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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 10, 34a. 37-43 
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: 
«Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po 
chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego 
Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli 
pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydow-
skiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg 
wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu 
ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, 
którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg usta-
nowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o 
tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpusz-
czenie grzechów».

DRUGIE CZYTANIE   Kol 3, 1-4 
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, 
co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w 
Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z 
Nim ukażecie się w chwale.

EWANGELIA   J 20, 1-9 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i 
do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Za-
brano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni 
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył 
pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na 
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozu-
mieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
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Serdecznie życzymy  Księżom Asystentom POAK,
aby Zmartwychwstanie Chrystusa wzbudzało na nowo wzniosłe nadzieje 

i było zachętą do  dzielenia się 
tą niezwykłą wiadomością w obecnym czasie. 

Ta wspaniała wieść niech ożywia w sercu niegasnącą 
 Radość, Pokój i Nadzieję.

Z modlitwą i serdecznym pozdrowieniem

    Czcigodni Księża Asystenci,

Ks. Kan. Mirosław Dziedzic    
Asystent Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej 

                                 Jan  Wilk 
Prezes Akcji Katolickiej

                             Archidiecezji 
Krakowskiej

Rekolekcje są wielką modlitwą, uwielbieniem, dziękczy-
nieniem, ale także przeproszeniem Boga za nasze grzechy, 
nawróceniem. Rekolekcje są czasem wsłuchiwania się w głos 
Chrystusa, pogłębiają naszą relację z Bogiem i umacniają naszą 
wiarę. Są taką górą przemienienia. Wszyscy potrzebujemy na-
wrócenia, wyzwolenia się z nałogów, odwrócenia się od tego, co 
Bogu się nie podoba.

Od wielu już lat w okresie Wielkiego Postu członkowie Ak-
cji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej korzystają ze świętego 
czasu jakim są rekolekcje. W tym roku znowu byliśmy od 13 do 
15 marca w Domu Rekolekcyjnym „Księżówka” w Zakopanem. 
Przyjechało nas około 160 osób łącznie. Członków Akcji Kato-
lickiej było 70 osób, członków Studium Apostolstwa Świeckich 
było 71 osób, również byli uczestnicy innych wspólnot para-
fi alnych. 

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za łaskę reko-

Rekolekcje w Księżówce 
w dniach 13 – 15 marca 2015 r.

pod hasłem: „Nawrócenie  w  rodzinie”
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lekcji, które przeżyliśmy w tym roku pod hasłem: „Nawrócenie w 
rodzinie”. Naszym przewodnikiem duchowym był J.E. ks. bp Jan 
Szkodoń i ks. dr Marek Wrężel, którym wyrażamy naszą szczerą 
i serdeczną wdzięczność za czas poświęcony nam, za umocnienie 
naszej wiary i za naszą przemianę. 

 W dzisiejszej dobie czyha wiele pokus i zagrożeń, które ruj-
nują małżeństwo i rodzinę. Ks. bp Jan wskazywał nam źródła 

grzechu, które niszczą małżeństwo, rodzinę i w ogóle człowieka, 
ale wskazywał również na lekarstwa, jakie daje Pan Jezus człowie-
kowi, by mógł pracować nad sobą, nad ciągłą przemianą i żyć tak, 
aby Bóg był w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu. 

My, chrześcijanie, wiemy, że bez Chrystusa, Jego Ewangelii, 
bez Krzyża i Zmartwychwstania trudno nam zrozumieć siebie, a 
co dopiero drugiego człowieka.

Zofia Gatkowska 

Franciszek: pokora i służba stylem Boga 
i chrześcijanina

O pokorze i służbie jako stylu Boga i chrześcijanina mówił 
Papież Franciszek otwierając obchody Wielkiego Tygodnia w 
Watykanie. W uroczystej liturgii Niedzieli Palmowej wzięło 
udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całego świata, w tym 
rzesze młodzieży, gdyż dziś w Kościołach lokalnych na całym 
świecie obchodzony jest dzień młodzieży. W homilii Franciszek 
wiele mówił o uniżeniu Jezusa podkreślając, że ten styl nigdy nie 
przestanie nas zaskakiwać: nigdy nie możemy przywyknąć do 
Boga pokornego.

„Uniżenie samego siebie jest przede wszystkim stylem Boga: 
Bóg się uniża, aby pielgrzymować ze swoim ludem, aby znosić 
jego niewierności – mówił Papież. - Dobrze to widzimy, czyta-
jąc Księgę Wyjścia: jakież to upokorzenie dla Pana, kiedy słyszy 
wszystkie te szemrania, narzekania! Kierowali je przeciwko Moj-
żeszowi, ale w istocie skierowane były przeciw Niemu, ich Ojcu, 
który wyprowadził ich z niewoli i doprowadził w pielgrzymce 
przez pustynię do ziemi wolności. W tym tygodniu, Wielkim Ty-
godniu, który prowadzi nas do Wielkanocy, pójdziemy tą drogą 
upokorzenia Jezusa. Tylko w ten sposób Wielki Tydzień będzie 
«święty» także dla nas!”.

Franciszek wskazał, że w Wielkim Tygodniu dużo usłyszymy 
o pogardzie ludu dla Jezusa i podstępach, które miały doprowa-
dzić Go do upadku. Papież wymienił tu m.in. zdradę Judasza i za-
parcie się Piotra oraz wyszydzanie z Jezusa na Drodze Krzyżowej. 
Przypomniał zarazem, że nie ma pokory bez upokorzenia.

„Pokora oznacza służbę, oznacza pozostawienie miejsca dla 
Boga, rezygnację z samego siebie, ogołocenia się, jak mówi Pismo 
– mówił Ojciec Święty. - To jest największe upokorzenie. Istnieje 
inna droga, sprzeczna z drogą Chrystusa: światowość. Świato-
wość oferuje nam drogę próżności, pychy, sukcesu... Jest inną 
drogą. Zły duch zaproponował ją także Jezusowi, kiedy był On 

czterdzieści dni na pustyni. Ale Jezus ją bez wahania odrzucił. 
Wraz z Nim także i my możemy pokonać tę pokusę, nie tylko 
przy specjalnych okazjach, ale w zwykłych okolicznościach życia. 
Pomaga nam w tym i pokrzepia przykład tak wielu ludzi, którzy 
w ciszy i ukryciu codziennie wyrzekają się samych siebie, aby 
służyć innym: choremu krewnemu, samotnej osobie starszej, 
niepełnosprawnej, bezdomnemu”.

Papież nawiązał też do upokorzenia chrześcijan, którzy wciąż 
ze względu na swoją postawę wierności Ewangelii są dyskrymi-
nowani i cierpią prześladowania. Franciszek nazwał ich współ-
czesnymi męczennikami i podkreślił, że nie zapierają się Jezusa i 
godnie znoszą obelgi i zniewagi.

Od 30 lat Niedziela Palmowa jest obchodzona w Kościele jako 
Światowy Dzień Młodzieży, a pomysłodawcą tej inicjatywy był 
św. Jan Paweł II. Papież Franciszek nawiązał do tego przed połu-
dniową modlitwą maryjną, zachęcając młodzież całego świata do 
kontynuowania tej pielgrzymki, która w przyszłym roku zapro-
wadzi ją do Krakowa.

