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EWANGELIA   Mk 11, 1-10 
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze 
Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: 
«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej 
znajdziecie oślę uwiązane na którym jeszcze nikt z ludzi nie sie-
dział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, 
dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle 
je tu z powrotem”».
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. 
Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma 
znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak 
Jezus polecił. I pozwolili im.
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, 
a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni 
gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i któ-
rzy szli za Nim, wołali:
«Hosanna.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach».

PIERWSZE CZYTANIE   Iz 50, 4-7 
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść 
z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana po-
budza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi 
ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem.
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. 
Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlate-
go uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

DRUGIE CZYTANIE   Flp 2, 6-11 
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze spo-
sobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym 
co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
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„Chcemy ujrzeć Jezusa” 
– te słowa Greków z dzisiej-
szej Ewangelii skierowane 
do apostoła Filipa były 
osnową papieskiego roz-
ważania na Anioł Pański. 
Franciszek zwrócił uwagę, 
że ta prośba prozelitów 
przybyłych do Jerozolimy 
na Paschę wykracza poza 
kontekst, w jakim została 
przedłożona. Ma ona w so-
bie coś uniwersalnego, wy-
rażając „pragnienie, które 
przenika epoki i kultury, 
pragnienie obecne w sercu 
wielu ludzi, którzy słyszeli 
o Chrystusie, ale Go jeszcze 
nie spotkali”.

„Odpowiadając nie wprost, w sposób profetyczny, na prośbę, 
by móc Go widzieć, Jezus wygłasza proroctwo, które ujawnia 
Jego tożsamość i wskazuje drogę prawdziwego poznania Go: 
«Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy». To 
godzina Krzyża! – zaznaczył Franciszek. – To godzina klęski 
szatana, księcia zła, a ostatecznego triumfu miłosiernej miłości 
Boga. Chrystus zapowiada, że będzie «nad ziemię wywyższony», 
co jest stwierdzeniem o podwójnym znaczeniu: «wywyższony», 
bo ukrzyżowany, oraz «wywyższony», bo wyniesiony przez Ojca 
w Zmartwychwstaniu, aby przyciągnąć wszystkich do siebie i po-
jednać ludzi z Bogiem i między sobą. Godzina Krzyża, najpięk-
niejsza w dziejach, jest także źródłem zbawienia dla tych, którzy 
w Niego wierzą”.

Ojciec Święty zatrzymał się również nad kolejnym charakte-
rystycznym stwierdzeniem Jezusa: obrazem ziarna pszenicznego 
wrzuconego w ziemię, by wydało plon obfi ty.

„W tym obrazie znajdujemy kolejny aspekt Chrystusowego 
Krzyża: jego płodność. Krzyż Chrystusa jest płodny – stwierdził 
Papież. – Śmierć Jezusa jest bowiem niewyczerpalnym źródłem 
nowego życia, bo niesie w sobie odradzającą moc Bożej miłości. 
Zanurzeni w tej miłości poprzez Chrzest chrześcijanie mogą 
stawać się «pszenicznym ziarnem» i przynosić obfi ty plon, o ile 
– niczym Jezus – «stracą swe życie» dla miłości Boga i braci. Dla-
tego właśnie tym, którzy także dzisiaj «chcą ujrzeć Jezusa»; tym, 
którzy poszukują oblicza Boga; tym, którzy za młodu otrzymali 
jakąś katechezę, ale nigdy jej nie pogłębili, a może stracili wiarę; 
tym wszystkim, którzy jeszcze nie spotkali osobiście Jezusa, my 
możemy ofi arować trzy rzeczy: Ewangelię, krzyż i świadectwo na-

Anioł Pański z Papieżem:
„Chcemy ujrzeć Jezusa”

szej wiary, ubogiej, ale szcze-
rej. Ewangelia: w niej możemy 
spotkać Jezusa, usłyszeć Go i 
poznać. Krzyż: znak miłości 
Jezusa, który wydał siebie sa-
mego za nas. I wreszcie wiara, 
która przekłada się na proste 
gesty braterskiej miłości. A 
przede wszystkim na konse-
kwencję życia między tym, co 
mówimy, a tym, czym żyjemy; 
spójność między naszą wiarą 
a życiem, między słowami a 
czynami”.

Znak Ewangelii, o którym 
mówił w rozważaniu Papież, 
pojawił się także po odmówie-
niu modlitwy Anioł Pański i 

to w konkretnej formie. Wyjaśnił to sam Ojciec Święty:
„Według starożytnej tradycji Kościoła, w czasie Wielkiego 

Postu przekazuje się Ewangelię tym, którzy przygotowują się do 
Chrztu – przypomniał Franciszek. – Dzisiaj ja daję wam tu na 
placu prezent: kieszonkową Ewangelię. Będzie ona rozdawana za 
darmo przez bezdomne osoby żyjące w Rzymie. Także w tym wi-
dzimy piękny gest, który podoba się Jezusowi: najbardziej potrze-
bujący podarowują nam Słowo Boże. Weźcie tę Ewangelię i noście 
ze sobą, by często ją czytać każdego dnia. Noście ją w torebce czy 
kieszeni, ale często czytajcie: jakiś fragment każdego dnia. Słowo 
Boże jest światłem na naszej drodze!”

Pozdrawiając wiernych na zakończenie niedzielnego spotka-
nia Franciszek podziękował neapolitańczykom za wczorajszą go-
ścinę w ich mieście. Przypomniał także o obchodzonym dzisiaj z 
inicjatywy Narodów Zjednoczonych „Światowym Dniu Wody”:

„Woda jest najważniejszym elementem życia, a od naszej 
zdolności do jej chronienia i dzielenia się nią zależy przyszłość 
ludzkości – stwierdził Papież. Dlatego zachęcam wspólnotę mię-
dzynarodową do czuwania, aby wody naszej planety były właści-
wie chronione i aby nikt nie był dyskryminowany lub wykluczany 
z użytkowania tego dobra, które jest dobrem wspólnym w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu mówmy: 
«Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę Wodę, która jest bar-
dzo użyteczna, i pokorna, i czysta» (Pieśń słoneczna)”.

tc/ rv 
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Rubryka dla dzieci

Żyli kiedyś stary człowiek i stary osioł. Któregoś 
dnia osioł wpadł do studni, już wyschniętej, 
ale głębokiej. Biedne zwierzę ry czało przez 
cały dzień i mężczyzna zastanawiał się, jak je 
wyciągnąć ze studni. W końcu jednak pomy-
ślał, że osioł jest bardzo stary i sła by, a on sam 

od dawna zdecydował się wypełnić ziemią wyschnię tą studnię. 
Postanowił pogrzebać zwierzę. Poprosił sąsiadów, aby wszyscy 
zaopatrzyli się w łopaty i zaczęli zrzucać ziemię do studni. Osioł 
znów zaczął ryczeć ze wszystkich sil. Po pewnym czasie, ku zdu-
mieniu wszystkich, ze studni nie dochodził żaden głos. Właś ciciel 
osła spojrzał do studni, sądząc, że zwierzę nie żyje, ale zoba czył 
niewiarygodny obrazek: ilekroć zrzucano porcję ziemi, osioł dep-
tał ją kopytami. Jego właściciel i sąsiedzi nadal wsypywali zie mię, 
a osioł deptał ją, tworząc coraz wyższą górkę. W końcu udało mu 
się wyskoczyć ze studni. (Bruno Ferrero, Ale my mamy skrzydła, 
s. 76, Warszawa 2007).

I co, kochani!? Ta historia pokazuje, że osły nie są wcale takie 
głupie. Czasami chcąc kogoś obrazić mówimy, że jest „głupi jak 
osioł”, a opowiedziana przed chwilą przeze mnie historia poka-
zuje, że powinniśmy mówić: „mądry jak osioł”. Mądry osioł, po-
nieważ nie poddał się. Walczył do końca. I w ten sposób uratował 
swoje życie. Ale czy tylko dlatego mądry? Nie, nie tylko dlatego 
mądry, że się uratował. Ale również dlatego, że pokazuje każde-
mu z nas - dzieciom i dorosłym, że choć życie nie przestanie nigdy 
rzucać nam pod nogi pełnych łopat ziemi - czyli różnych kłopo-
tów i trud ności, my zawsze będziemy potrafi li wyjść ze studni, 
jeśli zareagu jemy właściwie. Jeżeli będziemy robić wszystko, 
co w naszej mocy, żeby pokonać napotkaną przeszkodę. Każdy 
problem daje nam możliwość zrobienia jednego kroku naprzód, 
każdy problem ma jakieś rozwiązanie, jeżeli nie uznamy się za 
zwyciężonych. Nie ma sytuacji bez wyjścia... Sytuacji bez nadziei 
na lepszą przyszłość...

Niestety bardzo często nasze postępowanie jest dalekie od 
tego wzoru, jaki daje nam dzisiaj stary osioł z opowiadania. 
Robimy wręcz coś przeciwnego. Gdy przychodzą kłopoty zała-
mujemy ręce i poddajemy się zwątpieniu. Codzienne problemy, 
w szkole - to do tyczy dzieci, w pracy - to dotyczy dorosłych, czy 
w domu sprawia ją, że tracimy radość życia i nie widzimy nadziei 
na przyszłość.

A przecież o konieczności takiej nadziei, nawet w bardzo nie-
sprzyjających okolicznościach, przypomina nam dzisiejsza Ewan-
gelia. Maria i Marta płakały nad śmiercią swojego brata Łazarza. 
Wydawało im się, że nie ma już dla niego żadnej nadziei. Marta 
miała nawet pretensje do Pana Jezusa, że przyszedł za późno, żeby 
uzdrowić chorego i ten umarł. Pan Jezus pokazał jednak, że ten, 
kto w Niego wierzy, nie musi nigdy tracić nadziei. Wskrzesił Ła-
zarza i pokazał w ten sposób, że dla Boga nie ma rzeczy niemoż-
liwych a dla człowieka sytuacji bez wyjścia. To wydarzenie - o 
którym sły szeliśmy w Ewangelii - pokazuje, że gdy mamy kłopoty 
czy prob lemy, to wystarczy do swojego życia zaprosić Pana Jezusa, 
a On nam pomoże. Nasze życie będzie łatwiejsze. Problemy będą 
moż liwe do rozwiązania. A nasze myśli pełne będą nadziei na 
lepszą przyszłość.

Kochani! Na koniec ważne zadanie! Zbliża się powoli czas 
Świąt Wielkanocnych. Czas zwycięstwa Pana Jezusa nad śmier-
cią. Czas nadziei na lepszą przyszłość dla każdego z nas. Czas 
nadziei na życie wieczne w niebie. Proszę was bardzo, niech nikt 
nie zapo mni zaprosić Pana Jezusa do swojego życia, do swojego 
serca. Pa miętajcie o przystąpieniu przed Świętami do Sakramen-
tu Pokuty i częstym przyjmowaniu Komunii świętej. Wtedy, gdy 
Pan Jezus będzie blisko, łatwiej nam będzie pokonywać codzien-
ne problemy i kłopoty. Będziemy mądrzy! Nieskończenie razy 
mądrzejsi od osła z opowiadania...

Ks. Jarosław CHLEBDA

Mądry osioł
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1. Co zrobi³ t³um, 
us³yszawszy, ¿e Jezus 

przyby³ do Jerozolimy? 

2. Jak go witano? 

3. Jakiego zwierzêcia 
dosiad³ król izraelski? 

Ballada o Wielkim Tygodniu 

W Wielką Niedzielę z palmą idź do Kościoła 
Co zaplotłaś z wierzbowych witek z kociakami 
Zamieć drogę do swego domu jak od wieków bywa 
Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy na pożyczonym osiołku

W Wielki Czwartek w ciemnicy szukaj światła 
Niech nie zagaśnie o szarej i czarnej godzinie 
Okruszkami chleba z ptakami się podziel 
Co nie orzą nie sieją a skrzydlata żyją 
Pomódl się żeby woda obmyła nogi Apostołom

W Wielki Piątek o prochu życia pomyśl 
Bo w nim Łaska i Dobroć Pana 
W czasie adoracji serce namaść Krzyżem 
Módl się za tych co mówią że nie wierzą 
Żeby im ktoś drogę do Boga zadeptał

W Wielką Sobotę w promieniowaniu 
Grobu pozostań w poście i w pacierzu 
Triduum Sacrum to Chrystusa światło 
Zmartwychwstanie i błogosławieństwo
Bądź trzeźwy! Czuwaj! Bądź jak chleb powszedni!

Czesław Mirosław Szczepaniak

29.03.2015
Niedziela 
Palmowa

Mêki Pañskiej
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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 

W piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły 
się w Bazylice wadowickiej rekolekcje wielkopostne 
które prowadził ks. Ireneusz Okarmus, proboszcz 
parafi i Matki Bożej Różańcowej w Krakowie 
Piaskach Nowych, pochodzący ze Skawiny. 
Rekolekcje zakończyły się uroczyście w środę, 
a ks. Proboszcz ksiądz Stanisław Jaśkowiec 
podziękował ks. Ireneuszowi w następujących 
słowach:

Czcigodny Księże Ireneuszu, drogi Rekolekcjoni-
sto! 

Kończą się tegoroczne rekolekcje wielkopostne, 
które Pan Bóg pozwolił nam przeżyć pod Twoim 
przewodnictwem. Był to dla nas niezwykły czas; czas 
skupienia, wyciszenia i zasłuchania się w Słowo Boże. 
Dziękujemy za przypomnienie nam, że możemy lepiej 
i doskonalej żyć, jeśli otworzymy się na bliskość Boga 
w Kościele, Jemu zaufamy i w Nim będziemy pokładać 
nadzieję, naszą wiarę oprzemy na przykazaniu miłości 
Boga i bliźniego i gdy zadbamy o odnowę ducha, a 

przykazania Boże postawimy ponad prawami ludzkimi. 
Dziękujemy za obudzenie w nas świadomości, że Wielki Post 

jest czasem nieustannego odkopywania źródła wiary, odkrywa-

ŚWIĘTY CZAS REKOLEKCJI
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nia siebie przez Chrystusa, a przez to otwierania się na drugiego 
człowieka. Dziękujemy za przypomnienie i przybliżenie prawdy 
tak oczywistej, że często o niej zapominamy, a mianowicie, że 
Chrystus jest obok nas, podaje nam pomocną dłoń i prowadzi 
nas do Ojca, byśmy mogli powtórzyć za świętym Pawłem: Żyję 
już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.

Dziękujemy za trud i poświęcenie w głoszeniu rekolekcji i ży-
czymy księdzu Ireneuszowi, proboszczowi i redaktorowi „Gościa 
Niedzielnego”, obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, wstawiennictwa świętego Jana Pawła 
II i radości w realizacji kapłańskiego powołania oraz zadań, które 
Bóg poleci Księdzu do zrealizowania. Zapewniamy o naszej mo-
dlitwie w Księdza intencji. Szczęść Boże.

   
 ***

ROZMOWA Z REKOLEKCJONISTĄ
KSIĘDZEM OKARMUSEM

Jestem proboszczem Parafii Matki Bożej Różańcowej w 
Krakowie Piaskach Nowych. Pochodzę ze Skawiny, dawniej to 
była parafia Szymona i Judy Tadeusza. W 1984 roku z tej para-
fii powstała parafia Podwyższenia Krzyża w Sidzinie. A że tam 
znajduje się mój dom rodzinny, to rodzinną parafią jest Kraków 
– Sidzina. Mam dwie siostry – Agnieszką i Annę. Moja mama 
Władysława ma 79 lat, tata zmarł. 

- Jak wyglądała Księdza droga do 
kapłaństwa? 

- Byłem najpierw ministrantem – od 
ósmej klasy, potem także lektorem. Wcią-
gnął mnie do tego ksiądz Marian Zając. 
Później dosyć szybko dojrzewało do mnie 
powołanie kapłańskie, szczególnie w czasie 
liceum.

- Jak wspomina Ksiądz semina-
rium?

- Po pierwsze patrzę na seminarium z 
ogromną wdzięcznością. Głównie dlatego, 
że szedłem tam zmyślą, by odpowiedzieć 
sobie na kilka nurtujących mnie ważnych 
pytań natury światopoglądowej. W semi-
narium wykłady pomogły mi odpowiedzieć 
na wiele z nich. Im więcej czasu spędzałem 
w seminarium, tym głębsze miałem prze-
świadczenie, że tu rzeczywiście powinienem 
być. Nie szedłem tam ze stuprocentowym 
przekonaniem o swoim powołaniu, ale z 
myślą, że jeśli to powołanie jest, to się w nim 
utwierdzę.

- Czy spotkał Ksiądz na swej dro-
dze życiowej kapłanów, których chciał Ksiądz naśla-
dować?

- Chociażby w Skawinie spotkałem wielu księży, którzy mi 
imponowali, gdy byłem jeszcze lektorem. Na przykład ks. Jerzy 
Leśko, ks. Marian Rapacz, ale też zmarły śp. ks. Ligęza. Później 
już nie należałem do tej parafii, ale bardzo ceniłem i podziwiałem 
księdza Barana, tamtejszego proboszcza. Jako neoprezbiter pra-
cowałem w latach 1988-1991 właśnie w tej Parafii – Ofiarowania 
NMP w Wadowicach – i moim proboszczem był ks. infułat Suder. 
Musze powiedzieć, że był to człowiek, który ogromnie ukształto-
wał mnie w pierwszych latach mojego kapłaństwa. Podejrzewam 

zresztą, że ukształtował niejednego kapłana. Sądzę w niektórych 
sytuacjach, że być takim jak on to wspaniała sprawa. Jeżeli chodzi 
o osobę ks. infułata, bardzo w nim ceniłem to, że potrafił – jeśli 
było trzeba – zganić w cztery oczy, a pochwalić publicznie. Ksiądz 
Kałwa również w pierwszych latach kapłaństwa pokazywał nam, 
jak można być bardzo zaangażowanym i oddanym. Takich księży 
miałem szczęście poznać wielu. Chociażby mój drugi proboszcz 
– ks. Cekiera. Był dla mnie wzorem pracowitości. Siedem lat 
pracując na Prądniku Czerwonym, patrzyłem na kogoś, kto jako 
proboszcz robił ogromnie wiele. Takich przykładów mógłbym 
podać jeszcze wiele...

 - Można zatem powiedzieć, że się Ksiądz jako ka-
płan w dużej mierze kształtował tu, w Wadowicach?

- Tak, w ogromnym stopniu,
- Potem był Prądnik Czerwony...
- Tam pracowałem przez siedem kolejnych lat (1991-1998r.). 

To była ciekawa, dynamicznie się rozwijająca parafia, duże osie-
dle liczące 14000 mieszkańców. Byłem tam m.in. duszpasterzem 
akademickim. Ale nie tylko. 

- Co było potem?
- Kolejną placówką był Prokocim Stary i od roku 2001 pra-

cowałem w „Gościu Niedzielnym” w charakterze redaktora. Od 
tego momentu w Prokocimiu przeszedłem na status tzw. księdza 
mającego pół etatu na parafii. Tak było do roku 2010. 

- Jak wyglądał ten okres w Księdza życiu?
- W Prokocimiu nie uczyłem w szkole. W zamian za to miałem 

pełny etat w „Gościu Niedzielnym”. 
Nie zaniedbywałem jednak pracy 
duszpasterskiej – poza katechizacja 
robiłem wszystko to, co normalnie 
robi wikary, a może i nawet więcej. 
W tym czasie także zetknąłem się z 
Ruchem Światło Życie, z młodzieżą 
oazową. 

- Czym się zajmował Ksiądz 
w samym „Gościu Niedziel-
nym”?

- Byłem redaktorem, czyli czło-
wiekiem, który sam pisze teksty i re-
daguje teksty innych ludzi. Zajmowa-
łem się także obróbką zdjęć. Od roku 
2005 byłe kierownikiem oddziału 
krakowskiego. W międzyczasie mia-
łem jeszcze półtoraroczny epizod, 
gdy kierowałem Radiem Plus. 

Praca w mediach daje moim zda-
niem ogromną satysfakcję dlatego, 
ze można dzięki temu poznawać 
interesujących ludzi i być w centrum 
wydarzeń. Można też pisać chociażby 

felietony, które są okazją do wyrażania swoich przemyśleń. Są-
dzę, że jest to bardzo satysfakcjonujące. 

- Co było dalej?
- Od 1 lipca 2010 roku jestem proboszczem w Parafii Matki 

Bożej Różańcowej w Piaskach. Nie zostałem wycofany z redak-
cji, ale mój status się zmienił; nie pracuję tam na pełnym etacie, 
ale należę do redakcji i w dalszym ciągu regularnie piszę teksty, 
również na portal internetowy. Właściwie niewiele się zmieniło 
poza tym, że robię tyle, ile chcę i ile mogę. Obecnie robię jedynie 
to, co mogę.  

CDN.
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W niedziele 22.03.2015 r po Mszy św. w Kaplicy Roków wraz z 
księdzem Adamem Garlaczem mieszkańcy odprawili tradycyjnie 
Drogę Krzyżową.

„Tak więc trwają wiara,nadzieja i miłość, te trzy:z nich zaś 
największa jest miłość”

(1 Kor 13,13) 

Przyszedł na świat, by mówić o miłości,by dać świadectwo o 
miłości. Przyszedł i dawał miłość w każdej chwili swego ziem-
skiego życia. I w ostatnich dniach dopełnił miłości,abyśmy mogli 
miłować. My wiemy jak miłować,bo mamy najlepszego Nauczy-
ciela ,najlepszego wykładowcę. Ale czy mimo wszystko potrafi-
my to czynić,czy nie za często zapominamy o miłości,odrzucamy 
a tym samym lekceważymy ją i samego Boga?On przeszedł dla 
Nas 14 stacji. W każdej z nich ukazał nam swoją miłość do Nas. 
Pójdżmy i my z Nim. Zobaczymy naszą miłość w zwierciadle 
miłości samego Boga.

Droga krzyżowa w Rokowie

Dziś w Niedzielę Palmową 29 marca 2015 roku Zespół re-
dakcyjny Księdza Redaktora Henryka Młynarczyka wysyła 
Czytelnikom nowy egzemplarz tygodnika „Carolus” oznaczony 
kolejnym numerem 701. Czternaście lat temu w 2001 roku uka-
zał się pierwszy numer tego Tygodnika, a w nim zamieszczono 
przesłanie ówczesnego Wikariusza Generalnego Archidiecezji 
Krakowskiej Biskupa Kazimierza Nycza. W przesłaniu tym 
Biskup wyraził wdzięczność i uznanie Autorom tego pisma i 
udzielił biskupiego błogosławieństwa zarówno Redakcji jak i 
Czytelnikom.

701 nr Carolusa

Myślę, że obecny Metropolita Warszawski Ksiądz Kardynał 
Kazimierz Nycz byłby usatysfakcjonowany dorobkiem Redakcji 
tygodnika „Carolus ”wyrażonym w 700 numerach wyemitowa-
nego Pisma i udzieliłby zapewne błogosławieństwa na dalsze lata 
tej formy ewangelizacji w Krakowskim Kościele. 

Sądzę, że starsi czytelnicy chcieliby sobie przypomnieć te 
słowa Biskupa, a młodsi chętnie by się z nimi zapoznali. Dlatego 
pozwalam sobie przesłać kserokopie przedmiotowego przesłania 
z 1-szego numeru „Carolusa” do przedruku w 701 numerze.

Z wyrazami szacunku 
 Stefan Mżyk 
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Św. Piotr - Z rekolekcji wielkopostnych 
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We czwartek, 19 marca 2015 roku przeżywaliśmy 
w Wadowickim Karmelu podniosłą uroczystość. Ob-
chodziliśmy główny odpust w naszym Sanktuarium św. 
Józefa. Sumie odpustowej o godzinie 18.00 przewod-
niczył i słowo Boże wygłosił ks. Prałat Franciszek Ślu-
sarczyk – Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach.

Na tę szczególną dla naszego Sanktuarium uroczystość, przy-
było wielu Kapłanów z  dwóch dekanatów wadowickich. Kilku-
nastu Kapłanów koncelebrowało Mszę św.

Przybyli również Kustosz z Kalwarii Zebrzydowskiej – Oj-
ciec Azariasz wraz ze współbraćmi. W odpustowej Eucharystii 
uczestniczyły również Siostry Albertynki i Siostry Nazaretanki z 
Wadowic oraz Siostry Zmartwychwstanki z Kęt.

Obecne były również Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karme-
litańskiego: z Andrychowa, z Wadowic oraz z Pszczyny.

Uroczystość św. Józefa uświetnił swą obecnością także Cech 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z Wadowic, który 
przybył z pocztem sztandarowym.

Na odpustowej Eucharystii uczest-
niczyło wielu Parafian oraz wiele osób 
przyjezdnych z okolicznych Parafii.

Wieczorna Msza św. posiadała 
piękną oprawę muzyczną o którą za-
dbał chór parafialny z Bazyliki Ofia-
rowania Najświętszej Maryi Panny z 
Wadowic.

Po Eucharystii odbyła się adoracja 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie a także została odmówiona 
litania do św. Józefa a uroczyste „Te 
Deum” zwieńczyło Odpust.

Za obecność na naszej Uroczystej 
Mszy św. serdecznie i z serca dziękuje-
my oraz za wszystkie intencje, prośby 
i podziękowania przedstawione za 
wstawiennictwem  św. Józefa. Niech 
ten potężny i pokorny Patron błogo-
sławi nam wszystkim i we wszystkich 
naszych intencjach.

Kazanie:                 
Wychowawca świętych!
Św. Józef to człowiek bardzo aktu-

alny na nasze czasy. Aktualny i zara-
zem wiarygodny, bo nie pięknymi sło-
wami, lecz prawym życiem uczy nas, 
że i dziś potrzeba mniej słów a więcej 
miłości! Poprzez stulecia wychował on 
i nadal wychowuje rzesze świętych i 
błogosławionych, a czyni to w duchu 
wiary, posłuszeństwa i miłosierdzia.

Uroczystość św. Józefa 

Nie mamy w Ewangelii żadnych wypowiedzi tego Bożego 
męża, ale wiemy o jego zmaganiu się z samym sobą, kiedy dowie-
dział się, że poślubiona mu Maryja jest w stanie błogosławionym, 
wpierw nim zamieszkali razem. Wydawało się, że w tej sytuacji 
jedynym sensownym rozwiązaniem będzie potajemnie Ją od-
dalić, by nie narazić Jej na zniesławienie. Szuka jednak światła 
i pomocy u Boga, dlatego właśnie On posyła mu anioła, który go 
uspokaja i zapewnia: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, 
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, 
On bowiem zbawi lud od jego grzechów». 

Józef w pokorze serca zaufał Panu Bogu. Jako człowiek pra-
wy i sprawiedliwy wiedział, że trzeba bardziej słuchać Boga niż 
ludzi; bardziej słuchać Bożej mądrości niż nawet własnego, ale 
ludzkiego tylko rozumu. Św. Józef jako człowiek mądry uczy nas, 
że w każdej sytuacji, nawet wówczas, gdy po ludzku wydaje nam 
się całkiem niezrozumiała, trzeba bardziej słuchać prawego su-
mienia, przez które przemawia Bóg, a nie tego, co sądzi na dany 
temat tzw. „opinia publiczna”, która dla wielu staje się - niestety 
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- ważniejsza od Dekalogu. Józef nie tylko przyjął Maryję do 
siebie, zamieszkał z Nią, ale był Jej wiernym mężem: w dobrej 
i złej doli aż do końca życia. Człowiek o sercu prawym, o sercu 
miłosiernym!

