ŹRÓDŁEM WSZELKICH 
BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Patrząc na świat po 2000 lat, przez które ramiona krzyża opa-
sywały ziemię, widzimy jak wielkim On jest darem – źródłem 
wszelkich błogosławieństw, przyczyną wszelkich łask. Widzimy, 
jak wielkim jest On darem przez posługę kapłanów połączonych 
z ukrzyżowanym. Dzięki temu kapłaństwu Chrystusa, które 
napełniło ziemię posługą kapłańską jest źródło wszelkich błogo-
sławieństw i łask. Dzięki temu wierzący czerpią moc ze słabości, 
chwałę ze wzgardy i życie z śmierci. 

Męka Chrystusa pokazuje, że jest prawdziwym Barankiem 
Bożym, który gładzi grzechy świata. W tym Chrystusie spełniają 
się tajemnice zapowiadane przez proroków. Z tej jednej ofiary na-
rodziło się jedno królestwo, do którego należą wszyscy należący 
do wszystkich języków, ludów i narodów. W krzyżu miłosierdzie 
okazało swoją najpełniejszą moc – moc przedziwną, moc Bożą. 
Godną podziwu dlatego, że Chrystus umarł nie za sprawiedli-
wych, nie za świętych, ale właśnie za grzesznych i bezbożnych. 
To On jest tym Boskim lekarzem, który pochylił się nad duchową 
biedą świata. Bóstwo i człowieczeństwo, które jest w Chrystusie, 
zwyciężyło śmierć. Bo chociaż śmierć dotknęła w ciele Chrystu-
sa, to jednak nie mogła dotknąć Bóstwa. 

Chrystus, jak mówi prorok Ozeasz, stał się śmiercią dla śmier-
ci. Śmiertelnie ukąsił otchłań. Poddając się prawu śmierci, zniósł 
je, zmartwychwstając. I tak śmierć, która wydawało się, że jest 
wieczna, stała się jedynie doczesną. Bo w tej doczesności syno-
wie, dzieci Adama, umierają. Ale w nowym Adamie – w Jezusie 
Chrystusie – wszyscy będą ożywieni. 
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

Z życia parafii Przytkowice

Zwracamy się ku Maryi, odmawiając Anioł Pański. Wszy-
scy znamy tę modlitwę. Wiemy, że przypomina nam ona scenę 
zwiastowania. „Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła 
z Ducha Świętego”. Chwila Zwiastowania jest równocześnie mo-
mentem dziewiczego poczęcia Syna Bożego. Tak więc ta maryjna 
modlitwa, którą odmawiamy trzykrotnie w ciągu dnia, przypo-
mina nam tę wielką tajemnicę Wcielenia. „Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami 
i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Uświadamiamy sobie szczególny związek pomiędzy tajemnicą 
wcielenia a Eucharystią. „Słowo stało się ciałem i mieszkało mię-
dzy nami” - powtarzamy w modlitwie Anioł Pański. To właśnie 
ciało staje się Eucharystią, kiedy kapłan wypowiada nad chlebem 
i winem słowa, które wypowiedział Chrystus w wieczerniku: „to 
jest Ciało moje, które za was będzie wydane”. Ciało i Krew. „To 
jest Krew moja Nowego i Wiecznego Przymierza, która za was 
i za wielu będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę!”. Ten 
przedziwny związek pomiędzy tajemnicą wcielonego Słowa i Eu-
charystią wyraża pięknie polska pieśń eucharystyczna:

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.

Jan Paweł II

Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.

Tak więc modlitwa Anioł Pański odsłania nam swoją głębię 
eucharystyczną. Chrystus w ofierze ołtarza, pod postacią chleba 
i wina daje nam za pokarm Ciało i Krew, które za sprawą Ducha 
Świętego dała Mu Jego Matka, Maryja. Bóg Ojciec, wybierając 
Maryję na Matkę swojego Jednorodzonego Syna, w sposób szcze-
gólny związał Ją z Eucharystią.

Ucz nas, Maryjo, coraz pełniejszego zrozumienia tej wielkiej 
tajemnicy wiary, byśmy zawsze z radością i wdzięcznością przyj-
mowali zaproszenie Twego Syna: „bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje. Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja”.

Bądźże pozdrowiony, anielski Chlebie,
w tym tu sakramencie wielbimy Ciebie.
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.

Niech tajemnica Eucharystii ogarnie całe wasze życie. Niech 
z Eucharystii



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

22 marca 201542 

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

 4322 marca 2015

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 

7 marca br. odbyło się zebranie strażac-
kie OSP w Radoczy na którym Naczelnik 
OSP dh Jerzy Rączka przedstawił sprawoz-
danie z działalności za rok 2014 (fragmenty 
zamieszczamy poniżej).

OSP w Radoczy liczy 56 członków. Członkowie 
czynni 50 w tym 13 kobiet, 4 honorowych, 4 wspie-
rających. Zarząd odbył 12 posiedzeń, z których zo-
stały sporządzone protokoły.

Nasza jednostka brała udział 47 razy w akcjach 
ratowniczo- gaśniczych, w tym  w gaszeniu pożarów 
7 razy, w likwidowaniu miejscowych zagrożeń 33 
razy oraz w 3 wyjazdach poza teren gminy.

Najczęściej do wyżej wymienionych działań wy-
jeżdżali druhowie: Hereda Michał, Hajost Radosław 
35 razy, Rusinek Jarosław 28 razy, Hajost Andrzej 
24 razy, Kolasa Dawid, Niesyty Grzegorz 21 razy, 
Pytlowski Grzegorz, Żak Leszek 17 razy, Hajost Ma-
teusz, Rączka Jerzy 14 razy, Frączek Damian 12 razy, 
Biliński Piotr 11 razy, Niesyty Jan 9 razy, Warmuz 
Rafał 8 razy, Lurka Grzegorz 5 razy, Wójcik Sławo-
mir 4 razy, Mikołajczyk Stanisław 3 razy, Nidecki 
Wiesław 2 razy, Wojnowski Andrzej, Pytlowski Szy-
mon, Biliński Sławomir, Głąb Jan 1 raz.

OSP brała udział w gminnych zawodach sporto-
wo- pożarniczych przeprowadzonych w miejscowo-
ści Witanowice zajmując seniorzy 5 miejsce, druży-
na młodzieżowa 16-18 lat chłopcy miejsce 2.

Sekcje naszej jednostki brały udział w gminnych 
ćwiczeniach zorganizowanych na terenie miejsco-

Działalność OSP Radocza w 2014 roku

wości Zygodowice. Przeprowadzono również ćwi-
czenia wewnętrzne na terenie OSP.

Nasi druhowie brali również udział w zabezpie-
czeniu rajdu rowerowego (polegało ono na zabezpie-
czeniu głównych skrzyżowań dróg na trasie przejaz-
du uczestników rajdu w miejscowościach Radocza, 
Frydrychowice, Przybradz, Graboszyce), pomocy w 
zabezpieczeniu obchodów Bożego Ciała, pełnieniu 
warty przy Grobie Pańskim oraz pomagali przy 
organizacji festynu z okazji dnia dziecka i dożynek 
gminnych, które odbyły się w naszej wiosce.

Podsumowując godziny przepracowane społecz-
nie plus godziny uczestnictwa w akcjach ratowni-
czo- gaśniczych daje nam to w sumie 859 godz. razy 
l0zł za godzinę, co stanowi kwotę 8590 zł.
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

Wzorem lat poprzednich Komenda Powiatowa PSP w Wado-
wicach przeprowadziła przegląd sprzętu będącego na wyposaże-
niu naszej jednostki. Obejmował on stan techniczny pojazdów 
pożarniczych, mocowanie i rozmieszczanie sprzętu pożarni-
czego na tych pojazdach, sprawność techniczną pomp i sprzętu 
silnikowego, warunki BHP na garażu i budynku OSP, dokumen-
tacje prowadzoną przez osoby funkcyjne oraz karty drogowe.

Kontrola przebiegała bez zastrzeżeń, a ocena to dobry.
Również została przeprowadzona kontrola inspekcji gotowo-

ści operacyjnej OSP - ocena końcowa inspekcji to dobry.
Zarząd działał w oparciu o plany działalności i budżetu za-

twierdzane przez Walne Zgromadzenie członków oraz starał się 
realizować ich Uchwały.

Kończąc to sprawozdanie chciałbym serdecznie podziękować 
tym druhom, którzy poświęcili swój czas niosąc pomoc ludziom 
poszkodowanym w różnych zdarzeniach, a także druhom, którzy 
pracowali przy realizacji zadań statutowych i wykonywali różne 
prace niezbędne do funkcjonowania i utrzymania jednostki w 
pełnej gotowości bojowej,

Chciałbym również podziękować wszystkim sponsorom i 
ludziom dobrej woli, którzy wspierali nas finansowo. Miesz-
kańcom wsi Radocza za datki złożone podczas rozprowadzania 
kalendarzy, wszystkim instytucją i organizacją społecznym 
współpracującym z naszą jednostką OSP.

Katarzyna urodziła się w 1330 r. jako druga córka św. Brygidy 
i księcia Ulfa Gudmarssona. W dzieciństwie oddano ją do inter-
natu cysterek w Riseberg, gdzie otrzymała pełne wykształcenie 
i religijne wychowanie. Po powrocie z klasztoru została wydana 
za szlachetnego rycerza, Edgarda z Kyren. Oboje złożyli ślub do-
zgonnej czystości.

W roku 1350 św. Katarzyna udała się wraz z matką, św. Bry-
gidą Szwedzką (współpatronką Europy), do Rzymu z okazji roku 
jubileuszowego dla zyskania odpustu zupełnego. Podczas piel-
grzymowania otrzymała wiadomość o śmierci męża. Pozostała 
więc z matką w Rzymie, oddana dziełom pobożnym i miłosier-
nym. Przez 25 lat pomagała także św. Brygidzie w założeniu i 
utrwaleniu nowej rodziny zakonnej, brygidek. Z matką odbywała 
równocześnie pielgrzymki do różnych miejsc świętych. W roku 

Święta Katarzyna Szwedzka,
zakonnica

24 marca 

1373 na rękach Katarzyny Brygida pożegnała życie doczesne, 
wyczerpana bardzo nużącą pielgrzymką do Ziemi Świętej. Kiedy 
Katarzyna wiozła relikwie matki do Szwecji, przejeżdżała także 
przez polskie Pomorze.

W 1375 roku Katarzyna wstąpiła do klasztoru brygidek w 
Vadstena, gdzie złożyła relikwie św. Brygidy. Dla niewiadomych 
przyczyn niebawem opuściła jednak ten klasztor i powróciła do 
Rzymu. Zamieszkała w tym samym domu, w którym przedtem 
mieszkała z matką. Równocześnie podjęła starania o jej kanoni-
zację. Nie dożyła jej wprawdzie, ale nastąpiła ona niedługo po jej 
śmierci, bo w roku 1391. Niemniej żarliwie zabiegała Katarzyna 
o zatwierdzenie zakonu brygidek. Doczekała się tego, gdy papież 
Urban VI wydał w tej sprawie dekret w 1378 roku.
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Z życia parafii Rudnik

Z programem jezuickim 
Przyjechał na rekolekcje ks. dr Kazimierz Leń, który podjął się 

prowadzenia tutaj rekolekcji z wielką przyjemnością, a polecił go 
– jak sam przyznaje o. Longin. W poniższym fragmencie rozmowy 
ks. Kazimierz przybliża tematykę rekolekcyjną oraz podejmuje spra-
wę powołań do zakonu. 