„Drodzy młodzi, zachęcam was do kontynuowania waszej 
drogi, zarówno w diecezjach, jak i w pielgrzymce poprzez kon-
tynenty, która zaprowadzi was w przyszłym roku do Krakowa, 
ojczyzny Świętego Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Mło-
dzieży – mówił Papież. - Temat tego wielkiego spotkania: „Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) 
dobrze wpisuje się w Rok Święty Miłosierdzia. Pozwólcie napełnić 
się czułością Ojca, by szerzyć ją wokół siebie!”.

Papież Franciszek powierzył też matczynemu wstawiennic-
twu Maryi ofiary katastrofy lotniczej w Alpach, przypominając, 
że są wśród nich również niemieccy uczniowie.

bz/ rv
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Rubryka dla dzieci

Pierwszy chyba był „Oścień śmierci” Paula Maiera. Dość inte resująca 
książka. Grupa archeologów odkrywa grób Jezusa - by najmniej nie 
pusty. Potem jeszcze na wiele sposobów mniej lub bardziej wyszu-
kanych, w fi lmach i literaturze stawiano pytanie: a jeśli znajdziemy 

dowód, że Jezus jednak nie zmartwychwstał? Jedne miały uspokoić, inne - za-
siać wątpliwości. Wszystkie w jed nym były zgodne: bez zmartwychwstania nie 
ma chrześcijaństwa.

Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał? Możemy szukać dowodów na 
zmartwychwstanie Jezusa. I wielu rzeczywiście się tym zajęło. Na wszystkie 
strony przemaglowali Ewangelię i inne pisma Nowego Testamentu. Stawiali 
naj różniejsze hipotezy.

Historyk zwraca uwagę, że w czasach apostolskich nikt, nawet wrogowie 
chrześcijan, nie kwestionowali pustego grobu. Od początku był to pewnik, któ-
ry można najwyżej w różny sposób tłu maczyć.

Psycholog zauważa, że bez zmartwychwstania Jezusa nigdy nie zrozumiemy 
zachowania Jego uczniów, którzy oddają życie za tę prawdę. Oni byli pewni, że 
Jezus żyje, że zmartwychwstał ciele śnie. Socjolog dodaje, że bez przyjęcia tej 
prawdy nie zrozumiemy, dlaczego właściwie powstało chrześcijaństwo.

Rzeczywiście mamy solidne podstawy, by wierzyć w zmar twychwstanie. Ale 
nie dane naukowe są najważniejsze. Zmartwych wstanie to wyjątkowy moment 
w dziejach świata, gdy historia spo tyka się z wiarą. Tak naprawdę nie da się mó-
wić o nim bez wiary.

Dlaczego jednak to wydarzenie jest dla nas tak ważne? Co z prawdy o zmar-
twychwstaniu Jezusa wynika dla nas, 2000 lat po tym wydarzeniu?

Jezus żyje!
Św. Piotr mówi: „Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umar łych”. Prawda o zmartwychwstaniu to najpierw potwierdzenie tego, kim 

jest Jezus. Ciekawe, że kiedy św. Piotr mówi o Jezusie, nie zaj muje się Jego naukami. To też będzie ważne, ale nie na pierwszym miej-
scu. Jezus nie jest tylko jednym z wielkich nauczycieli, mądrym człowiekiem, który uczył, jak dobrze żyć. Jest kimś o wiele więk szym: 
Piotr nie wie jeszcze, jak to dokładnie ująć, ale jest przekona ny: Jezus jest Bogiem!

To rodzi pewien problem. Oznacza, że nie mogę sobie wymy ślać, w co wierzę, jak mam żyć. Jeśli Jezus jest Bogiem, wie lepiej i 
mówi prawdę. To zobowiązuje. Nie ma już: „mi się wydaje”: bo reinkarnacja to takie nowoczesne, więc będę w nią wierzyć, a czy stość 
przed ślubem - to takie nienaturalne, więc zrezygnuję. Tak się nie da! Wierzysz Jezusowi? Wierz na całość! Nie wierzysz? Masz własny 
pomysł? Nie oszukuj siebie i innych, że jesteś chrześcijani nem. 

„Każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje odpuszczenie grze chów”. Drugi krok. Wiara nie jest ideologią, zbiorem obowiązków. Bóg 
nie jest odległym duchem, który siedzi z założonymi rękami i patrzy z uśmiechem politowania na łudzi, którzy próbują Mu się przy-
podobać. Wszedł On w nasz świat, by być Bogiem z nami i Bo giem dla nas. I to także niesie ze sobą bardzo praktyczne konsekwencje. 
My wolimy brać sprawy w swoje ręce: ja wierzę, ja się poprawię, ja bę dę lepszy... Ale Bóg nie chce czekać! On nie chce, żebyśmy do 
Nie go przyszli, kiedy będziemy lepsi. On chce, żebyśmy przyszli do Niego teraz, tacy, jacy jesteśmy. To On będzie działał, On nas prze-
mieni, On odpuści nam grzechy. Tylko chce, żebyśmy przyszli.

Tym razem św. Paweł:„Jeśliście razem z Chrystusem powsta li z martwych, szukajcie tego, co w górze (...) Gdy się ukaże Chry stus, 
nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale”. Co jest ważne w życiu? To pytanie każdy musi sobie zadać. Rodzi na? 
Przyjaciele? Praca? Rozrywki? Wygoda? Pieniądze? Wykształ cenie? Wszystko po trochu? Tak, są to ważne sprawy. Ale jest coś jesz-
cze. Coś większego, głębszego. Jezus pokonał śmierć i chce, że bym też ją pokonał. On chce dać mi życie, gdzie wszyscy będą dla mnie 
rodziną i przyjaciółmi. On chce dać mi życie, gdzie będzie prawdziwe szczęście, a nie tylko płytkie rozrywki i wygody. On chce dać 
mi życie, gdzie pieniądze nie będą potrzebne, bo wszystko, co ważne, otrzymam od Niego. On chce dać mi mądrość, która przekroczy 
każdą ludzką wiedzę. On chce dać mi prawdziwe, peł ne życie w miłości i wolności. On zwyciężył!

Wielkanoc to święta trudne, bo bardzo głębokie. Zatrzymuje my się przy tym, co dla nas najważniejsze. Właśnie tu i teraz, przy 
pustym grobie, trzeba raz jeszcze odpowiedzieć na pytanie: wie rzysz, że Jezus zmartwychwstał? Wierzysz, że zrobił to dla ciebie? 
Wierzysz, że żyje i jest obecny przy tobie?

Jezus zwyciężył śmierć, On żyje! I my z Nim żyć będziemy.
Ks. Ryszard PIĘTKA

JEZUS ŻYJE!
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1. Kto uda³ siê wczesnym 
rankiem do grobu? 