Przed kilku dnami miałem telefon z Włoch. Małżeństwo 
polskiego pochodzenia, które od dłuższego czasu stara się o po-
tomstwo, szuka kontaktu z uczciwymi lekarzami, którzy w Kra-
kowie podejmują dzieło naprotechnologii. Nie chcą iść na skróty, 
poprzez proponowane im „in vitro”, lecz pragną nadal z pokorą i 

Na lutowej, apelowej pielgrzymce s. Antonina, albertynka, 
prowadząca kuchnię św. Brata Alberta w Wadowicach wypowie-
działa piękne świadectwo. Mówiła o wielu chętnych, którzy po-
magają w przygotowaniu codziennie ok. 300 posiłków dla tych, 
którzy z różnych przyczyn przychodzą do kuchni Brata Alberta 
po jedzenie. Najczęściej jest to zupa z mięsnym wkładem. Z oka-
zji kanonizacji św. Jana Pawła II była Pani Burmistrz – Pani Ewa 
Filipiak – pytała s. Antoniny, czy nie dałoby się coś więcej zrobić 
dla wadowickiej biedy, która jest głodna. Siostra nie miała pomy-
słu. Wtedy Pani Burmistrz podpowiedziała: „Trzeba się starać, 
by dawać im drugie danie. Ja w tym pomogę.” Przypomniałem 
sobie, jak bardzo finansowo pomagała w zorganizowaniu waka-
cyjnych radosnych czwartków dla dzieci z naszej gminy. Dzięki 
tej pomocy wynoszącej prawie 18 tys. Pani Maria Zadora mogła 
zaprogramować wycieczki czwartkowe do różnych ciekawych 

ufnością współpracować z ludźmi prawego sumienia, aby – jeśli 
jest taka wola Boża – doczekać się upragnionego dziecka, ale nie 
za wszelką cenę, nie poprzez deptanie Bożego prawa, bo Bóg jest 
Dawcą życia i wszelkiego błogosławieństwa! Wierność prawemu 
sumieniu wymaga nieraz wielkiej odwagi, a nade wszystko żywej 
wiary i ufnej miłości, by także w chwilach po ludzku trudnych 
czy nawet beznadziejnych, dochować wierności Bogu i sobie na-
wzajem: w dobrej i złej doli, aż do końca życia!

 Cdn.

Miłosierni dostępują miłosierdzia

miejsc naszego regionu małopolskiego. 
Z wdzięcznością wspominam wielką troskę Gospodarza na-

szej gminy o ludzi biednych. W roku 2015 niestety ludzi potrze-
bujących w Wadowicach wciąż jest dużo. Ojciec Święty Franci-
szek z niezwykłą odwagą uwrażliwia nas na ludzkie braki. Każdy 
na miarę swych możliwości winien spieszyć z pomocą – to jest 
obowiązkiem tak władzy państwowej, samorządowej jak również 
społeczności kościelnej. 

W Wielką Sobotę, gdy święcimy pokarmy i dziękujemy Bogu, 
że nasze stoły obfitują w różne potrawy – nie możemy zapo-
mnieć, że są głodni ludzi w świecie i w Wadowicach. Dzielmy się 
szczególnie w tę Sobotę naszą „święconką” z tymi, którym brak 
jedzenia. Kosze przed ołtarzem są niemym wołaniem o naszą 
ofiarność. 

ks. Infułat

W czwartek 2 kwietnia upłynie już 10 lat od śmierci naszego 
Wielkiego Rodaka, św. Jana Pawła II. Pamięć ludzka z upływem 
czasu coraz mniej jest wyrazista. Wiecznie żywy jest tylko Bóg. 
„Jam jest, którym jest.” Każdy człowiek, choćby największy, pod-
lega prawom czasu. Jak długo żyje ma większy czy mniejszy wpływ 
na otoczenie. Kiedy już jest w stanie, o którym mówimy – świętej 
pamięci – jego emanacja zależy właśnie od tej pamięci. Na ile ona 
jest żywa. W sferze wiary przeżywana jest tajemnica Świętych 
Obcowania. Jest to głęboka więź pomiędzy światem naturalnym, 
a nadprzyrodzonym. Pomiędzy żywymi, a umarłymi. Niejed-
nokrotnie doświadczamy tej bliskości. Bierzemy udział w życiu 
pozagrobowym naszych bliskich, a oni uczestniczą w naszym by-
towaniu. Wzajemnie sobie pomagamy. Śmierć nie jest zakończe-
niem naszych więzi. Otwarła nowe możliwości. Choć od śmierci 
naszego wyjątkowego Rodaka minęło 10 lat – nasza łączność 
z Nim wciąż trwa. Czynimy starania by wciąż ożywiać tę pamięć. 
Bardzo w tym nam pomaga kaplica w naszej bazylice Jemu po-
święcona. Najpierw jako Słudze Bożemu, od 2011 roku – Błogo-
sławionemu, a od 2014 – Świętemu. Nie przez przypadek wnętrze 
tej kaplicy jest ozdobione specjalną polichromią, która ma nam 
przypomnieć encyklikę o Eucharystii. Papieska świątynia w 
Wadowicach przez specjalną polichromię, która w biblijnych 

Jak szybko mija czas
obrazach przypomina encykliki papieskie – każdego który do 
niej wchodzi – mobilizuje do tego, aby Ojca Świętego Jana Pawła 
II naśladować poprzez życie według Jego nauczania zawartego 
w encyklikach. W ostatniej uroczystej wykładni Jana Pawła II 
o Eucharystii zawarte są piękne słowa, że „Kościół żyje dzięki 
Eucharystii,  a Eucharystia buduje Kościół”.

W 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II chcemy jeszcze głębiej 
uświadomić sobie, że w budowaniu naszej osobistej wiary bardzo 
nam pomaga szczególny patron Wadowic –  św. Jan Paweł II. 
Wyjątkowy dzień – Wielki Czwartek 2 kwietnia – upamiętnia 
ustanowienie Najświętszego Sakramentu, jak również Sakra-
mentu Kapłaństwa. Przypomina nam słowa Pana Jezusa, iż do 
końca nas umiłował. 

Gdzie jak gdzie, ale w Wadowicach trzeba koniecznie kulty-
wować pamięć naszego Świętego. On wciąż nas uczy, iż najważ-
niejsze w naszej religii są: adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz cześć Matce Bożej. Najlepiej realizujemy i rozwijamy pamięć 
o naszym świętym Rodaku wtedy, gdy wzrasta w nas umiłowanie 
Najświętszego Sakramentu, jak również Jego Matki. Niech 10. 
rocznica śmierci Świętego Papieża angażuje nas w realizację tych 
dwóch form pobożności.

ks. Infułat
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 Ksiądz Prałat Kazimierz Suder rozpoczął pracę duszpaster-
ską w naszej parafii w uroczystość św. Piotra i Pawła w1984 roku. 
W tym dniu bp Stanisław Smoleński przywiózł z Krakowa z pa-
rafii św. Anny 62- letniego księdza prałata Kazimierza Sudera, 
aby w charakterze administratora parafii pomagał 81- letniemu 
księdzu proboszczowi doktorowi Edwardowi Zacherowi. Razem 
pracowali przez 3 lata, bo w 1987 roku Pan powołał do wieczności 
ks. Infułata Zachera i odtąd ks. prałat Kazimierz Suder stał się 
rzeczywistym proboszczem.

Przyszło Mu tu pracować w bardzo trudnych warunkach. 
Odradzająca się po odwołanym w 1983 roku stanie wojennym 
komunistyczna władza nasilała ataki na duchownych, a niezmor-
dowani esbeccy funkcjonariusze zbierali dalej profity na poczet 
swych emerytur, inwigilując szczególnie duchownych, nie szczę-
dząc także i naszego Proboszcza.

W mieście przybywało coraz to więcej nowych bloków miesz-
kalnych a więc więcej ludzi, więcej wiernych a kościół był tylko 
jeden, pękał w szwach gdy w niedziele ludzie przychodzili na 
odprawiane co godzinę Msze święte. 

Starsi pamiętają, jak to trudno było nieraz zdążyć na Mszę 
św. nie dlatego, że ktoś zaspał, czy późno wyszedł z domu, ale 
dlatego, że nie mógł na czas wejść do kościoła. Wierni tłumnie 
wychodzili z kościoła wszystkimi drzwiami, a tyleż samo czekało 
na wejście do środka, gdy w tym czasie głos przyzakrystyjnego 
dzwonka oznajmiał rozpoczynanie się następnej Mszy św.

Odprawiane w okresie letnim Msze św. w kaplicy w Tomicach 
i na „Dzwonku” w Gorzeniu Dolnym tylko nieznacznie odciąża-
ły napływ wiernych do kościoła. 

W tych warunkach Ksiądz Infułat podjął decyzję budowy 
nowych kościołów w Tomicach i na Os. Pod Skarpą w Wadowi-
cach. Do budowy tych kościołów a zarazem do tworzenia nowych 
parafii oddelegował swych wikarych. 

Do Tomic poszedł ks. Edward Daleki, który w latach 1985 do 
1987.r. wybudował kościół pod wezwaniem św. Joachima i Anny, 
poświęcony w 1988 roku ,a sam budowniczy kościoła został 
pierwszym proboszczem i to zaszczytne stanowisko zajmuje do 
dnia dzisiejszego. 

 Do budowy kościoła na os. Pod Skarpą oddelegowany został 
ks. Michał Piosek, który swój kościół wybudował go w latach 
1986 do 1991 roku i pod wezwaniem św. Piotra Apostoła w 1991 
roku został konsekrowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
podczas Jego drugiej pielgrzymki do rodzinnych Wadowic. 

 Budowniczego i pierwszego proboszcza tej j parafii ks. Mi-
chała Pioska, po dwóch latach proboszczowania w 1993 roku 
powołał Pan do wieczności, a na jego miejsce kard. Franciszek 
Macharski oddelegował księdza prałata Tadeusza Kasperka, któ-
ry do dnia dzisiejszego sprawuje ten urząd.

Ksiądz infułat Kazimierz Suder ma również duże zasługi przy 
tworzeniu na terenie Wadowic innych dzieł, takich jak: Dom Sa-
motnej Matki, Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym, Kaplica w 
Szpitalu im. Jana Pawła II, czy Kuchnia Brata Alberta. Doprowa-
dził do wyniesienia przez Papieża Jana Pawła II wadowickiego 

WSPOMNIENIE O KSIĘDZU  
INFUŁACIE KAZIMIERZU SUDERZE

kościoła do dogodności Bazyliki Mniejszej. 
Zapamiętaliśmy Go także jako gorącego patriotę zatroskane-

go o honor Polaków, a zwłaszcza swych parafian.
Były to czasy, kiedy to autokary z pielgrzymami i turystami 

z całego świata przyjeżdżające do Wadowic, podjeżdżały na-
wet pod same drzwi kościoła, a wadowickie małolaty oblegały 
przybyszów, oferując im tanie widokówki nabywane w kioskach 
Ruchu w zamian za drobną obcą walutę. Byli też i tacy, którzy nie 
oferując nic, wyciągali ręce po pieniądze, albo po rozdawane cu-
kierki. Te sceny zachodni goście filmowali, pewnie na pamiątkę 
swego pobytu zza „żelaznej kurtyny”.

Bolało to naszego proboszcza i dlatego nawoływał do za-
przestania uprawiania takich procederów; hańbiących godność 
i honor Polaka.

Można by długo opowiadać o dziełach jakie nasz Proboszcz 
pozostawił w tej papieskiej parafii i mógłby stworzyć jeszcze wię-
cej dla niej dobra gdyby nie kard. Franciszek Macharski, który w 
dniu 15.02. 1998 roku przywiózł nowego proboszcza 59 letniego 
ks. prałata Jakuba Gila, a naszego 76 letniego ukochanego Pro-
boszcza infułata Kazimierza Sudera zabrał do Krakowa do para-
fii Mariackiej, aby tam był spowiednikiem. 

 W tym dniu odprawili wspólnie Mszę św. koncelebrowaną, 
a po jej zakończeniu ks. infułat Kazimierz Suder wypowiedział 
pamiętne słowa:

„Moi drodzy, 29 czerwca 1984 roku, w uroczystość św. Pio-
tra i Pawła zostałem tu wam zaprezentowany. Wydawało mi się 
wtedy, że Chrystus mówił do mnie: „Paś owce moje”. Jesteśmy 
owczarnią Chrystusa. Dzisiaj te same słowa mówi przez usta 
rządcy naszej archidiecezji ks. Kardynała Jezus Chrystus do ks. 
Jakuba: „Paś owce moje.” Bardzo was proszę, abyście życzliwość 
mnie okazywaną przekazali również mojemu młodszemu współ-
bratu w kapłaństwie i przyjacielowi.”

 Słowa te zapadły nam głęboko w sercach i umysłach, a prośbę 
Księdza Infułata Kazimierza Sudera skierowaną do nas spełniali-
śmy nieustannie przez całe 13 i pół lat rządów proboszcza księdza 
infułata Jakuba Gila. 

P.S.
Wielu z nas ma zachowane w pamięci wspomnienia o Księdzu 

Infułacie Kazimierzu Suderze z czasów Jego pracy duszpaster-
skiej w naszej Parafii i byłoby dobrze gdyby zechcieli podzielić się 
tymi wspomnieniami na łamach naszego tygodnika „Carolus.” 
W pośrednictwie z Redakcją chętnie mogę służyć, udostępniając 
w tym celu telefon: 694 223 941..

Będzie to równocześnie odpowiedź na apel ks. inf. Jakuba 
Gila następcy proboszcza ks. inf. Kazimierza Sudera , który w 
numerze 698 „Carolusa” z dnia 8 marca 2015 roku w artykule 
„Hołd Kapłanom” wyraził w słowach: „Wciąż marzę i modlę się, 
by w Wadowicach znaleźli się szlachetni entuzjaści utrwalający 
w piśmie i w życiu piękną historię naszego infułata Kazimierza 
Sudera.

 Parafianin Stefan Mżyk
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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)

Uczniowie klas 1-3 obchodzą „Dni Przyjaciół Lasów”. Z tej 
okazji odbył się konkurs plastyczny na etapie szkolnym pod ha-
słem: „Drzewa naszych lasów”.

Oto lista laureatów konkursu:

I miejsce - Anna Kurdziel kl. I a
II miejsce - Tymoteusz Stańczyk kl. II, 

Marta Wójtowicz kl. III b, 
III miejsce - Martyna Ściera kl. III a

wyróżnienie     Martyna Dębska kl. I b

Konkurs plastyczny w kl. 1-3 z okazji 
obchodów „Dni Przyjaciół Lasów 2015”

Prace laureatów I miejsc zostaną wysłane na dalszy etap 
konkursu, autorkom życzymy powodzenia i trzymamy mocno 
kciuki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie wspa-
niałych prac, a zwycięzcom gratulujemy!

 www.zspbachowice.pl

Sława tej starej, ale jakże aktualnej piosenki stały 
się wprowadzeniem do rozważania rekolekcyjnego ks. 
Andrzeja Mieszczaka, który mówi o tym zamęcie w na-
szych głowach, sercach, w życiu społecznym. Mówi też 

o fałszu i obłudzie spotykanych w codziennej rzeczy-
wistości, a także w odejściu od prawdy. Oto fragment 
jego nauki. 

Żyjemy wśród zamętu 
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Tym chrześcijańskim pozdrowieniem witam was na tych 
świętych rekolekcjach, w tym świętym czasie – czasie po-
trzebnym dla naszej świętości, potrzebnym drodze naszego 
życia. Drodze, która zmierza ku wieczności. W tym czasie 
będziemy się zatrzymywać nad czwartym przykazaniem Bo-
żym. Dzisiaj pochylmy się szczególnie nad tematem matki. 

Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu
Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy
Obłuda, fałsz - to są życia gry
Miłości szczerej nie ma, epoka kłamstw, krzywd i mąk
Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą,
Okrutna obojętność w krąg

Piosenka śpiewana przez Mieczysława Fogga od 1960 
roku, czyli sprzed 55 laty nic nie straciła na aktualności. 
Opisuje ówczesną rzeczywistość, ale myślę, że dzisiejsza 
rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Zatrzymajmy się nad tymi 
słowami. 

Żyjemy wśród zamętu... W głowach wielu Polaków po-
wstał wielki zamęt. Ludzie tracą rozeznanie w tym, co jest 
dobre, a co złe. Ludzie jakby tracą z oczu możliwość poznania. 
Czasem chlubią się tym, z czego powinni się wstydzić. Myślę, 
że duża odpowiedzialność za ten zamęt spada na media, na 
dziennikarzy i polityków. I tak na przykład zabicie nienarodzo-
nego dziecka określa się jako „zabieg”, a przecież to zabójstwo. 
Ostatnio na przykład słyszeliśmy o bezprawnym zabraniu przez 
komornika czyjejś prywatnej własności. Przyszedł i zabrał... Nie 
„zabrał”. On ukradł. To było złodziejstwo. Politycy stoją przed 
kamerami i mówią o „przekroczeniu uprawnień”. Nie, to jest 
kradzież. Kradzież w biały dzień. Nagrywanie rozmawiających 
w restauracji polityków jest „nielegalne”. Gdy nagrywa dziecko w 
szkole, to nagranie nazywane jest „dowodem”. Zamęt... 

Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy... Ileż to razy 

spotykamy ludzi, 
którzy miło się do 
nas uśmiechają, a tak 
naprawdę z chęcią 
utopiliby nas w łyżce 
wody? Ileż to razy 
ludzie, którzy przez 
całe lata się nienawi-
dzili, w dniu pogrze-
bu okazują straszną 
boleść z powodu 
odejścia nienawidzo-
nej osoby. Płacz, szlo-
chanie i rozpacz... A 
kto znał ich relacje, 
dobrze wie, że to są 
sztuczne łzy. 

 Obłuda, fałsz - to 
są życia gry... Jakże to 
jest dzisiaj widoczne! 
Coraz więcej ludzi 
przy pomocy kłam-
stwa, obłudy, fałszu, 

półprawd prowadzi gry przeciw drugiemu człowiekowi. Czy to w 
domu, czy w sąsiedztwie, czy w pracy... I wygrywają. Wygrywa-
ją... Człowiek uczciwy nie jeden raz przegrywa. I dlatego jako lu-
dzie wierzący ufamy, że ostateczne zwycięstwo należy do prawdy. 
Starsi nieraz to powtarzają: Trzeba tylko czasu! Czasem trzeba 5, 
10, 25 lat poczekać... Alez czasem wszystko się wyrówna. Już tu, 
na ziemi. Tak było pół wieku temu, adzisiaj jest jeszcze gorzej. W 
tych czasach powszechnej obłudy nikt nie jest sobą. Wielu ludzi 
gra przed drugimi, bojąc się mówić i robić to, co myślą. Trzeba 
mówić i robić to, co inni chcą usłyszeć. Czy w pracy, czy w innym 
miejscu... 

Cdn.
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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 

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

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

W niedzielne popołudnie 22 marca 2015 r. sala 
widowiskowa Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy 
wypełniła się po brzegi członkiniami Kół Gospodyń 
Wiejskich, zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami 
Gminy Brzeźnica. Wszystko to za sprawą uroczystego 
spotkania przedświątecznego pod nazwą Tradycja Sto-
łu Wielkanocnego „Lokalne Tradycje Kulinarne”.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Brzeźni-
ca, Stowarzyszenie „Nowoczesna Gospodyni”, Centrum Kultury 
i Promocji w Brzeźnicy, natomiast fi nansowego wsparcia udzielił 
Powiat Wadowicki. Wśród zaproszonych osób swoją obecnością 
zaszczycili nas m.in.: Tadeusz Arkit - Poseł na Sejm RP, Andrzej 
Pająk - Senator RP, Andrzej Górecki - Wicestarosta Powiatu 
Wadowickiego, Radni Powiatowi: Eugeniusz Kurdas, Franciszek 
Żmuda i Mirosława Zybek, Jadwiga Kozioł - Przewodnicząca 
Rady Gminy Brzeźnica, Kazimierz Pacułt - Zastępca Przewod-
niczącego Rady Gminy Brzeźnica, Józef Budka - Kierownik 
ARiMR w Wadowicach, Alicja Kolasa - przedstawicielka Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wadowicach, ks. ka-
nonik Adam Lenart - proboszcz Parafi ii w Brzeźnicy, ks. diakon 
Zbigniew Kryjomski, Radni Gminy Brzeźnica, Dyrektorzy szkół 
i jednostek gminnych oraz przedstawiciele prasy. W tegorocz-
nym spotkaniu przedświątecznym wzięło udział 11 Kół Gospo-
dyń Wiejskich z: Brzezinki, Brzeźnicy, Chrząstowic, Kopytówki, 
Łączan, Marcyporęby, Nowych Dworów, Paszkówki, Sosnowic, 
Tłuczani i Wyźrału. Członkinie kół gospodyń przygotowały 
przepyszne, przepięknie podane i przystrojone wielkanocne 
smakołyki, wśród których nie zabrakło jajek pod różnymi posta-
ciami, pasztetów, sałatek, wędlin, kiełbas, rolad, ciast i ciasteczek. 
Wszyscy zgromadzeni wysłuchali pięknych życzeń świątecznych 

Tradycja Stołu Wielkanocnego 

od Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa, Tadeusza Arkita, 
Andrzeja Pająka, Andrzeja Góreckiego, Jadwigi Kozioł i Lucyny 
Przystał. Następnie na scenie zaprezentował się zespół „Czerwo-
ne Korale” złożony z członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Brzeźnica, którego opiekunem artystycznym jest pani Magdale-
na Stanisz. W ich wykonaniu usłyszeliśmy cztery pieśni wielko-
postne, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój i zo-
stały nagrodzone gromkimi brawami. Po muzycznej prezentacji 
na scenie pojawił się ks. kanonik Adam Lenart, który przeczytał 
fragment ewangelii i po krótkiej modlitwie pobłogosławił przy-
gotowane potrawy. Wreszcie nastąpił oczekiwany moment degu-
stacji, wspólnych rozmów i wymiany kulinarnych przepisów.

www.ckbrzeznica.pl

O wyborze człowieka między dobrem a złem, o 
jego umiejętności korzystania z daru wolności i rozumu 
ale też o atakach diabelskich względem nas – ludzi mó-
wił ks. rekolekcjonista, przypominając grzech rajski, 
ale też ogromną miłość Boga, przychodzącego do nas z 
pomocą i wybawieniem. Oto fragment nauki. 

Bóg nas 
umiłował 
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Stąd tak Bóg umiłował świat, bo wie, że stał się swoistym nie-
wolnikiem, dając mu rozum i wolną wolę. Bo bez tego człowiek 
nie byłby podobny do Boga, który stworzył go na swój obraz. 
Bo nie może przecież być Bóg bezrozumny i bezwolny. Dlatego 
otrzymaliśmy te przymioty na sposób natury i porządku ludz-
kiego. 

Ten zaś, który widział Boga i zbuntował się, nie został obję-
ty aktem zadośćuczynienia, przebłagania. Chrystus nie umarł 
za szatana. Szatan został przekreślony na wieki, I szatan wciąż 
działa wśród nas. Działa na miarę możliwości człowieka. A miara 
możliwości człowieka jest miarą, którą Chrystus wyznaczył, czy 
objawił w swej męce na krzyżu. A zatem musi to szatańskie dzia-
łanie być właśnie tak znaczące, tak silne, tak wrogie wobec Boga 
i człowieka. Zwycięstwo szatana polega na tym, że my już się do 
tego przyzwyczailiśmy, a w wielu wypadkach nawet ochotnie mu 
pomagamy. Zdarza się, że mówimy: Wierzę w Boga! – będąc rów-
noczesne w komitywie z szatanem...

Czymże jest grzech? Jest jawnym, świadomym i dobrowol-
nym sprzeniewierzeniem się, odmówieniem Bogu na Jego mi-
łość. Ale jak mawiał ojciec Kapistran: „Bóg nie jest taki głupi”. 
On wie, że grzeszymy - i to bardzo ciężko – ale jak przyjdzie co 
do czego, to nasze oczy, nasze ręce, modlitwy nie zwracają się o 
pomoc do szatana, ale do Pana Boga. I stąd ten Boży obraz w nas, 
jakkolwiek wielu próbuje go zatrzeć, w oczach Bożych jest zawsze 
ten sam. I dlatego Bóg nas rozróżnia od obrazów szatana – bo w 
każdym z nas widzi siebie samego, widzi nas jako odkupionych.

W czym zatem najmilsi, tkwi cała istota ludzkiego grzechu? 
Właśnie w tym, że to zło, które popełniamy, ma wielorakie zna-
czenie i skutki. Na ogół nie popełniamy zła, żeby siebie skrzyw-
dzić, by nas ten grzech bolał, ale popełniamy zło, by stanąć jakby 
wyżej niż jesteśmy. I to jest pycha. To ona jest sprawcą wszystkich 
naszych poczynań negatywnych; że chcę być inny aniżeli jestem. 

W Krakowie zauważyłem niegdyś – w życiu sakramental-
nym tamtej wspólnoty – pewnego młodego człowieka, bardzo 
eleganckiego, któremu Pan Bóg nie postąpił urody. Co dwa, 

trzy tygodnie szedł do spowiedzi, a codziennie o godzinie ósmej 
rano uczestniczył we Mszy świętej i przystępował do Komunii. 
Tak było przez dłuższy czas. Od października jednak już go 
nie widziałem... Pewnie wyprowadził się, awansował, wyjechał 
– myślałem. A był takim „rodzynkiem”, wyjątkowym w czasie 
tej Mszy świętej, dlatego tez tak zauważalnym. I teraz nagle po-
jawił się ponownie. Po Mszy przywołałem go do siebie: - Co się 
stało? Od października pana nie widziałem.... Co jest? – Wyrzu-
cili mnie z pracy – odpowiedział. – Byłem bezrobotny. I po co 
mi to, żebym się ubierał w garnitur i tu przychodził, kiedy Bóg 
mnie opuścił... zona mnie opuściła. Musiałem się wyprowadzić z 
domu, zebrać... – A dlaczego pan tu wrócił w takim razie? – do-
ciekałem. – Mój przyjaciel wrócił z Anglii. Założył firmę i dał mi 
pracę kierowniczą... Przyszedłem podziękować. Nie mogłem się 
wcześniej pogodzić z tym, że Pan Bóg mi to wszystko uczynił. 
– Ale przecież Pan Bóg pana z pracy nie wyrzucił. Dlaczego na 
niego się pan gniewa? I za co pana z tej pracy zwolniono. – Bo 
byłem za uczciwy – odparł. – Wykazałem moim przełożonym, 
że kłamią i kradną. A ja jako człowiek systematycznego życia sa-
kramentalnego nie mogłem jako katolik się na to zgodzić. Powie-
działem im, że jestem człowiekiem zasad i nie jestem katolikiem 
tylko w kościele, ale wszędzie. Bo albo się jest katolikiem zawsze, 
albo nim nie jest...

To jest, najmilsi, pokazanie naszej wiary. Tak może postąpić 
tylko człowiek prawdziwie wolny. Świadomie postępuje według 
praw swej wiary, nawet gdy przez to ponosi jakiś uszczerbek na 
swojej sytuacji życiowej. Tylko wtrącił w to Pana Boga, uznając, 
że dopuścił On, zezwolił na całą tę sytuację. Tymczasem zło 
istnieje odkąd istnieje dobro. Jak mówił papież Benedykt XVI, 
„zło jest bezosobowe”. Bo nikt w nas zła nie widział i zło nikomu 
niczego złego nie zrobi – dopiero jak człowiek wejdzie w sojusz, 
czyli zaakceptuje jego obecność i działanie w nas samych, wtedy 
stajemy się niewolnikami usłużnymi, użyczając swojej głowy, 
serca, rąk na aktywne działanie zła.