Jak doszło do tego, że trafił Ojciec na rekolekcje do Ryczowa? 
- Tu, w tej czcigodnej parafii przemawiało już wielu moich współbraci i – że 

tak powiem – polecił mnie mój kolega z grupy – ojciec Longin, który zdaje się, 
był tutaj w zeszłym roku. Zapytał mnie, czy nie zechciałbym tu głosić rekolekcji, 
a ja odpowiedziałem, że z ogromną przyjemnością. Czuję się zaszczycony tym, że 
właśnie tutaj, w tej parafii mogę przepowiadać, mogę głosić Słowo Boże. Parafia 

Tymczasem klasztor w Vadstena, pozbawiony energicznego 
kierownictwa, zaczął się chylić ku upadkowi. Katarzyna powró-
ciła więc do Szwecji, by ponownie stanąć na jego czele. Niestety, 
wkrótce po jej przybyciu, 24 marca 1380 r. zabrała ją z ziemi nagła 
śmierć. Według podania Katarzyna miała ocalić swoimi modła-
mi Rzym w czasie gwałtownego wylewu rzeki Tybr. Legenda ta 
jest przedstawiona plastycznie na ścianie kaplicy-domu, który 
Katarzyna przez szereg lat zamieszkiwała z matką, a później 
sama. Podobnie jak jej matka, Katarzyna doznawała objawień.

Liczne łaski, jakie wierni otrzymali przy grobie św. Katarzyny 
w Vadstena, skłoniły naród szwedzki do starania się o jej kanoni-
zację. Przejście Szwecji na protestantyzm przerwało te starania. 
Kult ostatecznie zatwierdził papież Innocenty VIII, kiedy zezwo-
lił na uroczyste przeniesienie relikwii Katarzyny 1 sierpnia 1489 
roku. Kiedy pojawił się protestantyzm, zaczęto niszczyć ślady 
katolicyzmu i wówczas zaginęły bezpowrotnie relikwie św. Kata-
rzyny. Obecnie (od roku 1895) dom św. Brygidy i św. Katarzyny w 
Rzymie jest w posiadaniu karmelitanek. Katarzyna jest patronką 
Szwecji, a także ludzi dotkniętych niepowodzeniami.
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jest piękna, piękny jest kościół, któ-
ry nastraja do modlitwy. Oceniając 
frekwencję, muszę stwierdzić, że 
przychodzi bardzo wielu wiernych. 
Wiadomo, ze na Mszach świętych 
niedzielnych jest wiele osób – bo to 
zwykle w niedzielę ludzie chodzą do 
kościoła. Ale urzekło mnie to, że na-
wet na Mszach przedpołudniowych 
jest wiele osób. To piękna sprawa. Co 
więcej, przychodzi na nauki także 
wiele dzieci. Może w niedzielę ich 
tak się nie zauważa, ale samo to, że 
jest taka grupa i w czasie tych reko-
lekcji są widoczni, na pewno przy-
niesie piękny owoc. 

Z jakim programem Ojciec 
tu przyjechał?

- Z naszym jezuickim, który reali-
zujemy. Tak najłatwiej to opisać. Bo każdy program prowadzi do 
tego, żeby z jednej strony przygotować w tym krótkim czasie do 
dobrej spowiedzi świętej – przez słuchanie Słowa Bożego, przez 
wspólną modlitwę, ale nie tylko. Chcemy, żeby przez te rekolekcje 
także rozmodlić wiernych, zachęcić ich do kontaktu z Chrystu-
sem, z Bogiem właśnie poprzez praktykowanie codziennej mo-
dlitwy, żeby w ten sposób niejako rozmiłować się w Chrystusie 
Panu. To jest naszym celem i to chciałbym także tutaj osiągnąć w 
tym krótkim czasie – przynajmniej w części. Pragnę także pozy-
tywnie podbudować ludzi tymi naukami; uświadomić im, że nie 
są tacy źli, że są dobrzy. Chcę przy tym wykrzesać z nich to do-
bro, które mają, a którego może nie do końca są świadomi, żeby 
mogli poczuć, że są dziećmi Bożymi i że są jako tacy potrzebni 
Kościołowi, że przez rekolekcje mogą stać się nie tylko bardziej 
ludzcy, ale bardziej święci – bo to jest celem naszego życia. To, co 
spotykamy już w Piśmie świętym, to co Bóg Ojciec powiedział w 
Piśmie świętym w Księdze Kapłańskiej: Świętymi bądźcie, bo Ja 
jestem święty. To powołanie każdego człowieka. Chrystus, który 
przyszedł na świat nieco w innej formie powiedział to samo: 
Bądźcie doskonaleń, jak Ojciec wasz w niebie jest doskonały. A 
więc doskonałość polega na dążeniu do świętości, o której tak 
cudownie mówił Ojciec święty, kiedy przybył na uroczystości 
kanonizacyjne wyniesienia bł. siostry Kingi do chwały świętych. 

I właśnie wtedy mówił: Nie lękajcie się świętości! I myślę, że to 
trzeba ludziom stale przypominać i uświadamiać. 

Jak wygląda sprawa powołań u jezuitów?
- Tak, jak to wszyscy zauważamy – wszędzie jest kryzys po-

wołań: i w seminariach, i w zakonach, i u jezuitów niestety też... 
Modlimy się w każdy czwartek w nabożeństwie do Miłosierdzia 
Bożego o liczne i dobre powołania z naszej parafii starowiejskiej i 
ze wszystkich innych parafii. Owszem, przychodzi pewna grupa, 
rozglądnie się, a potem wycofuje... Jest to trudny problem i nie 
tylko w Polsce, ale w całym świecie. W zasadzie to jeszcze my w 
Polsce mamy i tak najwięcej powołań. Co będzie dalej, to tylko 
Opatrzność wie, ale trzeba się modlić. Trzeba się modlić... Myślę, 
że też te zawirowania, które zostały jakoś nadmiernie rozdmu-
chane przez środki masowego przekazu - jeśli chodzi o duchow-
nych – zrobiły swoje. To jest teraz bardzo wielka przeszkoda i 
to bardzo dużo zepsuło. Sądzę, że wiele zła płynie ze środków 
masowego przekazu. One deprawują młodych ludzi bardzo wcze-
śnie. I to jest wielki problem. Oczywiście, trudno winić tylko 
Kościół. Myślę, że tutaj powinna być też w tym zakresie większa 
współpraca uczelni i szkół, co teraz nie udaje się do końca...

Cdn. 
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

Z życia parafii Skawinki

Pietra Choboq Ar-Rayes przyszła na świat w dniu 29 czerwca 
1832 roku w Himlaya, w libańskim regionie Metn. Wychowała się 
w rodzinie katolickiej. Na chrzcie otrzymała imię Boutroussyeh 
(Pietra). Jej rodzina po śmierci matki w 1839 roku znalazła się w 
trudnej sytuacji fi nansowej. Dlatego w 1843 roku jej ojciec wysłał 
córkę do pracy, jako służącą w domu zamożnego Libańczyka w 
Damaszku. Kiedy po czterech latach wróciła do domu, okazało 
się, że ojciec ożenił się po raz drugi. Zarówno macocha, jak jedna 
z ciotek chciały wydać ją za mąż, ale Boutroussyeh postanowiła 
swe życie poświęcić Bogu.

Wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi w Bikfaya. Rodzice 
próbowali przekonać ją do zmiany zdania, ale ona pozostała nie-
wzruszona w swym postanowieniu. Po zakończeniu nowicjatu, w 
dniu 10 lutego 1856 roku, złożyła śluby zakonne. Dwa lata później 
skierowano ją do pracy w seminarium w Ghazir, które prowadzili 
jezuici. Pracowała w kuchni, uczyła się ortografi i i arytmetyki, a 
w wolnym czasie pogłębiała znajomość języka arabskiego.

Od 1860 roku była nauczycielką katechizmu i wychowaw-
czynią w szkołach swojego zgromadzenia. Cztery lata później 
przeniesiono ją do Maad, gdzie razem z inną zakonnicą założyła 
szkołę dla dziewcząt. W tym okresie jej macierzyste zgromadze-
nie przechodziło poważny wewnętrzny kryzys. Siostra Boutro-
ussyeh modliła się żarliwie, prosząc Boga o pomoc w podjęciu 
decyzji zgodnej z Jego wolą. Pewnego dnia w śnie ukazali się 
jej św. Jerzy, św. Szymon Słupnik i św. Antoni Pustelnik, który 
powiedział do niej: „Wstąp do Zakonu Libańskich Mniszek Ma-
ronickich”. Tak też uczyniła.

Jeden z dobroczyńców Zgromadzenia Córek Maryi pomógł 

 Święta Rafka, dziewica
jej dostać się do klasztoru św. Szymona al-Qarn w Ad’tou. Roz-
poczęła w nim nowicjat w dniu 12 lipca 1871 roku, a już w dniu 
25 sierpnia następnego roku złożyła uroczyste śluby zakonne i 
przyjęła imię Ra a, na pamiątkę swojej matki. Przeżyła w tym 
klasztorze 26 lat, dając przykład posłuszeństwa, gorliwości w 
modlitwie, ascezy, poświęcenia i pracowitości.

W październiku 1885 roku podczas modlitwy prosiła Boga, by 
dał jej udział w zbawczej męce Chrystusa. Kierowana łaską Bożą, 
cierpiała z powodu wielu dolegliwości, znosząc je z cierpliwością 
i pokorą. Jej modlitwy zostały wysłuchane. Z każdym rokiem 
Chrystus otaczał ją swym cierpieniem. W 1899 roku Ra a cał-
kowicie straciła wzrok, a wkrótce także została sparaliżowana. 
Nieustannie dziękowała Bogu za wszystko, szczególnie za dar 
cierpienia. Zmarła w dniu 23 marca 1914 roku.

Św. Jan Paweł II beatyfi kował ją w dniu 17 listopada 1985 roku, 
a w dniu 10 czerwca 2001 roku włączył ją do grona świętych. Był 
to dzień uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Do Watykanu 
przybyło kilkadziesiąt tysięcy rzymian i pielgrzymów z Włoch 
oraz z innych krajów i kontynentów, wśród nich m.in. 12 tysięcy 
Libańczyków. Papież powiedział wówczas: „Na Bliskim Wscho-
dzie, tak ciężko doświadczonym przez liczne krwawe konfl ikty 
i tyle niezawinionych cierpień, świadectwo tej libańskiej zakon-
nicy pozostaje źródłem ufności dla wszystkich skrzywdzonych. 
Żyła ona zawsze w ścisłej więzi z Chrystusem i tak jak On nigdy 
nie zwątpiła w człowieka. Dlatego właśnie jej przykład jest wia-
rygodnym znakiem, ukazującym, że tajemnica paschalna Chry-
stusa wciąż przemienia świat, aby zakiełkowała w nim nadzieja 
nowego życia, ofi arowana wszystkim ludziom dobrej woli”.