2. Którzy aposto³owie siê 
tam udali i co zobaczyli? 

3. Co wtedy zrozumieli 
i w co uwierzyli? 

Alleluja
Zanim dzwon się rozdzwoni,
Ludzki śpiew rozśpiewa,
Ptaki zaczną z drzew,
Płotów, ptasio, wniebogłosy:
Ave, ave!... jutrzence,
Nowym za nią zorzom -
Zaraz tam się sczerwieni
I zapali niebo...
Płoną krzyże, chorągwie,
Szarfy, kosy dziewcząt,
Sztandary i obrazy,
Płoną ogniozłotem -
W ogniozłocie baldachim
Z majestatem Hostii,
Dym kadzielny i wszystko
W tej na dziś procesji...
Alleluja!... Chrystus z martwych
Wstał i żyw jest!...
Dwaj ci Go już spotkali
W drodze do Emaus.
Hosanna!... lecz nasamprzód
Wymośćmy Mu ścieżki
Do naszych domów.
Hosanna!... lecz gdy przyjdzie
I ty Go nie poznasz...
Co zrobisz wtedy?... powiesz:
Panie, ja Cię nie znam?...

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

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

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

To już 10 lat minęło, jak 2.05.2005.r. w sobotę, w przeddzień 
Święta Miłosierdzia Bożego, o godzinie 21,37 dzwony w całej Pol-
sce i na całym świecie oznajmiły, że o tej godzinie nasz umiłowa-
ny Rodak Ojciec Święty Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca.

Żałość nasza była tym większa, że żywo mieliśmy w pamięci 
Jego ostatni przyjazd do Wadowic niespełna 6 lat temu 16 czerw-
ca 1999 roku i to niezapomniane spotkanie z tłumem wiernych 
na wadowickim rynku, ta niezwykła atmosfera w jakiej się ono 
odbywało i ten niespotykany dialog jednej Osoby z tłumem lu-
dzi. Ludzie owacjami reagowali na słowa Ojca Świętego płynące 
z ołtarza polowego i skandowaniem odpowiadali na zadawane 
pytania. Ileż to wtedy usłyszeliśmy doskonale zachowanych w 
pamięci wspomnień z dawnych lat dziecinnych i młodzieńczych 
naszego Rodaka, które przetrwały przez tyle lat w genialnym 
umyśle następcy św. Piotra. Wtedy to wypowiedział pamiętne 
zdanie: „Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło, 
i szkoła się zaczęła i studia się zaczęły, teatr się zaczął. I kapłań-

stwo się zaczęło.” Teraz już wiemy jak to wszystko się skończyło. 
Środki masowego przekazu informowały, że nagłe pogorsze-

nie stanu zdrowia Papieża rozpoczęło się 1 lutego 2005.r. Przez 
ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II wiele dni spędził w 
szpitalu.

Wtedy to w umysłach proboszczów parafi i Świętego Piotra 
Apostoła i Ofi arowania N.M.P. zrodził się pomysł, aby nasze-
go chorego Rodaka w tych chwilach nie pozostawić samego. 
Szybko zorganizowano 42 osobową pielgrzymkę, w której było 
6 kapłanów, oraz przedstawiciele Władz Miasta z Panią Bur-
mistrz na czele. Pielgrzymka wyruszyła do Rzymu 11.03.2005.r 
zabierając dla Ojca Świętego następujące pamiątki: palmę jako 
znak zwycięstwa nad różnymi fi zycznymi nie domaganiami, 
Wielkanocnego Baranka, który jest symbolem przezwyciężania 
śmierci, album z ówczesnych Wadowic, Księgę Pamiątkową z 
wypisanymi życzeniami wiernych dla Papieża, kamyk w kształ-
cie serca pobrany z Dróżek Kalwaryjskich oraz list Intencjonalny 

 DZIESIĄTA ROCZNICA 
ŚMIERCI JANA PAWŁA II
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mieszańców Rokowa świadczący o 
czci do Niepokalanego Serca Maryi 
Panny wraz z albumem.

 Po przyjeździe do Rzymu piel-
grzymi z transparentem „Ojcze 
Święty rodzinne Wadowice są z 
Tobą” stanęli przed kliniką Gemel-
li, wpatrując się w okna 6 –piętra, 
za którymi wiedzieli, że przebywa 
nasz Papież śpiewali i modlili się w 
Jego intencji. Ojciec Święty jednak 
się nie pojawił w oknie Kapłani z 
pielgrzymki dostąpili szczególnego 
przeżycia, bo dzięki abp Stanisławo-
wi Dziwiszowi znaleźli się w pokoju, 
w którym tylko ściana dzieliła ich od 
cierpiącego Ojca Świętego. Byli tak 
blisko Niego.

W następnym dniu w niedzielę 
też byli pod oknami Kliniki, modlili 
się, śpiewali i wreszcie po Anioł Pań-
ski usłyszeli osłabiony chorobą głos 
Papieża: „Witam Wadowice!” Nikt 
nie przypuszczał, że będzie to ostat-
nie Przemówienie Papieża do swoich 
rodaków z Wadowic.

Pielgrzymi wrócili do swych pa-
rafii i wraz z wszystkimi wiernymi 
nie poprzestawali w modlitwach w 
intencji cierpiącego Ojca Świętego.

Tymczasem nadszedł pamiętny dzień 2 kwietnia 2005 rok. 
Tłumy wiernych z całego świata zgromadzeni na Placu Świętego 
Piotra modląc się wpatrzeni byli w oświetlone okna papieskich 
apartamentów, w których Ojciec Święty przeżywał ostatnie chwi-
le swojego życia. Oczekiwały z niepokojem na kolejne komuni-
katy o stanie zdrowia Jana Pawła II, ale te nie były krzepiące. 
Ostatni komunikat wygłosi Kardynał Giovanni Battista w sło-
wach: „Drodzy Bracia i Siostry o godzinie 21:37, nasz umiłowany 
Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do domu Ojca. Módlmy się 
za Niego”. Zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego. 

 Pogrzeb Jana Pawła II odbył 
się w piątek 8 kwietnia 2005 
r. Trumnę z prostych desek z 
drewna cyprysowego (symbolu 
nieśmiertelności) ustawiono 
wprost na rozłożonym na bruku 
placu św. Piotra dywanie. Mszy 
świętej koncelebrowanej przez 
kilka tysięcy kardynałów, arcybi-
skupów, biskupów i patriarchów 
katolickich Kościołów wschod-
nich przewodniczył dziekan 
kolegium, kardynał Joseph Rat-
zinger. Uczestniczyło w niej na 
placu św. Piotra ok. 300 tysięcy 
wiernych oraz 200 prezydentów 
i premierów, a także przedsta-
wiciele różnych religii świato-
wych. W tych uroczystościach 
nie zabrakło także rodaków z 
Wadowic. Dzięki znowu bisku-
powi Stanisławowi Dziwiszowi 
zostali wprowadzeni bocznymi 
wejściami do takiego miejsca, 
gdzie mogli być bardzo blisko 
Ojca Świętego spoczywającego na 
katafalku, a Ksiądz Infułat mógł 
nawet ucałować dłoń Papieża. 

Trumnę ze zwłokami Ojca 
Świętego umieszczono w krypcie Jana XXIII w Grotach Waty-
kańskich, w grobowcu, w którym do czasu beatyfikacji w 2000 
roku pochowany był Papież Jan XXIII.