Cdn.
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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 
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* 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)

Walne zebranie sprawozdawcze z działal-
ności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaczynie za 2014 rok

W dniu 22 marca 2015 r. odbyło się Walne zebranie spra-
wozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kaczynie. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes OSP dh An-
drzej Strzeżoń przywitał wszystkie strażacki strażaków zapro-
szonych gości w osobach: wiceprezes Zarządu Gminnego dh. 
Mieczysława Stopa, przedstawiciela komendy Powiatowej kap. 
Marka Szydło, inspektora zarządzania kryzysowego Panią 
Beatę Mamcarczyk, członków wspierających OSP P. Sołtysa 
wsi Adama Gawędę, Franciszka Lachendrowicz,Aleksandra 
Gawędę, Janusza Master, Adama Safarza słowami:

Szanowne druhny szanowni druhowie - Dro-
dzy Goście 

Społeczna służba dzień - noc na straży bezpie-
czeństwa ludzi i ich mienia to ochotnicy - szkoląc 
się podnoszą swoje umiejętności - poświęcając 
swój drogocenny czas – często zaciągają do po-
mocy swoje rodziny oraz bliskich - Każdy kto 
przyjmuje na siebie obowiązki Strażackiej służby 
dzieli się swoją wiedzą i sprawnością z tymi którzy 
potrzebują pomocy.

Po uroczystym powitaniu na przewodniczą-
cego zebrania wybrano dh. Prezesa Andrzeja 
Strzeżoń a na protokolanta dh. Tomasza Sikorę. 
Tradycyjnie już został odegrany hymn strażac-
ki „Rycerze Floriana”. Uczczono minutą ciszy 
zmarłych strażaków dh. Stanisława Strzeżoń, dh. 
Wacława Borowy. Następnie Prezes przedstawił 

sprawozdaniez działalności OSP
Nasza jednostka na dzień 31 grudnia 2014 roku liczyła: 32 

członków czynnych 18 wspierających w tym 8 kobiet oraz 12 
członków MDP. W styczniu zorganizowaliśmy IV spotkanie 
opłatkowe dla naszych szanownych seniorów. Pełniliśmy hono-
rową wartę przy grobie podczas uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego. Zorganizowaliśmy uroczystość z okazji Dnia Straża-
ka połączoną z Mszą świętą, uroczystą zbiórkę oraz inne atrakcje 
związane ze świętem Strażackim w swojej miejscowości.

Braliśmy udział w Powiatowych obchodach Dnia Strażaka 
na Wadowickim rynku. Byliśmy zaangażowani w organizację 
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koncertu orkiestr Strażackich w hołdzie Świętemu Janowi Paw-
łowi II w maju na Wadowickim rynku. Z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowaliśmy dla dzieci zawody sportowe z nagrodami oraz 
inne atrakcje pokazy strażackie udzielanie pierwszej pomoc, 
pokaz akcji ratowniczej liczne zabawy, ścianka wspinaczkowa, 
dmuchawce cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci oraz dorosłych. W odpust jak co roku gościmy orkiestrę 
dętą z OSP Chocznia która nam upiększa uroczystą Sumę odpu-
stową z uroczystym przemarszem do Strażnicy.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała udział w III Powia-
towym Zlocie MDP, który odbył się w Izdebniku nasz eorły zajęły 
I miejsce.

 Braliśmy czynny udział przy organizowaniu zabezpieczeniu-
pielgrzymki dziękczynnej na górę Garncarz z wykorzystaniem 
lin na stromych podejściach co ułatwiało wyjście i bardzo mile 
zaskoczyło pątników. 

 Zorganizowaliśmy wspólnie z gronem pedagogicznym oraz 
rodzicami II piknik rodzinny dla dzieci i rodziców w Zespole 
Szkół nr 2 w Choczni Górnej. 

Nasza jednostka brała udział w 10 akcjach ratowniczych, 1 
w gaszeni pożarów 9 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń, 
najczęściej było to usuwanie powalonych drzew, obcinanie ga-
łęzi drzew stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i mienia, 
udrażnianie mostków, przepustów, zwalczanie gniazd szerszeni 
i os.

3 razy poszukiwanie zaginionych osób,3 razy do zabezpie-
czeń biegu solidarności śladami Jana Pawła II, Koncertu orkiestr 
strażackich na Wadowickim rynku, zabezpieczenie pielgrzymki 
na górę Gancarz. Stan gotowości operacyjno – technicznej wg. 
oceny KP PSP w Wadowicach nasza jednostka otrzymała ocenę 
bardzo dobrą. Uczestniczyliśmy w szkoleniach udoskonalających. 
Przeprowadzono 6 zbiórek szkoleniowych wraz z MDP połączo-
nych z ćwiczeniami z wykorzystaniem sprzętu w swoim zakresie 
prowadzonych przez Prezesa OSP Andrzeja Strzeżoń.Niektóre 
zagadnienia to umiejętność prowadzenia korespondencji radio-
wej, zasady BHP, obsługa pomp,agregatu prądotwórczego, pił 
spalinowych, podawanie wody na duże odległości z wykorzysta-
niem dwóch motopomp, budowa linii zasilających i gaśniczych. 
Prowadzenie działań z wykorzystaniem kombinezonów ochron-
nych przeciw szerszeniom, udzielanie pierwszej pomocy.

Wykonano wiele prac nie odpłatnie na rzecz OSP: prezes z 
serca dziękował wszystkim strażakom.  Tutaj muszę wymienić 
tych kilku strażaków którzy wykonywali tą pracę, Zdzisław 
Dziedzic, Paweł Mikołajczyk, Adam Wójcik, Marek Strzeżoń, 
Piotr Mikołajczyk, Krzysztof Sikora, Tomasz Sikora, Wojciech 
Strzeżoń, Adam Smaza, Stanisław Mikołajczyk, Jakub Sikora, 
Grzegorz Smaza. Serdeczne podziękowania naszym strażaczkom 
za wykonane wszystkich prac porządkowych i estetycznychw 
utrzymaniu naszej Strażnicy jak zresztą widać podziękowania 
zaogrom pracy włożony podczas organizacji wszystkich imprez 
organizowanych przez OSP są to Danuta Mikołajczyk, Halina 
Strzeżoń, Maria Dziedzic, Ewa Wawrzyn, Grażyna Szafarz, 
Barbara. Kruczek, Barbara Sordyl, Małgorzata Zając, Członkom 
wspierającym naszą jednostkę. Gorące słowa podziękowania 
dla Janusza Master za wsparcie finansowe, Aleksander Gawęda, 
Franciszek Lachendrowicz, Adam Safarz, Józef Sikora podzięko-
wania za nie ocenioną pomoc dla nie żyjącego już dh. Stanisława 
Strzeżoń pozostanie na zawsze w naszej pamięci, dlasołtysa wsi 
Adama Gawędy za bardzo dobrą współpracę. Dla Józefa Janika 
naszego strażackiego fotografa który wszystkie nasze poczynania 
utrwala na zdęciach. Słowa podziękowania dla SOSW w Kaczynie 

za dobrą współpracę i wzajemną pomoc. Dziękujemy Zarządowi 
Oddziału Miejsko - Gminnemu Z OSP RP, Zarządowi Woje-
wódzkiemu OSP RP w Krakowie, Komendzie Powiatowej PSP w 
Wadowicach oraz Jednostce ratowniczo – Gaśniczej, jednostkom 
OSP z gminy Wadowice. 

Samorządowi Gminnemu byłej pani burmistrz Ewie Filipiak 
oraz obecnemu Burmistrzowi P. Mateuszowi Klinowskiemu, 
pracownikom gminy gorące podziękowania pani Beacie Mam-
carczyk, inspektorowi zarządzania kryzysowego w Gminie Wa-
dowice.

Podziękowania dla naszej drużyny młodzieżowej która 
aktywnie bierze udział w ćwiczeniach świadczą o tym wyniki. 
Wszystkich mieszkańców wsi za wsparcie materialne i duchowe 
które jest dla nastak ważna. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi oraz Komisji Re-
wizyjnej za włożony ogrom pracy w funkcjonowanie naszej jed-
nostki i za okazały stan Strażnicy jaki dzisiaj tu widzimy.

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział.  Człowiek jest odpo-
wiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te 
które w innych budzi.

Życzę wszystkiego najlepszego – niech budowany jest auto-
rytet Straży Pożarnej, której funkcjonowanie wspiera poczucie 
bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców „Bogu na Chwałę, 
Ludziom na Pożytek”.

 Prezes OSP 
Fotografie Józef Janik, Andrzej Strzeżoń 
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14.03.15 r. grupa 50 osób z naszej parafii udała się na miste-
rium Męki Pańskiej do Makowa Podhalańskiego. Przed samym 
misterium nawiedziliśmy piękny kościół barokowy pw. Matki 
Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin, wybudowany na zboczuMa-
kowskiej Góry. Powitał nas tam ks. Proboszcz, dziekan dekanatu 
makowskiego, ks. Tadeusz Różałowski i przybliżył historię para-
fii i świątyni. Następnie po modlitwie przed łaskami słynącym 
obrazem Matki Bożej udaliśmy się do Sali „Stodoła”, w której 
grano Misterium.

Misterium zatytułowano „Odgadnąć krzyż”i opowiadało o 
męce Jezusa Chrystusa od skazania Go na śmierć aż po zmar-
twychwstanie. Pokazano również jak ranimy Jezusa swoją posta-
wa, a także jak możemy Mu pomóc broniąc swojej wiary. Niesa-
mowita, a jednocześnie przerażająca była scena z uzdrowieniem 
opętanej. Widzowie z zapartym tchem obserwowali jak zachowa-
ła się opętana przez demona dziewczyna i jaka była reakcja naj-
bliższego otoczenia. Przedstawiono sam moment ukrzyżowania, 
śmierć i Zmartwychwstanie. 

Doskonała była gra aktorów sprawiała, że przedstawienie 
było bardzo interesujące. Misterium przygotowała grupa 70 osób, 
w której znaleźli się oprócz młodzieży oazowe prowadzonej przez 
ks. Dariusza Burdę, także rodzice, nauczyciele, dziadkowie, ale o 
tym dowidzieliśmy się dopiero zakończeniu po spektaklu, kiedy 
byliśmy przekonani, że to prawdziwi aktorzy. Gratulujemy im 
świetnego przygotowania Misterium, które poruszyło wiele serc 
ludzkich, o czym mogły świadczyć łzy niektórych osób.

Marta Graca

 ODGADNĄĆ KRZYŻ

Z rekolekcji wielkopostnych
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17 marca w kalendarzu znajdziemy wspomnie-
nie słowiańskiego imienia Zbigniew oznaczającego 
„tego, który wyzbył się gniewu”.  Ponieważ to imię 
nosi ks. Proboszcz naszej parafii, z tej okazji odbyła 
się uroczysta niedzielna Eucharystia w intencji na-
szego Duszpasterza.

15 marca podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00 
wierni w naszym kościele modlili się w intencji ks. 
Proboszcza Zbigniewa Bizonia, który dwa dni póź-
niej obchodził swoje imieniny. Oaza oraz Służba 
Liturgiczna złożyli księdzu Proboszczowi serdeczne 
życzenia oraz podziękowali za dawanie przykładu 
wiary, wspieranie w działaniach, życzliwość i hoj-
ność, którą otrzymują. 

Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda

„Ten, który wyzbył się gniewu”
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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)

Opisane i wyśpiewane w Gorzkich Żalach kazno-
dzieja – o. Józef Mizera zestawia z naszym grzechami, 
będącymi przyczyną tych mąk i ran. Przykłady zła są 
podane w sposób wyrazisty, więc wywołują poruszenie 
serca. Oby to nasze serce nigdy nie trwało w grzechu 
lecz powstawało i lgnęło ku dobru. 

Do dziś pamiętamy straszny czyn nauczycielki, która ucznio-
wi z czwartej klasy podstawówki nożem poderżnęła gardło, bo 
stał jej na przeszkodzie do romansowania z jego ojcem. Oburze-
niem napawa nas czyn matki, która pozwoliła wrzucić do Wisły 
własne dziecko. Z tych samych powodów... Wiem teraz, Jezu, za 
co zapłaciłeś obnażeniem z szat i przyjęciem zdradliwego po-
całunku Judasza... Jezu, przez szyderstwo okrutne cierniowym 
wieńcem ukoronowany, zatrzymuję wzrok, cierpiący Chryste, na 
Twojej najświętszej głowie, oplecionej szerokim, gęstym wieńcem 
cierni, przeszywającym skronie, żądnym wydobycia krwi z kory 
mózgowej. Domyślam się, że jest to cena, którą płacisz za grzechy 
zrodzone w moich myślach, w wyobraźni i rozumie... Cierpisz 
okrutnie za wytwory chorej wyobraźni i nieszczęśliwego używa-
nia rozumu przez człowieka. Tych wytworów nie mogą pomie-
ścić gorszące fi lmy i kasety; nie nadążą ich nadawać programy 
telewizyjne i nie pomieszczą witryny internetowe. Uginają się 
pod nimi półki kiosków i sex shopów. One niszczą ludzi w sensie 
duchowym jak granaty, zabijają jak kałasznikowy, wywołują tak 
straszne porażenie organizmów, jak promieniowanie atomowe 

po wybuchu bomby jądrowej...
Rozumiem teraz, dlaczego spod Twoich cierni wypływa po-

tok krwi, a czoło i twarz marszczy się od bólu. Przecież według 
najnowszych odkryć naukowych to właśnie mózg jest odpowie-
dzialny za nasze czynności seksualne. Stąd wychodzą wszelkie 
rozkazy, które potem przechodzą na ciało. Bezczelność grzesze-
nia wyobraźnią sięgnęła szczytu w naszych czasach. Czasach, gdy 
człowiek w nakręconym fi lmie odważył się swoje grzechy nieczy-
ste na siłę włożyć do Twojej najświętszej wyobraźni i oskarżyć 
Cię, Chryste, że przybity do krzyża popełniłeś je w myślach z 
Magdaleną... Człowiek dzisiejszy posunął się do jeszcze więk-
szego bluźnierstwa, gdy ukrzyżowaną postać umieścił w miejscu 
wstydliwym kobiety... 

Bracie, siostro, jeżeli wobec tych strasznych bluźnierstw ża-
łość nie przejmuje twojego serca, to go nie masz. Jeżeli z Maryją 
nie płaczesz rzewliwie z powodu tak zuchwałego bluźnierstwa, 
to jesteś twardy i zimny jak kamień... Skoro słońce, nie mogąc 
znieść tego zuchwałego bluźnierstwa, tych krzywd i cierpień wy-
rządzonych Bogu jasność swą zabiera, to jak wielkie powinno być 
twoje oburzenie, sprawiedliwy człowieku, z powodu tak ohydnej 
zbrodni! Wystarczy, żeby źle wyrażono się o Mahomecie, który 
jest tylko grzesznym człowiekiem, a burzy się i protestuje cały 
muzułmański świat. Jakiż to wstyd, że my, uczniowie Pana Jezusa 
nie potrafi my bronić przed poniżaniem naszego Zbawiciela... 

Cdn. 

Cierpienia 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 

Zwane jest także „Częstochową Rusi”. Jest odwie-
dzane przez liczne grupy wiernych, którzy powierzają 
swe losy, trudne sprawy Matce Bożej czczonej tutaj 
w cudownym wizerunku. Ciekawa jest historia tego 
niezwykłego miejsca, a opowiada o nim w poniższym 
fragmencie o. Wiktoryn Krysa, nasz rekolekcjonista. 

- Czym dokładnie jest Sokal? Dlaczego ta miejsco-
wość jest szczególna?

-  Sokal to około dwudziestotysięczne miasto na Ukrainie, 
w obwodzie lwowskim. Jest znany szczególnie ze swego sanktu-
arium. Z kolei sanktuarium sokalskie nierozerwalnie związane 
jest z  obrazem Matki Bożej, który pod koniec XIV wieku został 
namalowany przez litewskiego artystę Jakuba Wężyka. Wiąże 
się z tym niecodzienna historia. Ów Wężyk został cudownie 
uzdrowiony i jako wotum wdzięczności postanowił odbyć pieszą 
pielgrzymkę do Częstochowy. I rzeczywiście, udał się tam. Za-
pamiętał rysy Matki Bożej Częstochowskiej i później zapragnął 
z pamięci – tam nad Bugiem, gdzie mieszkał - ten częstochowski 
obraz odtworzyć. Namalował obraz, z którego był bardzo nieza-
dowolony. Stwierdził, że to nie jest to. Dlatego po pewnym czasie 
udał się ponownie do Częstochowy, by jeszcze raz obejrzeć ob-
licze Matki Bożej Częstochowskiej. Po powrocie poprawił swój 
obraz, ale wciąż był niezadowolony. Legenda głosi, że wówczas 
zupełnie zamalował to, co wcześniej stworzył. Pewnego poranka 
zaraz po przebudzeniu  ujrzał 
jednak, że obraz jest gotowy, 
namalowany nie ludzką ręką 
i usłyszał głos: „Masz to Ja-
kubie jako wynagrodzenie za 
twoje pobożne pragnienia”. 
Według tradycji ludowej obraz 
został namalowany nie ludzką 
ręką, ale jest cudownego po-
chodzenia... I ten obraz został 
umieszczony właśnie w Sokalu, 
w kaplicy, która się znajdowała 
na małej wysepce na Bugu. I 
właściwie od samego początku 
stał się szczególnym źródłem 
kultu Matki Bożej. 

W tym czasie biskup chełm-
ski – Stanisław Gomoliński 
- ciężko zachorował, a ponie-
waż  już głośno się zrobiło o 
cudownym obrazie, modlił się 

do Matki Bożej Sokalskiej i został uzdrowiony. Wtedy postano-
wił sprowadzić na to miejsce zakonników, aby jakoś zabezpieczyć 
obraz i stworzyć warunki do rozwoju kultu Matki Bożej Sokal-
skiej. Poprosił we Lwowie o zakonników i nasz konwent lwow-
ski oddelegował trzech ojców, by zamieszkali w Sokalu,  jakby 
w fi lii podporządkowanej lwowskim władzom. I rzeczywiście, 
bracia zaczęli tu posługiwać, a kult rozwijał się coraz bardziej. W 
XVII wieku wynikła potrzeba wybudowania tu kościoła. Wtedy 
powstała miejscowa świątynia. Wybudowano ją jako prawdziwą 
twierdzę ochronną. Bardzo szybko ten kościół i konwent sokalski 
zyskał sławę miejsca cudownego. Zatrzymywali się tam i książęta 
i szlachta polska w czasie wypraw wojennych; tam też deponowa-
li swoje skarby. Powstawało tu także wiele bractw i wiele wspól-
not modlitewnych. Doszło w końcu do sytuacji, że spełniło się 
jakby to pragnienie Jakuba Wężyka, malarza – Sokal okrzyknięto 
drugą Częstochową, Częstochową Rusi. Ten kult trwał praktycz-
nie aż do czasu zaborów. Pod zaborem austriackim kościół zo-
stał zniszczony, splądrowany i właściwie wówczas rozpoczął się 
upadek kultu, bo potem nastąpiły czasy wojenne i ZSRR. W 1951 
roku Stalin postanowił zrewidować granice i przesunął granicę 
powojenną Polski bardziej na zachód, tak że Sokal znalazł się 
po stronie sowieckiej. Wówczas nasi ojcowie musieli wyjechać, 
opuścić miasto. Zabrali ze sobą część wyposażenia kościoła, 
wszystko co mogli – także bibliotekę. Bibliotekę przewieziono do 
Krakowa, wyposażenie do Leżajska. 

Cdn.

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

Tak można określić główne przesłanie tegorocznych 
rekolekcji wielkopostnych, bo większość nauk prowa-
dziła do wyjścia z labiryntu poplątanych ścieżek ludz-
kiego życia i miała na celu wskazanie tej właściwej. 
Mówił o tym o. Bronisław Frączek, a ostatnią cześć tej 
rozmowy zamieszczamy poniżej. 

- A jakie jest Ojca doświadczenie w głoszeniu re-
kolekcji? 

- Na przykład w ubiegłym roku głosiłem 5 serii. Zacząłem 
głoszenie w roku wyświęcenia i od tej pory głoszę corocznie. Gło-
szę rekolekcje adwentowe, wielkopostne, prowadzę także misje.     

- Czy tylko na terenie południowej Polski? 
- Nie, głosiłem w całej Polsce.
- Jakie są Ojca wrażenia odnośnie pobożności  Pola-

ków w różnych rejonach naszego kraju?   
- Wiadomo, że południowa Polska to jest prawdziwa ostoja 

wiary w tym kraju. Ja pochodzę z diecezji tarnowskiej i u nas jest 
nie do pomyślenia, żeby ktoś w niedzielę nie poszedł do kościoła. 
Przynajmniej tak było i jest w mojej rodzinnej parafi i. A prowa-
dziłem tam 2 razy rekolekcje, 2 razy przewodniczyłem uroczy-
stościom odpustowym, to mam rozeznanie... Sam się dziwiłem, 
że gdy przychodził piątek i rozpoczynała się Droga Krzyżowa, to 
w kościele nie było miejsca, żeby 
choćby palec wetknąć. Tylu było 
ludzi! Ostatnio tam nie byłem, 
ale podejrzewam, że sytuacja się 
nie pogorszyła.

Moja rodzinna okolica i całe 
Podhale jest bardzo silnie zwią-
zane z Kalwarią Zebrzydowską. 
Nie być choć raz w ciągu roku 
w Kalwarii dla większości tych  
ludzi jest po prostu nie do po-
myślenia. 

- W jaki sposób trafi ł 
Ojciec tu na rekolekcje? 

- Zostałem zaproszony przez 
księdza proboszcza.  Zastępo-
wałem tu wcześniej przez jedną 
niedzielę mojego współbrata w 
czasie misji. Tak poznaliśmy 
się z księdzem proboszczem i 
później zaproponował mi pro-
wadzenie rekolekcji...

- Jaki jest program 
prowadzonych przez Ojca 

rekolekcji?  
- Myślą przewodnią tych nauk jest odnalezienie właściwej 

drogi życiowej, którą dzisiaj ludzie jakoś tak często gubią; powrót 
na tę właściwą drogę. Dzisiaj na przykład mówiłem o odnalezie-
niu Chrystusa w świątyni jerozolimskiej i nawiązałem do wier-
szu Tuwima „Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie...”, który 
obrazuje tę naszą drogę powrotu do Chrystusa. 

- Czy odnosi się Ojciec do sytuacji współczesnego 
świata?

- Osobiście bardzo się tymi sprawami przejmuję, ale nie chcę 
wchodzić w  żadną politykę. Zauważam oczywiście ciągle postę-
pujący proces zeświecczenia i laicyzacji społeczeństwa. To na 
pewno nie sprzyja rozwojowi chrześcijaństwa. 

- Czy chce Ojciec coś przekazać jeszcze tutejszym 
Parafi anom? 

- Pragnę życzyć, aby wytrwali w tym, co się stanie tu w środę, 
po spowiedzi wielkanocnej, a więc w czystości serca. Nie tylko 
przez święta, nie tylko przy tym stole wielkanocnym, gdzie będą 
wspólne życzenia sobie składane, ale by starali się całe dalsze ży-
cie przeżyć jako prawdziwi chrześcijanie, jako ci, którzy wycho-
wują młode pokolenie, dając im przykład tego, jak maja żyć. 

- Bóg zapłać! Dziękuję za rozmowę.                               

Droga powrotu
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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 

Omówił w czasie nowenny ks. Dariusz Chałubiński. 
I jak z tej pięknej wypowiedzi wynika – św. Józef jest 
przez to zgromadzenie bardzo czczony jako skuteczny 
orędownik. A w dalszej części, którą zamieszczamy po-
niżej – jest też o świętej Rodzinie jako wzorze wspól-
noty i doskonałej współpracy. 

Ksiądz Majewski, gdy przybył tutaj, dzisiaj powiemy „na Ko-
piec”, przyjął świętego Józefa – jak przeczytałem -  za dyrektora, 
budowniczego i  kasjera budowy Kopca. Uczynił tak, ponieważ 
widział w nim bardzo konkretnego orędownika we wszystkim, 
co planował zrobić. Widział w nim odpowiedzialnego za docze-
sność tej pierwszej wspólnoty pallotynów na  ziemiach polskich, 
wspólnoty na Kopcu. Dlatego w 1908 roku, nie posiadając jakichś 
zasobów fi nansowych, a właściwie doświadczając ciągle niedo-
statku, połowę tego, co posiadał, przeznaczył na zakup fi gury 
świętego Józefa. Przy tej fi gurze bardzo często ktoś z braci zapalał 
świecę, ale najczęściej czynił to właśnie ksiądz Majewski. Dzisiaj, 
wchodząc do parku, możemy również ujrzeć fi gurę św. Józefa (po 
lewej stronie). 

Jakby dostrzegając skuteczność wstawiennictwa naszego 
wielkiego orędownika – świętego Józefa – wiele naszych  pallo-
tyńskich domów w Polsce przyjęło jego imię jako imię patrona 
domu czy parafi i. Tak jest na przykład w Chełmie, w Radomiu, 
w  Celinach na Podlasiu... Niedawno został zbudowany nowy ko-
ściół w Bieszczadach i też nosi imię właśnie świętego Józefa... To 
są te nasze pallotyńskie związki ze świętym Józefem. 

Chociaż nie słyszymy jego słów w Piśmie świętym, w  Ewan-
gelii, to na podstawie jego działań możemy wyciągnąć wiele 
wniosków co do jego osoby. Nie podej-
mował na przykład nigdy pochopnych 
decyzji. Dlatego też św. Wincenty 
Pallotti nazywa go „mężczyzną całym 
z Boga”. Jest to wzór dla każdego męż-
czyzny: księdza, zakonnika, ojca... dla 
każdego z mężczyzn. Być mężczyzną 
całym z Boga to wsłuchiwać się w 
Boga. Słuchać Pana Boga i żyć według 
jego wskazań; nie wycofywać się z 
podjętych zobowiązań, być wiernym. 

Gdy mówimy o świętym Józefi e, 
oczywiście nasze myśli biegną do 
Świętej Rodziny, którą święty Wincen-
ty nazywa „Świętą Triadą” – Trzema 
Świętymi Osobami. Dla św. Wincente-
go Święta Rodzina jest wspólnotą do-

skonałej, harmonijnej współpracy. Pisze tak: „W świętej Rodzinie 
przejawy wiary, pobożności następowały po znojnych pracach, 
jakich wymagało życie. Tak, że daleko tam było do najmniejszej 
nawet bezczynności, do najmniejszego nawet lenistwa, za to wi-
doczne było zaangażowanie się w każdą czynność. Z miłości do 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a także dla naśladowania Go 
w  czynieniu postępów w życiu duchowym powinniśmy te trzy 
osoby - Jezusa, Maryję, Józefa – stanowiące małą Rodzinę przyj-
mować i uważać za wzór każdej rodziny chrześcijańskiej”.