23 marca 
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

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

Na Sali Narad Urzędu Gminy w Spytkowicach odbyły się eli-
minacje XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego 
od Ciebie każdy wymaga!” organizowanego przez Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

W etapie gminnym konkursu złożonych zostało 20 prac, 
przygotowanych przez uczniów ze szkół podstawowych z terenu 
naszej Gminy. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący: 
Lucyna Momot - Książek , członkowie: Barbara Kaszuba oraz 
Barbara Piszczek dokonała oceny złożonych prac i przyznała 
nagrody następującym osobom: 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Nagrodzone 
prace zostały automatycznie zakwalifikowane do szczebla po-
wiatowego konkursu.

www.spytkowice.net.pl

Bezpieczeństwo i rozwaga
- tego od Ciebie każdy wymaga!
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

W poniedziałkowy ranek 9 marca br. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stani-
sławiu Dolnym odwiedził ksiądz biskup 
Grzegorz Ryś. 

Wizyta tak Szanownego Gościa, była wyjąt-
kowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli i 
uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców. Uro-
czyste przywitanie księdza biskupa w asyście 
naszych parafialnych duszpasterzy przy wtórze 
pieśni religijnej zainicjowanej przez uczniów było 
wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych. 
Uśmiechnięty ksiądz biskup 
witał zebranych gestem, sło-
wem, uściskiem dłoni. Pani dy-
rektor powitała Ekscelencję w 
progach szkoły, do serdecznego 
powitania dołączyły dzieci z 
przedszkola i przewodnicząca 
SU. Ksiądz biskup obejrzał pre-
zentację przygotowaną przez 
p. Kościelniak, która miała 
na celu przybliżenie historii 
naszej miejscowości i szkoły 
oraz uczniów, nauczycieli i pra-
cowników ZSP w Stanisławiu 
Dolnym. Następnie skierował 
do zebranych słowa radosnego 
przesłania Słowa Bożego, a dia-
log z najmłodszymi uczniami 
rozbawił wszystkich.

Po wspólnej modlitwie Jego 
Ekscelencja opuścił mury na-
szej szkoły, a my zachowamy 
na długo ten dzień w naszej 
pamięci. 

Wizyta biskupa
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Stanisławiu Dolnym
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

Poprzednio zamieściliśmy powitanie ks. bpa Grze-
gorza Rysia przez rodziców młodzieży bierzmowanej 
oraz ks. proboszcza. Teraz pora na fragment głębokie-
go, opartego na analizie 
perykopy ewangelicznej, 
rozważania ks. bpa Rysia, 
którego słowa zawsze 
pobudzają do myślenia i 
ukierunkowują nas ku do-
bru, jakim jest pogłębienie 
naszej relacji Bogiem. 

Dostaliście na wasze bierz-
mowanie (a dzięki wam, także i 
my dostaliśmy) taką Ewangelię, 
która na prawdę mówi o tym, 
czym jest dojrzałe chrześci-
jaństwo. Nie bez powodu 15. 
rozdział Ewangelii św. Łukasza 
(a to jest właśnie ten rozdział) 
jest nazywany bardzo często 
„Ewangelią w Ewangelii”. Są 
takie komentarze, które mó-
wią, że jeśliby z całego Nowego 
Testamentu trzeba było wziąć 
jeden rozdział, który by stresz-
czał wszystko to, co jest nowiną 

Wierzyć - co to znaczy? 
o Bogu, którą przyniósł Jezus Chrystus, gdyby trzeba było wybrać 
jeden jedyny rozdział z całego Nowego Testamentu, to powinien 
być właśnie 15. rozdział świętego Łukasza... Pragnąc dojrzałego 
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chrześcijaństwa, pragniecie 
tego, co jest zapisane w tym 
15. rozdziale. 

Ojciec długo czytał, ale 
i tak czytał krócej niż mo-
głoby być, ponieważ z tego 
tekstu wyrzucono dwie 
przypowieści. W 15. roz-
dziale Łukasza są trzy przy-
powieści. I one są ze sobą 
bardzo mocno związane. 
Najpierw jest przypowieść 
o zgubionej owcy. Pan Jezus 
opowiada o takiej sytuacji, 
gdy pasterz ma sto owiec i 
jedna z nich mu ginie gdzieś 
w górach. I on jej szuka. Po-
tem jest druga przypowieść 
– o zgubionej drachmie. 
Jezus opowiada o kobiecie, która zgubiła mały pieniądz u siebie 
w domu. I szuka; wymiata wszystko, by znaleźć tę drachmę. I 
po tych dwóch przypowieściach jest ta trzecia – o ojcu i dwóch 
synach. 

Związek jest taki... owca gubi się daleko, poszła sobie gdzieś 
i błąka się po górach. Pasterz musi pójść za nią. Zostawia zatem 
resztę stada i idzie szukać tej jednej, zagubionej gdzieś daleko. 
Drachma zgubiła się w domu. Kobieta zatem szuka jej w domu i 
gdy w końcu ją znajduje, okazuje ogromną radość z tego powodu. 
Natomiast trzecia przypowieść mówi o dwóch synach, z których 
jeden gubi się daleko, a drugi blisko...

 Młodszy syn wziął od ojca pieniądze, należną mu część ro-
dzinnego majątku i wyjechał z domu w obcy świat. Ten szczegół, 
mówiący, że zatrudnia się w charakterze świniopasa oznacza, że 
na pewno wyjechał z terenu, na którym mieszkał naród wybrany. 
Żydzi nie hodowali i nie hodują świń, bo przestrzegając prawa 
Mojżeszowego nie jedzą wieprzowiny. Wyjechał zatem bardzo 
daleko... I tam się zgubił. Ale jest też drugi syn, który się gubi 
we własnym domu. Zagubił się absolutnie, choć nigdzie się nie 
ruszył (może nie miał odwagi), ale nie jest w niczym lepszy od 
tego młodszego, który z domu uciekł. Tak jak ten młodszy zerwał 

relację z ojcem, tak ten starszy tak naprawdę nigdy jej z nim nie 
nawiązał. Nie wiem, czy byście chcieli mieć takiego starszego 
brata, który – gdybyście wrócili do domu – zastanawiał by się 
tysiąc lat, czy ma wejść na tę ucztę, czy nie; czy ma się cieszyć, czy 
też nie. Ciekawe, czy byście chcieli mieć takiego starszego brata... 
Różnica między tymi braćmi jest taka, że ten młodszy wie, że się 
zgubił, a ten starszy nie ma o tym bladego pojęcia. I co do tego 
młodszego, my wiemy, że się nawraca – to znaczy, że ostatecznie 
wchodzi na ucztę weselną ze swoim ojcem. Ale co do tego starsze-
go, to nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że ojciec wyszedł i tłumaczył. 
Ale nie wiemy, czy ostatecznie był dość przekonywujący i czy ten 
starszy syn wszedł, czy nie wszedł na tę ucztę... 

Oczywiste, że w tej przypowieści tak naprawdę niesamowi-
ty to jest ojciec. Myślę, że z tej Ewangelii powinniście przede 
wszystkim zapamiętać to, kim jest Bóg. Bo to jest najważniejsze 
pytanie we wierze: Kim jest Bóg? Wierzyć w Boga; to znaczy być 
z Nim w relacji. Osobistej relacji. To jest też bardzo piękne, że ta 
przypowieść ma takich konkretnych, indywidualnych bohate-
rów. Święty Łukasz lubi takie przypowieści, w których bohaterem 
jest osoba – nie tłum, nie zbiorowisko, tylko ktoś jeden. Bo wiara 
jest czymś, co jest przeżywane osobiście. 
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

Prowadziła go do świę-
tości, wyniosła na wyżyny, 
bo przecież był obok Maryi, 
najbliższy Jezusowi. Powin-
niśmy zatem, wzorem św. 
Józefa, stawać się pokornymi 
i z zaufaniem pełnym do Boga 
przyjmować Jego wolę. Mówił 
o tym w kazaniu na środowej 
nowennie ks. proboszcz Zbi-
gniew Kaleciak. Oto fragment 
słowa. 

W naszej parafii przeżywamy 
teraz rekolekcje. Ksiądz Krzysz-
tof, który je prowadzi, nawiązuje 
do wezwania Papieża Franciszka 
z Orędzia na ten Wielki Post, żebyśmy przestali być obojętni. 
Święty Józef nie był obojętny na to, co się dzieje w jego życiu i na 
to, co się dzieje w życiu Tej, którą ukochał – Maryi. Święty Józef 
był człowiekiem – i to jest dla nas pierwsza wskazówka – otwar-
tym na Pana Boga. Skąd świętość świętego Józefa? Z jego pokory. 
Nie z czego innego. Bo pokora pozwala mi w prawdzie spojrzeć 
na swoje życie. Pozwala mi zauważyć, że jestem księdzem, a tyle 
jeszcze mam wad, które muszę przezwyciężyć... To właśnie dzięki 

Pokora św. Józefa 
pokorze Chrystus może przyjść do nas i przemienić nasze życie. 

A święty Józef był otwarty na działanie Boga, na to co On 
mówi. Dlatego Bóg posyła mu swoistego smsa – przychodzi do 
Józefa anioł i mówi: „To dziecko to jest Mesjasz. A ty zostałeś 
wezwany”. Bóg wiedział, że serce Józefa na Niego otwarte, że nie 
ma w nim pychy. Józef przyjął wolę Bożą. Mógłby przecież głów-
kować, zastanawiać się, czy to wszystko jest prawdą, czy da się 
jakoś sprawdzić. Ale nie, przyjmuje wolę Bożą z pełną wiarą. Czy 
myślicie, że było to dla niego łatwe? Tak jak my się boimy tego, co 
o nas ludzie powiedzą, tak on wiedział, że w tej niewielkiej miej-
scowości, jaką był Nazaret, zaraz go wezmą na języki. Różnica 
jest taka, że święty Józef potrafi to wszystko złożyć Bogu i Mu 
zaufać. My powinniśmy czynić podobnie, podczas gdy na ogół 
chcemy wszystko rozwiązać sami i przez to w efekcie upadamy. 
Czasami niby przychodzimy do Pana Boga z prośbą o pomoc, 
ale jest to prośba bez wiary i przekonania. A tu trzeba przyjść i 
krzyknąć: Ratuj, Panie Jezu, bo nie daję rady! I trzeba te krzyże 
złożyć Bogu, złożyć Chrystusowi. 

Święty Józef zaufał Panu Bogu i dlatego wygrał, dlatego miał 
siłę. Ta pokora, zauważcie, jest cechą szczególną ludzi świętych. 
Na im większego świętego patrzymy, tym większa pokorę widzi-
my. To nie jakieś wielkie sprawy świadczą o świętości. Ileż rzeczy 
mamy zapisanych w Piśmie świętym z tego, co powiedział św. 
Józef? Nie znamy ani jednego jego słowa... Ale jak byśmy chcieli 
przyznać Oscara za rolę drugoplanową odegraną w życiu Chry-
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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)

stusa, to św. Józef z pewnością by tę nagrodę otrzymał. On był co 
prawda z tyłu Chrystusa, niejako za Jego plecami, ale przez to był 
też cały czas blisko Niego; i między innymi to on kształtował to 
dojrzałe spojrzenie Syna Bożego na życie, na człowieka, na świat, 
na szacunek dla pracy. 