Przez cały czas trwania uroczystości pogrzebowych tłumy 
wiernych wznosiły okrzyki „Santo Subito” domagając się tym 
samym szybkiego wyniesienia Papieża na ołtarze .

W tym duchu działając Papież Benedykt XVI następca Jana 
Pawła II w dniu 13 maja 2005 r. zezwolił na natychmiastowe roz-
poczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dys-
pensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandyda-
ta, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. Proces rozpoczął 

się 28 czerwca 2005, kiedy zaprzysiężeni zostali 
członkowie trybunału beatyfikacyjnego. 

Pielgrzymi po powrocie z uroczystości po-
grzebowych przejęci wołaniem „Santo Subito” 
wszczepili ducha potrzeby włączenia się naszej 
wspólnoty wiernych w modlitwy o szybkie wy-
niesienie na ołtarze naszego Rodaka. Od tej pory 
rozpoczęły się w parafii intensywne modlitwy w 
tej intencji, które przybierały różne formy. Były 
to modlitwy w kościele i indywidualne w ro-
dzinach między innymi codziennie 30 rodzin 
wyznaczanych przez 30 peregrynujących Świec 
Paschalnych uosabiających Ojca Świętego, mo-
dliło się w swych domach o szybkie wyniesienie 
naszego Rodaka na Ołtarze. 

 Inną formą modlitw w rodzinach były 
modlitwy pod nazwą „Rodzinny Wieczór Mo-
dlitw.” Każda rodzina w domu przy zapalonej 
świecy czytała urywki Ewangelii, urywki wy-
branego przemówienia Jana Pawła II, odma-
wiała tajemnice różańca i modlitwy o rychłe 



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

5 kwietnia 201510 

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

 115 kwietnia 2015

wyniesienie Jana Pawła II na Ołtarze. 
Świadectwem tych modlitw były wpisy 
do Ksiąg Pamiątkowych wędrujących 
razem ze świecami.

Na szczególną uwagę zasługiwały 
modlitwy, które od 2.05.2005.r. nieprze-
rwalnie zanosiliśmy do Boga każdego 
2-go dnia miesiąca, wpisując je na trwale 
w kalendarz liturgiczny naszej Parafii. 
Były to Msze św. odprawiane o godzinie 
20-ej, w których uczestniczyli wierni nie 
tylko z naszej, ale także z innych parafii 
często bardzo odległych. Do przewo-
dzenia tym modlitwom zapraszani byli 
celebransi z różnych parafii, a szczegól-
nie z tych, z którymi ks. Karol Wojtyła, 
ks. biskup Karol Wojtyła, ks. Kardynał 
Karol Wojtyła czy wreszcie Jan Paweł II, 
był szczególnie związany. O szczegółach 
tych powiązań dowiadywaliśmy się z 
wygłaszanych przez nich homiliach Po 
Mszy św. odbywała się Adoracja Najśw. 
Sakramentu, po czym dalsza część 
modlitw przenoszona była na zewnątrz 
Bazyliki, przed pomnik Papieża i przy 
śpiewie „Barki” wierni przechodzili pod 
okna domu rodzinnego Papieża. 

Tam punktualnie o godzinie 21:37. 
Godzinie Śmierci Ojca Świętego, zapa-
dała cisza i wierni w zadumie, wsłuchi-
wali się w melodię utworu „Łzy Matki,” 
płynącą z wieży Bazyliki, jak kiedyś, po 
śmierci Ojca Świętego płynęła z wieży 
kościoła Mariackiego w Krakowie. Od-
śpiewanie Apelu Jasnogór-
skiego i błogosławieństwo 
celebransa kończyło kolejny 
Wieczór Modlitw, a które 
trwały nieprzerwalnie do 
stycznia 2011 roku.

 Drugiego stycznia 2011 
roku modlitwom wieczor-
nym o szybkie wyniesienie 
na ołtarze Ojca Świętego Jana 
Pawła II przewodził były pro-
boszcz parafii w Mucharzu 
ks. prałat Jan Marcisz według 
dotychczasowego porządku. 
Te modlitwy zostały wy-
słuchane, bo 12 dni po nich 
14 stycznia 2011. r. papież 
Benedykt XVI podpisał de-
kret o cudzie uzdrowienia 
francuskiej zakonnicy za 
wstawiennictwem Jana Pawła 
II i wyznaczył beatyfikację 
papieża. na dzień 1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego. 

W rodzinnej parafii Papieża przeżyliśmy najszczęśliwszy 
dzień, jakiego nie było od pamiętnego dnia 16 października 1978 
roku, w którym to nasz Rodak został wybrany Namiestnikiem 
Chrystusowym.

Spełniło się wo-
łanie tłumów z Placu 
Św. Piotra w Rzymie, 
Santo Subito i nasze 
prośby zanoszone do 
Boga przez całe te lata. 
Odtąd do maja 2011 
roku modlitwy od-
bywały się nadal, ale 
były to dziękczynne, 
a po beatyfikacji roz-

poczęliśmy modły o jak najszybszą kanonizację naszego Rodaka 
Błogosławionego Jana Pawła II i te po następnych 3 latach też 
zostały wysłuchane.

 Stefan Mżyk
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I wcale nie chodzi tutaj o takie zwyczajne nasze 
mieszkanie, ale o nasze życie, o naszą duszę. To Pan 
Bóg proponuje nam „umeblowanie” tego życia i pomoc 
w jego uporządkowaniu. Tak więc – według naszego 
rozmówcy – ks. Ireneusza Okarmusa – rekolekcjonista 
jest po to, by umacniać, by pomagać tym, którzy tego 
chcą. Poniżej kolejny fragment rozmowy. 

- Jaką Ksiądz – jako dziennikarz – przewiduje przy-
szłość dla prasy?

- Prawda jest taka, że wielką karierę robi internet i czasopisma 
powoli – tak mi się wydaje – będą się przekształcać w zbiory tek-
stów o dłuższej i większej wartości niż na jeden dzień – czyli w 
coś, po co będzie można sięgać także po roku, dwóch czy trzech. 
Naprawdę w tej chwili jednak ma największą siłę przebicia wła-
śnie internet. Przede wszystkim, że gdy coś się wydarzy, niemal 
natychmiast można w sieci odnaleźć o tym potrzebne nam infor-
macje. Przykładowo, za kilkanaście miesięcy obędą się Światowe 
Dni Młodzieży. Okaże się wówczas, że internet jest niezastąpiony, 
lepszy nawet niż telewizja. Po pierwsze, zamieszczane mogą być 
w nim filmy. Niemal każdym aparatem fotograficznym można 
filmować w rozdzielczości HD. Te filmy można wrzucać do in-
ternetu, podobnie gigantyczne ilości zdjęć, tworząc galerie. Poza 
tym w intenecie, choć to jest już bardziej skomplikowane, można 
zamieścić transmisję z jakiegoś wydarzenia. Zwykle informacje 
są zaś przekazywane niemal natychmiastowo. Na przykład w 
„Gościu Niedzielnym” pracujemy obecnie na tej zasadzie, że gdy 
jest jakieś wydarzenie, „wklepuje się” to natychmiast do tabletu i 
nieraz publikowane to jest po paru minutach. Dlatego uważam, 
że wszystko będzie zmierzać w takim kierunku, że teksty dru-
kowane zawierać będą jedynie informacje, do których będzie 
można wracać nawet po dłuższym czasie. 