To niby takie oczywiste! A jednak... Dzisiaj Święta Rodzina 
ma być wzorem dla każdej rodziny chrześcijańskiej. Dlatego 
też, uwzględniając  tę świętą współpracę i harmonię, przyjął ten 
domek nazaretański jako wzór i model dla każdego domu pallo-
tynów. Nie tylko w Polsce. I w tej świętej wspólnocie z Nazaretu 
jakby chciał dostrzec szczególnie dwie cechy: posłuszeństwo i 
misję powierzoną przez przełożonych, czyli inaczej mówiąc 
wszelkiego rodzaju decyzje przełożonych dając poszczególnym 
osobom, poszczególnym pallotynom jakieś konkretne zadania. 

Mówi sam Pallotti, że „aby współpracować, trzeba się nauczyć 
żyć w duchu posłuszeństwa”. A jako przykład podaje właśnie to 
posłuszeństwo Boga – Jezusa – wobec Maryi i św. Józefa. Jeżeli 
sam Bóg był posłuszny ludziom, świętym, ale przecież tylko lu-
dziom, to jest to też dla nas jakaś wskazówka, by być posłusznym 
swoim przełożonym. Nie tylko w sensie kościelnym – przeło-
żonym klasztorów, zakonów, parafi i – ale w każdej wspólnocie 
mamy być posłusznymi przełożonym. Tak jak był posłuszny Pan 
Jezus Maryi i swojemu przybranemu ojcu, świętemu Józefowi. 

Cdn.

Pallotyńskie związki 
ze św. Józefem 
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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

Ks. prof. Roman Bogacz, który głosił w Kalwarii 
Zebrzydowskiej rekolekcje, przypomniał w jednej z 
nauk, jak to w historii zbawienia Bóg zawierał przy-
mierze ze swoim ludem. To przymierze zawarł także 
z nami w sakramencie Chrztu św., czyniąc nas swoimi 
dziećmi. Co więc wynika z tego przymierza? O tym w 
poniższym fragmencie nauki. 

Moi drodzy, tak mówimy o tej historii, o tych dziejach zba-
wienia i ktoś może powiedzieć: „No dobrze, ale to dawne czasy. 
To wszystko było takie wielkie, takie fajne, ale czemu teraz Bóg 
nie zawiera z nami przymierza?”. Czy aby na pewno? Właśnie 
chciałem wam powiedzieć, że Bóg zawarł przymierze z każdym 
z nas osobiście. -Jak to? Kiedy? – spytacie. No wtedy, kiedy nasi 
rodzice przynieśli nas po raz pierwszy do kościoła, a kapłan wziął 
wodę, polał nasze głowy i powiedział: „Tomaszu, Grzegorzu, Sta-
nisławie, Wiesławie, Janie, Mario, Zofi o, Agnieszko, Danuto, ja 
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...”. Wtedy 
Bóg zawarł z nami przymierze, a my staliśmy się Chrystusowi. 
Chrześcijanie, to znaczy Chrystusowi, przynależący do Chry-
stusa, do przymierza zawartego z Jezusem Chrystusem. W ten 
sposób zostaliśmy obdarowani ogromną łaską. Obmyty został 
grzech pierworodny, starodawna wina. I otrzymaliśmy znamię. 

Chrześcijanie – 
znaczy Chrystusowi 

Znamię chrześcijanina, dziecka Bożego...
Co to jest to znamię? Popatrzmy na VI stację Drogi Krzyżo-

wej. Święta Weronika ociera Chrystusowi twarz. Dzielna niewia-
sta, która nie bacząc na to, że mogła stracić życie, podeszła, otarła 
Chrystusowi i w zamian otrzymała prawdziwe odbicie twarzy 
Jezusa. Greckie słowa vera ikon – „prawdziwy obraz” – to znaczy 
jej imię. Ona jest prawdziwą ikoną Jezusa. Ale to właśnie znamię, 
które zostało wyryte na naszym sercu, którym zostaliśmy ozna-
czeni, to znamię jest dokładnie ikoną Chrystusa. Bracie i siostro, 
jesteś ikoną Chrystusa! 

Tato, czy ty wiesz, że kiedy twój syn czy córka patrzy na cie-
bie, to buduje sobie obraz Boga Ojca? „Mój tata wszystko potrafi : 
zabawki naprawić, nawet lalkę, jak się jej noga urwie... I potrafi  
też żarówkę wymienić. I tyle innych rzeczy zrobić!” – myśli małe 
dziecko. „Mój tata wszystko potrafi . A jeśli mój tata się modli, to 
jakże wielki musi być Bóg...”. Moi drodzy, jest też druga strona 
medalu. Rozmawiałem z osobą, której ojciec był alkoholikiem. 
W żaden sposób nie umiała uwierzyć w dobroć i miłość Boga, bo 
nigdy od swego ojca dobra nie doświadczyła. Jakże trudno jest 
uwierzyć człowiekowi, który nie ma właściwej ikony w domu! 
Ikony w postaci ojca. Dobrego ojca...

Kochana mamo, ty też jesteś ikoną. Ikoną miłości bezwa-
runkowej. Miłości pełnej miłosierdzia. Bo warto wiedzieć, że 

miłosierdzie po hebrajsku to 
rahamim – pełna dobroci miłość 
matki. Matka nigdy nie potępi 
swojego dziecka. Choćby dziecko 
zrobiło coś bardzo złego. Mama 
wtedy bardzo cierpi, ale nigdy 
nie przekreśli dziecka. Właśnie 
obraz matki to obraz Bożego 
Miłosierdzia.

I to jest właśnie wyryte w 
naszych sercach. Oczywiście 
ten obraz ojca i matki jeszcze 
bardziej jest przypieczętowany 
sakramentem małżeństwa, ale o 
tym jutro trochę więcej powiem 
na nauce dla małżonków. Trochę 
przytaczam z tamtej nauki 
celowo, bo zdaję sobie sprawę, że 
nie wszyscy będą w stanie na tę 
naukę przyjść. 

Cdn, 
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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.

Rekolekcje wielkopostne 
FOTORELACJA
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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)

Tak o głoszeniu rekolekcji i swojej roli rekolekcjoni-
sty mówi ksiądz Kamil Żółtaszek, studiujący fi lologię 
klasyczną i pracujący jako duszpasterz w Wieliczce. Ks. 
Kamila zapytaliśmy o jego zainteresowania. Oto, co 
nam powiedział. 

- Proszę się przedstawić...
- Ksiądz Kamil Żółtaszek, student UJ, obecnie przebywający 

w Parafi i św. Klemensa w Wieliczce, gdzie duszpasterzuję. Stu-
diuję w tej chwili fi lologię klasyczną i jestem w Wieliczce rezy-
dentem, dzięki czemu mogę zarówno studiować, jak i realizować 
się duszpastersko. W Wieliczce jestem od czterech lat właściwie 
gościem, tym bardziej, że należę do diecezji bielsko-żywieckiej. 

Pochodzę z parafi i Grodziec - niewielkiej wioski pomiędzy 
Bielskiem a Cieszynem. Przez dwa lata pracowałem w Parafi i św. 
Stanisława w Andrychowie, po tym czasie poprosiłem biskupa o 

Dzielę się swoją wiarą 
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możliwość studiowania filologii klasycz-
nej, która zawsze była moją wielką pasją. 
I rzeczywiście, biskup - wtedy jeszcze 
Tadeusz Rakoczy - zgodził się. I od czte-
rech lat studiuję, a przy okazji, jak powie-
działem, pomagam w duszpasterstwie w 
Wieliczce.

- Na czym polega specyfika tego 
kierunku?

- Zgłębiam tajniki greki i łaciny, 
dwóch wielkich, starożytnych języków. 
W dzisiejszych czasach są one zanie-
dbywane, niestety nawet w Kościele. 
Tymczasem powinny być ważne dla każ-
dego chrześcijanina, ponieważ w języku 
greckim został spisany Nowy Testament 
i znajomość greki w rozumieniu Nowe-
go Testamentu bardzo pomaga. Z kolei 
łacina przez wiele wieków była językiem 
Ojców Kościoła na zachodzie jak greka 
na wschodzie. Znajomość tych języków 
pomaga w lepszym zrozumieniu chrze-
ścijaństwa, Nowego Testamentu, jednym 
słowem - w rozumieniu wiary. 

- Czy te umiejętności się Księdzu szczególnie przy-
dają?

- Tak, szczególnie na ambonie. Dzięki grece można o wiele do-
kładniej wytłumaczyć wiernym treść Nowego Testamentu. Cza-
sami są duże różnice pomiędzy oryginalnym, greckim Nowym 
Testamentem, a jego polskim tłumaczeniem, które niestety nie 

zawsze jest adekwatne do tego, 
co jest napisane w języku grec-
kim. Tak samo pisma Ojców Ko-
ścioła, które są dla nas swoistym 
fundamentem i dziedzictwem, są 
dziś nieco zaniedbywane. 

- Czy w przyszłości za-
mierza Ksiądz nauczać tych 
języków? 

- Niewykluczone. W przy-
szłości będę mógł uczyć, cho-
ciażby kleryków. Byłoby to 
bardzo ciekawe wyzwanie. Z 
tego co wiem, klerycy nieco po 
macoszemu traktują w semi-
narium łacinę, a jest to wielki 
błąd, ponieważ daje ona większe 
zrozumienie teologii, filozofii, 
ale także ułatwia bardzo naukę 
języków nowożytnych. Jest to z 
pewnością sprawa ważna. 

- Czy często głosi Ksiądz 
rekolekcje?

- Jak mam tylko taką możliwość, głoszę rekolekcje, zarówno 
w czasie Adwentu, jak i Wielkiego Postu. Jest to zarazem forma 
realizowania powołania, duszpasterstwa. Dzięki rekolekcjom 
mogę się dzielić z jednej strony swoją wiarą, a z drugiej także 
pewnymi umiejętnościami. 

Cdn.
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

Podkreślił z naciskiem ks. K. Wąs podczas reko-
lekcji, starając się dogłębnie zanalizować czym jest 
sakrament pokuty, dlaczego tak ważna jest dla nas 
spowiedź. Ostatni, bardzo przekonywujący fragment 
nauki o spowiedzi – zamieszczamy poniżej. 

A grzech? Grzech jest jak kamyczek w bucie. Wiecie, jak to 
jest – idziesz sobie, idziesz, ale coś uwiera w bucie. Musisz się 
zatrzymać, ściągnąć but, usunąć kamień i dopiero wtedy możesz 
spokojnie wędrować dalej. Jeśli tego nie zrobisz, to boleśnie się 
poranisz, a już na pewno nie dotrzesz tam, gdzie pragniesz. 

I tak samo jest z grzechem. Jeśli od razu się nie wyspowia-
damy, to zaczniemy się ranić, a co gorsza poranimy wszystkich 
tych, którzy są wokół nas. Będąc w stanie grzechu będziemy wy-
ładowywać nasze złe samopoczucie na innych, najbardziej zaś na 
tych, którzy są najbliżej – na rodzinie w domu, na przyjaciołach, 
na współpracownikach. Dlatego warto mieć zawsze czyste serce. 
A to daje nam spowiedź. 

Kolejnym powodem jest to, że spowiadając się i nawracając 
przynosisz Bogu radość. U ewangelisty Łukasza znajdujemy 
trzy podobne przypowieści występujące jedna po drugiej. Mó-

wią one: pierwsza o pasterzu, który ma sto owiec, ale gdy zgubi 
jedną zostawia 99 i idzie jej poszukać; druga o kobiecie, która 
zgubiła drachmę, mały pieniążek; trzecia o synu marnotrawnym 
(tę przypowieść wolę jednak nazywać przypowieścią o dwóch 
synach zagubionych).  

Każda z tych przypowieści kończy się podobną puentą. Pan 
Jezus mówi: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Co nam to mówi? Mówi nam to, że jak podchodzę do kon-
fesjonału i udaje mi się dzięki temu wrócić do Boga, to w niebie 
jest z tego powodu wielka radość. Bóg każdego z nas traktuje jak 
swego jedynego syna, jak swą jedyną córkę i wyprawia dla nas 
prawdziwą ucztę. I to wspaniały powód do spowiedzi – skorzy-
stać z sakramentu pokuty, by sprawić Bogu radość...

Dlaczego warto się spowiadać? Bo to sprawia, że Pan Jezus 
może przyjść do mnie w Komunii świętej. Jezus powiedział: „Kto 
spożywa Moje Ciało i pije Krew Moją ma życie wieczne”. Życie 
wieczne! Pamiętajmy o tym i starajmy się przyjmować Komunię 
nie raz na rok, nie raz na pól roku, ale jak najczęściej. 

A co jeśli jesteś w stanie grzechu? Nie możesz przyjąć Pana 
Jezusa, bo to jeszcze większy 
grzech. Dlatego właśnie tak waż-
na jest spowiedź. Ona jest po to, 
abyś mógł Go przyjąć – tylko po 
to. Moi drodzy, ojciec święty Jan 
Paweł II chodził do spowiedzi co 
tydzień. Podobnie czyni to obec-
ny papież – Franciszek. Czy my 
jesteśmy od nich lepsi? 

Dlatego zastanówmy się na 
koniec, jaki sens mają nasze róż-
ne postanowienia wielkopostne, 
jeśli On – Chrystus – w nas nie 
zamieszka? Jaki sens będą mieć 
te nasze rekolekcje, jeśli On 
nie znajdzie miejsca w naszym 
sercu? Czy chcesz, aby te świę-
ta były inne? Czy chcesz, aby 
Chrystus na poważnie zaczął 
w tobie żyć? Czy chcesz, aby 
przemienił twoje serce? Nie da 
się tego osiągnąć bez dobrze 
przeżytej spowiedzi.... 

Cdn.

Warto mieć zawsze czyste serce 
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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)

Umocnienie Duchem Świętym na drogach młodości 
– otrzymali z rąk kard. Stanisława Dziwisza – młodzi 
parafi anie z Leńcz. O potrzebie tegoż umocnienia wia-
ry mówił w kazaniu ks. kardynał, zachęcając młodzież 
do dawania świadectwa wiary własnym życiem, do 
życia według przykazań Bożych. Kazanie to zamiesz-
czamy poniżej. 

Powiedzieliście przed chwilą, że pragniecie, aby Duch Święty 
was umocnił. Umocnił przede wszystkim waszą wiarę. Bo za-
czątek wiary otrzymaliście już na chrzcie świętym. Wtedy wasi 
rodzice i rodzice chrzestni wyznali wiarę w waszym imieniu. I ta 
wiara rozwijała się. Rozwijała się poprzez katechizację, rozwijała 
się poprzez sakramenty, 
które przyjęliście – Ko-
munię Świętą i sakra-
ment pokuty. A teraz 
to wszystko ma zostać 
umocnione. Bo sakra-
ment bierzmowania jest 
sakramentem umoc-
nienia. Umocnienia na 
drogach. Bo czeka was 

droga niełatwa, ale piękna. Droga młodości. Będziecie narażeni 
na różne trudności, słabości. Świat będzie walczył o was. Ale o 
was walczy także Jezus Chrystus, przychodząc z pomocą poprzez 
Ducha Świętego. Poprzez Ducha Świętego, który dzisiaj zstąpi na 
was – tak jak zstąpił na apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy. 

I umocnił ich, gdy byli zamknięci w Wieczerniku wraz z 
Maryją. Byli zamknięci z obawy – jak mówią Dzieje Apostolskie 
– przed Żydami. Modlili się. I Duch Święty zstąpił i umocnił ich. 
Słyszeliśmy, że Piotr wyszedł do tłumów,  a inni apostołowie ra-
zem z nim, aby głosić Jezusa, przepowiadać Jezusa. Jezusa umę-
czonego, ale nade wszystko Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa, 
który żyje. Także i wy przekonajcie się, wierzcie głęboko, że ten 
Duch Święty przybędzie, aby was umocnić; abyście spełnili to, o 

czym przed chwilą mówili-
ście: „Pragniemy przyjąć 
Ducha Świętego, aby umoc-
nił nas do mężnego wyzna-
wania wiary”. 

I dziś tak bardzo po-
trzeba tego umocnienia, 
aby świadczyć o Chry-
stusie. Świadczyć życiem. 
Nie bać się. Nie krępować. 
Raczej trzeba radować się 
z tego, że jesteśmy świad-
kami Jezusa Chrystusa, że 
jesteśmy chrześcijanami, 
że wskazania w życiu na-
szym pochodzą z Ewangelii 
– dobrej Nowiny. A żeby żyć 
Duchem Świętym, wiarą 

trzeba tego umocnienia, które dziś otrzy-
macie. Potrzeba go, aby świadczyć... 

Dziś tak bardzo potrzeba tego umoc-
nienia. Środki przekazu, prasa i telewizja, 
robią, co mogą, aby zatrzeć pamięć o 
wierze, o Chrystusie, o Duchu Świętym. 
Wiec pragniemy, aby Duch Święty (wszy-
scy o to się modlimy dla was) umocnił 
was, abyście mieli odwagę świadczyć, że 
jesteście świadkami Kościoła, który trze-
ba kochać. Bo Kościół jest Chrystusowy. 
Dziś się bardzo ten Kościół krytykuje. 
Wyciąga się wszystkie błędy, słabości, 
grzechy. To prawda, bo Kościół jest świę-
ty, ale należą do niego również grzesz-

Sakrament umocnienia 
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nicy. Trzeba zatem tego Ducha Świętego, aby nie 
tylko świadczyć, ale według tych zasad żyć. A żeby 
żyć według tych zasad, trzeba zachowywać przy-
kazania Boże. 

Dzisiejsza liturgia  mówi o Dziesięciu Przyka-
zaniach Bożych. „Kto Mnie miłuje, będzie zacho-
wywał moje przykazania”. 

I przyjdziemy do Niego, aby w Nim zamiesz-
kać” - to są słowa Jezusa Chrystusa.  A Duch Świę-
ty nauczy was wszystkiego co wam przykazałem. 

A żeby żyć uczciwie, trzeba praktykować, 
szczególnie pamiętając o niedzielnych Mszach 
świętych. Nieraz katecheci mówią mi, że do bierz-
mowania chodzi młodzież do kościoła pilnie, apo-
tem coś się z nimi robi... Jakoś znikają... Pierwsze 
postanowienie, o jakie was proszę, to abyście nie 
zapominali o niedzielnej Mszy świętej. Także o 
sakramentach. Bo przecież jesteśmy ludźmi sła-
bymi i trzeba nam oczyszczenia naszych sumień 
ze słabości i grzechów. Trzeba pamiętać o tym, że 
jesteśmy grzesznymi i potrzeba nam sił. A tymi 
silami, tym wsparciem ogromnym dla młodych (i nie tylko) ludzi 
jest modlitwa. Nieraz mówił Ojciec święty Jan Paweł II do mło-
dzieży: Jeżeli będziecie się modlić, ja będę spokojny o was...

Ojciec święty był człowiekiem wielkiej modlitwy. Modlił się 
nie tylko wtedy, kiedy został papieżem, ale też w waszym wieku. 
Jego koledzy nieraz wspominali, że gdy był młodym człowie-
kiem, podobnym do was, lubiącym sport dawało się zauważyć w 
nim także coś głębszego. Było to głębsze zjednoczenie z Panem 
Bogiem poprzez modlitwę. Wy też się módlcie. Ta modlitwa nie 
musi być duga, ale żeby była. Sam Jan Paweł II powtarzał: Kto się 

modli, ten inaczej patrzy na życie; inaczej układają mu się rzeczy, 
inaczej się mu układają sprawy w jego życiu. 

Zachęcam was: Msza święta niedzielna, sakramenty święte, 
modlitwa. A będę spokojny o was.  Mówię to jako wasz pasterz 
i równocześnie ojciec w wierze – bo w czasie sakramentu bierz-
mowania nawiązuje się szczególny związek i przyjaźń tego, który 
udziela sakramentu z tymi, którzy go przyjmują. Ja obiecuję 
modlić się za was o wytrwanie w tych postanowieniach, abyście 
świadczyli swoim życiem i słowem i żyli według tego, czego się 
nauczyliście...

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 

 

20 marca br. w ramach przygotowań do Świa-
towych Dni Młodzieży odbyła się Droga Krzyżowa 
ulicami Łączan prowadzona przez młodzież z naszej 
parafi i,  

Droga Krzyżowa
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Życie stanowi wielką wartość. Gotowi jesteśmy oddać za nie 
pieniądze, tytuły, sławę, bogactwo... Ale nie jest ono wartością 
najwyższą. Istnieje bowiem siła wyższa, mająca władzę nad ży-
ciem. A siłą tą jest miłość. Z miłości człowiek może oddać życie 
za tych, których kocha.

Ojciec Kolbe w obozie zagłady objawił potęgę tej siły, która 
decyduje o wielkości człowieka. Sam dobrowolnie oddał życie za 
drugiego więźnia. Wybrał śmierć. Nie popełnił samobójstwa, bo 
ono polega na zniszczeniu siebie samego, a to jest złem. Człowiek 
nie może niszczyć. Może jednak oddać swoje życie za życie tych, 
których kocha.

Miłość jest tak silna, że potrafi  przezwyciężyć naturalne pra-
gnienie życia i oddać życie dla dobra osoby kochanej. W tym ge-
ście człowiek nie niszczy siebie, ale wręcz przeciwnie, podejmując 
taką decyzję tworzy siebie. W geście ofi arowania życia za innych 
osiąga najwyższy szczyt doskonałości dostępny dla człowieka.

Nie chodzi tu tylko o świętego ojca Maksymiliana Kolbego, 
ale o każdego człowieka, który ryzykując życie ratuje innych. 
To ryzyko, nierozerwalnie złączone z ofi arą, świadczy o potędze 
jego ducha i wielkości jego serca. Może to być żołnierz umiera-
jący w obronie Ojczyzny, strażak ginący w płomieniach podczas 
akcji ratowania zagrożonych i może to być matka lub ojciec da-
jący życie swoim dzieciom, godzina po godzinie, w mozolnym 
trudzie pracy i troski o dom.

Jezus wchodząc do Jerozolimy w Niedzielę Palmową wiedział, 
że w najbliższych dniach czeka Go w tym mieście śmierć. On 
podjął decyzję oddania swego życia za nas. Ukazał tym samym tę 
niepojętą moc, jaka jest w sercu człowieka, jedyną moc decydują-
cą o jego godności — moc miłości.

Rozważając postawę Syna Człowieczego w dramatycznych 
wydarzeniach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej 
Niedzieli, trzeba nieustannie mieć na uwadze tę wielką prawdę, 

iż miłość jest silniejsza od życia. Ktokolwiek ceni życie swoje wię-
cej niż miłość, nie wejdzie w głąb tajemnic Wielkiego Tygodnia. 
Będą one dla niego pełne absurdów.

Wielki Piątek ma niesłychane znaczenie dla całej ludzkości, 
bez względu na to, czy ludzie o tym wiedzą czy nie. Jest to bowiem 
dzień, w którym została dana odpowiedź, i to samego Boga, na 
najtrudniejsze pytanie: w jaki sposób można wykorzystać ży-
cie doczesne. Spożytkowanie dni, tygodni, lat na zaspokojenie 
doczesnych pragnień jest marnotrawstwem. Myślący człowiek 
chciałby je wykorzystać w sposób twórczy. Oto Jezus daje odpo-
wiedź. Trzeba, by zadecydowała o nim miłość. Trzeba je oddać za 
kogoś, kogo kochamy. Ten, kto potrafi  to uczynić, ujawni potęgę 
swego serca. Sam udoskonali siebie i ubogaci innych.

Szczęśliwy człowiek, który w oparciu o miłość mądrze rozda 
swe życie tym, których kocha. On już nie jest niewolnikiem życia, 
on jest jego szafarzem. Na jego twarzy pojawi się uśmiech rado-
ści. Rozdaje bowiem innym najcenniejszy skarb, jaki posiada.

Trzeba podziękować Jezusowi za objawienie tej zdumiewają-
cej prawdy. To ona otwiera perspektywy przed każdym, rodzą-
cym się i umierającym. Każdy może swoje życie, swoje cierpienie, 
a nawet ból umierania ofi arować za tych, których kocha. Uboga-
cając ich dostrzeże sens swego przebywania na ziemi. Dla chrze-
ścijanina, który odkrył tajemnicę potęgi miłości, Wielki Tydzień 
staje się świętem. Dotyczy to zwłaszcza czasu od mszy świętej 
w Wielki Czwartek do Wielkiej Niedzieli. W chrześcijańskim 
domu w Wielki Czwartek powinno być już po porządkach, po 
gorączce przygotowań świątecznych. Wszyscy rozważając mękę 
Zbawiciela, winni dostrzec niepojętą moc miłości, która potrafi  
rozdać życie doczesne w geście ubogacenia tych, których kocha.

Ks. Edward Staniek

Miłość silniejsza niż życie
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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)

Tego życzył parafianom w Marcyporębie ks. Łukasz 
Gołaś, pallotyn z Krakowa który dla nich głosił reko-
lekcje wielkopostne. Głównym przesłaniem tych nauk 
była moc modlitwy. Krótką rozmowę z ks. Łukaszem 
zamieszczamy poniżej.

- Proszę się przedstawić...
- Ksiądz Łukasz Gołaś, pallotyn. Pochodzę z Mazur, z miej-
scowości Ruciane-Nida. Tam się urodziłem, tam chodziłem do 
szkoły. Później rozpocząłem nowicjat w Wadowicach, u księży 
pallotynów. Następnie seminarium i w 2012 roku otrzymałem 
święcenia. Po tych święceniach ksiądz prowincjał skierował 
mnie do pracy w Krakowie, gdzie aktualnie przebywam. 

Aby Chrystus zmartwychwstał
w Waszych sercach

- Dlaczego Ksiądz wybrał akurat pallotynów?
- Dlaczego do pallotynów? Dlatego, że charyzmat, którym żyją 
księża pallotyni, charyzmat świętego Wincentego Pallottiego 
przypadł mi szczególnie do serca. Chociaż tak naprawdę pozna-
wałem go dopiero w nowicjacie i zgłębiałem w seminarium. Jest 
też bardzo po mojej myśli i zgodnie z moją naturą, by pracować 
z ludźmi. I mogę to realizować, chociażby w Krakowie, gdzie 
jestem aktualnie. 

- Jakie ma Ksiądz doświadczenie w prowadzeniu reko-
lekcji?
- Od czasu święceń zawsze w Adwencie i Wielkim 
Poście głoszę przynajmniej jedną serię rekolekcji. 

- Czy należy Ksiądz do jakiejś specjalnej 
grupy rekolekcyjnej?
- Nie, jestem „wolnym strzelcem”. Ale by dobrze 
głosić rekolekcje trzeba się też kształcić i wciąż 
nabierać doświadczenia. W tym roku po raz 
pierwszy głoszę w parafiach diecezjalnych – w 
Woźnikach i Marcyporębie; zazwyczaj głoszę w 
parafiach pallotyńskich.

- Z jakim programem Ksiądz tu przyje-
chał?
- Próbuję przekazać tutejszej wspólnocie parafial-
nej świadomość tej mocy, jaką ma modlitwa. Mo-
dlitwa do Pana Jezusa. Wzoruję się na I Księdze 
Kronik, rozdział IV, werset 10. Tam odnajdujemy 
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By rajem stał się mój dom. 
Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę... 
 
I niczym nie odpłacę się
Za miłość Twą i za Twój Krzyż! 
 
Kazanie:
Jak to już zapowiedziano, te rekolekcje są ewangelizacyjne. 