Moi drodzy, w tym sanktuarium słyszymy o świętym co roku 
wiele pięknych rzeczy, ale to właśnie jego pokora jest tym czymś, 
co mnie powala na kolana. I przychodząc tutaj chcę prosić świę-

tego Józefa, aby mi pomógł w tym, jak być pokornym w życiu wo-
bec wszystkiego co mnie spotyka. A to jest trudna sprawa. Bo jak 
nie będę pokorny, to usprawiedliwię tak czy inaczej każdy swój 
grzech... Powiem np.: „Nakrzyczałem na tego pana, bo on jest po 
prostu wredny”. „A tamtemu wcale nie zazdroszczę majątku, bo 
on jest przecież nieuczciwy; jest strasznym kombinatorem”. „Nie 
pomogę temu człowiekowi, bo on ma dużą, bogatą rodzinę; ma 
mu kto dać”. I to jest właśnie to...

 

Jak dobry Ojciec 
Św. Józef starał się 

o swoją Rodzinę, o jej 
utrzymanie, wychowywał 
z Maryją Syna Bożego, 
rozważając w sercu Jego 
słowa, czyny. Zatroskany 
i bliski, pracowity i cichy. 
Zasłuchany w to, co mówi 
Bóg. Na nowennie środo-
wej ks. proboszcz Janusz 
Żmuda zastanawiał się, co 
mógł odczuwać św. Józef 
w codziennych, różnych 
sytuacjach życiowych, 
patrząc na Jezusa i Mary-
ję. Poniżej fragment tego 
słowa, zachęcającego nas 
do wpatrywania się w tę 
postać i czerpania z niej 
wzoru życia. 

Tak wiele razy stawał każdy 
człowiek przed Bogiem, aby 
przeżyć własne swoiste zwia-
stowanie... Za każdym razem, 
gdy stawaliśmy przed Bogiem 
i pytaliśmy Go: Panie Boże, 
którą drogą pójść, co zrobić? 
co mam począć? Boję się... I za-
wsze słyszeliśmy słowa, które 
Anioł skierował do Józefa: Nie 
bój, się Józefie... Nie bój się. Je-
śli Mi zaufasz, jeśli będziesz ze 
Mną, jeśli będziesz Mi wierzył, 
nic złego cię nie spotka.  

Święty Józefie, powiedz 
nam dzisiaj, co czułeś, kiedy 
zasiadałeś do stołu razem z 
Nimi - z tym Młodzieńcem, 
Chłopcem i Miriam, Marią, 
Twoją wybraną, aby spożyć 
posiłek, kiedy łamałeś chleb 
dla swoich najbliższych, dla 
Twojej Rodziny? Powiedz 
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

nam, co czułeś? Nie wiedziałeś, że On za chwilę połamie chleb 
dla pięciu tysięcy. Że On za chwilę na pustkowiu rozmnoży pięć 
chlebów i nakarmi rzeszę ludzi. Nie wiedziałeś... Nie wiedziałeś, 
że On przed swoją śmiercią weźmie do ręki chleb - taki sam, jak 
ten, który mu dawałeś - aby nad tym chlebem wypowiedzieć 
słowa, które wypowiadamy i słyszymy na każdej Mszy świętej: 
Bierzcie, to jest moje Ciało...

Gdybyś mógł to przewidzieć, gdybyś miał wizję przyszłości, 
pewnie inaczej byś zachowywał się przy stole... Ty byłeś robotni-
kiem, cieślą; wiedziałeś, ze musisz się troszczyć o ten zwyczajny, 
doczesny chleb, którego pewnie nieraz Ci brakowało. Co wtedy 
czułeś, święty Józefie, siedząc z Nim przy stole? Pamiętałeś słowa 
Anioła: Będzie wielki. Będzie Synem Najwyższego, Synem Bo-
żym. Pamiętałeś, co mówił o Nim starzec Symeon w świątyni: 
On przeznaczony jest na upadek, na powstanie wielu w Izraelu, 
na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Pewnie wielu z tych słów 
nie rozumiałeś, ale przeżywałeś to razem z Maryją w swoim ser-
cu. Co wtedy czułeś, święty Józefie? 

Tak wielu dzisiaj ojców szuka chleba dla swoich najbliższych. 
Tak wielu ojców za tym chlebem często jedzie daleko, często 

wędruje, szukając, gdzie lepiej, gdzie korzystniej. Święty Józefie, 
bądź z nimi dzisiaj. Oni też - tak jak Ty - chcą, aby w domu, w ro-
dzinie było jak najlepiej. Aby wystarczyło chleba, aby go zawsze 
było pod dostatkiem. Chociaż czasem boją się też, zostawiając 
swoich najbliższych na miesiąc, rok, pół roku.... Ale jadą w dale-
kie strony, aby zarabiać, bo chcą, by ich dzieciom, ich rodzinom 
było dobrze. Bądź z nimi dzisiaj, święty Józefie!

Kiedy rozpoczął swoją publiczną działalność, kiedy zaczął 
nauczać, zaczęto do Niego mówić: Przecież to syn cieśli! Przecież 
to syn Józefa; dobrze go znamy.... Co wtedy czułeś? Kiedy nie 
chciano Go przyjąć? Kiedy Go odrzucano? Kiedy nie chciano 
Mu wierzyć? Kiedy nauczał, kiedy czynił cuda? Co wtedy czułeś, 
święty Józefie? Wychowałeś Go przecież na dobrego człowieka. 
Wychowałeś i ukształtowałeś. Chciałeś dla Niego jak najlepiej 
- jak każdy dobry ojciec chce dla swego dziecka. A oni Go od-
rzucali... Oni nie chcieli Go znać. Co więcej, pragnęli Go nawet 
zabić, czyhali na Jego życie... Jak się wtedy czułeś? Jak czułeś się, 
gdy twój Syn był odrzucany, odepchnięty przez ludzi?

Cdn. 

Zachariasz był synem Polychroniusza z Kalabrii. Był Grekiem, 
ale urodzonym we Włoszech. Nie znamy szczegółów z jego lat 
młodzieńczych. Możliwe, że współpracował ze św. Grzegorzem 
III i był diakonem, którego podpis figuruje na synodzie rzym-
skim w roku 732.

3 grudnia 741 roku został wybrany na stolicę Piotrową. Wybór 
Zachariasza na papieża nie wymagał już cesarskiego zatwier-
dzenia, niemniej jednak Zachariasz natychmiast po wyborze 

 Święty Zachariasz, papież22 marca 

wysłał legatów do cesarza Konstantyna V Kopronyma (719-775), 
zawiadamiając go o wstąpieniu na tron św. Piotra i prosząc o 
przywrócenie kultu obrazów. Zachariasz był ostatnim z papieży 
tzw. wschodnich, który zwrócił się do cesarza o zatwierdzenie 
swojego wyboru.

Łagodnością i życzliwością zjednał sobie lud Italii, cesarza 
i sąsiadów. Utrzymywał dobre stosunki z Konstantynopolem. 
Zawarł pokój z Longobardami, odzyskując część ziem i jeńców. 
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Kiedy zaprzyjaźniony 
król Ratchis utracił tron, 
przyjął go do siebie. Za-
warł sojusz z Frankami 
oraz udzielił poparcia 
Pepinowi Małemu. Za-
chariasz odrestaurował 
i upiększył wiele ko-
ściołów. Przeniósł swoją 
siedzibę z Palatynu do 
Lateranu i powiększył 
tamtejszy pałac.

Zmarł w Rzymie po 
11 latach pontyfikatu 15 
marca 752 roku. Został 
pochowany w bazylice 
św. Piotra. Wszedł do li-
teratury chrześcijańskiej 
jako tłumacz na język grecki łacińskich Dialogów św. Grzegorza 
Wielkiego.

Święty Dyzmas (w prawosławiu Rach) to jeden z dwóch łotrów, 
powieszonych na krzyżu obok Jezusa. Informację o nim przeka-
zuje św. Łukasz w swojej Ewangelii. Kiedy drugi z ukrzyżowa-
nych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, 
że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie 
uczynił. Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, 
kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu 
Łotrowi - bo tak go od tego czasu nazywamy - że jeszcze dziś 
będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, 
którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. 
Jego imię - Dyzmas - pochodzi z pism apokryficznych. Kościół 
wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele 
św. Witalisa i w bazylice św. Stefana, oddawano cześć częściom 

 Święty Dobry Łotr

krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, 
udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość La-
trum w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego 
Łotra. Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, 
że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do 
Boga. Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), skruszonych 
złodziejów, więźniów, umierających, skazanych na śmierć i do-
brej śmierci oraz kapelanów więziennych, pokutujących i nawró-
conych grzeszników. Stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy.

W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec, również 
w wieku dojrzałym, a nieraz też jako starzec. Jego strojem jest 
opaska na biodrach lub krótka tunika. Atrybutami św. Dyzmy są 
krzyż, łańcuch, maczuga, miecz lub nóż.

Warto wiedzieć, że dolna (trzecia) ukośna belka prawosław-
nego krzyża symbolizuje skazańców ukrzyżowanych z Chrystu-
sem. Jej prawy kraniec, uniesiony do góry, wskazuje niebo, do 
którego poszedł Dobry Łotr. Lewy kraniec wskazuje piekło, do 
którego trafił ten, który nie wyraził skruchy.

Episkopat Polski zdecydował w 2009 r, że dzień wspomnienia 
św. Dobrego Łotra obchodzony jest w Polsce jako Dzień Modlitw 
za Więźniów.

26 marca 

Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Co mamy cennego w Tłuczani
Z czego jesteśmy dumni w swojej miejscowości? Co mamy 

cennego? W piątek 20 lutego 2015 roku w świetlicy, w Domu Kul-
tury w Tłuczani zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców i 
dzieci. Celem feryjnych zajęć było wspólne stworzenie prac pla-
stycznych związanych z miejscem zamieszkania. Dzieci i rodzice 
razem z paniami Agatą Kubas z biblioteki i Justyną Krzykawską 
wychowawczynią ze świetlicy spędzili czas w miłej atmosferze. 

Na parę godzin wszyscy uczestnicy odbiegli myślami od codzien-
nych obowiązków. 

 Przy tworzeniu prac plastycznych pomocne okazały się wy-
dawnictwa regionalne z biblioteki: „Gmina Brzeźnica: mapa 
turystyczna”, foldery: „Malownicze pejzaże”, „Dom polsko 
– słowacki w gminie Brzeźnica” oraz książki: „Kapliczki bliskie 
sercu”, „Legendy gminy Brzeźnica”. Jak się okazało twórcy prac 



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

22 marca 201556 

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

 5722 marca 2015

Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

plastycznych dumni są głównie z takich obiektów jak: kościółek 
na Nowsiu w Tłuczani, Dom Kultury w Tłuczani i w Wyźrale 
oraz plac zabaw, biblioteka i świetlica. Rodzicom i dzieciom gra-

tulujemy talentów i pomysłowości. Jednocześnie dziękujemy za 
udział i zaangażowanie. 

 Agata Kubas, Justyna Krzykawska
www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

Z życia parafii Tłuczań

21 lutego odbyło się kolejne w tym roku zebranie 
sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu Gminy Tomice. Tym razem w tomickiej remi-
zie spotkali się druhowie strażacy tej jednostki oraz za-
proszeni goście. W trakcie zebrania prezes OSP Tomice 
dh Maciej Mrowiec oraz naczelnik jednostki dh Robert 
Graboń przedstawili sprawozdanie z działalności straży 
za rok 2014. Prezes powiedział m.in.