- Internet ma jednak tę wadę, że wiele szybko poda-
wanych informacji jest niesprawdzonych...

- To jest już inna sprawa. I 
wcale nie jest tak do końca. Jeśli 
chodzi na przykład o portal in-
ternetowy, to artykuł, który się 
na nim ukazuje, jest tak samo 
sprawdzany, jak ten, który tra-
fia do druku. Portal przecież 
również tworzą redaktorzy, 
którzy podpisują się pod swo-
imi artykułami. Trzeba jednak 
odróżniać to, co ktoś publikuje 
w sieci anonimowo, za co nikt 
nie bierze odpowiedzialności. 
To z reguły są śmieci. Nato-
miast jeżeli mówimy o porta-
lach internetowych, to mówimy 
o czymś, co jest firmowane, 
co ma markę, co ma tytuł, za 
czym stoi konkretny człowiek, 
konkretny redaktor, prowadzą-
cy, naczelny i tak dalej. W tym 

znaczeniu internet jest źródłem wiarygodnym.
- Czy często Ksiądz głosi rekolekcje?
- W życiu sporo tych serii wygłosiłem, w różnych miejscach.
- Tu głosi Ksiądz pierwszy raz?
- Zgadza się. Przybyłem na zaproszenie księdza proboszcza. 
- Z jakim programem Ksiądz tu przyjechał?
- Mam takie przeświadczenie, że rekolekcjonista nigdy nie 

może stawiać się ponad tych księży, którzy systematycznie pra-
cują w danej parafii, bo przecież tak naprawdę formują ludzi ci, 
którzy prowadzą w danym miejscu działalność duszpasterską. 
To nie jest tak, że przyjeżdża rekolekcjonista i od niego nagle 
wszystko się zaczyna. Normalna praca duszpasterska, głoszenie 
Słowa Bożego jest przez cały czas. Rekolekcjonista powinien 
natomiast być – powiedziałbym – takim swoistym narzędziem, 
kimś, kto zwróci na jakieś zagadnienie uwagę, kto syntetycznie 
pokaże jakiś wybrany temat czy jakiś blok spraw. I o to chodzi. 

I jeszcze druga sprawa... W moim przeświadczeniu rekolek-
cjonista nie przyjeżdża już obecnie po to, żeby ludzi nawracać, ale 
by umacniać tych, którzy przychodzą. Zauważmy, ze ci, którzy są 
skłóceni z Panem Bogiem i Kościołem, na nauki nie przychodzą. 
Raczej trzeba mówić do tych, którzy są i pokazywać im coś po-
zytywnego. Porównałbym głoszenie rekolekcji do takiej sytuacji, 
że mam przed sobą ludzi, którzy mają różne mieszkania, o różnej 
powierzchni i tym ludziom pokazuję foldery, tłumacząc, jak te 
mieszkania można pięknie urządzić. Tłumaczę przykładowo: 
Możesz mieć takie mieszkanie, o takim metrażu i te meble daję ci 
za darmo... Pan Bóg chyba działa podobnie. Każdy człowiek ma 
jakieś swoje zdolności, swoją własną duchowość. I Bóg każdemu 
z nas mówi: „Popatrz, Ja ci mogę tak urządzić mieszkanie i bę-
dzie piękne. Masz je na razie zagracone, bo brakuje ci wyobraźni. 
Nie kupiłeś jeszcze mebli, bo nie chciałeś, ale możesz to zmienić 
i pięknie mieszkać”. I myślę, że każdy z nas może poukładać to 
swoje życie, jeśli tylko wpuści do siebie Pana Boga. 

Możesz pięknie mieszkać 
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Rozmawialiśmy z ks. Paw-
łem Kukiołą, pochodzącym z 
Bielska – Białej, który w tej 
parafii głosił rekolekcje. Przez 
trzy lata pracował w Mołdawii, 
gdzie zetknął się z ludnością 
różnej narodowości, a co za tym 
idzie, z różnymi problemami. I o 
tym poniżej. 

- Jaka wyglądała Ojca droga 
do kapłaństwa?

- Najpierw byłem ministrantem, 
potem lektorem i członkiem oazy, 
jeszcze w Parafii Opatrzności Bożej w 
Bielsku-Białej. Podobno jak już byłem 
chrzczony, moja babcia przepowiada-
ła, że będę księdzem, ale to powołanie 
poczułem dopiero, gdy miałem 16, 17 
lat. Potem już bywało różnie, ale wy-
trwałem. 

 Na początku myślałem o oblatach, 
ale jednak trafiłem do werbistów, misjonarzy. Ich charyzmat 
znacznie bardziej mnie pociągał. Gdy zapadła decyzja, rozpo-
częła się formacja. Najpierw były Laskowice Pomorskie, gdzie 
miałem postulat, potem był nowicjat w Chludowie koło Pozna-
nia, potem Nysa i studia filozoficzne, wreszcie studia teologiczne 
w Pieniężnie. Miałem jechać do Chorwacji – krótko po wojnie na 
Bałkanach – ale w końcu jednak nie wyjechałem. Za to zostałem 
skierowany do Mołdawii, gdzie też niedawno zakończyła się woj-
na domowa. Wcześniej uczyłem się jeszcze języka w Rumunii, w 
centrum naszej wspólnoty, w dystrykcie włoskim. Mołdawia w 
tym czasie rozdzieliła się na dwie części. Ta część, w której się 
znalazłem podlegała pod Rumunię i językiem państwowym był 
rumuński (choć większość ludzi mówiła po rosyjsku). Niemniej 
musiałem się nauczyć przed wyjazdem do Mołdawii przynajm-
niej podstaw rumuńskiego. Kurs trwał 2 
miesiące. Potem musiałem bardzo szybko 
wejść w obowiązki kapłana i odprawiać Msze 
po rumuńsku i rosyjsku, także po polsku 
dla mieszkających w Mołdawii Polaków. W 
Mołdawii mieszka ponad 20 tysięcy Pola-
ków, tak że w Kiszyniowie w niedzielę była 
odprawiana specjalna Msza dla naszych 
rodaków. Zresztą kościół w Kiszyniowie po-
wstał kiedyś głównie dla Polaków i Niemców. 
Niemcy z czasem wyjechali Mołdawię – gdy 
tylko otrzymali taką możliwość – a to miejsce 
przekształciło się w kościół wielonarodościo-
wy. Obecnie korzystają z niego różni cudzo-
ziemcy. Msze święte odprawiane są obecnie 
w języku rosyjskim, niemieckim, angielskim, 
polskim, rumuńskim. Na Mołdawię składa 
się prawdziwa mozaika narodowości. Bywa, 
że w szkołach uczą się dzieci z 17 różnych na-
rodów. Dlatego szkoły z reguły są dwujęzycz-

ne. Często zajęcia prowadzone są 
np. w języku rumuńskim i francu-
skim albo rumuńskim i rosyjski. 
Norma jest, że młodzi ludzie znają 
tu dwa, trzy różne języki.