To znaczy, że tak naprawdę chcemy opowiadać to, co - możemy 
powiedzieć jasno – Bóg mówi w Kościele. Wezwanie do nowej 
ewangelizacji po raz pierwszy usłyszeliśmy od papieża Jana Paw-
ła II w Nowej Hucie, ale takie szczególnie mocne i jasne wezwa-
nie nastąpiło, kiedy był w roku 1983 w Ameryce Południowej. 
Powiedział wówczas do Kościoła: Patrzcie w przyszłość, podej-
mując nową ewangelizację. Nową w metodach, środkach wyrazu 

i gorliwości.
 Ewangelizacja to jest życie Kościoła. 

Od samego początku. Ewangelia była, 
jest i będzie taka sama, niezmienna, ale 
sposób przekazywania, sposób przeka-
zywania Ewangelii jako żywego słowa 
może być różny, bo my jesteśmy ciągle 
inni. Dzisiaj jesteśmy bardziej wzrokow-
cami niż słuchowcami – więcej ogląda-
my niż słuchamy i stąd też potrzebu-
jemy nowego sposobu, by Ewangelia 
dotarła na nowo. Tak też napisał papież 
Benedykt, kiedy stwierdził, że potrzebu-
jemy nowej ewangelizacji, aby na nowo 
odkryć w wierzeniu radość. A papież 
Franciszek rok temu w niewielkim 
dokumencie o ewangelizacji (do któ-
rego będziemy jeszcze niejednokrotnie 
wracać w ciągu tych rekolekcji) napisał, 
że nowa ewangelizacja potrzebna jest z 

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)

Pochodzi poniższy fragment z nauki, rozpoczyna-
jącej się pieśnią wielbiącą Boga. O potrzebie nowej 
Ewangelizacji przekonuje ks. rekolekcjonista, podkre-
ślając, że jest konieczna dla przeżywania radości wiary. 
A oto rozwinięcie tego tematu.

Wprowadzenie:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj zaczynamy rekolekcje ewangelizacyjne w waszej pa-
rafii. Zapraszam serdecznie do śpiewu, do pieśni. Sam św. Au-
gustyn powiedział kiedyś, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. 
Kiedy zatem śpiewamy, modlimy się, chwalimy Boga. Zapraszam 
do śpiewu, niezależnie od tego, jak kto śpiewa. Śpiewać każdy 
może, trochę lepiej albo trochę gorzej. 

Teraz zaśpiewamy pieśń, która rozpoczniemy naszą 
Mszę. I to jest pieśń naszych rekolekcji, którą będzie-
my, ufam, śpiewali każdego dnia. Mam nadzieję, że jej 
się nauczycie, że przypadnie wam do słuchu, a może 
też do serca też:

Ty światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności, 
Dałeś mi wzrok, abym mógł, 
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości 
 W którym roztapiasz mój strach 

Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę 
Jestem tu, by wyznać to mój Bóg.  
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały 
Ponad wszystko cenny dla mnie jest. 

Ty czasów Król, wywyższony na wieki.
Jaśnieje w niebie Twój tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,

Z rekolekcji Ewangelizacyjnych

pośród setek imion takie imię jak Jabes. Jabes nie bał się wołać do 
Pana Boga i nie bał się prosić Go o błogosławieństwo; aby Bóg mu 
błogosławił, poszerzał jego możliwości, powiększał umiejętności, 
pomimo tego, że przeżywał trudności. Samo bowiem jego imię 
oznacza po hebrajsku „Ból”. My też przeżywamy wiele trudności, 
będąc pośród wielu ludzi o wielu imionach, ale w przeciwień-
stwie do Jabesa boimy się nieraz prosić Pana Boga o to błogo-
sławieństwo , o to aby On był z nami i prowadził nas poprzez 
te życie, poprzez te trudności. Musimy nauczyć się przyznawać 
do Pana Boga i do tej naszej modlitwy. Modlitwa w dzisiejszym 
świecie traci jakby na sile i znaczeniu. Nie modlimy się wcale albo 
modlimy się rzadko i niewystarczająco. Żeby przyjąć Pana Jezusa 

do swego serca, trzeba na początku prowadzić z Nim dialog.

- Czego życzy Ksiądz tutejszym Parafianom na Świę-
ta?
- Pragnę życzyć wszystkim tym, którzy nie wstydzą się Jezusa, 
nie wstydzą się relacji z Nim, aby Chrystus zmartwychwstał 
również w Waszych sercach, w Waszej codzienności, w waszym 
życiu, w Waszych pracach, w tym wszystkim, czym zajmujecie się 
na co dzień; aby to zmartwychwstanie było widoczne – nie prze-
siedziane przy stole, ale abyście tym zmartwychwstaniem żyli i o 
tym zmartwychwstaniu świadczyli.
- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 
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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 

trzech powodów. Po pierwsze, by dotrzeć do osób, które nigdy 
nie słyszały Ewangelii i nie wierzą w Jezusa. Po drugie, by pomóc 
tym, którzy zostali ochrzczeni, a może dzisiaj nie są w Kościele 
lub żyją w Kościele, ale nie żyją Ewangelią, żeby mogli odkryć 
radość życia wiarą. I po trzecie, nowa ewangelizacja jest dla tych, 

którzy żyją w Kościele, którzy żyją Ewangelią, by całym swoim 
życiem coraz lepiej odpowiadali na życie boga. Nowa ewangeli-
zacja jest potrzebna każdemu z nas – zarówno świeckim, jak i 
duchownym – byśmy umieli odpowiadać na miłość Boga.

Cdn.

Opracowania teologiczne podają, że przekaz ustny 
i kaznodziejstwo stanowiły filar Kościoła pierw-
szych chrześcijan. 

Ktoś powiedział: Nie rzucaj w ludzi ziarnem, 
zmiel je na mąkę, upiecz chleb a ten pokrajaj w kromki. Niech z 
chaosu burzy z nieba, co się chmurzy, forma się wynurzy.

Świat zdominowany przez nowoczesne środki przekazu nie 
wydaje się być przyjaznym, dla kaznodziejstwa. Wiele różnych 
głosów domaga się uwagi słuchaczy, dlatego tak ważny, w przy-
padku głoszonych kazań, jest sposób przekazu, ciekawa forma, 
objaśnienia filologiczne cytowanych tekstów, oraz literackie i 
teologiczne ujęcie tematu. Dobrymi przerywnikami, stają się 
właśnie cytaty, przykłady i tak zwane złote myśli.

Przychodząc na Gorzkie Żale, jedyne w swoim rodzaju nabo-
żeństwo, przychodzimy na Nabożeństwo Pasyjne połączone z 
Wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym. 
Ojciec Święty Pius XI, w czasie swojego pontyfikatu, zapragnął 
zaznajomić się z polskimi „Gorzkimi Żalami”. Wysłuchał tego 

PRAWDA jest jak DIAMENT…
nabożeństwa na klęczkach, a mając w rękach tekst, śledził słowo 
za słowem, wiersz za wierszem, myśli i melodię tych wymownych, 
choć prostych pieśni. Po trzech, godzinach trwania nabożeństwa 
opuścił kościół, nie szczędząc pochwał zarówno dla Gorzkich 
Żali, jak i pobożności polskiego ludu. 

 W okresie Wielkiego Postu potwierdzamy to, że cenimy 
to polskie nabożeństwo, którego inne narody chrześcijańskie, 
słusznie nam mogą pozazdrościć. 

Dziś kolejny już raz wracamy do niedzielnych kazań, także 
kazania pasyjnego a w sposób szczególny do cytatów w nich 
użytych i innych związanych tematycznie, a odszukanych po wy-
słuchaniu tych pierwszych. Tak więc, myśli mnożą myśli a słowa 
mnożą słowa. Są to cytaty pod którymi podpisali się : Święty Jan 
Paweł II, Bernard Shaw, Mahatma Gandhi, Emil Fiedler i inni.

Mahatma Gandhi powiedział, że prawda jest jak diament i 
delikatna jak kwitnący kwiat, bo jak tylko tracimy własne warto-
ści moralne, tak wkrótce tracimy naszą religijność. Człowiek nie 
może być fałszywy, okrutny i nieznający umiaru, a jednocześnie 
twierdzący, że ma Boga po swojej stronie.
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Bernard Shaw powiedział: Nie jestem lep-
szym chrześcijaninem od Piłata, albo od Cie-
bie, czytelniku; lecz podobnie jak Piłat wolę 
Chrystusa od Annasza i Kajfasza, a po sześć-
dziesięciu latach przyglądania się sprawom 
tego świata i naturze człowieka gotów jestem 
przyznać, że nie widzę żadnej innej drogi, któ-
ra by mogła wyprowadzić świat z jego cierpień, 
poza tą, którą wskazał Jezus.

George Bernard Shaw powiedział o Krzyżu: 
„To właśnie jest przeszkoda, 

Która blokuje drogę. Jasne, że blokuje drogę. 
Blokuje drogę do piekła.

Emil Fiedler w książce „Dobry Bóg” napi-
sał: Gdybym wrócił do swej matki bardzo nie-
szczęśliwy, zawiedziony przez życie, opuszczo-
ny od ludzi i od moich przyjaciół, to wówczas 
matka moja by mnie pocieszyła i podwójnie 
dobrą była dla mnie widząc mnie samotnym i 
opuszczonym. I gdybym stracił cały majątek i 
stanowisko i stałbym się żebrakiem, wówczas 
dawni znajomi odwróciliby się ode mnie przy 
spotkaniu, a gdybym zadzwonił do ich drzwi, 
to bym je zastał zamknięte, wszyscy bowiem, 
baliby się, iż przychodzę o pomoc ich prosić. 
Wówczas moja matka, podwójnie szeroko 
drzwi by mi otworzyła i ukryła mnie. Nakar-
miłaby mnie i dała pieniądze na ucieczkę, na-
wet gdyby sama przez dwa dni głodować miała. 
Nie powiedziałaby nikomu, dokąd uciekłem i 
nie zaznałbym chwili snu ani spokoju, dopó-
ki by mnie ujrzała w bezpiecznym miejscu, 
mimo że straciłem dobre imię a ją uczyniłem 
złodziejką. I gdybym został mordercą, a obraz 
mój byłby we wszystkich pismach, a moje i 
mojej matki imię wydane byłoby na pastwę 
pogardy ludzkiej, ona zaś sama nie mogłaby 
przejść przez ulicę, by ludzie nie wskazywaliby 
na nią palcami mówiąc – oto matka mordercy, 
to jednak i wtedy by się mnie nie zaparła. Po-
czyniłaby wszelkie wysiłki, aby mnie ratować. 
Wyszukałaby dla mnie najlepszego obrońcę i 
opowiedziała mu wszystko, co tylko o mnie 
dobrego pamięta. Wynalazłaby dla mnie tysią-
ce łagodzących okoliczności, szukając powodu, 
mogącego moją winę zmniejszyć. O niczym 
innym nie mogłaby myśleć jak tylko o mnie, 
dniem i nocą, nocą i dniem. A nawet gdybym 
łaski nie zaznał i jako zbrodniarz musiał umie-
rać, to znalazłbym zawsze łaskę i przebaczenie 
w sercu mojej matki. 

Wołaniem Wielkiego Postu są słowa: Stwórz 
o mój Boże we mnie serce czyste. Nie tylko w 
czasie Wielkiego Postu człowiek powinien ob-
umierać dla zła, dla grzechu, by wydać z siebie 
dobry plon. Trzeba abyśmy przychodzili do Je-
zusa, jako do źródła łaski. W swoich orędziach 
Jan Paweł II przypominał: w 1979 roku „W 

krzyżu wezwanie do nawrócenia”, w 1981 roku „Wielki Post jest czasem praw-
dy”, w 1985 roku „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości ...”, w 
1994 roku „Rodzina służy miłości, miłość służy rodzinie”, w 1995 roku „Nieśmy 
ubogim dobrą nowinę, a niewidomym przejrzenie”, w 1999 roku „Pan przygotu-
je ucztę dla wszystkich ludów”, w 2000 roku „Ja jestem z wami aż do skończenia 
świata”, w 2001 roku „Przebaczenie drogą do pokoju”, w 2005 roku „Bo tu jest 
twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi „. 

W czasie piątkowych i niedzielnych nabożeństw Drogi Krzyżowej, w czasie 
Gorzkich Żali, kapłani oraz osoby prowadzące stają się łącznikami w drodze 
prowadzącej na spotkania z Jezusem Chrystusem i jego Słowem. Dlatego z 
wdzięcznością i podziwem podajemy Ich nazwiska. Kapłani Jan Gibała i Marek 
Fit. Młodzież szkolna oraz zaangażowana w przygotowania do Światowych Dni 
Młodzieży: Aneta Bukowska, Kinga Liszka, Bernadetta Wypartowicz, Kamila 
Bukowska, Anna Wypartowicz, Anna Pająk, Szymon Filuś. Państwo Bożena i 
Adam Liszka, pan Adam Mytyl, pan Kamil Madejczyk.

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)

Takimi słowami przypomnienia roz-
poczęła się jedna z nauk rekolekcyj-
nych. Ks. Kazimierz Kubat, rekolek-
cjonista, salwatorianin, po krótkim 
przedstawieniu swojej dotychczasowej 
pracy, przypomniał o szatanie, który 
jest i działa, i nieustannie atakuje 
człowieka, atakuje Kościół. Stąd też 
w tej nauce znalazła się modlitwa 
– prośba do św. Michała archanioła o 
pomoc i obronę.

Wypadałoby się chociaż w dwóch słowach przedstawić... 
Jestem księdzem ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów. Jest 
to niewielkie zgromadzenie, ale znane w Polsce, szczególnie w 
Krakowie i okolicach. Przez ostatnie 25 lat pracowałem poza Pol-
ską. Najpierw przez 15 lat pracowałem w kilku krajach afrykań-
skich, ucząc tam w seminariach i pracując na misjach, a później 
przez prawie 9 lat pracowałem najpierw w Kanadzie, a później 
na zachodzie Europy. Ostatecznie teraz przyjechałem do Polski 
– trochę dla zdrowia, trochę dla odpoczynku. Mówię o tym nie 
po to żeby się chwalić, że taki ze mnie światowy ksiądz, który 
dużo jeździł po świecie i wiele widział. Nie o to chodzi... Mówię 
to dlatego, że obserwując współczesny świat z perspektywy róż-
nych krajów, trzech różnych kontynentów mam okazję czy mam 
możliwość powiedzieć coś, co najprawdopodobniej nie będzie 
bardzo popularne, a mianowicie coś, o czym wiemy albo powin-
niśmy wiedzieć, a o czym wiedzieć nie chcemy albo o czym wo-
limy zapomnieć. Diabeł nadal jest obecny i działa. Diabeł nadal 

Diabeł jest nadal obecny i działa
jest obecny i działa pośród nas. Staje się coraz 
bardziej przebiegły i działa w coraz bardziej 
inteligentny sposób. 

Ponad sto lat – w 1884 roku, 20 kwietnia – 
papież Leon XIII odprawiał Mszę świętą. W 
czasie tej Mszy świętej najprawdopodobniej 
miał jakieś przerażające widzenie, objawie-
nie. W czasie Mszy nagle zamarł bez ruchu, a 
na jego twarzy pojawił się wyraz przerażenia, 
strachu, lęku. Po jakimś czasie przemógł to, 
dokończył Mszę świętą i natychmiast poszedł 
do swojego biura, gdzie napisał modlitwę do 
świętego Michała Archanioła. I tę modlitwę 

zalecił odmawiać po każdej Mszy świętej. Ja pamiętam, że jesz-
cze jako ministrant, wiele lat temu na zakończenie każdej Mszy 
świętej odmawialiśmy tę modlitwę. Pozwolę sobie od tej modli-
twy zacząć:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce z mo-
cami ciemności. Przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg po-
skromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska 
niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę 
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć 
do piekła. Amen

To jest rzeczywistość, o której my słuchać nie chcemy, bo to 
jest rzeczywistość wstrząsająca, przerażająca. Jak już, to wolimy 
się epatować takimi kiepskimi, ale podniecającymi filmikami 
„Egzorcysta” i tym podobne. Miałem okazję pracować na trzech 

różnych kontynentach i kilkunastu krajach. Mogę 
zatem dokonać pewnego porównania. Otóż, pierw-
sze 10 lat mojego kapłaństwa spędziłem w Polsce. 
Tutaj się urodziłem i wychowałem; pamiętam jesz-
cze czasy socrealizmu i socjalizmu, lata sześćdzie-
siąte i pięćdziesiąte. I pamiętam – podobnie jak wie-
lu z was – jak szatan tutaj działał. Działał brutalną 
siłą. Iluż to księży zostało bezprawnie oskarżonych, 
skazanych i zamordowanych! Iluż to księży z Polski 
i nie tylko wylądowało na Syberii! Iluż to dobrych 
katolików zostało zesłanych na Syberię! Ileż to 
kościołów zostało zamkniętych, zamienionych na 
magazyny, na kina, na teatry i tym podobne rzeczy... 
Szatan działał wtedy taką ślepą, fanatyczną siła. 
Chciał ludzi zniszczyć, chciał zniszczyć Kościół...

Cdn. 
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W środę 18 marca 2015r w kościele para-
fialnym w Przeciszowie wierni, goście, wraz 
z księżmi z dekanatu oraz innymi przybyłymi 
kapłanami żegnali śp. ks. Kazimierza, który 
przeżywszy 94 lata, zmarł w Domu Księży 
Chorych w Swoszowicach. 

Mszy św. Koncelebrowanej przewodniczył 
ks. Bp Jan Zając, a kazanie wygłosił pocho-
dzący z Graboszyc ks. Pallotyn Eugeniusz 
Leśniak. List kondolencyjny przysłał w imie-
niu własnym i ks. Biskupów krakowskich 
ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Zamieszczamy 
poniżej te relacje wraz z okolicznościowymi 
przemówieniami księży i osób świeckich, re-
prezentujących związane ze zmarłym społecz-
ności.  

Słowo wstępne ks. Bp. Zająca

W czasie Wielkiego Postu stajemy pod krzyżem 
naszego Zbawiciela i wpatrujemy się w płonący 
paschał. Bo przeżywamy czas przygotowania, aby 

uwielbiać Ojca Przedwiecznego za dar Chrystusa ukrzyżowane-
go i zmartwychwstałego. I rozpoczyna 
się Eucharystia - pod krzyżem i w 
blasku paschału - aby powierzyć Ojcu 
Przedwiecznemu przez Chrystusa, na-
szego Zbawiciela, śp. Księdza Prałata 
Kazimierza Myśliwca. 

Na to nasze Eucharystyczne przeży-
wanie tajemnicy męki i śmierci Zbawi-
ciela przesyła swoje słowo, łącząc się ra-
zem z nami, Ksiądz Kardynał Stanisław 
Dziwisz: 

Drodzy Księża;
Droga Rodzino Zmarłego;
Wszyscy Uczestnicy pogrzebu
śp. Prałata Kazimierza 
Myśliwca

Ze smutkiem przyjąłem wia-
domość o śmierci Księdza 
Prałata Kazimierza, który w 

Ostatnie pożegnanie
śp. ks. prałata

Kazimierza Myśliwca

dniu 15 marca 2015 roku odszedł do Domu Ojca. Ksiądz Prałat 
Kazimierz, Kapłan Archidiecezji Krakowskiej, odznaczał się 
pracowitością i przykładnym życiem kapłańskim.  W Przeci-
szowie, gdzie odbywają się uroczystości pogrzebowe, śp. Ksiądz 

Prałat Kazimierz służył jako proboszcz 
od 1980 roku, zawsze wrażliwy na 
sprawy człowieka, którego w każdej sy-
tuacji prowadził do Boga. Wyświęcony 
na kapłana w 1949 roku w Krakowie 
pracował w parafiach Raciborowice, 
Graboszyce. Był tu notariuszem deka-
natu zatorskiego. 

Ufam, że śp. Ksiądz Kazimierz, któ-
ry przez 66 lat kapłańskiego życia pra-
cował ofiarnie, ogląda już Boga twarzą 
w twarz. W każdej śmierci jest wielka 
nadzieja, że po drugiej stronie życia 
spotkamy Pana, którego szukaliśmy i 
któremu służymy na ziemi. W imie-
niu Kościoła krakowskiego dziękuję 
dziś za wszelki trud, za to wszystko, 
czego dokonał Ksiądz Prałat przez lata 
swojego kapłańskiego życia w naszej 
archidiecezji.
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Drogi Księże Prałacie Kazimierzu, niech aniołowie zawiodą 
Cię do raju; niech Pan przyjmie Cię do grona zbawionych. Ten, 
któremu wiernie służyłeś na ziemi, niech Cię obdarzy wiecznym 
pokojem, a Matka Najświętsza niech przyjmie Cię z radością w 
Domu Ojca. 

Wszystkich Uczestników pogrzebu śp. Księdza Prałata Kazi-
mierza, Rodzinę i bliskich Przyjaciół ogarniam serdeczną modli-
twą i z serca wszystkim błogosławię.  

 
Do tej modlitwy przyłącza się również ksiądz kardynał Fran-

ciszek Macharski i krakowscy biskupi pomocniczy. 

Kazanie ks. Eugeniusza

Ekscelencjo, czcigodny księże 
Biskupie wraz z obecnym tu 
Prezbiterium Kościoła kra-

kowskiego, kochana Rodzino Zmarłe-
go, umiłowani w Chrystusie Panu!

Pragnę przywitać was wszystkich 
bardzo serdecznie w imieniu Księdza 
Prałata Kazimierza. Zostaliśmy dziś 
zaproszeni przez niego, bo chce się z 
nami pożegnać. Jest to jego ostatnie 
i ostateczne pożegnanie na tej ziemi, 
ponieważ odchodzi od nas do Domu 
Ojca. Chrystus mu to zagwaranto-
wał, jak przed chwilą słyszeliśmy: Idę 
przygotować wam miejsce... A potem 
przyjdę. Uczynił to Pan w ostatnią 
niedzielę, gdy po przeżyciu 94 lat 

życia i 66 lat posługi kapłańskiej przyszedł Pan, by go wziąć do 
domu Ojca...

Tu, w trumnie, nie ma Księdza Prałata. Tu jest tylko jego ciało, 
które oddamy matce ziemi, a on sam odchodzi. Wydaje mi się, że 
również i my, przychodząc na to pożegnanie, pragniemy w szcze-
gólny sposób zapamiętać Księdza Prałata. 

Święty Paweł mówi: Choćbyście mieli dziesiątki wychowaw-
ców w Chrystusie, nie macie wielu ojców. Ja to przez Ewangelię 
rodziłem was w Jezusie Chrystusie. Proszę was przeto, bądźcie 
naśladowcami moimi. 

Jestem najgłębiej przekonany, że te słowa świętego Pawła do-
skonale oddają istotę życia i służby kapłańskiej Księdza Prałata 

Kazimierza. Pragnę zwrócić szczegól-
ną uwagę na słowa: Ojciec, który rodzi 
w Jezusie Chrystusie. Proszę pozwolić 
mi bardzo osobiście zatrzymać się 
nad tymi słowami, ponieważ Ksiądz 
Prałat towarzyszył mi przez całe moje 
życie...

Niestety mogę pozwolić sobie tyl-
ko na kilka wybranych wspomnień z 
tak bogatego jego życia. Ojciec, który 
rodzi w Jezusie Chrystusie to tylko 
kapłan. Jego kapłaństwo można po-
dzielić na trzy etapy. Pierwszy etap to 
3 lata wikariatu, drugi, ten najdłuż-
szy, to ponad 50 lat służby w naszym 
dekanacie jako ojciec i jako dobry pa-
sterz. Wspominam o dekanacie, po-
nieważ on swoją osobowością zawsze 
przekraczał granice powierzonej mu 
parafii. I trzeci etap - to ostatnie lata 
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bezpośredniego zbliżania się 
do domu Ojca, które przeży-
wał w Domu Opieki dla Księży 
Chorych w Krakowie - Swo-
szowicach, gdzie mogliśmy go 
odwiedzać i gdzie zakończyła 
się jego kapłańska pascha w 
ostatnią niedzielę... 

Ojciec to ten, który uczy 
dziecko osobistego spotkania z 
Bogiem. Pamiętam moje pierw-
sze wakacje, gdy jako dzieciaka 
zaprosił mnie na plebanię i 
uczył odmawiania z nim bre-
wiarza po łacinie. Nieważne, 
że nic z tego nie rozumiałem; ja 
czułem w tym spotkaniu z mo-
dlącym się kapłanem obecność 
Boga. Kiedy byłem już klery-
kiem i przychodził do mnie do 
seminarium list od mamy, za-
wsze w nim były słowa: Ksiądz 
proboszcz modli się za ciebie z 
całą parafią. To nasz ojciec... Ze 
wszystkimi moimi braćmi i siostrami - czyli parafianami - na 
modlitwie szlifował jakość mojego kapłaństwa. 

Kapłanów jest nas tu kilku. I tu jesteśmy. Można się zastano-
wić, gdzie rodziło się to nasze kapłaństwo. Muszę wam powie-
dzieć, że w tajemnicy jego cierpienia. Ogromnego cierpienia. Bo 
darem naszego sakramentalnego kapłaństwa jest Jezus Chrystus, 
Najwyższy Kapłan rozpięty na drzewie krzyża za zbawienie 
świata. Nasze sakramentalne kapłaństwo musi być wpięte w Jego 
istotę. 

Nie sposób zapomnieć obrazu, gdy jako dzieciak, ministrant 
służyłem Księdzu Prałatowi do Mszy świętej, gdy on wrócił z 
Krakowa ze szpitala z połamaną nogą, która nie chciała się goić. 
O stojaku stał przy ołtarzu Pańskim, by sprawować Najświętszą 
Ofiarę. Musiał mu wówczas towarzyszyć ogromny ból, ponieważ 

spod alby widać było wysunięty bandaż, umoczony w cieknącej 
ropie jego niegojących się nóg... To wówczas, tam, rodziło się na-
sze kapłaństwo, zanim po latach błogosławił nam jak ojciec na 
naszą drogę kapłańską w dzień prymicji. 

Ojciec to ten, który zauważa wszystkie swoje dzieci w różnych 
okolicznościach ich życia i nie tylko umie im współczuć, ale umie 
im towarzyszyć. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku w Graboszycach była bieda. Nie wiem, czy 
nie największa na plebanii - chociaż ksiądz proboszcz tego nie 
pokazywał. Mimo że jednego roku nikt z parafian nie umarł, to 
proboszcz musiał zapłacić haracz podatkowy na ówczesną wła-
dzę ludową, która zresztą wcześniej zamordowała mu rodzonego 
ojca. To nie przeszkodziło mu w następnym roku nie przyjąć 
ofiary za pogrzeb od bardzo ubogiej rodziny. Byłem tego świad-
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kiem. słyszę do dziś słowa: Wam bardziej potrzeba...  Jak ojciec 
- tak nas traktowałeś i tak szedłeś z nami codziennie. Ojciec, 
który rodzi w Jezusie Chrystusie. A potem wiele razy przyby-
wałem do naszego dekanatu wiele razy, by głosić rekolekcje albo 
misje. Byłem zawsze zaskoczony, że Ksiądz Prałat miał nie tylko 
w każdej parafii swój konfesjonał, ale zawsze do niego ustawiała 
się najdłuższa kolejka penitentów... 