„Szanowni goście drogie druhny i druhowie pamiętamy, na 
zeszłorocznym zebraniu padło stwierdzenie, że w kolejny rok 
wkraczamy z nowymi doświadczeniami oraz z nadzieją że bę-

Rok 2014 podsumowany
w OSP Tomice

dziemy mieć nieco więcej powodów do radości. Co prawda tych 
powodów tak wiele aż nie było, ale też i nie mieliśmy zbyt wiele 
sytuacji, które spędzały by nam sen z powiek. Być może efekt po-
zytywny wywarły zeszłoroczne ubolewania nad skromnymi fi-
nansami, bo oprócz upragnionej przez chyba wszystkich tu obec-
nych nowej remizy wszystkie inne nasze postanowienia i plany 
zostały zrealizowane – a nawet te o których jeszcze rok temu nie 
śniliśmy. Nie da się ukryć, że przyczyniły się do tego znacznie 
większe fundusze jakimi w ubiegłym roku obdarowali nas Samo-
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rządowcy oraz nasi DARCZYŃCY a także mnóstwo pracy wło-
żonej przez naszych członków i osoby nas wspierające. Pozwoliło 
to na pełne i profesjonalne zaangażowanie w 34 akcji ratowni-
czych. Zacznijmy podziękowania – dla przedstawicieli władz lo-
kalnych i samorządowych bo oprócz zaplanowanych pieniążków 
w budżecie na całoroczne utrzymanie naszej OSP otrzymaliśmy 
dodatkowo 10 tyś zł, które jak podniesiemy głowy do góry można 
właśnie zobaczyć, nie ma żadnych ozdób ani kolorowych płócien 
tylko po to aby ukazać piękno tego dzieła – a nad nim nie widać 
niestety ale efekt da się odczuć, nowa profesjonalna instalacja wy-
ciągowa. Tu musze podziękować naszym druhom za ogrom pra-
cy, nerwów i czasu poświęconego. Krzyśkowi Chmielowi za to, że 
trzymał nasze prace w ryzach , nie pozwolił na samowolne zapędy 
i nadzorował wszystko okiem fachowca, Robertowi Graboniowi 
za determinacje, upór podczas tych prac, Wszystkim druhnom 
i druhom, którzy przyczynili się do tego dzieła – ale wybaczcie 
nie będę wymieniał każdego z imienia – niech każdy przyjmie te 
podziękowania na tyle na ile sam na nie zasłużył. Przy okazji w 
ferworze walki pracami remontowymi zahaczyliśmy o nasz garaż 
– odświeżony – przyjemniejszy oku. Dziękuje radzie sołeckiej z 
sołtysem na czele – po raz kolejny dostaliśmy wsparcie finansowe 
w wysokości 2 tys zł i w ten sam dzień zaproponowaliśmy, że tą 
kwotą pomożemy w pracy naszym paniom z KGW doprowadza-
jąc instalację gazową do naszej kuchni – za wykonanie bardzo 
dziękuję naszemu druhowi a zarazem Radnemu Gminy Pawłowi 
Tłomakowi. Podziękowania również wspomnianym paniom z 
KGW za ich wkład w naszą służbę i dbanie o zaplecze kuchenne 
i oczywiście kulinarne. Pozostałym organizacjom i wszyst-
kim sponsorom, mieszkańcom również dziękuję za wsparcie
w 2014 r.

Cały ubiegły rok nie żyliśmy tylko ciężką pracą i „ratowaniem 
świata”, był czas również na odrobinę przyjemności. Przyczyni-
liśmy się do zorganizowania OTWP na szczeblu środowiskowym 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz na szczeblu gminnym w 
pełnej obsadzie kategorii. Tu trzeba się pochwalić i pogratulować 
druhowi ale i rodzicom a mowa o Mateuszu Klimkowskim wy-
grał OTWP etapu powiatowego i dzięki niemu w Krakowie na 

eliminacjach wojewódzkich mówiło się o TOMICACH chyba 
nawet dość głośnio, bo o mały włos Mateusz zakwalifikował by 
się do eliminacji krajowych – czego w tym roku Mu życzymy. Nie 
zabrakło naszych druhów stojących na warcie przy Grobie Pań-
skim, podczas uroczystości Bożego Ciała podczas odpustów czy 
też podczas wpisanego już w tradycję ubierania choinek i szopki 
w kościele parafialnym. Drużyna młodzieżowa brała udział
w Rajdzie MDP w Izdebniku – podziękowania dla młodzie-
ży za udział i dla opiekunów za poświęcony czas. Przystąpi-
liśmy do Gminnych zawodów sportowo pożarniczych – tu 
niespodzianka – Tomiccy druhowie nie rzucają słów na wiatr 
– druhna Sylwia słowa dotrzymała była Kobieca Drużyna 
pożarnicza na zawodach i wróciła z medalem. Seniorzy też 
nie chcieli być gorsi podzielili radość Kobiet i też wróci-
li z medalami. I jak przystało na porządną OSP – drużyny 
młodzieżowej nie mogło zabraknąć, co prawda bez medalu 
ale o mały włos bo do remizy wrócili z IV miejscem. Myślę,
że w tym roku również uda się utrzymać wysokie miejsca, może na-
wet wyższe. Wzięliśmy również udział w Gminnych Ćwiczeniach 
taktyczno- bojowych. Przedstawicieli Tomickiej OSP nie zabrakło
w ubiegłym roku na pielgrzymce dziękczynnej Papieskim 
Szlakiem Krzeptówki – Ludźmierz – Nowy Targ oraz podczas 
corocznej pielgrzymki małopolskich strażaków do sanktuarium 
w Łagiewnikach. Uczestniczyliśmy też w spotkaniu opłatko-
wym w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, podczas którego 
JE ks. kard. Stanisław Dziwisz oraz Prezes Zarządu Głównego 
premier Waldemar Pawlak na nasze ręce złożyli świąteczne i 
noworoczne życzenia , które tu wszystkim obecnym przekazu-
jemy. Nie wspominałem tutaj o obchodach Dnia Strażaka, bo 
takowych w tym roku nie było, a może powinienem powiedzieć, 
że były ale bardzo nietypowe bo pełne rozpaczy, bólu, załamania
i głębokich przemyśleń a powodem tego było odejście na 
wieczną służbę naszej druhny Eli. Naprawdę to było wyjąt-
kowe święto Floriana – nie chcemy tak więcej świętować.
Dziękuję za uwagę.”

www.straz.tomice.pl

Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

PROGRAM
REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

CZWARTEK – 26 marca 2015 r. 
godz. 18.00 - Msza Św. na rozpoczęcie rekolekcji
ok. godz. 18.30 - Spektakl „Uczyń mnie drzewem”

PIĄTEK - 27 marca 2015 r. 
godz. 8.00 – Msza Św. z nauką ogólną 
godz. 9.30 – Spowiedź święta dla chorych, samotnych, starszych

godz. 10.00 – Msza Św. dla chorych, samotnych,
      starszych
godz. 11.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci
      wraz z nauką rekolekcyjną
godz. 17.30  – Droga Krzyżowa dla wszystkich 
godz. 18.00  – Msza Św. z nauka ogólną
godz. 19.30  – Spotkanie rekolekcyjne z Młodzieżą
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SOBOTA - 28 marca 2015 r.
DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ
Spowiedź w godzinach: 7.30-11.30 oraz 14 – 18
     /przerwy podczas Mszy Św./
godz. 8.00  – Msza Św. z nauką ogólną
godz. 9.00  – Spowiedź Św. dla wszystkich
godz. 9.30 – Msza Św. z nauką dzieci
godz.11.30  – Msza Święta z nauką
     dla Młodzieży
     spowiedź święta od 14.00
     do 18.00 (przerwa 15.30-16.30)
godz. 18.00  – Msza Św. z nauką ogólną
     Nauka dla rodziców

  NIEDZIELA - 29 marca 2015 r.
godz. 7.00 – Msza Św. z nauką ogólną 
godz. 9.00  – Msza Św. dla wszystkich,
     a po niej nauka dla Młodzieży
godz. 11.00  – Msza Św. z nauką
     dla dzieci
godz. 15.00  – Gorzkie Żale
     z kazaniem pasyjnym 
godz. 16.00  – Msza Św. z nauką
     dla Rodziców

PONIEDZIAŁEK - 30 marca 2015 r.
godz. 9.00 – Msza Św. z nauką
     dla wszystkich 
godz. 10.00  – wyjazd do chorych 
godz. 18.00  – Msza Św. z nauką
      ogólną 
     i błogosławieństwem
     rekolekcyjnym
godz. 19.30  – Msza Św.
     dla Młodzieży
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Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

Przypomniał w kazaniu rekolekcyjnym, wygłoszo-
nym w ubiegłą niedzielę ks. Łukasz Gołaś, pallotyn, 
zachecjąc, by starsi członkowie Rodin przybliżali jej hi-
storię młodszemu pokoleniu, bo to będzie wzmacniało 
więzi rodzinne, rodziło pamięć i wdzięczność. Poniższy 
fragment tego słowa jest zachętą, do przypomnienia 
sobie o własnych korzeniach.

Maryja, kiedyś w świątyni podczas ofiarowania Jezusa usły-
szała słowa: „A Twoją duszę miecz przeniknie....”. Jakże ostry 
to miecz widzieć swego Syna umierającego. Jak to bolesne także 
dla Jezusa – widzieć tak umęczoną cierpieniem swoją Matkę! 
Jezus spotyka swoją współcierpiącą Matkę na swej kalwaryjskiej 
drodze. Bez rozmów, lecz w pełnym zrozumieniu. I to pełne zro-
zumienie Matki i Jej Syna. Bo Matka wszystko rozumie. Matka 
zawsze zrozumie swoje dziecko. Matka zrozumie swojego Syna, 
nawet gdy ten uczyni w życiu największą nawet głupotę. Nigdy 
go nie odepchnie... A w odniesieniu do nas? Jak wyglądają nasze 
więzy rodzinne?

Zacznijmy od początku historii naszych rodzin. Nieprzypad-
kowo Pismo święte, opisując przyjście Jezusa na świat podaje 
Jego genealogię czyli listę przodków. I historia – nie tylko ta 
powszechna, ale rodziny, rodu – jest nauczycielką życia. I pamięć 
o tych, którzy odeszli, jest ważna. Nie dlatego, żeby rozpamięty-
wać, czasem bardzo trudne, wątki rodzinnej historii, ale głownie 

Historia rodziny jest 
nauczycielką życia
po to, aby być wdzięcznym swoim przodkom i o nich nie zapomi-
nać. Jakże często młodzi ludzie zapominają o swoich przodkach, 
nie chcąc nawet o nich słuchać. Chyba jednak częściej to sami 
rodzice nie chcą o nich opowiadać lub nie widzą takiej koniecz-
ności... 