Ja rosyjski znałem od szkoły 
średniej i była to dla mnie wielka 
pomoc w tej pracy. Dzięki temu 
szybciej mogłem opanować ru-
muński. Sam rosyjski musiałem 
pogłębić, zwłaszcza jeśli chodzi o 
sprawy liturgiczne. 

- Jak długo Ojciec prze-
bywał w Mołdawii?

- Przez trzy lata. Ważnym mo-
mentem tego pobytu była między-
narodowa i międzywyznaniowa 
konferencja w sprawie rodziny, 
która otworzył nasz biskup biel-
sko-żywiecki. Mołdawia jest 
swoistym centrum masonerii na 
całą wschodnia Europę. Było dużo 

napięć i nerwów przed rozpoczęciem kongresu, ale nasz biskup 
– Rakoczy – nie zrezygnował i posłał tam autokar z wykładow-
cami z Bielska. Bez tego nie mogłoby się to wydarzenie odbyć. 
Oczywiście, byli przedstawiciele protestantów i prawosławnych, 
ale dzięki naszym przedstawicielom udało się podnieść sprawę 
ochrony życia nienarodzonego, która tam była bardzo margina-
lizowana – w ówczesnym czasie było bardzo dużo przypadków, 
gdy kobiety poddawały się aborcji po dziesięć i więcej razy, tak 
naprawdę nie uświadamiając sobie konsekwencji takiego działa-
nia. Mołdawianki chodziły do ginekologów na zabiegi jak Polki 
chodzą do dentystów. To wielki dramat tego kraju. Przeżywali 
także wiele innych problemów, głównie związanych z biedą. To 
najbiedniejszy kraj Europy. 

 Cdn.

O duszpasterstwie w Mołdawii 
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Kto? Św. Józef, przybrany ojciec Jezusa, 
ten którego wielu obrało sobie za patrona. 
Bardzo wielu świętych dawało świadectwo 
o tym, jak pomagał im św. Józef i jakim 
był dla nich wzorem. Mówił o tym pod-
czas uroczystości odpustowej na Karmelu 
– ks. Franciszek Ślusarczyk. Druga część 
kazania – poniżej. 

Mądrość Józefa to także trud rzetelnej pracy. 
Pochodził z rodu króla Dawida, jak wykazuje św. 
Mateusz w swojej Ewangelii. Mieszkając wraz z 
Maryją w Nazarecie, zarabiał na życie i utrzyma-
nie całej rodziny stolarstwem i pracą jako cieśla. 
Tej pracy uczył Jezusa, bo rzetelna, uczciwa praca jest znakiem 
wdzięczności wobec Boga, ale i znakiem szacunku dla człowieka, 
który z tej pracy będzie korzystał. Dobre, pracowite dłonie są 
znakiem miłosierdzia względem bliźnich!

Mądrość to także odwaga spojrzenia ku przyszłości, a więc 
liczenie się z perspektywą odejścia z tej ziemi do domu Ojca. 
Zapewne w ostatnich chwilach ziemskiego życia Józefa byli przy 
nim Jezus i Maryja. Może dlatego tradycja nazwała go patronem 
dobrej śmierci. Jest też patronem małżonków oraz rodzin chrze-
ścijańskich, ojców, opiekunem sierot, a także cieśli, drwali, ręko-
dzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących 
i uciekinierów, a nade wszystko ludzi o prawym sumieniu. 

My czcimy Go także jako Opiekuna Kościoła świętego; 
Kościoła, który na obecnym etapie dziejów jest tak straszliwie 
opluwany i niszczony. Na szczęście coraz bardziej rodzi się rów-
nież świadomość, że jako ludzie ochrzczeni jesteśmy dziećmi tej 
wspólnoty, która ma wymiar doczesny, ziemski, widzialny, ale 
dzieło naszego uświęcenia poprzez 
święte sakramenty dokonuje się w 
sposób niewidzialny, nadprzyrodzo-
ny! Jednak dla osób pozbawionych 
wiary - jest to język niezrozumiały! 
Dlatego tak bardzo potrzeba ludzi, 
którzy posługują się językiem prawdy, 
dobra i miłosierdzia.

Przed ponad 100 laty - wycho-
wanek wadowickiego Gimnazjum, 
kapłan diecezji krakowskiej, a później 
metropolita lwowski, dziś już święty 
abp Józef Bilczewski, wybiegając myślą 
ku przyszłości, mówił tak: Na pytanie, 
czego dziś i zawsze narodowi najbar-
dziej potrzeba, jest tylko odpowiedź 
jedna: ludzi mądrych, pracowitych, a 
przede wszystkim ludzi uczciwych - 
świętych nam potrzeba! Takiej posta-
wy uczył się od swojego Patrona - św. 
Józefa, którego dziś wspominamy. On 
był dla niego wspaniałym przewodni-
kiem na drodze świętości, i On także 

Wychowuje zastępy świętych! 

może być mistrzem i przewodnikiem dla każ-
dego z nas.

 Ufności w modlitwie i uczciwości w pracy 
uczył się od św. Józefa także młodziutki Karol 
Wojtyła od rodzinnych Wadowic. Miał do 
niego coraz większe nabożeństwo, bo św. Józef 
uczył go odpowiedzialności za Kościół. Będąc 
w Krakowie często wędrował do Józefa na ul. 
Poselską. Jan Paweł II w swej książce „Wstań-
cie, chodźmy” pisze tak: „Chodziłem tam w 
wolnych chwilach i modliłem się, a mój wzrok 
często wędrował w kierunku bardzo czczonego 
w tym kościele, pięknego obrazu przybranego 
ojca Jezusa. (…) Lubiłem rozważać o św. Józefie 

w kontekście Świętej Rodziny: Jezus, Maryja, Józef. Wzywałem 
ich razem do pomocy w różnych sprawach. Rozumiem dobrze tę 
jedność i miłość Świętej Rodziny: trzy serca, jedna miłość. Szcze-
gólnie duszpasterstwo rodzin zawierzałem św. Józefowi.”

Przy sercu św. Józefa uczyła się mądrości i kształtowała swoje 
serce w duchu miłosierdzia także św. Siostra Faustyna! Mogła za-
wsze liczyć na Jego opiekę, także w chwilach osamotnienia i cier-
pienia, ale chciał, aby ta więź była żywa i szczera: Wspomina w 
swym Dzienniczku: „Święty Józef zażądał, abym miała do niego 
nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała 
codziennie trzy pacierze i raz Pomnij. Patrzył się z wielką życz-
liwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał 
mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam 
te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę” (Dz. 1203). 
Kiedy Józef daje słowo, to go dotrzymuje!