Kochani, jesteśmy wszyscy tylko ludźmi. Komu z nas nie 
zdarzył się grzech ciężki - grzech, który zamyka przed nami 
drzwi nieba, a otwiera przepaście piekła? To ono, dobry pasterz 
i dobry ojciec, udzielał nam w sakramencie pokuty uwolnienia z 
więzów grzechu i diabelskiej niewoli. To on przez tyle lat rodził 
nas w Jezusie Chrystusie! Panie Jezu, nie gniewaj się na te moje 
wspominki. Oni na Mszy świętej pożegnalnej jeszcze więcej Ci 
powiedzą... Pragniemy Ci tylko, Chryste, przypomnieć, że ten, 
którego obdarzyłeś darem kapłaństwa i którego przysłałeś do 
naszego dekanatu, nie wraca do Ciebie z pustymi rękami... 

Choćbyście mieli dziesiątki wychowawców w Chrystusie, 
nie macie wielu ojców. Ja to przez Ewangelię zrodziłem was w 
Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami 
moimi... 

Chciałbym, byśmy jeszcze przez moment zatrzymali się na 
trumnie... Zauważcie, że ona jest dzisiaj ustawiona inaczej niż 
każda inna trumna, którą tu przynosiliście. Dlaczego? Otóż, 
twarz kapłana zwrócona jest w kierunku twarzy wiernych, bo 
za życia jego spojrzenie z ambony i od ołtarza było spojrzeniem 
Boga; jego ręce są zwrócone w naszym kierunku - tak jak za życia 
wyciągał je w naszym imieniu do Boga, gdy sprawował Najświęt-
szą Ofiarę za nas czy za naszych najbliższych, gdy go o to prosili-
śmy... To te ręce przez tyle lat błogosławiły nam... 

Księże Prałacie, idziesz na spotkanie tych, których wcześniej 
przez tyle lat przygotowywałeś na spotkanie z Najwyższym. 
Idziesz do domu Ojca, dlatego - wierząc w Świętych Obcowanie 
- jesteśmy pewni, że i teraz, w niebie, będziesz wypraszał nam 
u Boga, u Jezusa Chrystusa i Jego Matki, takie moce do walki z 
szatanem, aby nikt z nas nie zginął w czeluściach piekła. A jak wi-
dać, czasy są szczególnie trudne. Obyśmy wszyscy kiedyś mogli 
się spotkać z Tobą tam, w zaświatach.  

Choćbyście mieli dziesiątki wychowawców w Chrystusie, nie 
macie wielu ojców. Ja to przez Ewangelię zrodziłem was w Chry-
stusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi.
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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. 

Głosili rekolekcje w Ponikwi. Udało się nam z nimi 
przeprowadzić krótki wywiad, którego fragment za-
mieszczamy poniżej. Ojcowie Marcin i Jarosław opo-
wiadają w nim o swoim zgromadzeniu, powołaniu i 
misji głoszenia Ewangelii, jaką realizują w różnych 
zakątkach świata.

- Proszę się przedsta-
wić...

- Ojciec Marcin Szwarc 
i ojciec Jarosław Kędzia, z 
zakonu Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej. 

- Kim są Oblaci?
- Misjonarze Oblaci czyli 

ofiarowani Maryi Niepoka-
lanej; stad się wzięła nasza 
nazwa. Zgromadzenie zo-
stało założone przez św. Eu-
geniusza de Mazenoda, póź-
niejszego biskupa Marsylii, 
25 stycznia 1816 roku w Aix 
(Prowansja). Było to prawie 
200 lat temu. Na początku 
znalazł on 4 ochotników, 
którzy podzielali jego zapał i 
chcieli poświęcić się odnowie 
spustoszonego przez rewo-
lucję francuską Kościoła. 
Ta wspólnota księży nosiła 

Misjonarze Oblaci
pierwotnie nazwę „Misjonarzy Prowansji”. Poświęcali się oni 
przede wszystkim odnowie moralnej ludu francuskiego poprzez 
głoszenie rekolekcji i misji świętych. Nasz założyciel szukał wzo-
ru misjonarza. Zastanawiał się, który święty był najbliższy ideału 
misjonarza i doszedł do wniosku, że największym misjonarzem 
w historii była sama Maryja. Papież Leon XII zatwierdził Zgro-

madzenie pod nazwą „Misjo-
narze Oblaci Najświętszej i 
Niepokalanej Panny Maryi”. 
Zgromadzenie liczyło wte-
dy zaledwie 20 oblatów i 8 
nowicjuszy skupionych w 4 
domach zakonnych.

W dniu śmierci świętego 
Eugeniusza de Mazenoda za-
łożone przez niego Zgroma-
dzenie liczyło 414 członków 
i miało placówki w Europie, 
w Ameryce Północnej i Środ-
kowej, w Azji i w Afryce. Po 
śmierci o. Założyciela oblaci 
rozszerzyli swoją działalność 
misyjną na pozostałe konty-
nenty, tzn. na Australię, Oce-
anię i Amerykę Południową.

Obecnie na świecie jest 
około 4000 oblatów; w samej 
Polsce ponad 300. 

- Czy są wśród nich 
jakieś wybitne postaci?

- W Polsce najbardziej 
znany jest chyba Wacław 
Hryniewicz. Kanonizowa-
nego mamy tylko jednego 
- naszego Założyciela. Za 
to błogosławionych nieco 
więcej: bł. Józef Gerard, bł. 
Józef Cebula, a ostatnio za 
jednym zamachem ogłosili 
nam błogosławionymi 22 
męczenników z hiszpańskiej 
wojny domowej. 

- Kiedy Oblaci przyby-
li do Polski?

- W 1920 roku. Naszą 
prowincję zakładali ojcowie 
Kulawi - bracia, Jan i Woj-
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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 

To ważna sprawa, aby dziecko czuło potrzebę i rozu-
miało o czym rozmawia z Bogiem. Przekonywał o tym 
w nauce rekolekcyjnej, skierowanej do rodziców ks. 
Eugeniusz Góra, emerytowany proboszcz parafii św. 
Szczepana w Krakowie. Poniżej fragment tej nauki z 
poprzedzającą ją modlitwą.

Modlitwa rekolekcyjna:

Najmiłosierniejszy Zbawicielu, Jezu Chryste, Tobie zawdzię-
czamy nieocenioną łaskę tych świętych rekolekcji. Jak kiedyś, 
przed dwudziestu wiekami litowałeś się nad grzesznikami, tak 
i dziś okazujesz i nam to samo miłosierdzie i chcesz nas wszyst-
kich ratować. Dziś pomimo doświadczeń tylu klęsk duchowych 
i materialnych, pomimo strumieni krwi niewinnie przelewanej, 

Nauka modlitwy
wielu odstąpiło od świętej wiary i Twojego Kościoła. Szukają in-
nych bogów. Im się kłaniają, im służą. Zapomnieli, że tylko Ty, 
Jezu, jesteś prawdziwym Bogiem. Że tylko Ty możesz dasz szczę-
ście, pokój, błogosławieństwo błądzącej rodzinie ludzkiej. 

Dlatego prosimy Cię, wlej w nasze serca nową nadzieję i zgro-
madź nas tutaj w te dni rekolekcji, w tej świątyni, przy ołtarzu i w 
konfesjonale, abyśmy znów poznali Twoją nieskończoną miłość 
i mogli w radości przeżyć zbliżające się Święta Wielkanocne i 
nowe, szczęśliwsze rozpocząć życie. 

Ty zaś Maryjo, Ucieczko grzeszników, nasi święci Patronowie, 
zwłaszcza Janie Pawle II, módlcie się za nami do Boga.

Amen 

Kazanie:
Siostry i Bracia, a szczególnie Rodzice, bo dla Was jest prze-

ciech, którzy wcześniej pracowali w Kanadzie. Takie są początki 
naszego zgromadzenia w Polsce. 

- Dlaczego Ojcowie wstąpili akurat
do tego zgromadzenia?
- Pan Bóg wziął za uszy i tak pokazał, że to jest właśnie ta 

ścieżka (śmiech). O kapłaństwie początkowo specjalnie nie my-
ślałem, ale Pan Bóg sprowadził mnie na właściwe tory. 

- Jak wygląda u was formacja?
- Najpierw jest rok nowicjatu na Świętym Krzyżu, a później 

sześć lat seminarium w Obrze. W sumie formacja trwa 7 lat. 

- Czy prowadzicie także parafie? 
- Tak, na 21 naszych domów przypada 16 parafii, które pro-

wadzimy. Jednak główną gałęzią charyzmatu są misje parafialne, 

dodatkowo misje zagraniczne. Hasło, które przyświeca oblatom 
to: Głosić Ewangelię posłał mnie Pan. I tych ubogich Eugeniusz, 
a potem my, jego następcy rozpoznajemy w różnych ludziach - 
szczególnie w tych pozbawionych wiary w Chrystusa. Czasami 
są to też ludzie ubodzy materialnie, ale przede wszystkim chodzi 
tu o ubóstwo duchowe. Zgodnie z zamysłem naszego założyciela 
służymy różnym ludziom: są między innymi kapelanie więzien-
ne, kapelanie szpitalne, w centrum zainteresowań charyzmatu 
jest też troska o młodzież. Najbardziej jednak znani jesteśmy 
z misji zagranicznych. Kiedyś jeden z papieży określił nas jako 
„specjalistów od misji najtrudniejszych”. 

Cdn. 
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znaczona przede wszystkim ta nauka, żebyście przypomnieli 
sobie i swoje wychowanie w rodzinie, i żeby też inni – zwłaszcza 
dziadkowie i babcie – pomagali w wychowaniu dzieci. Pierwsze 
lata życia człowieka to przede wszystkim naśladowanie tego, co 
widzimy. A tą, która pierwsza się pochyla po urodzeniu dziec-
ka, która się pierwsza do tego dziecka uśmiecha, jest zazwyczaj 
mama. Dlatego też najczęściej ten mały człowiek jako pierwsze 
słowo wypowiada słowo mama. Potem też się uczy wypowiadać 
„tata”. Ale nigdy nie stawiajmy dziecku pytania: Kogo ty bardziej 
kochasz – mamę czy tatę? Bo dziecko powinno kochać i swojego 
tatę i swoją mamę. Czy można tak kochać jednakowo? Różnie 
to w życiu bywa i w różnych sytuacjach życiowych, ale ta miłość 
obowiązuje zawsze - aż do śmierci. Zmieniają się tylko formy tej 
miłości. 

Chodząc po kolędzie – jako wikariusz, jako proboszcz, jako 

duszpasterz chorych – miałem okazję poznawać wiele dzieci. 
– „A niech on księdzu powie, czego się już nauczył” – słyszałem 
nieraz od rodziców. I to dziecko powtarzało często rzeczy, któ-
rych nie rozumiało. – A może jeszcze „Wierzę w Boga”, a może 
sześć prawd wiary – zachęcali rodzice. Nie chcę dyskwalifikować 
tych rodziców, ale tak sobie myślę w duszy, że taka modlitwa to 
jest najgłupsza rzecz. Najgłupsza. 

Bo z początku, kiedy dziecko jeszcze tego nie rozumie, nie 
zwraca na to nawet szczególnej uwagi, jednak widzi, że rodzice 
modlą się. Przychodzi jednak taki dzień, że to dziecko podejdzie 
czy do taty, czy do mamy i zapyta: Co ty teraz robisz? I to powin-
na być pierwsza katecheza w domu rodzinnym. Powinna paść 
odpowiedź: „Ja teraz rozmawiam z Panem Bogiem. A może ty byś 
też chciał/chciała powiedzieć coś Panu Bogu?”. I niech to będzie 
pierwsza dziecinna modlitwa. Niech powie o takich rzeczach, 

z którymi się na 
co dzień spotyka. 
„Powiedz Panu Je-
zusowi, że dzisiaj 
grymasiłaś przy 
jedzeniu, że byłaś 
n ieg rzeczna . . .”. 
Nie podpowiadaj-
my dziecku; niech 
powie o tym, co go 
interesuje.

Cdn. 
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

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

W poniedziałek, 23 marca br. w naszej szkole miało miejsce spotkanie 
rodziców z nauczycielami w ramach tzw. „dnia otwartego”, a ponieważ 
było to spotkanie przedświąteczne , stąd też nasi uczniowie z kl. II za-
prezentowali rodzicom i pracownikom szkoły akademię wielkanocną. 
Przygotowali ją pod opieka pani. J. Frączek, M. Spisak i A Dziedzic. 
W barwnej scenerii i strojach dzieci przybliżyły tematykę Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego oraz towarzyszące im zwyczaje. Wyjaśniły 
bogatą symbolikę świąteczną, uświadamiając nas, dlaczego obchodzimy 
te święta, co oznacza np. baranek, pisanka, chrzan, zajączek itp. czym się 
różni pisanka od kraszanki, dlaczego jest. tzw. lany poniedziałek. Dzieci 
pięknie recytowały i śpiewały, więc i oklaski były rzęsiste.

Po występie wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie na 
najpiękniejszą pisankę i stroik, w różnych kategoriach wiekowych, ocze-
kiwały na wyniki tegoż konkursu. Komisja wybrana spośród rodziców 
miała niemały problem, bo prac było bardzo dużo i wszystkie bardzo 
ciekawe i starannie wykonane. Bacznym okiem jednak zwracano uwagę 
przede wszystkim na samodzielność pracy i jej wkład w to „małe dzieło 
artystyczne”. Nagrodzono więc te najciekawsze, zaś każdy uczestnik 
otrzymał niespodziankę. Od wystawy tych prac nie można było oczu 
oderwać a i w szkole zrobiło się tak świątecznie i wiosennie. Gratulujemy 
dzieciom talentów, życząc, by je nadal rozwijały.

Przedświąteczne spotkanie
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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 

Rozmawialiśmy z tegorocznym rekolekcjonistą. Ks. 
Kazimierzem Sobańskim, kapłanem z tegoż zgroma-
dzenia. W poniższym fragmencie wywiadu ks. Ka-
zimierz opowiadania o głównych celach i zadaniach 
realizowanych przez Zgromadzenie, jak również o jego 
założycielu.

- Proszę się przedstawić...
- Nazywam się Kazimierz Sobański, jestem ze Zgromadzenia 

Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego. Pracuję obecnie w War-
szawie w naszej placówce. 

- Proszę bliżej przedstawić Wasze Zgromadzenie...
- Zgromadzenie, założone przed ponad stu laty, składa się z 

księży i braci. Charyzmat Zgromadzenia przejawia się: w nie-
ustannej modlitwie o powołania, propagowaniu ducha modlitwy 
i wspieraniu powołań, a także w dziełach miłosierdzia na rzecz 
dzieci i młodzieży, zwłaszcza biednej i opuszczonej, w afirmacji 
godności ludzkiej i pomocy biednym. Działalność Zgromadzenia 
poza Włochami obejmuje: Albanię, Hiszpanie i Polskę, a poza 
Europą: Brazylię, Argentynę, Paragwaj, Meksyk, USA, Filipiny, 
Koreę, Indie, Ruandę, Kamerun, Papua Nowa Gwinea, Wietnam, 
Irak

W roku 1990 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Założyciela 
Zgromadzenia, Ks. Kannibale Di Francia - błogosławionym. W 
geście dziękczynienia wobec Papieża – Polaka, Zgromadzenie 

O św. Kannibalu i Rogacjonistach
Rogacjonistów założyło swój pierwszy dom w Polsce rozszerzając 
tym samym swoją działalność na kolejny kraj.

Na terenie naszej parafii Księża Rogacjoniści prowadzą socjo-
terapeutyczną świetlicę dla 20 dzieci czynną od poniedziałku do 
piątku od 13.00 – 17.00. Przy Kaplicy pod wezwaniem Św. An-
nibale Maria Di Francia działają: koło Różańca Świętego, mini-
stranci oraz grupa młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania. W budynku przy ul. O. Boznańskiej istnieje 
jadłodajnia dla 35 osób ubogich czynna o 11.15 od poniedziałku 
do soboty. Dla dzieci i młodzieży działa grupa ERA organizująca 
letnie wyjazdy oraz comiesięczne spotkania. Na podwórku przy 
domu funkcjonuje nowoczesne boisko sportowe. 

- Kim był Wasz założyciel?
- Urodził się 5 lipca 1851 r. w arystokratycznej rodzinie 

markiza Francesco Santa Caterina delio Lonio, wicekonsula 
papieskiego i honorowego kapitana floty. Ukończył kolegium 
św. Mikołaja w Messynie prowadzone przez cystersów. Już wtedy 
odznaczał się głęboką pobożnością i talentem pisarskim. Po stu-
diach teologicznych, które odbywał w miejscowym seminarium 
duchownym razem z młodszym bratem Francesco, późniejszym 
wikariuszem generalnym archidiecezji Messyna, w 1878 r. przy-
jął święcenia kapłańskie. Jeszcze jako diakon, w Avignone, naj-
biedniejszej dzielnicy Messyny, rozpoczął działalność apostolską 
wśród biednych oraz na rzecz powołań kapłańskich.

Jako kapłan starał się przekształcać zaniedbaną moralnie i 
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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)

materialnie dzielnicę w ośrodek modlitwy i edukacji. Szczegól-
ną troską otoczył sieroty, ludzi biednych i samotnych. Zapo-
czątkował w mieście praktykę rozdawania ubogim chleba, tzw. 
chleba św. Antoniego. Rozwiązania problemów świata, nie tylko 
duchowych, ale także społecznych, upatrywał w ewangelizacji 
przez obecność w świecie ewangelizatorów, dobrych robotników, 

którzy idą na żniwo. Znajdą się oni dzięki szczególnej modlitwie 
poleconej przez Chrystusa. Rozpoczyna się ona od łacińskiego 
słowa „rogate”, czyli „proście”. „Misja modlitwy o dobrych ro-
botników - pisał - jest obowiązkiem każdego wiernego, każdego 
chrześcijanina, któremu leży na sercu dobro wszystkich dusz”.

Cdn.

W poprzednim numerze pisma zamieściliśmy fragment 
rozmowy z ks. Kazimierzem Leniem, jezuitą, tegorocz-
nym rekolekcjonistą, który opowiadał m.in. o progra-
mie rekolekcji w Ryczowie, o powołaniach do zakonu 
jezuitów, zaś w niniejszym fragmencie – już ostatnim 
– mówi o jezuitach w Starej Wsi, skąd zresztą ks. Ka-
zimierz pochodzi. Miejscowość ta znana jest z sanktu-
arium MB Miłosierdzia. 

- Czy chce Ojciec zatem w jakiś sposób zachęcić do 
wstąpienia do waszego Zgromadzenia?
- Powiem może o jezuitach starowiejskich. Jest to najstarszy no-
wicjat w zakonie po wznowieniu po kasacie zakonu. Cenię sobie 
to, że sam tam odbywałem nowicjat, bo jezuici, którzy zostali wy-
pędzeni z Białej Rusi – bo tam zakon się ostał na skutek tego, że 
caryca Katarzyna nie zgodziła się na ogłoszenie kasacyjnego bre-
we, a miało ono jedną lukę – że jeżeli panujący nie ogłosi, zakon 

W Starej Wsi
może istnieć. I to z woli Opatrzności się stało na Białej Rusi; tam 
zakon się ostał. I te tradycje zakonu sprzed kasaty przyjęła Stara 
Wieś. Bo gdy przyszli tu jezuici, wśród nich było kilku, którzy 
wstąpili do zakonu jeszcze przed kasatą. I Stara Wieś te tradycje 
odziedziczyła; Stara Wieś te tradycje przejęła. Dlatego bardzo to 
sobie cenię, że ci ojcowie, którzy nas kształtowali, byli bardzo 
mocno osadzeni w tej pierwszej tradycji zakonu, w tej pierwszej 
gorliwości, w tym pierwszym entuzjazmie.
Jeśli chodzi o Starą Wieś, jest znana nie tylko z tych trzech klasz-
torów, ale przede wszystkim z tego, że ma sanktuarium. Jest 
sanktuarium znane na całym Podkarpaciu – Sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia. Znajduje się tam wizerunek Matki Bożej jak 
gdyby w dwóch wymiarach: dolna część wizerunku przedstawia 
zaśnięcie Matki Bożej wśród apostołów, górna część to Matka 
Boża ukoronowana na Królową nieba i ziemi. 
Przez Starą Wieś przewinęło się wielu znanych jezuitów, m.in. 
błogosławiony Jan Beyzym, sługa Boży ojciec Wojciech Maria 
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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)

Droga Krzyżowa
po parafii
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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)

Z podsumowań poprzedniej kadencji wynika, że pod kątem 
inwestycyjnym była ona korzystna dla wszystkich mieszkańców. 
Wartość portfela inwestycyjnego sięgnęła kwoty 27 mln złotych. 
Znacząco więcej niż wcześniej. Z naszych 
obserwacji wynika, że tempo robót inwe-
stycyjnych nie zwalnia również na początku 
nowej kadencji. 

W Bachowicach trwa rozpoczęta w listo-
padzie tamtego roku inwestycja polegająca 
na realizacji zadania o nazwie „Odbudowa 
(rewitalizacja) wraz z rozbudową budynku 
dawnej Szkoły Rzemieślniczej w Bachowi-
cach z dostosowaniem do nowej funkcji, 

Nowy „bum” inwestycyjny
tj. Muzeum Regionalnego „. Dzięki tej inwestycji Gmina zyska 
budynek, który będzie służył w ten właśnie sposób, by w jed-
nym miejscu zostały zgromadzone eksponaty, przedmioty i 

dokumenty świadczące o naszej historii. 
Nowy budynek będzie też miejscem upa-
miętnienia dwóch bardzo ważnych dla nas 
postaci: osoby Ks. Prałata Franciszka Gołby 
- budowniczego kościoła parafialnego w 
Bachowicach, ale także wielkiego oddane-
go całym swoim sercem i życiem ludziom 
społecznika, zmarłego w opinii świętości, 
a także Ojca Rudolfa Stanisława Warzechy 
- Sługi Bożego, również zmarłego w opinii 



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

29 marca 201552 

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

 5329 marca 2015

Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

świętości, który poprzez szczególny dar zjednywania sobie ludzi i 
autentyczną dobroć, stał się przyjacielem wielu osób także spoza 
terenu Naszej Gminy. 

W sołectwie Półwieś zupełnie niedawno oddano do użytku 
gruntownie wyremontowany, a właściwie przebudowany Dom 
Strażaka. Prawie na ukończeniu jest kolejna inwestycja, budowa 
„pawilonu sportowego” dla miejscowego klubu sportowego, tak 
by organizowane zawody sportowe mogły przebiegać w cywilizo-
wanych warunkach. W Ryczowie trwa budowa „Centrum Sportu 

i Rekreacji”. Na wszystkie wspomniane inwestycje udało się po-
zyskać środki unijne. W całości ze środków własnych budowana 
jest Kaplica Cmentarna w Spytkowicach. Oczywiście trudno po-
wiedzieć czy uda się osiągnąć wartość inwestycji zbliżoną do tej 
z poprzedniej kadencji. Bardzo wiele bowiem, będzie zależało od 
możliwości pozyskania środków unijnych. 

www.spytkowice.net.pl

Wiara przenika zasłony
Do tradycji zasłaniania 

krzyża w piątą niedzielę 
Wielkiego Postu nawiązał w 
kazaniu ks. bp Grzegorz Ryś 
w czasie Mszy św. na rozpo-
częcie wizytacji kanonicznej 
parafii. Ks. biskupa powitali 
najpierw przedstawiciele pa-
rafii oraz ks. proboszcz. Te 
powitania oraz fragment ka-
zania ks. bp. Rysia o krzyżu 
– zamieszczamy poniżej.

Powitanie przez przedsta-
wicieli wspólnoty parafial-
nej:

Czcigodny Księże Biskupie!
Witamy Cię serdecznie w naszej 

parafii. Twoje odwiedziny są dla 
nas wielkim świętem i wielkim przeżyciem. Zostawiliśmy swoje 
domy, by zgromadzić się w świątyni, czekając na Twoje błogo-
sławieństwo. Nasze życie to życie prostych, zwykłych ludzi. Nie 
piszą o nas w gazetach, nie zdobywamy wielkiego rozgłosu, ale 
jednocześnie staramy się żyć tak, by nie splamić imienia prawego 
chrześcijanina. Wychowujemy swoje dzieci w wierze praojców 
naszych. I mamy pewność, że nikt im tej wiary nie wydrze z ich 
serc. Pragniemy, by Chrystus zajmował godne miejsce w każdej 
naszej rodzinie. 

Czcigodny Księże Biskupie, prosimy Cię, módl się z naszą pa-
rafię i błogosław rodzinom naszym, by kwitło w nich szczęście i 
mieszkał w nich Bóg. Dostojny nasz Gościu, prosimy dziś Ciebie, 
byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe dla ludzi 
młodych, starszych i dzieci. Szczęść Boże! 

Ksiądz Proboszcz:
Drogi Księże Biskupie Grzegorzu!
Pragniemy wraz z księdzem kanonikiem Konstantym ser-

decznie powitać Cię w naszej wspólnocie parafialnej. Wspólnocie 
młodej, która liczy sobie jako parafia dopiero ponad 20 lat (wcze-
śniej istniał tu ośrodek duszpasterski i z macierzystej parafii, z 
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Zebrzydowic przybywali tu 
duszpasterze). Dzięki zaradno-
ści proboszczów z Zebrzydowic 
i samych mieszkańców powsta-
ła myśl, by najpierw stworzyć 
tu punkt katechetyczny, a 
następnie zbudować kaplicę. 
Gromadzimy się odtąd tutaj 
na nabożeństwa i sprawowanie 
sakramentów.

Ekscelencjo, przybywasz tu-
taj do nas dzisiaj jako następca 
apostołów, by spełniać swoją 
posługę pasterską, nauczyciel-
ską i kapłańską. Prosimy Cię 
wraz ze zgromadzonymi tutaj 
parafianami o przewodni-
czenie liturgii w ciągu całego 
swego pobytu tu - dzisiaj i 
jutro - a także o Twoje bło-
gosławieństwo na wszystkich 
spotkaniach: czy to będą tutaj 
spotkania liturgiczne, czy jutro 
udzielenie sakramentu bierz-
mowania, czy odwiedziny rodzin i chorych. 

Niech dobry Bóg wspiera Cię zawsze swoją łaską przez wsta-
wiennictwo świętych naszych patronów: św. Jana Pawła II i 
naszego patrona tej wspólnoty, św. Stanisława, biskupa i męczen-
nika. Szczęść Boże!

Ksiądz Biskup:

Tę Mszę świętą odprawię w intencji księdza Józefa i księdza 
kanonika. Za was też odprawię. Nie martwcie się. Będę tu przez 
dwa dni, to zdążę. Pierwszą Mszę chcę odprawić w ich intencjach 
z wdzięcznością za ich posługę w tym miejscu. 

Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy...

Kazanie:

Mamy już piątą niedzielę Wielkiego Postu. Tę niedziele zawsze 
łatwo się rozpoznaje przez znak, jakim są zasłonięte krzyże. Z 
powodu tego znaku zasłaniania krzyża ta piąta niedziela postu 
była nazywana nieraz niedzielą „czarną”. Ale w kalendarzu litur-
gicznym była też nazywa niedzielą Męki Pańskiej. Piąta niedziela 
postu w starym kalendarzu była niedzielą Męki Pańskiej, szósta 
niedziela niedzielą palmową. W ten sposób podkreślano te dwie 
tajemnice. W każdym razie jest już blisko święte Triduum Pas-
chalne i dzisiaj nam Kościół zwraca uwagę na krzyż. 