Zauważcie, że w krajach Wschodu, kiedy często tradycja rodu, 
danego plemienia przekazywana była ustnie przez opowieści, 
senior lub seniorka rodzina siadali wraz z młodym pokoleniem 
przed ogniskiem i opowiadali o tych, którzy już odeszli, o historii 
ich życia. I dzięki temu te historie przetrwały do dnia dzisiejsze-
go... A dzisiaj? Dzisiaj, kiedy ognisko widzimy co najwyżej w ko-
minku, a zamiast tego coraz częściej siadamy przez telewizorem, 
komputerem, jedynie wpatrujemy się w to coś, z czego na ogół nic 
nie wynika. Totalna pustka... Tymczasem młodzi ludzie, których 
bardzo kochamy coraz bardziej dorastają, dorastają i tak napraw-
dę może już nigdy nie być dobrej okazji, aby opowiedzieć jedną z 
historii rodzinnych. I czyż nie lepiej czasami, kochani wyłączyć 
to wszystko, a zamiast tego wziąć do ręki album ze zdjęciami i 
opowiedzieć o pradziadku, o prababci? Opowiedzieć o tym, kim 
byli, skąd przybyli, jak się poznali. Jeżeli zaprzepaścimy okazję 
przekazania tych wiadomości, bardzo szybko historia naszej ro-
dziny może stać się historią znikąd. Będziemy znać jedynie histo-
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

W sobotę, 14 marca br. parafia Wysoka rozpoczęła 
swoje ćwiczenia duchowe czyli rekolekcje. Prowadził 
je ks. dr. Zbigniew Stycznik, która na pierwszej Mszy 
św. mówił m.in. o słuchaniu i przyjmowaniu Słowa 
Bożego otwartym sercem, gdyż Ewangelia zmusza do 
myślenia, do szukania. Poniżej powitanie ks. rekolek-
cjonisty przez ks. proboszcza oraz fragment kazania.

Ksiądz Proboszcz:

Mszą świętą rozpoczynamy nasze rekolekcje, które mają nas 
przygotować na czas Triduum Paschalnego, największe święta 
chrześcijaństwa – Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dlate-
go z wielką radością dzisiaj witamy tutaj Księdza Rekolekcjoni-
stę, Księdza Doktora Zbigniewa Syczika, który przyjechał do nas 
z Podhala, gdzie jest proboszczem na Stasikówce, koło Poronina, 

Przekaz Ewangelii
i pragnie nas prowadzić tymi drogami rozmyślania nad potęgą 
miłości Boga i wielkością naszego człowieczeństwa. 

W tym roku towarzyszy nam hasło: Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię! Jest to rok poświęcony Janowi Pawłowi II, Janowi 
Pawłowi Wielkiemu. Jemu zawierzamy owoce tych rekolekcji 
przede wszystkim przez wstawiennictwo przemożne Matki Naj-
świętszej i naszej Patronki – świętej Marii Magdaleny.

Ksiądz Rekolekcjonista:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Każde rekolekcje – jak mawiał mój ksiądz rektor w semina-

rium – należy głosić z bojaźnią. Bojaźnią, która powinna rodzić 
się z poczucia odpowiedzialności za Słowo Boże. Muszę przyznać, 
ze odczuwam tę bojaźń. Sam sposób przekazu Ewangelii jest nie-
zwykle ważny. Chodzi o to, żeby wiernie oddać to, co Chrystus 

rię naszych babć i dziadków. A przecież jesteśmy odpowiedzialni 
za przekazywanie tej historii. 

A co z naszymi żyjącymi krewnymi? Jakie są nasze relacje 
z nimi? Chyba zawsze wielką trudnością jest wskazanie kon-
kretnych wskazań właściwego życia rodzinnego. To jest bardzo 

trudne, szczególnie dziś, patrząc na to, co dzieje się chociażby 
w Polsce... Tak wiele jest różnorodnych sytuacji. Tak wiele jest 
skomplikowanych spraw. Tyle zawsze jest konkretnych przypad-
ków, ile jest ludzi i ich poszczególnych problemów. 

Cdn.
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chciał przekazać człowiekowi poprzez naukę zawartą właśnie w 
tym Słowie Bożym. 

Najczęściej ludzie przychodzą na rekolekcje po to, aby słu-
chać pouczeń czy wyjaśnień; zdarza się, że czekają na recepty i 
leki, które pomogą znaleźć rozwiązania konkretnych, trudnych 
życiowych problemów. Otóż, moi drodzy, Ewangelia nie wysta-
wia takich recept. Ona wzywa do myślenia. Ona stawia pytania. 
Czasem bardzo ostre, czasem raniące, aktualne i wcale nie daje 
na nie od razu pełnej odpowiedzi. Zmusza natomiast człowieka 
do szukania. Tak głosił Ewangelię Chrystus i tak musi być ona 
głoszona dzisiaj. 

Tekst, który przed chwilą wysłuchaliśmy, stanowi jeden z 
najtrudniejszych tekstów Ewangelii Janowej. Jest tak, ponieważ 
zawiera wskazówki, których nie był w stanie zrozumieć nawet 
bardzo wykształcony rabin, jakim był Nikodem. Jezus mówił o 
trudnych rzeczach, nad którymi należy przysiąść i się porządnie 
zastanowić. A my tego nie za bardzo lubimy. My lubimy konkret. 

My lubimy rady. Bo rada to jest cos takiego konkretnego, co ma 
mi ułatwić życie. Nieraz mówimy tak: „Wiesz, ktoś mi udzielił 
świetnej rady. Jak robię pranie, wlewam takiego specjalnego 
płynu i to pranie w ogóle się nie gniecie? Wiesz, jak to ułatwia 
życie?”. I te rady życiowe my próbujemy czasami przenosić rów-
nież w sferę religijną: „Czy mógłby mi ksiądz dać radę? Nie mogę 
się z mężem dogadać... Proszę jakąś radę na to...”. Nieraz mówię: 
Niech pani usiądzie; porozmawiamy o pani małżeństwie, o pani 
młodości. – „O księże, ale ja na to nie mam teraz czasu. Niech mi 
ksiądz da jakąś radę... Jakaś konkretną. Rozumie ksiądz... ”. 

Ojciec Augustyn mawiał, że jak ktoś przychodzi do niego po 
radę – np. jak znaleźć męża albo jak się dogadać z mężem – on 
odpowiada, że nie ma na to rady. Ale jeżeli ktoś się upiera, mówi 
takiemu człowiekowi: Jeżeli chcesz na to radę, to pij rumianek 
rano i wieczorem.

Cdn. 

Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

25 marca

Święty Prokop, prezbiter
O Prokopie zachowało się dosyć sporo źródeł średniowiecz-

nych, co świadczy, że kiedyś kult jego był o wiele żywszy. Do na-
szych czasów zachowały się Żywot mniejszy z wieku XII i Żywot 
większy z wieku XIV. Niestety, dawne żywoty nie akcentowały 
danych biograficznych, ale ascetyczne. Dlatego faktycznie o 
Świętym historia przekazała nam bardzo skąpe informacje.

Prokop urodził się zapewne w pierwszych latach wieku XI, 
gdy u nas panował Bolesław Chrobry. Miejscem jego urodzin 

była Chotounia, niedaleko Kourim (Czechy). Wiemy o nim tylko 
tyle, że był kapłanem diecezjalnym. W Czechach panował wów-
czas powszechny zwyczaj, że kapłani katoliccy żenili się. Miał 
więc Prokop żonę i dzieci. Jeden z jego synów, Emmeran, został 
opatem w Sazawie. Opactwo benedyktyńskie w tym mieście miał 
ufundować sam Prokop. Nie wiemy, w jakich okolicznościach 
zapoznał się z obrządkiem wschodnim, który do Moraw i Czech 
wprowadzili święci Cyryl i Metody (w. IX). Zapewne istniały w 
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Czechach jeszcze jakieś jego ślady. Prokop miał przejść na ten ob-
rządek lub może nawet w nim się urodził. Według podania udał 
się na Ruś i stamtąd przywiózł księgi liturgiczne, pisane cyrylicą 
w języku słowiańskim. Klasztor w Sazawie, który założył, miał 
pielęgnować ten obrządek. Prokop cieszył się poparciem książąt 
czeskich: Oldrzycha i Brzetysława I. Zamieszkał w pobliżu opac-
twa jako pustelnik. Zmarł 25 marca, w uroczystość Zwiastowa-
nia, w 1053 roku.

Po śmierci Prokopa klasztor w Sazawie został podporządko-
wany łacińskiemu opactwu benedyktynów w Brzewnowie. Ob-
rządek słowiański w nim zlikwidowano. Kult Prokopa pozostał. 
Zatwierdził go też urzędowo papież Innocenty III w 1204 roku, 
a potwierdził papież Pius VII w 1804 roku. Śmiertelne szczątki 
Prokopa przeniesiono w roku 1588 do Pragi i umieszczono je w 
kościele Wszystkich Świętych. Kiedy w późniejszym średniowie-
czu w okolicach Sazawy rozwinął się przemysł górniczy, Prokop 
został patronem tamtejszych górników.

Rupert był pierwszym biskupem Salzburga. Należał do moż-
nej rodziny franko-niemieckiej Robertynów, spokrewnionej z 
Karolingami. O pierwszych latach jego życia wiemy niewiele. 
Kształcił się w Niemczech, w klasztorze irlandzkim. Od roku 700 

jako biskup misyjny przechodził obszary Bawarii, po Regensburg 
(Ratysbonę) i Lorch. Cieszył się sympatią księcia Bawarii, który 
udzielał mu pomocy koniecznej do jego pracy apostolskiej. Na 
ruinach rzymskiego miasta Juvanum (Salzburg) założył opac-
two benedyktyńskie i wystawił pierwszy w Austrii kościół pod 
wezwaniem św. Piotra. Jako opat i biskup rządził nowo powsta-
łą diecezją salzburską. Dla swojej krewnej, Erentrudy, Rupert 
wystawił benedyktyńskie opactwo żeńskie w Nonenberg, gdzie 
wkrótce Erentruda została opatką. Te dwa opactwa stały się 
prawdziwym błogosławieństwem dla Austrii.

Rupert głosił niezmordowanie słowo Boże, gromadził koło 
siebie kapłanów i obsadzał nimi ważniejsze miejsca dla głoszenia 
Ewangelii i dla potrzeb duszpasterstwa. Słusznie też zasłużył so-
bie na tytuł apostoła Bawarii i Austrii.

Data jego śmierci nie jest pewna. Przyjmuje się 27 marca ok. 
720 roku. Został pochowany w założonym przez siebie opactwie 
w Salzburgu, w kościele św. Piotra. Św. Wigiliusz, jeden z uczniów 
Ruperta, przeniósł ciało Świętego do katedry (774). Równało się 
to z pozwoleniem na oddawanie czci publicznej. Zanim bowiem 
papieże nie zarezerwowali dla siebie prawa kanonizacji, czynił to 
miejscowy metropolita z biskupami, duchowieństwem i ludem. 
Św. Wigiliusz został także biskupem Salzburga, podniesionego 
niebawem do godności metropolii. O popularności Ruperta w 
Europie środkowej świadczy to, że ku jego czci wystawiono aż 
125 kościołów.

27 marca 

 Święty Rupert, biskup

Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

Coraz bardziej zbliżamy się do kulminacyjnego etapu 
historii zbawienia – Śmierci i Zmartwychwstania. W 
tym kontekście należy odczytywać ewangelie z najbliż-
szych niedziel.

Prawo życia i śmierci
Dzisiejszy fragment ukazuje nam najpierw Greków, czyli po-

gan, ale takich, którzy przyjęli wiarę w Jahwe i uczestniczyli w 
żydowskich świętach. Bardzo im zależało na zobaczeniu Jezusa, 
więc podjęli pewne kroki – prosili o protekcję. (Czy nam chciało-
by się aż tak trudzić? A jeśli sądzimy, że tak, to warto wiedzieć, że 
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

żadna protekcja nie jest już dziś potrzebna: wystarczy przyjść do 
kościoła – każdemu wolno!)