We wspomnieniu Marii Hermanowej o wysiedleniu jej rodzi-
ny w majątku oraz zesłaniu ich przez NKWD do Kazachstanu, 
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odnajdujemy niezwykle cenne wyznanie, dotyczące postawy jej 
ojca. Pisze o nim tak:

„Zabrali mi ojca. Był jedną z najpiękniejszych postaci mego 
życia. Według niego uczciwość, dobroć, szlachetność, to nie za-
lety - takim trzeba po prostu być. Zamordowali go, ponieważ był 
Polakiem, a mówił, że być Polakiem to zaszczyt. Nigdy nie prawił 
nam żadnych kazań i nie udzielał nauk - wystarczał nam jego 
wzór! Był taki zwyczajny i dlatego taki wspaniały. Nie karał nas. 
Wystarczyło jedno jego spojrzenie, a było nam smutno, że wyrzą-
dziliśmy mu przykrość.” Świadectwo córki o ojcu!

O ilu ojcach można by dzisiaj powiedzieć: wystarcza nam jego 
wzór. Wzór ojca i matki zostaje w pamięci i sercu dziecka na całe 

życie i kształtuje jego osobowość; kształtuje jego przyszłość. Dla-
tego przez wstawiennictwo św. Józefa, który wychowuje wciąż 
nowe zastępy świętych, prośmy również dla nas o łaskę żywej 
wiary, zawierzenia Bożej mądrości, a nade wszystko szacunku 
i miłości względem Chrystusowego Kościoła, który jest naszą 
Matką. Pamiętajmy, że świętość Kościoła zależy od świętości 
każdego z nas! Obyśmy z Bożą pomocą - pod opieką św. Józefa 
- należeli do ludzi mądrych, pracowitych, a przede wszystkim 
ludzi uczciwych. Niech św. Józef -Oblubieniec Maryi i Wycho-
wawca Jezusa - przypomina nam również to cenne przesłanie, 
że w naszym pełnieniu woli Bożej i dorastaniu do miłosierdzia 
winno być mniej słów, a coraz więcej miłości! 

 

Pięćset lat temu, 28 marca 1515 r., urodziła się św. 
Teresa od Jezusa. Z tej okazji w wadowickim Karmelu 
sprawowano dziękczynną Eucharystię, podczas której 
kazanie wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz. Oto jego 
treść.

Stajemy dziś wobec postaci i wobec orędzia św. Teresy od 
Jezusa, reformatorki Karmelu i Doktora Kościoła. Czynimy to w 
dniu, w którym 500 lat temu, w domu swych pobożnych rodziców 
Alfonsa Sancheza de Cepedy i Beatrycji de Ahumada, w słynnym 
mieście Awila w Kastylii, na Półwyspie Iberyjskim, przyszła ona 
na ten świat. Stajemy wobec tej wielkiej Niewiasty, jaką Pan Bóg 
wzbudził w swoim Kościele, a którą w Karmelu, który przecież 
od jej imienia nazywa się Karmelem Terezjańskim, nazywamy 
Matką i Mistrzynią. Przesłanie jej życia jest tak bogate, że ilekroć 
przed nim stajemy, i ilekroć chcemy powiedzieć na jej temat kilka 
słów, to jest bardzo trudno zdecydować się, jaki temat poruszyć, 
jakie zagadnienie zgłębić, bo jako Doktor Kościoła może być ona 
dla nas nauczycielką w wielu dziedzinach naszego życia ducho-
wego.

Z tego bezmiaru tematów, spróbujmy skoncentrować się nieco 
na jednym, mianowicie na temacie jej miłości do Kościoła. Wszak 
w przeżywanie Roku Jubileuszowego 500-lecia jej Narodzin włą-
czył się przecież sam papież Franciszek, co nadaje temu jubile-
uszowi wymiar ogólnoeklezjalny i kieruje nasze serca do Rzymu, 
do Serca Chrześcijaństwa, i zachęca nas do omadlania spraw 
Kościoła i Jego widzialnej Głowy, tj. Namiestnika Chrystusowego 
naszych dni – papieża Franciszka. Tego skądinąd uczy nas wła-
śnie ona, nasza święta Matka Teresa, wierna córka Kościoła, która 
przeżywała jak najgłębiej i jak najintensywniej losy Kościoła 
swych czasów. Kościół był dla niej rzeczywistością żywą, realną, 
obecną, i mimo tego, że Kościół jest tajemnicą łaski, że jest on 
sakramentem zbawienia, dla św. Teresy był on tym wszystkim w 
konkretnym okresie historycznym. Koleje losu, które przeżywała 
ona wraz z Kościołem, nie zostały wymyślone przez Świętą, ale 
były historyczną prawdą czasów, w których żyła. A były to właśnie 
czasy odkrycia nowego kontynentu, Ameryki. Fakt ten bardzo za-
ważył na losach Kościoła i nie był obcy troskliwemu sercu świętej 
Matki. Fakt ten posiadał kolosalne rozmiary: chodziło o ewange-
lizację nowego kontynentu, ewangelizację Indii – jak to się wów-
czas mówiło. Miały miejsce liczne wyjazdy misjonarzy, kapłanów, 

to prawda, ale historię tamtych dni znaczyły również wyjazdy 
awanturników i spekulantów. I to wszystko nie było obce naszej 
świętej Matce. Niektórzy z członków jej cielesnej rodziny popły-
nęli do Indii… A ona sama, w tych tak bardzo dla Kościoła zna-
czących chwilach, brała udział właśnie jako córka, córka tegoż 
Kościoła. Z jednej strony napełniał ją entuzjazm, radość, bo Ko-
ściół powiększał się, bo zyskiwał nowych członków, nowe dusze 
do zbawienia, nowych ludzi, aby ich uczynić wyznawcami Jezusa 
Chrystusa, dziećmi Kościoła. I wobec tej rzeczywistości Święta 
cieszyła się, była pełna dobrych myśli, bo przecież to wszystko 
było chwałą Kościoła, którą czuła i podzielała. Dziękowała więc 
za to dobremu Bogu, interesowała się tą ważną sprawą, pytała o 
szczegóły: jak się przedstawiają cuda Ewangelii i Kościoła w tym 
nowym świecie? I mówiono jej, że wszystko wygląda pięknie i 
wspaniale... Ona jednak, w bystrości swego umysłu, w troskliwo-
ści swego matczynego serca, dowiedziała się, odkryła, że, nieste-
ty, nie wszystko wyglądało tak pięknie…, że temu rozprzestrze-
nianiu się Ewangelii towarzyszyły zdarzenia, które z Ewangelią 
nie tylko nie były w zgodzie, lecz były wręcz jej zaprzeczeniem: 
wchodziły bowiem w grę zasoby mineralne, złoto, srebro, miedź, 
itd... To spowodowało gwałty, masakry, przeróżne problemy, 
które w listach św. Teresy, zwłaszcza tych do swych braci przeby-
wających w Ameryce, są bardzo widoczne i pokazują nam drugą 
stronę medalu. Wydarzenia te nie były już motywem jej radości 
i entuzjazmu, ale stały się przyczyną jej smutku, przygnębienia, 
zaniepokojenia. Kiedy ojciec Maldonado, franciszkanin, misjo-
narz z Ameryki, odwiedził ją po swym powrocie do Hiszpanii 
i opowiedział jej o tym wszystkim, jako naoczny świadek, nie 
znalazła już ona wewnętrznego pokoju... Nie znalazła pokoju, bo 
rozszerzaniu się Ewangelii towarzyszyło krzewienie się egoizmu, 
wrogości, cierpienia. I wiemy, co Święta uczyniła wskutek tej 
wizyty. Wizyta ojca Maldonado stała się bodźcem do podjęcia 
przez świętą Matkę dzieła Reformy męskiej gałęzi Zakonu, ale o 
tym za chwilę.