Swoją drogą, ciekawe, że czasem trzeba coś przed nami za-
słonić, byśmy to zauważyli... Ta zasłona na krzyżu sama w sobie 

jest pięknym znakiem. Ona 
pokazuje, że krzyż ma w sobie 
jakąś tajemnicę. W krzyżu jest 
jakaś prawda, która przed czło-
wiekiem w pierwszej chwili jest 
ukryta. Ta zasłona mówi, że na 
krzyż nie da się patrzeć tylko 
po ludzku, że na krzyż trzeba 
popatrzeć trochę inaczej, tak-
że oczami wiary. Wiara ma tę 
zdolność, że przenika przez 
rozmaite zasłony. 

Pan Jezus w Ewangelii nas 
dzisiaj uczy patrzeć na krzyż z 
wiarą. Przede wszystkim po-
kazuje, w jaki sposób On widzi 
swój krzyż. Samo słowo krzyż, 
tutaj nie pada. Pada słowo - go-
dzina. Jezus mówi, że przyszła 
na Niego godzina. Nie mamy 
wątpliwości o co chodzi, bo 
sami tak nieraz mówimy. Ktoś 
mówi, że nadeszła jego godzi-
na... Pan Jezus żył z tą godziną 
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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)

w perspektywie przyszłości przez całe trzy lata. I w Ewangelii 
św. Jana dość często ta godzina jest wywoływana. Na przykład, 
pamiętamy, w Kanie Galilejskiej Jezus mówi do Maryi, że jeszcze 
nie przyszła Jego godzina. Najczęściej to słowo – godzina – pada 
wtedy, gdy ewangelista mówi, ze Jezusowi udało się uniknąć 
śmierci, bo próbowali Go schwytać, próbowali Go pojmać, ale 
nie udało się im, bo jeszcze nie przyszła Jego godzina. 

Ale teraz najwyraźniej Jezus widzi, że tak – że Jego godzina 
nadeszła i że wchodzi w wydarzenie swojego krzyża, swojej 

śmierci. Bardzo ciekawie o tym mówi: Nadeszła godzina, aby 
został uwielbiony Syn Człowieczy. Zostanę nad ziemię wywyż-
szony; wtedy przyciągnę wszystkich do siebie... Trzeba mieć nie-
samowite oczy, żeby zobaczyć w swojej śmierci, w nadchodzącym 
krzyżu moment uwielbienia, wywyższenia. Jezus mówi, że będzie 
uwielbiony w tej godzinie swojego życia, to znaczy, że się ukaże 
cała Jego chwała – Ojciec pokaże całą Jego chwałę. W pierwszej 
chwili to jest trudne do zrozumienia, nie?

Cdn. 

Dnia 9 marca 2015r. przeżywali-
śmy w naszej społeczności szkolnej 
niecodzienne wydarzenie – wizytę 
ks. Biskupa Grzegorza Rysia. Już 
od tygodnia trwały pieczołowite 
przygotowania: młodsi uczniowie 
malowali portrety ks. Biskupa i 
wykonywali laurki, starsi ćwiczy-
li wiersze i piosenki. Na szkolnej 
modlitwie wypraszaliśmy łaski na 
czas wizytacji parafii i dla naszego 
Czcigodnego Gościa. 

O godzinie 9.30 – witamy chóralnym 
śpiewem „Bądź pozdrowiony Gościu 
nasz” – ks. Biskup wraz z ks. Probosz-
czem i ks. Wikarym Januszem Krupą 
– wszedł w mury naszej szkoły. Po przy-
witaniu przez p. Dyrektora nastąpiła 
część artystyczna – wiersze i piosenki 
w wykonaniu Koła Muzycznego. Do 
rąk Gościa powędrował szczególny pre-
zent – oprawiony portret ks. Biskupa 
namalowany przez Sylwię Badan z kl. 
III. Nauczyciele złożyli dar duchowy 
– Margaretkę (przyrzeczenie dozgonnej 
modlitwy w intencji ks. Biskupa).

Po uczniowskich występach głos za-
brał nasz Gość. Była to strawa duchowa 
zarówno dla starszych, jak i młodszych. 
Dla najmłodszych ks. Biskup – pry po-
mocy nauczycieli, ks. Proboszcza i ks. 
Wikarego – zaimprowizował scenkę o 
św. Krzysztofie, która spotkała się z owa-
cyjnym przyjęciem. 

Wizytę ks. Biskupa w szkole zakoń-
czyło kameralne spotkanie z nauczycie-
lami przy kawie i herbacie.

Wizyta ks. Biskupa w katolickiej szkole
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I uczmy się tej pokory od św. Józefa, bo wtedy bę-
dziemy blisko Boga, który nas tak ukochał. Mówił o 
tym w kazaniu środowym na nowennie do św. Józefa 
ks. Zbigniew Kaleciak, proboszcz ze Stryszowa, który 
wraz z wiernymi modlił się w sanktuarium na Karmelu 
w dniu 4 marca br. Poniżej ostatni fragment kazania. 

Święty Józefie, pozwól nam być tak blisko Chrystusa, jak Ty 
byłeś. Po hebrajsku imię Józef oznacza „Bóg doda”. Zauważcie, ile 
dzięki swej pokorze święty Józef otrzymał skarbów! Ktoś może 
powie: „Zamiast tego Pan Bóg powinien go obdarzyć majątkiem, 
pieniędzmi i sławą”. Ale przecież Pan Bóg dał mu więcej niż sła-
wę, pieniądze i materialne rzeczy, za którymi się zabijamy na tym 
świecie. Pan Bóg dał mu swoją miłość. Dał mu swego własnego 
Syna. To jest niesamowite! 

W swoim życiu miałem taki krótki epizod przebywania w szpi-
talu... Całkiem niespodziewanie znalazłem się w sali operacyjnej. 

Prośmy o dar pokory
Obudziłem się rano pocięty, bojąc się ruszyć. Z tej perspektywy 
szpitalnego łóżka nagle ten świat zaczął dla mnie całkiem inaczej 
wyglądać. Człowiek nagle uświadamia sobie, jak niewiele od 
niego zależy, jaki jest malutki i co naprawdę w życiu jest ważne. 
Bo cóż z tego, że nazbieram za życia nie wiadomo ile majątku, 
jeśli nie będę miał w sercu tego pokoju, tej miłości, która rozpala 
moje serce, uczucia, że Bóg mnie ukochał i że mnie zbawi. Kiedy 
bowiem przychodzimy tu na Mszę świętą, to nie tylko po to, żeby 
poprosić o takie czy inne sprawy, ale przede wszystkim po to, aby 
mnie Bóg zbawił. To jest najważniejsze. 

My sobie na pierwszym miejscu życzymy zawsze zdrowia. 
Oczywiście, zdrowie jest bardzo ważne. Może o tym zaświadczyć 
pewnie ojciec, który porusza się tu na wózku... Ale może na tym 
wózku potrafi więcej wymodlić niż ja czy ty, bo jest znacznie bli-
żej Chrystusa cierpiącego. Tylko Jemu trzeba polecić wszystkie 
nasze krzyże. Dlatego, moi drodzy, uczmy się tej pokory. Jak na 
początku Mszy świętej mówimy: „Spowiadam się Bogu Wszech-
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mogącemu” – to uderz się w te piersi – swoje, nie sąsiada, nie 
kolegi. Wyznaj: „Panie Boże, jestem grzesznikiem. Ulecz mnie. 
Zmień moje życie, moje nastawienie, spojrzenie na świat”. Ktoś 
nieraz mówi: „Ja nie potrafię przebaczyć”. To kim ty jesteś, że nie 
potrafisz przebaczyć? 

Słyszałem w Radiu Maryja takie piękne słowa, że jak człowiek 
jest egoistą, że jak ma źle ułożone swoje „ja”, to jest marną pod-
róbką Pana Boga. Co to znaczy? To znaczy, że ja chcę być jak Pan 
Bóg – wszechmogący. A tymczasem wszechmoc Boga nie polega 
na tym, że może robić to, co zechce. Wszechmoc Boga polega na 
tym, że Bóg mnie kocha. Czy ty wiesz o tym, że jesteś najuko-
chańszą córką Boga? Jego najukochańszym synem? Wiesz, że tak 
cię kocha – o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii – że za 

ciebie oddał życie? Kto jeszcze oddał za ciebie życie? No pokaż 
mi takiego człowieka... I dlatego przychodzimy tu, do świętego 
Józefa, nie tylko prosić go we wszystkich tych sprawach, ale uczyć 
się od niego właśnie tej pokory. I przychodzimy tu wypraszać ten 
dar pokory. Bo jak będę pokorny, to może będę bliżej Chrystusa. 
Chrystusa, który mnie kocha, który jest moim Bratem, który za 
mnie umarł. 

I dlatego, moi drodzy, jak otworzymy się na tę wielką miłość 
Boga, którą przeżył w swoim życiu święty Józefa, która dała mu 
takie szczęście, to my też będziemy w tym szczęściu uczestniczy-
li. Bo Bóg chce twojego szczęścia. I mojego. I dlatego prosimy 
teraz: Święty Józefie, wstawiaj się za nami! 

 

Powiedz Mu o nas 
Prosił w naszym imieniu św. Józefa – ks. Janusz 

Żmuda, który przewodniczył Nowennie do św. Józefa 
na Karmelu w środę 4 marca. W kazaniu podkreślił, 
jak bliski jest nam św. Józef i jak powinniśmy się od 
Niego uczyć zawierzenia Panu Bogu. W ostatniej, po-
niższej części – jest próba o wstawiennictwo św. Józefa 
w naszych sprawach. 

Nie doczekałeś pewnie tej chwili, kiedy trzeba było stanąć 
przed krzyżem. Ale gdybyś tam był, zapewne z żalu pękłoby Ci 
serce... Każdy ojciec chce przecież dla swojego dziecka jak naj-
lepiej. Zawsze... Chce dać mu wszystko; chce dać mu swój czas i 
swoje zdolności. I kiedy to dziecko nie radzi sobie w życiu, kiedy 

to dziecko ma trudności, jakże boli serce... Święty Józefie, bądź 
z tymi ojcami, których dzieciom się nie udało, nie wyszło... Tak 
często słyszę słowa: „Wykształciliśmy, wychowaliśmy, daliśmy 
mu, proszę księdza, wszystko: ofiarowaliśmy mu naszą pracę, 
nasz trud, nasz czas i pieniądze... A on wszystko roztrwonił, od-
rzucił, zmarnował...”.

Co czułeś wtedy święty Józefie? - To pytanie można by powta-
rzać bez końca. Można by pytać jego dzisiaj tutaj, pytać zawsze: 
Co czułeś? My wiemy dzisiaj, że byłeś nam bliski, że Twoje uczu-
cia: lęk, strach, zatroskanie o chleb - byy nam bliskie. Bo były 
to uczucia każdego człowieka, każdego z nas. Święty Józefie, 
powiedz Mu dzisiaj, co czują nasze serca. Powiedz Mu, aby było 
nam lepiej, aby było nam lżej... Popatrz dzisiaj w nasze serca, 
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popatrz na nasze życie, popatrz na 
nas i powiedz Mu o nas. Powiedz Mu, 
aby wejrzał na nasze serca. Powiedz 
Mu o naszym lęku, naszym strachu, 
naszej miłości, naszym zatroskaniu 
o drugiego człowieka. Powiedz Mu o 
tych wszystkich naszych odczuciach, 
które przynosimy tu dzisiaj, aby Cię 
prosić, dziękować, przepraszać, święty 
Józefie, który jesteś dobrym ojcem, 
najlepszym ojcem. W tym domu jest 
nam dobrze. W tym domu zawsze bę-
dzie nam dobrze. Ucz nas tego, jak być 
dobrym ojcem. Ucz nas, jak sprawić, 
żeby każdy dom, każda rodzina, była 
szczęśliwa, była dobra, bo jest tam do-
bry ojciec. Święty Józefie, wstawiaj się 
za nami u Twojego Syna.

   

Bardzo ciekawie opowiada o swojej drodze do ka-
płaństwa ks. Oleg Żaruk, kapłan pochodzący z Ukra-
iny, który prowadził tutaj rekolekcje. Obecnie też stu-
diuje na KUL – pedagogikę. Bardzo dobrze mówi po 
polsku. Przybliża też formację intelektualną i duchową 
kleryków w seminariach na Ukrainie. Oto jego słowa.

- Proszę się przedstawić...
- Nazywam się ks. Oleg Żaruk. Pochodzę z Ukrainy, z diecezji 

kamieniecko-podolskiej. Urodziłem się w Gródku Podolskim. 
Tam chodziłem do szkoły i ukończyłem seminarium. Obecnie 

Ks. Oleg Żaruk z Ukrainy
studiuję na KUL. Mój ojciec jest prawosławny, matka katoliczka. 
Mam jeszcze brata i siostrę. Zostałem wyświęcony na kapłana w 
2012 roku. O kapłaństwie myślałem od dzieciństwa; w swojej 
rodzinnej parafii byłem ministrantem.

- Bardzo dobrze włada Ksiądz językiem polskim...
- Ja bym tego nie powiedział. Wciąż robię wiele różnych błę-

dów. Uczyłem się przez dwa lata w Gródku 2 lata w szkole pol-
skiej, a później było dużo wykładów w seminarium. Rodzice to 
Ukraińcy, chociaż mama jest pochodzenia polskiego. 
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- Jaka była Księdza droga do kapłaństwa?
Gdzieś w klasie dziesiątej, jedenastej podjąłem decyzję. Pan 

Bóg tak mną pokierował, że wstąpiłem do seminarium. Rodzice 
mi nie przeszkadzali. Ojciec domyślał się mojej decyzji, ale kiedy 
wstępowałem, był w pracy za granicą. Właściwie to nigdy nie 
rozmawialiśmy na ten temat, ale pamiętam jedną taką sytuację, 
że wypomniał mi, że przez to kapłaństwo nie jestem prawdzi-
wym mężczyzną, że uciekam od małżeństwa, od trudnej pracy. 
Ale jakoś tego do serca nie wziąłem i dalej szedłem dobrą drogą. 
Ojciec się z czasem przyzwyczaił. Z kolei mama początkowo mo-
jej decyzji nie brała poważnie, a kiedy jej poważnie zadeklarowa-
łem, zbuntowała się i nie chciała mnie puścić. Powiedziałem, że 
w takiej sytuacji ucieknę z domu (śmiech). Pogodziła się z tym. 
Pomogła w tym babcia, której ta decyzja bardzo się podobała od 
samego początku. Do momentu, kiedy na III roku przyjąłem 
sutannę podczas każdej wizyty mama pytała, czy nie chcę cza-
sem wrócić do domu. Pytała przez trzy lata i w końcu przestała 
(śmiech). Chyba zauważyła, że to jednak powołanie.

- Co było po seminarium?
- Przez trzy miesiące po święceniach pracowałem sam, bo 

jeden z naszych księży zachorował, a nie było jeszcze komu pra-
cować. Biskup uczynił mnie w parafii Jarmolińce administrato-
rem. Potem zostałem przeniesiony na rok na inną placówkę - do 
miasta Chmielnicki. Następnie biskup wysłał mnie na studia do 
Lublina. Obecnie robię tam doktorat z pedagogiki. 

Polski Kościół bardzo pomaga na Ukrainie. Wielu naszych 
księży przyjeżdża tu na jakieś zbiorki, rekolekcje. Nasi kapłani 
przyjeżdżają tu także się kształcić. Na samej Ukrainie, kiedy nie 
było naszych wykładowców, uczyli Polacy. Początkowo nawet 
80% wykładów było w języku polskim. Samo seminarium na 
Ukrainie trwa 9 lat. Kiedy kończymy szkołę zdaniem matury, 
mamy zazwyczaj 17 lat. Ze względu na to przy normalnym trybie 
bylibyśmy za młodzi, by przyjąć święcenia. Biskup Jan Olszański, 
zmarły w 2003 roku, postanowił zatem wprowadzić rok zerowy, 
rok propedeutyczny. Z kolei po piątym roku kleryk jest wysyłany 
na praktykę w parafii. Praktyka odbywa się przed diakonatem. 
Po praktyce wraca się do seminarium. w listopadzie są święce-
nia diakońskie. Diakon pozostaje do końca roku akademickiego 
w seminarium, po czym zostaje wyświęcony na kapłana. Była 
dodatkowo poczyniona przez biskupa próba, by diakonów nie 
święcić od razu, ale jeszcze wysyłać na praktykę duszpasterską 

do Polski. Nie wiem jednak, czy 
jest tak tez teraz. 

Na Ukrainie są trzy seminaria 
diecezjalne. Pierwsze jest we Lwo-
wie, to seminarium archidiecezji 
lwowskiej. Drugie seminarium 
mieści się w Kijowie (diecezja 
kijowsko-żytomierska). Trzecie 
seminarium jest w Gródku (die-
cezja kamieniecko-podolska). Je-
śli chodzi o liczebność kleryków, 
największe jest seminarium w 
Gródku. Dla porównania: w se-
minarium w Gródku jest ponad 
40 kleryków, we Lwowie może 25, 
w Kijowie jeszcze mniej. 

Cdn. 
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To temat, który podjął w czasie rekolekcji ks. Ro-
bert Młynarczyk. Różnie tego Pana Boga sobie wy-
obrażamy, tak i traktujemy. Tymczasem trzeba nam 
odnowy, nawrócenia i ujrzenia w Bogu miłosiernego 
Ojca. I o tym traktuje poniższy fragment nauki.

Czas świętych rekolekcji, jest czasem głębszego niż zwykle 
słuchania Boga. Mamy na chwilę odłożyć nasze codzienne zada-
nia i obowiązki i stanąć w tej przestrzeni tajemnicy Boga. Przy-
chodzimy dziś do świątyni jak Mojżesz na pustynię i Bóg nam się 
objawia. Jemu objawił się w palącym się krzaku, nam objawia się 
w Eucharystii, lekturze Pisma św. sakramentach, ale we wszyst-
kich przypadkach chodzi o jedno, o rozmowę. My tą rozmowę 
nazywamy modlitwą.

Jaka jest moja rola na tych rekolekcjach? Ja jestem tylko na-
rzędziem w rękach Boga. Dla niektórych z was okażę się grab-
kami, bo słowa które usłyszycie uporządkują tylko wasze życie 
duchowe, ale pewnie są w naszym gronie i tacy, dla których będę 
młotem pneumatycznym, aby rozbić twardą skorupę serca, przez 
którą już nic do niego nie dociera. Jestem tylko narzędziem. 
Prawdziwym rekolekcjonistą jest sam Bóg. On będzie do was 
mówił.

Ale żeby zatrzymać się przy temacie modlitwy, rozmowy z Bo-
giem, trzeba sobie uświadomić przed Kim ja staję. Jaki jest obraz 
mojego Boga? Zobaczcie, że dla niektórych Bóg jest sędzią, który 
ocenia każdy uczynek. I oni skupiają się tylko na tym, żeby nie 
popełnić zła. Przy takim myśleniu nie ma też miejsca na dobro 
w ich życiu. Inny obraz Boga to policjant, który cały czas mnie 
obserwuje. Wielu z nas jeździ samochodami. Jak tylko na drodze 
pojawi się radiowóz policyjny, od razu w terenie zabudowanym 
wszyscy jadą 50 km/h. Niektórzy nawet wolniej. Odruchowo 

Obraz Boga sprawdzamy czy pasy są zapięte i światła włączone. Policjanci 
odjeżdżają – ulga i wracamy do normalnej jazdy. I tak niektórzy 
traktują Boga. Zachowują się nienaturalnie, ciągle żyją w stresie 
że z tym sobie nadal nie radzę, ten grzech wciąż się pojawia. A 
Pan Bóg mówi: pracuj dalej, chciej się zmienić nawet jak wciąż 
upadasz, ja widzę twoje nastawianie. Wyobraźmy sobie że nasze 
uczynki są układane na wadze. Jeżeli będziemy tylko zwracać 
uwagę na szalę z napisem zło, to nie postąpimy w drodze do 
Boga, bo zawsze się na niej coś znajdzie. Jeśli natomiast skupimy 
się na szali z dobrem, to ona będzie coraz bardziej zapełniona i 
przeważy.

Jaki jest obraz mojego Boga? Dopóki człowiek nie zobaczy w 
Bogu miłosiernego Ojca, będzie wciąż od Niego stronił. To cały 
wysiłek św. siostry Faustyny aby przekazać prawdę o Bożym mi-
łosierdziu. Bóg jest Ojcem kochającym każde dziecko. I my o tym 
wiemy, tylko nie zawsze uświadamiamy sobie tego konsekwencje. 
Jeżeli Bóg mnie kocha, to on chce mojego szczęścia. Jego miłość 
wymaga wzajemności. I teraz co się dzieje. Kogo by się nie za-
pytać, to powie, że kocha Boga. A niestety ile jest takich ludzi, 
którzy popełniając grzech myślą tylko o sobie, a zapominają że 
tym czynem ranią Boga. Co to za miłość, gdy ja wciąż ranię osobę 
kochaną? To jest też pytanie o to jak traktuję przykazania. Czy są 
one dla mnie drogowskazami, podpowiedziami kochającej osoby, 
czy one mi tylko czegoś zakazują. Dopóki przykazania będą za-
kazami albo nakazami nasza miłość do Boga będzie marniutka. 
Młody chłopak, który był dobrym dzieckiem, ale na bakier z co-
dzienną higieną. Kąpiel była dla niego wrogiem nr 1. Pojechał na 
dwutygodniowy obóz. Po powrocie diametralna zmiana. Ciężko 
go wygonić z łazienki. Nie trzeba żadnego przypominania o my-
ciu, ojcu zaczął podbierać jego perfumy. Całkowita zmiana. I ta 
matka się zastanawia: co się na tym obozie stało, czy mieli jakąś 
pogadankę o higienie? Pewnego dnia po jego wyjściu wyjrzała 
przez okno. Powód zmiany jej syna miał blond włosy i niebieskie 
oczy. I w podobny sposób powinna się objawiać nasza miłość do 

Boga, że my się zaczniemy myć, 
myć z tych przywiązań i brudów 
do których żeśmy się przy-
zwyczaili, z którymi nam było 
dobrze. Popatrzmy na miłość 
do Boga, przez pryzmat miłości 
do drugiego człowieka. Młodzi 
gdy są zakochani myślą tylko o 
tym, co zrobić aby druga strona 
była szczęśliwa. Chłopak idzie 
do opery, bo jego dziewczyna to 
uwielbia. On się w ogóle na tym 
nie zna, ale możliwość bycia z 
nią, sprawienie jej radości jest 
dla niego rekompensatą.

Cdn.
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W piątek, 20 marca br. młodzi parafianie z Tomic 
przyjęli sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana 
Zająca, który w kazaniu nawiązał do Drogi Krzyżowej, 
do pójścia z Panem Jezusem. Mówił też o drodze życia 
, na której młodzi będą dokonywać różnych wyborów. 
Fragment słowa poniżej.

Kazanie (bp Zając):

Dzisiaj, jadąc tutaj z Kra-
kowa, przejeżdżałem obok ko-
ściołów, gdzie wierni szli Drogą 
Krzyżową. Tutaj też była Droga 
Krzyżowa; mamy przecież pią-
tek Wielkiego Postu. Nie wiem, 
czy słyszeliście o tak zwanej 
Drodze Krzyżowej „ekstremal-
nej”. Już od kilkunastu lat wy-
rusza z Krakowa ekstremalna 
Droga Krzyżowa: z Parafii św. 
Józefa w Podgórzu wychodzi 
wieczorem kilkaset ludzi. Nio-
są krzyże i całą noc idą do Kal-
warii - przeszło 40 kilometrów. 
Idą w ciszy, skupieniu, niosą ten 

Pan Jezus zaprasza
krzyż i jakieś niezbędne bagaże. I idą, rozważając Drogę Krzyżo-
wą. W tym roku taką ekstremalną Drogę Krzyżową przeszedł też 
i nuncjusz apostolski. I czuł się tym zaszczycony - że przeszedł, że 
nie była to łatwa Droga Krzyżowa.

Dlaczego o tym teraz mówię do was? Bo chciejcie zrozumieć, 
że dzisiaj Pan Jezus was zaprasza na swoistą ekstremalną drogę 
krzyżową. Czy wyruszycie dzisiaj wieczorem w stronę Kalwarii. 
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

Nie, choć nie byłoby aż tyle kilometrów do przebycia. Dzisiaj Pan 
Jezus zaprasza was do wyruszenie ekstremalną drogą krzyżową, 
która jest drogą waszego życia. Jest to droga naprawdę ekstremal-
na. To nie tylko będzie wędrowanie nocami, ale też i dniami. To 
będzie wędrowanie pośród różnej pogody i różnych warunków 
- tak jak układa się nasze życie, ludzkie życie. Pan Jezus zaprasza. 
Ale sam nie pozostanie na miejscu, ale pójdzie razem z wami. 

Jestem przekonany, że przyjęliście słowa Pana Jezusa, które 
przed chwilą głosiła Ewangelia: Jeśli kto chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Te słowa wypowiedział Pan Jezus do swoich uczniów, 
do tych, którzy chcieli pójść za Nim. A tutaj przecież mam przed 
sobą tych, którzy chcą pójść za Panem Jezusem. Bo chyba po to 
tu dzisiaj przyszliście; po to przygotowywaliście się przez kilka 
lat przez modlitwę, katechizację, lekturę Pisma świętego, sakra-
menty święte, aby dzisiaj wyruszyć na tę szczególną, ekstremalną 
Drogę Krzyżową waszego życia. Ale z tym zapewnieniem, że Pan 
Jezus was nie tylko wypuszcza, ale pójdzie razem z wami. 

Pan Jezus wie doskonale, że na tej drodze będą różnego rodza-
ju wydarzenia, że to będzie droga pełna różnego rodzaju decyzji, 

postanowień, wyborów. Będzie to droga pełna i pracy i nauki. 
Będzie to droga przepełniona trudnościami, cierpieniami, może 
chorobami. Celem tej drogi, na którą Pan Jezus was wzywa, jest 
ta szczególna Kalwaria. Tą Kalwarią będzie niebo. Tam skończy 
się ta niezwykła droga krzyżowa nas wszystkich, a również i was 
- drodzy kandydaci do bierzmowania. 

Pójdźcie zatem za Panem Jezusem. Jeżeli jesteście gotowi ru-
szyć, świadomi tego, że Pan Jezus was wzywa, to zaufajcie Panu 
Jezusowi. Nie tylko uwierzcie, że pójdzie razem z wami, ale za-
ufajcie, że nie zostawi was samych. Bo nie będzie to droga łatwa. 
Pan Jezus doskonale wie, ze na tej drodze potrzebne wam będzie 
światło. A tym światłem będzie Boża prawda - Słowo Boże. Bo 
Pan Jezus będzie wam posyłał swoje słowa, by was prowadzić. I 
ażeby przyjąć to Słowo Boże, ażeby się nie zagubić na tej drodze, 
dzisiaj Pan Jezus pośle wam Ducha Światła. Będzie wam pomagał 
przyjmować Bożą prawdę, żeby rozpoznać tę drogę, żeby odczy-
tywać, czego oczekuje od nas sam Bóg. Bo nie rzuca nas na tę 
drogę samych, ale będzie nas prowadził.

Cdn.

W sobotę 14 marca o godz. 12.00, w kościele św. 
Mikołaja w Witanowicach, kapłani wyświęceni w 
2003 roku, wraz z miejscowymi księżmi rodakami ks. 
Adamem Pietrasem, ks. Marcinem Szydłowskim, ks. 
Krzysztofem Ryszawy, sprawowali wspólną Euchary-

Rocznikowe - Dziękczynne Spotkanie 
kapłanów w Witanowicach

stię. Były trzy powody spotkania: zjazd rocznikowy, 
świętowanie obrony doktoratu ks. Bogusława Nagel 
oraz utworzenie 5 nowych Margaretek.