Istotna jest jednak odpowiedź Jezusa, w pierwszej chwili 
dziwna, niezrozumiała i jakby nie na temat: oto przyszła godzina 
uwielbienia Syna Człowieczego. Każdy, kto chce ujrzeć Jezusa 
w kulminacyjnym punkcie Jego misji, będzie miał teraz okazję. 
Ale to nie będzie okazja łatwa, gdyż owo uwielbienie i misja Je-
zusa wypełni się na krzyżu, przez straszliwą mękę i śmierć. Czy 
uczniowie i wszyscy inni potrafią to zrozumieć i zaakceptować, 
skoro dotąd nie potrafili nawet zrozumieć i przyjąć samej zapo-
wiedzi krzyża?

I dlatego Jezus uprzedzając zgorszenie i zwątpienie swoich 
uczniów i wielu, wielu innych, dodaje zaraz naukę o prawie życia, 
ilustrując to przykładem ziarna pszenicy. Aby mogło się krzewić 
życie, potrzeba jakiegoś obumierania. Aby zebrać plon, trzeba 
najpierw posiać ziarno, i to nie byle jakie, lecz najlepsze. Cóż, z 
jednym ziarenkiem nie ma problemu, bo samo jedno i tak na nic 
się nie przyda, ale z całym workiem dorodnego ziarna, z którego, 
za parę godzin mógłby już być chleb, a tak będzie trzeba czekać 
do lata i jeszcze się namęczyć – to już nie jest takie proste. Trudno 
o cierpliwość, gdy na owoce trzeba czekać, a doraźnie widać tylko 
ofiarę, wyrzeczenia i śmierć. Jakiej wtedy trzeba wiary!

Właśnie takiej wiary potrzeba chrześcijanom, aby potrafili ze 
spokojem zaakceptować śmierć Chrystusa, a także swoje własne 
obumieranie przez cierpienie, prześladowania, a może i męczeń-
stwo. I może najtrudniejsze – bo najczęstsze, jest to codzienne 
męczeństwo – bez przelewania krwi, ale z przelewaniem potu, 
łez, bezsilnym wyczekiwaniem ulgi, przyjmowaniem obelg i 
ciosów...

Kto kocha swoje życie – w sensie, który podsuwają nam rekla-
my, kolorowe czasopisma, telewizja – ten nie potrafi obumrzeć 
ani przynieść owocu. Nie potrafi także zachować swego życia, ani 
nawet być w tym życiu szczęśliwy, bo nie będzie mógł pogodzić 
się z koniecznością obumierania. Niestety, śmierć jest nieodłącz-
na od życia i żadne pieniądze, najlepsze zdrowie, leki i terapie, nie 
potrafią nam tego życia przedłużyć, a tym bardziej zachować.

Tylko ten, kto pogodzi się z tą koniecznością, potrafi zachować 
pokój i pogodę ducha. To nie znaczy, że ma się poddać rezygnacji 
i niemej obojętności. Nie, ma się oddać Chrystusowi, który sam 
jeden może zachować nas od śmierci, czyli nadać naszemu życiu 
wieczny sens i trwanie. Ale oddać się Chrystusowi, to znaczy 
zaufać Mu w całej pełni, na dobre i na złe, także pod krzyżem 
– i zwłaszcza na krzyżu, swoim własnym. Kto wtedy będzie przy 
Chrystusie, będzie przy Nim już zawsze. Takie bowiem Chrystus 
dał nam obietnice i gwarancje, potwierdzone Jego Zmartwych-
wstaniem.

Cóż, wiara, nawet najmocniejsza, nie zapobiega uczuciu lęku, 
nawet sam Chrystus tego doświadczył. Więc i my bądźmy gotowi 
na chwile trwogi. Ale wobec wieczności są to tylko chwile. Chwi-
le bardzo trudne, ale zarazem stanowią one okazję do uwielbienia 
Boga. Gdy wszystko idzie jak z płatka, nie jest sztuką dziękować 
Bogu i ufać Mu. Dopiero gdy zacznie wiać w oczy, wtedy okazuje 
się, czy nasza wiara jest faktycznym zaufaniem i oddaniem się 
Bogu, czy tylko przejawem dobrego samopoczucia. Wiara spraw-
dza się i dojrzewa na krzyżu.

Ks. Mariusz Pohl

Głosił w Zebrzydowi-
cach ks. Robert Ryndak, 
michalita, bo przecież 
należy do zgromadzenia 
szczerzącego kult św. Mi-
chała Archanioła, który 
także patronuje tutejszej 
parafii. Swoje zgromadze-
nie przybliża czytelnikom 
w poniższym fragmencie 
rozmowy.

- Proszę się przedstawić.
- Ksiądz Robert Ryndak, mi-

chalita. Pochodzę z Sędziszowa 
koło Rzeszowa, a pracuję w 
placówce w Miejscu Piastowym. 

Jestem referentem Zgromadzenia św. Michała Archanioła, tak że 
posługuję praktycznie w całej naszej ojczyźnie; wszędzie gdzie 
potrzeba. 

- W jaki sposób Ksiądz znalazł się w Zebrzydowi-
cach?

- Przyjechałem tu na zaproszenie księdza proboszcza. Do pa-
rafii, w których święty Michał Archanioł odbiera swoją cześć, od 
czasu do czasu przyjeżdżają michalici. Ma to służyć także temu, 
by ożywić kult Michała Archanioła. W takich wypadkach reko-
lekcje w dużej mierze dotyczą tematów anielskich. 

 
- Czym charakteryzuje się zgromadzenie michalitów 

i gdzie znajduje się jego siedziba?
Nasza główna siedziba znajduje się w Miejscu Piastowym. 

Tam jest nasz dom macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała 
Archanioła.  

Rekolekcje o tematyce anielskiej
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Apostolat polega przede wszystkim na świadectwie naszego 
życia konsekrowanego, które winniśmy wspierać modlitwą i po-
kutą. Michalici są otwarci na potrzeby Kościoła i problemy współ-
czesnego świata. Starają się odszukać wyznaczone im przez Boga 
miejsce oraz zgodnie z charyzmatem Ojca Założyciela realizować 
swoje powołanie.

Czynią to, prowadząc m.in.: duszpasterstwo parafialne, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i ubo-
gich rodzin; oratoria, instytucje wychowawcze (domy dziecka, 
szkoły), misje zagraniczne, ewangelizację poprzez środki spo-
łecznego przekazu (druk książek, czasopism).

Po wojnie wiele zgromadzeń zakonnych nie mogło realizować 
w pełni swojego charyzmatu, ponieważ wiele obszarów życia 
społecznego było zarezerwowanych wyłącznie dla państwa (np. 
wychowanie). Zakony - aby przetrwać - w większym stopniu niż 
zakładali to ich założyciele, związały się z duszpasterstwem. Sio-
stry z wielu zgromadzeń zostawały katechetkami, pomagały na 
plebaniach, zamiast np. pracować w szpitalach. Podobne zmiany 
obszarów posługiwania dotknęły zakony męskie. Dlatego dzisiaj 
michalici zajmują się nie tylko wychowaniem, ale i duszpaster-

stwem. Jednak w głębi duszy każdy michalita jest wychowawcą. 
Zresztą, czegokolwiek by nie robił, zawsze w działaniu powinny 
mu przyświecać słowa zapisane w naszych Konstytucjach: „Po-
wodzenie naszego działania jest uzależnione nie tyle od warun-
ków zewnętrznych, ile od naszej postawy wewnętrznej, ducha 
modlitwy i powściągliwego zaangażowania. Dlatego w posłudze 
apostolskiej powinna cechować nas szczerość, roztropność i od-
waga, a także zapał i życzliwość”.

- Kto był założycielem Zgromadzenia?
- Zgromadzenie założył ks. Bronisław Markiewicz, polski 

kapłan, błogosławiony. Głównym charyzmatem, rysem zgroma-
dzenia jest cześć dla świętego Michała Archanioła i szerzenie tej 
czci, jego kultu. Ale także opieka nad zaniedbanymi, opuszczo-
nymi dziećmi. Ksiądz Markiewicz tworzył dla takich dzieci na 
Podkarpaciu zakłady wychowawcze, gdzie dawał im wykształ-
cenie, a przy okazji szerzył także kult św. Michała Archanioła, 
którego obrał jako patrona tego dzieła, które stworzył w Miejscu 
Piastowym.

Cdn.

22 marca – V Niedziela Wielkiego Postu

NOWE PRZYMIERZE LUDZI Z BOGIEM
TO PRAWO W „GENACH” DUSZY

Ta niedziela w swoich czytaniach jest jak gdyby niedzielą 
znaków. Znaki te są bardzo wymowne. W pierwszym czytaniu 
z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 31,31-34) jest o nowym Przy-
mierzu między Bogiem a ludźmi, jest ono całkiem inne. Mówi 
Pan: Takie będzie Przymierze, jakie zawrę z domem Izraela; 
po tych dniach umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa 
i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, a oni będą Mi naro-
dem. I nie będą musieli się wzajemnie pouczać, mówiąc jeden 

Co niesie tydzień (22 - 28 III 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

drugiemu: poznajcie Pana, wszyscy bowiem od najmniejszego 
do największego poznają Pana

Natomiast drugie czytanie z Listu do Hebrajczyków (Hbr 
5,7-9), które mówi, że Chrystus stał się sprawcą zbawienia 
wiecznego, przedstawia drogę Chrystusa. Mianowicie: A 
chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zba-
wienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. To po-
słuszeństwo, jakie wykazał Syn wobec Ojca jest wzorem dla 
wszystkich wierzących. 

 Ewangelia św. Jana (J 12,20-33) też mówi o znakach. Chry-
stus, kiedy Mu doniesiono, że Grecy, którzy też przyszli na 
święto, chcieli zobaczyć Jezusa, powiedział: Nadeszła godzi-
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na, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Znak, jakim było 
szukanie przez Greków Chrystusa, odpowiada w jakiś sposób 
znakowi Mędrców ze Wschodu, którzy szukali maleńkiego 
Jezusa. Tam, u początku, u narodzin i tutaj – przy końcu Jego 
życia. Był to dla Chrystusa znak, że wszystko ma się niebawem 
dopełnić. I to w sposób bardzo dla Niego trudny.

 Mówi Chrystus o swoim życiu: Ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię musi obumrzeć, bo jak nie, to zostanie samo. I doda-
je: Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 
życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Mówił to 
do tych wszystkich, którzy chcieli Mu służyć i iść za Nim. Po-
wiedział: Gdzie Ja jestem, tam i oni będą. I wyznał Chrystus, 
że dusza Jego doznała lęku, ale to Go nie powstrzymuje. Bo 
właśnie dlatego przyszedł od Ojca na tę godzinę. I powiedział 
Chrystus: Ojcze, uwielbij imię Twoje. I wtem rozległ się głos z 
nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię!  

To już trzeci raz usłyszeć było można głos z nieba: raz przy 
chrzcie, raz na górze Tabor i trzeci raz właśnie tutaj. Uwielbił 
Ojciec Syna, wysłuchując Jego modlitwy i przez Niego czyniąc 
znaki wielkie znaki i cuda, przez Niego i z Nim. Największy 
cud ma jednak dopiero nastąpić, Nastąpić niebawem – na 
krzyżu, przez śmierć i zmartwychwstanie.

Uwielbiłem i jeszcze uwielbię...  