Wprowadzenie ks. Gospodarza tego spotkania:

Witam serdecznie Ks. Rektora Andrzeja Mojżeszko w naszej 
świątyni parafialnej. Taka ciekawostka, że ksiądz rektor tutaj był 
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na praktyce diakońskiej, tu, w tej 
parafii, w roku 1988. Jest tu zatem 
jakby u siebie. 

Witam serdecznie wszystkich 
kapłanów, moich kursowych kole-
gów. Także Księży rodaków przy-
byłych na dzisiejszą Eucharystię. 

Abyśmy mogli owocnie prze-
żyć ten święty czas, jakim jest Eu-
charystia, teraz przeprośmy Pana 
Boga za wszystkie nasze grzechy. 
Prośmy o miłosierdzie dla nas... 

Kazanie wygłosił ks. dr 
Bogusław Nagel, opiekun 
duchowy Apostolatu Mar-
garetka w Archidiecezji 
Krakowskiej i zarazem wi-
kariusz parafii św. Mikołaja 
w Witanowicach. Oto treść 
kazania:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Czcigodni Rodzice, Drodzy Bracia w Kapłaństwie, Bracia i 

Siostry. Św. Paweł powiedział: Przechowujemy zaś ten skarb w 
naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a 
nie z nas (2Kor 4,7). 

Przed niespełna 18 laty Pan Jezus powiedział do większości z 
nas kapłanów: Pójdź za Mną! Powołanie każdego z nas jest wiel-
ką tajemnicą, która dokonała się między Bogiem, a człowiekiem. 
Nasz rodak św. Jan Paweł II powiedział w tej kwestii: Każde 
powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką 
tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. 
Każdy z nas kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w ca-
łym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo 
do niego nie dorastamy.

Proboszcz z Ars – św. Jan Maria Vianney nauczał: Kapłań-

stwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego. Kapłan nade 
wszystko musi być oddany stałej modlitwie.

Dotknijmy teraz mistyki ostatnich stuleci. W doświadcze-
niach mistyków wielokrotnie powtarza się skarga Jezusa na brak 
miłości i gorliwości ludzi, a zwłaszcza kapłanów. Niech te mocne 
i zarazem bolesne słowa dadzą nam wiele do myślenia, zwłaszcza 
nam kapłanom, szczególnie wybranym i umiłowanym przez Naj-
świętsze Serce Jezusa.

Pan Jezus powiedział do św. Małgorzaty Marii Alacoque:
 Oto jest Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że poświęciło 

się do samego końca, aż do całkowitego wyczerpania i udręcze-
nia, aby dać im świadectwo swojej miłości. Od większości z nich 
nie otrzymuję jednak w nagrodę niczego prócz niewdzięczności, 
objawiającej się brakiem czci, świętokradztwem, oziębłością i 
pogardą, jaką mają dla Mnie w Eucharystii. Ale najbardziej boli 
Mnie to, że w taki sposób postępują ze Mną również te serca, któ-

re zostały Mi poświęcone 
(czwarte objawienie 1675).

Służebnica Boża Rozalia 
Celakówna podczas nocnej 
adoracji pytała Jezusa:

- Najsłodszy mój Mi-
strzu i Panie! Powiedz mi, 
co Cię najwięcej boli, kto Ci 
zadał cios najokropniejszy? 
Usłyszała bolesny głos:

- Moje dziecko! Najbar-
dziej boli Mnie obojętność, 
wzgarda i zdrada kapłanów. 
Módl się gorąco za nich.

W tej chwili Pan Jezus 
pokazał mi ogólny stan 
kapłanów; ich obojętność, 
oziębłość, brak bezin-
teresowności i miłości, 
którą było przepełnione 
Najświętsze Serce Jego w 
stosunku do Ojca Niebie-
skiego i dusz ludzkich.
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- Módl się, dziecko, i składaj ofiary z siebie, by kapłani byli 
świętymi, a których jest brak. Dlatego tyle jest zła, bo nie ma 
świętych kapłanów.

Podobnie Zbawiciel żalił się św. Siostrze Faustynie:
Najboleśniej rani Moje serce niewierność duszy szczególnie 

przeze Mnie wybranej, te niewierności są ostrzami, które prze-
bijają serce Moje (Dz. 367).

Św. Siostra Faustyna, podczas nocnej adoracji, miała wstrzą-
sającą wizję Jezusa biczowanego grzechami nieczystymi:

Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrz-
ne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z 
szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech 
mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi 
ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: - 
cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz.

I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, 
są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, 
kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: - Patrz i zo-
bacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. – I w jednej chwili ujrza-
łam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili 
do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez 
miłosierdzia pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice 
i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło, byli 
ludzie świeccy różnego wieku i stanu; 
wszyscy wywierali swą złość na nie-
winnym Jezusie.

Widząc to, serce moje popadło w 
rodzaj konania, i kiedy Go biczowali 
kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy 
Go biczowały te dusze, o których wspo-
mniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy 
i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał 
się jęk z Jego serca. I dal mi Pan poznać 
szczegółowo, poznać Jezusa, ciężkość 
złości tych niewdzięcznych dusz: - Wi-
dzisz, oto jest męka większa nad śmierć 

Moją (Dz. 445). 
Bracia i Siostry. Bardzo potrzebna jest modlitwa za kapłanów. 

Wśród wielu form tej modlitwy na szczególną uwagę zasługuje 
Apostolat modlitwy za kapłanów Margaretka. Jest on wyrazem 
troski wiernych świeckich o swoich pasterzy. W dzisiejszych 
czasach pełnych niechęci, podejrzliwości i krytyki księży, zało-
żenie Margaretki jest wspaniałym duchowym prezentem, który 
możemy ofiarować naszym kapłanom. Jest też wyrazem miłości 
Chrystusa i Kościoła. Apostolat Margaretka to nie fikcja, lecz 
realna pomoc kapłanom.

Podobnie jak płonąca świeca potrzebuje ochrony podczas sil-
nego wiatru, tak też kapłani dziś potrzebują modlitwy, życzliwo-
ści i wsparcia, by prawdziwie świecić.

Św. Jan Maria Vianney’ mówił: Nie ma złych kapłanów, są 
tylko tacy, za których wierni za mało się modlą. Te słowa dają 
do myślenia. Dziś na świecie toczy się przecież wojna dobra ze 
złem. A na wojnie w kogo się strzela, w oficera czy szeregowca? W 
oficera! Szatan pragnie zniszczyć kapłana, bo wie, że jak to osią-
gnie, to zgorszenie będzie wielkie i wiele osób odejdzie od Boga. 
Zatem kochajmy naszych kapłanów i wspierajmy ich swoją gorącą 
modlitwą.

Na koniec pragnę podziękować osobom modlącym się za 
kapłanów, zwłaszcza w Apostolacie Margaretka, którego w 

Archidiecezji Krakowskiej jestem 
opiekunem. Niech zachętą do gorliwej 
modlitwy będą słowa Pana Jezusa, któ-
re zapisała w swym Dzienniku Ducho-
wym Służebnica Boża Leonia Nastał: 

Dusza, która modlitwą i ofiarą 
wspomaga kapłanów, staje się kapłanką 
w tym znaczeniu, że w niebie będzie 
mieć udział w tym osobliwym szczę-
ściu i chwale, jakie przygotowałem od 
wieków dla sług moich ołtarzy (Dzien-
nik Duchowy Str. 216).Amen
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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)

Z bliźnimi powinniśmy układać w świetle przykaza-
nia miłości Boga i bliźniego. Obserwując życie można 
zauważyć, że nie jest to łatwe. Rywalizujemy ze sobą, 
walczymy, kłócimy się czy gniewamy. Brakuje szcze-
rych rozmów, życzliwych kontaktów, a przede wszyst-
kim wzajemnej modlitwy. Mówił o tym ks. Łukasz Go-
łaś w czasie rekolekcji, a poniżej fragment jego nauki. 

Można jednak próbować wskazać ogólną zasadę ewangelicz-
ną, która odnosi się do wszelkich relacji, a w szczególności do re-
lacji rodzinnych. Co chcielibyście, aby ludzie wam czynili, wy im 
czyńcie. Co chcesz, aby tobie czyniono, tak czyń dla swojego bra-
ta, dla swojej siostry. Jeżeli więc oczekujesz, drogi bracie, droga 
siostro większego zrozumienia ze strony ojca czy ze strony swojej 
mamy, zastanów się szczerze przed Bogiem, bez okłamywania sa-
mego siebie, jaki ty okazujesz im szacunek? Szacunek, który nie 
wynika tylko z prawa tej wzajemności: cokolwiek chcielibyście, 
aby ludzie wam czynili, wy im czyńcie, ale przede wszystkim z 
Bożego przykazania: Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo 
żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. 

A jeżeli już nie układają się te słynne relacje pomiędzy teścio-
wą a synową, odpowiedz sobie w prawdzie przed Bogiem: Ile razy 
pomodliłaś się za swoją synową? Ile razy pomodliłaś się za swoją 
teściową? Ile razy? Ale tak szczerze, prosząc Boga, aby jej błogo-
sławił, a nie ukarał... Bo bardzo często śmiejemy się, opowiadając 
kawały albo śmieszne historie... A modlitwa? Cokolwiek chcieli-
byście, aby ludzie wam czynili, i wy im tak czyńcie. Oj, jakież to 

Nasze relacje 
jest trudne! Dla mnie też... 

Jeżeli w rodzeństwie są napięcia, wzajemne porównania się, 
ciągłe niedopowiedzenia, czy wtedy naprawdę realizujemy Chry-
stusowe wezwanie: „cokolwiek chcielibyście, aby ludzie wam czy-
nili i wy im czyńcie”? Kochani, zawsze jest czas, aby to naprawić. 
I może ten czas rekolekcji, które rozpoczęliśmy w tej pięknej pa-
rafii, z tymi pięknymi ludźmi, którzy są wokół nas, jest może tym 
czasem, aby to naprawić? Spotkanie Chrystusa z Matką przypo-
mina nam o wielkiej wadze więzi rodzinnych i o konieczności 
pielęgnowania ich, jak pielęgnuje się ten piękny, delikatny kwiat, 
aby się rozwijał. Nie zapominajmy o naszych korzeniach. Nie 
zapominajmy o naszych przodkach. Nie przypominajmy sobie o 
nich tylko w listopadzie, kiedy na wypominki trzeba dać. Dobrze, 
że chociaż wtedy ta modlitwa za nich jest tak bardzo szczególna, 
jednak to nie wszystko... 

Inaczej nie mogło być. Matka jest przy swoim synu do końca. 
Jest z nim zawsze. Bez względu na to, co się dzieje – w jakim cier-
pieniu, w jakiej słabości uczestniczy. Matka nigdy nie opuszcza 
swojego dziecka. Nigdy. Czuje zawsze to, co jej dziecko czuje, co 
przeżywa. Jest to tajemnica macierzyństwa, niepowstrzymana 
potrzeba serca. Jeśli matka wie, ze jej dziecko przechodzi trudno-
ści, niepowodzenia, nie zazna spokoju, dopóki własnymi oczami 
nie ujrzy swego cierpiącego dziecka... 

Bo chyba nie wyobrażalne jest to, jakże Maryja – najlepsza 
ze wszystkich matek – mogłaby Jezusa zostawić samotnego na 

drodze krzyżowej. Musiała zo-
baczyć swojego Syna. Okazać Mu 
miłość. Pocieszyć. Wzmocnić. 
A przynajmniej złagodzić Jego 
cierpienie... 

Ludwik z Saksonii jest zdania, 
że Maryja, nie mogąc inaczej 
zbliżyć się do Jezusa, poszła ze 
świętym Janem i towarzyszami 
krótszą drogą, aby wyprzedzić 
orszak i stanąć w miejscu, w 
którym miał przechodzić. Spo-
tkała Jezusa na skrzyżowaniu 
ulic, a ujrzawszy Go obciążonego 
krzyżem omal nie zemdlała i nie 
mogła przemówić słowa. Jezus też 
Jej nic nie mógł powiedzieć. Nie 
miał na to siły... 

Zauważcie, w jakim stanie wi-
dzi swego Syna – ledwo żywego, 
przygniecionego belką krzyża, 
popędzanego jak zwierzę, obsy-
pywanego przekleństwami, prze-
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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)

zwiskami. A tych ludzi przecież przed chwilą jeszcze błogosławił, 
uzdrawiał, wskrzeszał! Dawał im nowe życie... Czy i my tacy nie 
jesteśmy? Czy my tacy nie jesteśmy?  

Idzie niepewnym krokiem. Blady, zmęczony, pokryty krwią 
i kurzem... Jak chciałaś Mu pomóc, Maryjo? Jak chciałaś się 
zbliżyć i choć słowo powiedzieć? Przytulić? Pocałować? Jakie to 
musiało być, kochani, piękne spotkanie... Spotkanie bez słów... 

Ty nigdy mnie nie odepchnęłaś. Nigdy mnie nie odrzuciłaś. 
Nigdy nie powiedziałaś: wynocha! Bo mama ciągle kocha. Nie-

ustannie. I ta miłość kazała ci, Matko, cierpieć i ofiarować siebie 
wraz z synem dla naszego zbawienia... 

Wpatrzeni w postać Maryi na drodze krzyżowej, postać naszej 
Orędowniczki, módlmy się za wszystkie matki całej ziemi. Mó-
dlmy się o siły w znoszeniu tych cierpień dnia dzisiejszego, ale 
również módlmy się za wszystkie dzieci, szczególnie za wszyst-
kich synów – o to, aby wiedzieli, że ta jedyna Matka nigdy nie 
powie: nie.

Bardzo trafne wskazówki, odnoszące się do nasze-
go życia, zwłaszcza do naszych dylematów życiowych 
– daje rekolekcjonista ks. dr Zbigniew Syczik, który 
proponuje całkowitą odnowę, rewizję tego życia czę-
sto poplątanego, ale trzeba mieć wolę tej odnowy, a 
nie oczekiwać cudownej, najlepiej szybkiej recepty na 
problemy. Oto kolejny fragment jego rozważania. 

Moi drodzy, na takie rzeczy nie ma dobrych rad. Bo to jest ży-
cie. To jest cała historia naszego życia. To jest nieraz labirynt na-
szego serca. I na to nie ma rady. Bo jeżeli my mamy na przykład 
awarię instalacji kanalizacyjnej, to nieraz byśmy chcieli, żeby tak 
nam hydraulik coś tam zakleił, załatał, zaślepił, a on przychodzi 
i mówi: „Kochani, nie da się. 
Tak się nie da... Bo tutaj trzeba 
niestety skuć cały pion”. My 
się przed tym bronimy. My 
wiemy, że w domu najgorsze 
jest kucie, bo ten kurz wejdzie 
wszędzie. Mówimy: „Tylko nie 
kucie!”. A nieraz, moi drodzy, 
trzeba kuć... Trzeba się dostać 
pod tynk, pod beton, trzeba 
wymienić instalację sprzed kil-
kudziesięciu lat. Nieraz trzeba 
skuć instalację do dnia ślubu... 
Nieraz małżonkowie, którzy 
są ze sobą z 20 lat po ślubie, 
muszą wrócić do dnia ślubu i 
przyznać: „Słuchaj, kochanie, 
przecież myśmy się wcale nie 
kochali. To był cyrk, co zro-
biliśmy, ale to nie znaczy, że 
jesteśmy dzisiaj bez szans. Ale 
musimy się przez to przekuć.

 A nasze podejście do życia 
religijnego? Polega nieraz na 
tym, że mówimy: „Panie Jezu, 
ja mam swoje życie, mam swoją 

Narodzić się na nowo 
pracę, mam dom, dzieci, wspomnienia i marzenia. I w tym życiu, 
Panie Jezu, mam taki jeden kłopot, taką prośbę: Czy mógłbyś 
wejść do mojego życia i w nim zrobić porządek? Bo ja mam kło-
poty z telewizją, ja mam kłopoty z pornografią, ja mam kłopoty 
jeszcze z innymi sprawami: z czystością, sprzeczki w pracy, dołki 
psychiczne... Panie Jezu, czy mógłbyś to naprawić w moim życiu? 
A ja potem Ci ładnie podziękuję i będziesz mógł pójść. A jeśli 
byłyby jakieś kłopoty, to mam nadzieję, że dajesz przynajmniej 
roczną gwarancję.” A Jezus przychodzi i mówi: „Nie!”. Bo to wy 
się musicie od nowa narodzić. Tutaj się nie da nic załatwić. Ro-
zumiecie? I każdy z nas reaguje, jak Nikodem: „No co Ty, Panie 
Jezu? Jak ja się mam na nowo narodzić? To co, mam sobie zna-
leźć nową matkę, nowy dom? Jak to będzie, Panie Jezu?”. A Jezus 
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Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

odpowiada krótko: „Duch tchnie, 
kędy chce”. Moi drodzy, nam 
nigdy nie wolno Panu Jezusowi 
stawiać pytania, jak On to zrobi. 
Pamiętajmy natomiast to, co po-
wiedział Pan Jezus – z nowego 
płótna nie przyszywa się łaty do 
starego ubrania.  

Cdn.

 

 

 

Całkowite zaćmienie Słońca 
z 20 marca 2015 było widoczne 
nad północną częścią Oceanu 
Atlantyckiego, na Morzu Nor-
weskim i Morzu Arktycznym. 
Pas całkowitego zaćmienia 
przeszedł niemal wyłącznie 
przez obszary morskie – jedy-
nymi obszarami lądowymi, 
na jakie natrafił, były Wyspy 
Owcze i Svalbard. Swoje mak-
simum zaćmienie osiągnęło na 
wschód od Islandii, gdzie faza 
centralna trwała 2 minuty 47 
sekund.

Zaćmienie było widoczne 
jako częściowe w całej Europie, 
a także na większości obszaru 
Afryki Zachodniej, Afryki 
Północnej oraz na części ob-
szaru Bliskiego Wschodu, Azji 
Środkowej i azjatyckiej części 
Rosji. Na końcu swojej drogi 
cień Księżyca dotarł do bieguna 
północnego.

W Polsce zaćmienie było 
widoczne jako częściowe. 
Zasłonięciu uległo od 63% tarczy słonecznej w regionach połu-
dniowo-wschodnich do 75% na północnym zachodzie kraju. Na 

Obserwacja Zaćmienia Słońca uczniów 
Gimnazjum w Zakrzowie

przeważającym obszarze Polski niebo było bezchmurne i pano-
wały bardzo dobre warunki do obserwacji.
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

Na zakończenie sezonu przełajowego, odbyły się Mistrzostwa 
Małopolski w tej zimowej odmianie kolarstwa. Dzięki rodzajowi 
nawierzchni i pogodzie, zawodnicy mieli okazję zafundować 
zarówno sobie jak i swoim wyścigowym maszynom – darmowe 
SPA w cenie wpisowego.

Wszechobecne błoto, to jednak nieodłączny atrybut kolar-
stwa przełajowego. Specjalistkom w jego okiełznaniu zdaje się 
być Rita Malinkiewicz. Od niepamiętnych czasów niepokonana 
w tej konkurencji na szczeblu małopolski, również i w tym roku, 
nie dała szans swoim rywalkom. W kategorii „kobiety open” 
zajmuje pierwsze miejsce a w tyle pozostawia zawodniczki miej-
scowego Sokoła Kęty oraz swoją klubową koleżankę Gabrielę 
Wojtyłę, która w tym wyścigu dotarła na czwartej pozycji open 

Pięć medali dla Zatora
i drugiej w juniorkach. Powody do radości daje nam występ 
Karoliny Włoch. Po zwycięstwie przed tygodniem w Stroniu, 
również w Kętach, nie dała szans koleżankom z kategorii junio-
rek młodszych. Z ogromną przewagą dociera do mety i zabiera 
do Zatora identyczny zestaw jaki zgarnęła Rita: – złoty medal, 
tytuł Mistrzyni Małopolski oraz Puchar Burmistrza Kęt. Srebro 
i wicemistrzostwo województwa wpadło w ręce Michała Śliwiń-
skiego. To jego pierwszy start w mistrzostwach i już podium. 
Pamiętajmy jednak, że Michał w grudniu zajął drugie miejsce 
w zawodach o Puchar Polski. Jego sukcesy zapewne zmotywują 
młodych chłopców z Zatorszczyzny do rozpoczęcia przygody z 
kolarstwem. Dwa wyczynowe rowery już czekają w UKS Sokół 
na szybkich „kierowców”. W ostatnim wyścigu sobotnich zawo-
dów, na pudło wskoczył Paweł Prudło. Brąz podczas debiutu w 
nowej kategorii U23 pokazał, że Paweł już jako pierwszoroczny 
orlik będzie się liczył w tej mocno obsadzonej kategorii.

Pięć kategorii startowych i pięć medali Mistrzostw Małopol-
ski dla kolarzy z Zatora. Dwa złote, dwa srebrne i brąz. To dobry 
wynik, po treningowo ciężkim microcyklu.

Przed naszymi zawodnikami okres specjalistycznych tre-
ningów, przeplatany udziałem w zawodach. Kolarzy z Zatora, 
najprawdopodobniej już za tydzień będzie można zobaczyć w 
austriackim Langenlois, gdzie start zapowiada również światowa 
czołówka – zwłaszcza kolarstwa kobiet.

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

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

Przewodzą rekolekcje księża Michaelici. I tak też 
było w Zebrzydowicach, gdzie głosił je ks. Robert 
Ryndak z tegoż zgromadzenia. W poniższej, drugiej 
części rozmowy mówi o szerzeniu kultu św. Michała 
Archanioła oraz o peregrynacji kopii figury św. Micha-
ła z Groty Objawień w Gargano. 

- Może przybliży Ksiądz postać św. Michała Archa-
nioła? 

- Święty Michał Archanioł jest głównym patronem Kościoła. 
Jako taki jest szeroko znany i lubiany, ale patrząc na to, co się 
teraz dzieje we współczesnym świecie, można dostrzec swoisty 
renesans, wielki powrót do świętego Michała Archanioła. Wyglą-
da na to, że ludzie potrzebują takiego potężnego sprzymierzeńca 
w walce ze złem. Jest tak może również dlatego, że te ataki zła są 
coraz częstsze i brutalniejsze. 

Od kilkunastu miesięcy w naszym Zgromadzeniu peregrynu-
je wierna kopia figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień 
na Gargano. V wiek to czas, kiedy św. Michał się tam objawiał. 
Do tej pory znajduje się tam przepiękna figura, której kopia 
peregrynuje po naszej ojczyźnie i nie tylko, bo także w innych 
krajach, gdzie działają michalici. Szerzymy kult św. Michała i 
przypominamy o nim. Coraz więcej parafii zaprasza tę kopię fi-

W nurcie anielskim
gury św. Michała Archanioła. W peregrynacji w poszczególnych 
parafiach uczestniczy bardzo wielu wiernych. Licznie i chętnie 
przyjmują także jego szkaplerz, który jest takim bardzo kon-
kretnym owocem czasu peregrynacji figury. A szkaplerz to nic 
innego, jak przyjęcie znaku, który ma nam przypominać o tym, 
że św. Michał Archanioł nas ochrania i broni. Osoby, które chcą, 
pragną przyjąć szkaplerz, zobowiązują się do tego, by codziennie 
modlić się modlitwą papieża Leona XIII, która zarazem jest krót-
kim i prostym egzorcyzmem.

- Czy te rekolekcje prowadzone przez Michalitów 
różnią się jakoś szczególnie od zwykłych rekolekcji?

- Tak, bowiem praktycznie całe rekolekcje przeżywamy w 
nurcie anielskim, najpierw uświadamiając sobie, kim są w ogóle 
aniołowie, a potem wchodzą w zagadnienia dotyczące ich natu-
ry, ich działania w naszym życiu. W tych naszych rozważaniach 
próbujemy sobie przypomnieć (bo każdy przecież kiedyś o św. 
Michale Archaniele słyszał), kim tak naprawdę jest. Wiemy do-
skonale, że najpierw trzeba się z kimś zaprzyjaźnić, żeby później 
móc go pokochać. 

 
- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!
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O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy pi-
szą wszyscy czterej Ewangeliści. Już to samo świad-
czy, jak wielką rangę przywiązują do tego epizodu 

z życia Jezusa Chrystusa. Aby wypełnić proroctwo Zachariasza, 
Chrystus poleca uczniom swoim przyprowadzić oślicę z oślęciem 
i wskazuje dokładnie, gdzie one są. Wsiadł na oślicę i z Góry 
Oliwnej udał się do Jerozolimy. Na Jego widok wielka rzesza wy-
szła Mu naprzeciw, obcinano gałązki drzew i rzucano na drogę, 
którędy miał Chrystus przejeżdżać. Rozentuzjazmowany tłum 
słał szaty pod nogi zwierzęcia i wołał: „Hosanna Synowi Dawida: 
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!”5.

Kiedy byli już blisko miasta, Pan Jezus zapłakał nad nim, 
przepowiadając, że nie pozostanie na nim kamień na kamieniu, 
dlatego, iż nie poznało czasu swojego nawiedzenia. Kiedy Chry-
stus znalazł się w świątyni, na placu uzdrowił wielu chorych. 
Tam też podeszły dzieci i ogarnięte ogólnym entuzjazmem 
zaczęły Mu również wołać „Hosanna”. Gdy zaś zarzut czynili 
Mu z tego powodu Żydzi, wtedy Chrystus Pan przypomniał im 
proroctwo Psalmu: „Czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt 
i ssących zgotowałeś sobie chwałę. Tymczasem zapadł wieczór i 
Jezus widząc, „że pora była już późna, wyszedł razem z Dwuna-
stoma do Betanii”.

NIEDZIELA PALMOWA
Jak widzimy, centralnym momentem Niedzieli Palmowej 

był uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę już 
od wieku IV powstał w Jerozolimie zwyczaj, że patriarcha w ten 
dzień otoczony tłumem radośnie okrzykującym wsiadał na oślicę 
i wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten wszedł 
w powszechną praktykę na Zachodzie w wieku V i VI. Zwyczaj 
poświęcania palm wprowadzono do liturgii dopiero w wieku XI. 
Aż do ostatniej reformy (1955) Wielkiego Tygodnia był zwyczaj, 
że celebrans wychodził przed kościół, bramę świątyni zamykano, 
kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy brama otwie-
rała się i kapłan z uczestnikami procesji wstępował do wnętrza 
kościoła, aby odprawić Mszę świętą. Symbol ten miał wiernym 
przypominać, że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki 
zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.

Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat 
pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dotąd, ale czer-
wone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza 
do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny 
hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkre-
ślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej 
śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu kró-
lewskiego i prawa do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć 

to prawo jedynie umocni. 
Godność królewską Chry-
stusa Pana akcentują antyfo-
ny i pieśni, które śpiewa się 
w czasie rozdawania palm i 
procesji. Aby nas bezpośred-
nio wprowadzić w nastrój ta-
jemnic Wielkiego Tygodnia, 
Kościół już tydzień przedtem 
przypomina nam Mękę Pana 
Jezusa. Stąd pochodzi także 
nazwa Pierwszej Niedzieli 
Męki Pańskiej. W tym to 
tygodniu teksty Ewangelii 
przypominają nam o zama-
chach Sanhedrynu (Najwyż-
szej Rady Żydowskiej) — na 
Pana Jezusa, by Go pojmać a 
nawet zabić. 

Rok Kościelny – ks. Wincenty 
Zaleski