 
23 marca – Poniedziałek 

ZBRODNIE W MAJESTACIE BOŻEGO PRAWA
 
Czytania z tego dnia są o nadużywaniu prawa Mojżeszo-

wego. W pierwszym czytaniu z Księgi Daniela (Dn 13,41-62) 
jest o Zuzannie, fałszywie oskarżonej przez dwóch starców o 
cudzołóstwo (karane w tamtych czasach śmiercią). Tymcza-
sem ona była niewinna; to ci dwaj starcy namawiali ją grzechu. 
Ona się jednak nie zgodziła i dlatego z zemsty została przez 
nich fałszywie oskarżona. Kiedy już prowadzono ją na stra-
cenie, Bóg wzbudził ducha w młodzieńcu o imieniu Daniel, a 
on powstrzymał zgromadzenie i kazał wrócić do sądu, gdzie 
umiejętnym postępowaniem wykazał fałszywe świadectwo 
przeciw Zuzannie. 

Tak więc to prawo Mojżeszowe było nieraz wykorzystywa-
ne przewrotnie, aby uzyskać czy to władzę, czy jakieś korzyści. 
To co miało być dobrem, stało się złem. 

O wykorzystywaniu prawa w tej dziedzinie mówi także 
Ewangelia (J 8,1-11). Oto do Chrystusa przyprowadzono 
kobietę pochwyconą na cudzołóstwie i poproszono, by wy-
powiedział się w kwestii jej kary. Prawo nakazywało takie ka-
mienować. Chrystus nie sprzeciwił się prawu, nie oponował, 
ale umiejętnym przeprowadzeniem procesu jak gdyby nad 
istotą tego przestępstwa i tej kary, sprawił, że sami odstąpili 
od jej wymierzenia kary. Powiedział doi zgromadzonych: 
Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. To 
wystarczyło. Po chwili zastanowienia zrozumieli, że sami nie 
są bez winy. W ten sposób Chrystus rzucił nowe światło na 
dotychczasowe rozumienie prawa.  

 Kto jest bez grzechu niech rzuci 

24 marca - Wtorek

BÓG KAŻE ZA NIEWIERNOŚĆ,
ALE OKAZUJE MIŁOSIERDZIE PROSZĄCYM

Czytania z tego dnia można by streścić słowami „wywyż-
szenie przed uwielbieniem”. Chodzi o wywyższenie najpierw 
węża na pustyni, o którym mówi pierwsze czytanie (Lb 21,4-9) 
Ponieważ Izraelici sprzeciwiali się Bogu, zesłał na nich węże 
jadowite. Gdy błagali o ratunek, kazał Bóg Mojżeszowi wy-
wyższyć na wysokim palu węża miedzianego. Kto spojrzał na 
niego, był uratowany. To wywyższenie miało na celu, by każdy 
mógł wzrokiem dosięgnąć tego znaku ratunku. 

Podobnie Chrystus mówi o Sobie w Ewangelii (J 8,21-30), że 
Jego też wywyższą na krzyżu – przybiją i wywyższą nad zie-
mię. Oczywiście nie do takiego spojrzenia, jak było to z wężem 
na pustyni. W przypadku Chrystusa chodzi o wywyższenie 
duchowe, wywyższenie Go jako Boga zawieszonego przez 
człowieka między niebem, a ziemią. Powiedział Chrystus do 
Żydów: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy pozna-
cie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, 
czego Mnie Ojciec nauczył.  

Zaznaczając tę jedność z Ojcem – jedność w działaniu, 
jedność w osiągnięciu celu, jakim było zbawienie człowieka 
– podkreśla, że w wywyższeniu jest męka, ofiara, całkowite 
poddanie się. To wywyższenie zaowocuje w zmartwychwsta-
niu uwielbieniem Chrystusa przez Ojca. 

  W wywyższeniu jest ofiara, w ofierze zwycięstwo miłości

25 marca – Środa – Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego 

ZWIASTOWANIE NAJWAŻNIEJSZYM
MOMENTEM HISTORII ZBAWIENIA 

Czytania z tego dnia są zwrócone do najważniejszego mo-
mentu historii zbawienia czyli poczęcia Syna Bożego w dzie-
wiczym łonie Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsze czytanie ze starotestamentowej Księgi proroka 
Izajasza (Iz 7,10-14) zawiera proroctwo Izajasza dotyczące 
narodzenia Chrystusa z Maryi. Powiedział prorok: Pan sam 
da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 
imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami.

List do Hebrajczyków (Hbr 10,4-10) wyjaśnia, dlaczego 
Chrystus przyszedł na ziemię. Pisze tak: Niemożliwe jest to, 
aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus 
przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś 
Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały 
się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o 
Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. 

Nie podobały się Bogu stare ofiary i ustanowił inna – ofiarę 
Ciała Jezusa Chrystusa, która jest raz na zawsze i przez którą 
jesteśmy uświęceni. 

Ewangelia (Łk 1,26-38) z kolei przedstawia scenę, jaka się 
rozegrała w Nazarecie, gdy anioł Gabriel przyszedł do Naj-
świętszej Dziewicy poślubionej Józefowi i powiedział: Bądź 
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pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś 
między niewiastami! Ona się zmieszała i rozważała, co to ma 
znaczyć. Anioł Ją uspokoił: Nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Maryja najpierw zapytała: Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża? A potem, po wyjaśnieniu Anioła powiedziała: 
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa! 

W Zwiastowanie Chrystus przyszedł na ziemię. Boże Na-
rodzenie jest tylko konsekwencją tego wydarzenia, które w 
rzeczywistości zmieniło świat. To ten moment zaważył na 
wszystkim i od tego momentu Bóg inaczej już patrzył na świat 
– jak na mieszkanie swego Syna Jednorodzonego. 

W dzisiejszych czasach, kiedy tak często zabija się dzieci 
nienarodzone, to święto jest fundamentalnym dowodem na 
to, że od pierwszej chwili, chwili poczęcia, człowiek jest „jako-
ściowo” pełny, dalszy jego rozwój jest jakby tylko „ilościowy”. 
Chrystus od pierwszej chwili, chwili poczęcia, był w łonie Ma-
ryi Tym, który przyszedł spełnić wolę Ojca. 

Od pierwszej chwili poczęcia Bóg Człowiek w łonie Maryi 
był dla świata błogosławieństwem.

26 marca – Czwartek

W MARYI BÓG Z LUDZKOŚCIA ZAWARŁ
NOWE PRZYMIERZE

Czwartkowe pierwsze czytanie (Rdz 17,3-9) mówi o Przy-
mierzu, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, zmieniając jego 
imię Abram na Abraham. Przymierze to rozciągało się całe 
pokolenia. Od Abrahama i Izaaka przez następne pokolenia. 
Sensem tego Przymierza było narodzenie się z tego ludu Jezu-
sa Chrystusa, ale wtedy, to właśnie w Maryi Bóg zawarł Nowe 
Przymierze z ludzkością. 

O sporach Chrystusa z Żydami, mówi Ewangelia z tego 
dnia (J 8,51-59). Chrystus tłumaczył im, że był wcześniej niż 
Abraham; że Abraham zobaczył Jego dzień, czyli Jego przyj-
ście na świat. To wszystko wyprowadzało Żydów z równowagi 
i zarzucali Mu wiele rzeczy. Chrystus zaś przekonywał ich, że 
nie mówi sam od siebie i nie otacza się chwałą, ale Ojciec Nie-
bieski, którego nazywają swoim Bogiem, otacza Go chwałą. 

Zaciekłość Żydów była tak wielka, że chcieli Go ukamieno-
wać. On jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. 

Żydzi uważali Chrystusa za obłąkanego i bluźniercę, bo 
nie docierało do nich słowo Boże 

27 marca – Piątek

ŻYDZI NIE OTWARLI SIĘ NA BOGA,
BO BRAKOWAŁO IM MIŁOŚCI 

Czytania z piątku, podobnie jak te z czwartku, opierając się 
na przepowiedni proroka, wskazują na Boskie posłannictwo 
Chrystusa. Nie mogli w to uwierzyć Żydzi i chcieli Go ukamie-
nować za to, że będąc człowiekiem uważa się za Boga. 

Tak więc w pierwszym czytaniu (Jr 20,10-13) zapowiada 
oszczerstwa, z którymi się spotka Chrystus i ukrytą pomstę 
na nim. Ale oczywiście Bóg jest przy Nim i chociaż Chrystus 
odda życie, to jednak nie przegra. Mordercy będą zawstydzeni 
i okryci wieczną hańbą. 

W Ewangelii (J 10,31-42) Chrystus pyta: Za który dobry 
czyn chcecie Mnie ukamienować? Odpowiedzieli Mu: Nie za 
dobre czyny, ale za to, ze uważasz się za Boga. Na podstawie 
Pisma próbuje im Pan Jezus wytłumaczyć, udowodnić, ze jest 
posłanym na świat przez Ojca Dowodem mają być Jego dzieła 
– to znaczy cuda, znaki i głoszenie Ewangelii. Jego słowa wielu 
przekonały. 

Działanie i przepowiadanie Chrystusa odkrywały twar-
dość serc współczesnego Mu pokolenia

28 marca - Sobota 

BÓG GROMADZI ROZPROSZONYCH,
ALE PYSZNI ODCINAJĄ SIĘ OD ŁASKI

Czytania sobotnie z jednej strony mówią o realizacji przy-
mierza Boga z Izraelem, a z drugiej o wielkim błędzie Żydów, 
którzy nie chcieli uwierzyć w posłannictwo Chrystusa.

W pierwszym czytaniu (Ez 37,21-28) mówi o gromadze-
niu u rozproszonego Izraela, zapowiada wieczne królestwo 
Dawidowe. Oczywiście Dawid jest tylko symbolem – chodzi 
o wieczne królestwo Chrystusa. Zawrze Bóg z nimi wiekuiste 
przymierze i będzie miał mieszkanie pośród Izraela. Ale cho-
dzi już o nowy Izrael, o Nowy Lud Boży. 

Natomiast Ewangelia (J 11,45-57) mówi jak gdyby o drodze 
do tego zgromadzenia. Aby można było zgromadzić rozpro-
szone dzieci Boże, Chrystus musi umrzeć. To Jego śmierć jest 
zgromadzeniem nowego ludu Bożego. Ta Ewangelia mówi o 
gęstniejącej nienawiści i złych zamiarach względem Chrystu-
sa. Arcykapłani i faryzeusze zwołali Najwyższą Radę i ustalili, 
że trzeba Go pojmać, a następnie zabić. Kajfasz, który w tym 
roku był najwyższym kapłanem, powiedział: Wy nic nie rozu-
miecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy 
jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. 
Chodziło mu o to, że mogą przybyć Rzymianie i ich zniszczyć. 
Aby do tego nie dopuścić, trzeba zabić Jezusa. Oczywiście to, 
co powiedział Kajfasz, nie pochodziło od niego, ale to Bóg 
włożył takie słowa w jego usta. Chociaż on nie był w sercu w 
pełni złączony z tą myślą, wypowiedział je jako najwyższy ka-
płan roku. Było to swoiste proroctwo, że Jezus ma umrzeć za 
naród. I nie tylko za naród, ale żeby rozproszone dzieci Boże 
zgromadzić w jedno.  

Chrystus umarł nie tylko za Naród, ale za każdego czło-
wieka

Ks. Henryk Młynarczyk