Wcześniej bowiem trzeba przypomnieć jeszcze jedno, trzeba 
przypomnieć drugie wydarzenie Kościoła z czasów św. Teresy, 
które również było przyczyną wielu jej cierpień. Chodzi tu o re-
formację luterańską. Naszą św. Matką wstrząsnął fakt, że prote-
stanci zamykali kościoły, profanowali tabernakula. Nie potrafiła 
ona pogodzić się z tym, że kwestionowano Magisterium Kościo-
ła, jego Urząd nauczycielski i Ojca Świętego. Życie św. Teresy sta-

W pięćsetlecie urodzin św. Teresy
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ło się pełne niepokoju. Pytała samą siebie: i ja cóż uczynię? Miała 
nawet żal do Pana Boga, żal za to, że stworzył ją kobietą: „Byłam 
tylko kobietą, i to słabą, niezdolną do niczego i skarżyłam się 
przed Panem pytając go, dlaczego uczynił mnie kobietą?”. Gdyby 
była mężczyzną, na pewno głosiłaby przeciw Lutrowi płomienne 
kazania, albo wyjechałaby ewangelizować Amerykę!

Ale oto Pan Bóg dał jej właściwe światło, które niezwłocznie 
dostrzegła. I zaczęła rozumować, mniej więcej w ten sposób: 
„protestanci zamykają w Europie tabernakula, w Ameryce dzieje 
się, co się dzieje, cóż zatem uczynić? Otoczyć ze swymi siostrami 
tabernakulum i modlić się! Założyła więc klasztor św. Józefa, 
zgromadziła w nim swoje siostry i wskazała im jasno cel ich mi-
sji: „Córki moje – napisała im – jesteśmy tu po to, aby wspoma-
gać obrońców Kościoła. Jesteśmy bowiem tylko kobietami i nie 
potrafimy bronić go bezpośrednio, na froncie. Możemy to jednak 
czynić poprzez naszą wierność, ustawiczną modlitwę i ofiarę. ”

Oto, moi drodzy, orszak św. Teresy. A potem? Wiemy, co 
nastąpiło potem. Za klasztorem św. Józefa powstały następne 
fundacje Medina del Campo, Salamanka, Alba de Tormes, Val-
ladolid, Toledo,... i w końcu nastąpiła wspomniana wcześniej re-
forma ojców, reforma męskiej gałęzi Zakonu: Duruelo, Mancera 
de Abajo, Alcalá de Henares, Salamanka, Ubeda, itd... Powstał 
nowy Karmel; powstały zastępy prawdziwie wierne Kościołowi 
Chrystusowemu.

I tutaj my wszyscy, zwłaszcza my, którzy nosimy habit Kar-
melu, możemy przerwać nasze wywody, bo przecież my stano-
wimy część tego Karmelu. I nasza Matka, św. Teresa od Jezusa, 
poprzez obcowanie świętych, żyje i działa w tym Karmelu, w tym 
swoim dziele. I gdy dziś z całym Zakonem i całym Kościołem 
świętujemy dzień pięćsetlecia jej narodzin, gdy otaczamy modli-

twą Namiestnika Chrystusowego naszych dni, gdy wspominamy 
wydarzenia Kościoła, tak bardzo znaczące życie św. Matki, i w 
gruncie rzeczy doprowadzające pośrednio do powstania Karme-
lu Reformowanego, nie czynimy nic innego, jak tylko wznosimy 
do nieba hymn dziękczynienia Bogu za św. Teresę i za jej dzieło, i 
hymn ten – „Ciebie Boga wysławiamy” rzeczywiście odśpiewamy 
podczas tej Eucharystii.

Ale równocześnie – moi drodzy – pytamy siebie samych: czy 
jesteśmy wiernymi tej eklezjalnej postawie naszej św. Matki? Czy 
omadlamy sprawy Kościoła naszych dni? Czy włączamy się w 
dzieło nowej ewangelizacji? Czy w kontekście kryzysu rodziny i 
szerzącej się ideologii gender i innych prądów liberalistycznych, 
które podważają sakramentalność małżeństwa, potrafimy bronić 
nierozerwalności tegoż sakramentu i wspierać naszą modlitwą 
przygotowania do jesiennych obrad Synodu Biskupów z całe-
go świata, który będzie kontynuował swoją refleksję dotyczącą 
rodziny chrześcijańskiej, jej godności i jej misji w Kościele i w 
świecie współczesnym?

Prośmy św. Matkę Teresę, czyńmy to z całą żarliwością du-
cha, aby wyprosiła nam tę łaskę wierności jej dziedzictwu, jej 
przykładowi, aby inspirowała nasze postawy, nasze gesty, nasze 
wypowiedzi, by służyły one budowaniu Chrystusowego Kościoła 
i rozszerzaniu się Jezusowej Ewangelii, służąc także naszemu 
osobistemu uświęceniu. Módlmy się gorliwie, przywołując słowa 
antyfony: „Święta Matko Tereso, prosimy Cię dzisiaj, w Twoje 
pięćsetletnie urodziny: wejrzyj z nieba, i spójrz i nawiedź tę win-
nicę, i udoskonalaj ją, bo zaszczepiła ją przecież Twoja prawica” 
– Sancta Mater Teresia, respice de coelo, et vide, et visita vineam 
istam, et perfice eam, quam plantavit dextera tua”! Amen.

Przejmująca jest Niedziela Palmowa. Nakładają się na nie 
dwa zdarzenia. Jedno bardzo radosne. Dzieci i młodzież wycho-
dzą naprzeciw Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy jako Król. Na 
Jego cześć wykrzykują: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” Entu-
zjastyczne przyjęcie Jezusa przez młodych. Chrystus ich pociąga. 
Staje się dla nich Kimś ważnym. Poświęcają Mu swój czas. Idą z 
Nim i za Nim. Właśnie dlatego ten dzień św. Jan Paweł II przed 
30 laty poświęcił młodzieży. Jest to rokrocznie obchodzony Świa-
towy Dzień Młodzieży.  

Po uroczystej palmowej uwerturze następuje część pasyjna. 
Tłum krzyczy: „Ukrzyżuj Go!” Słowa uwielbienia zamarły. Usta 
ludzi wypełniły się mową wzgardy i poniżenia. 

Niedziela Palmowa jest wciąż aktualna. Nieustannie w histo-
rii Kościoła przeplatają się słowa: „Hosanna” i „ukrzyżuj”. Czas 
chwały splata się z okresem poniżenia. To nie tylko tak dzieje się 
w historii Kościoła, ale często podobnie wygląda historia po-
szczególnej rodziny, a nawet konkretnego człowieka. Ileż to już 
razy w moim życiu kapłańskim napatrzyłem się na rodziny, które 
są uczestnikami niedzielnej mszy św. Rodzice razem z dziećmi. 
Dzieci przy rodzicach. Rodzice przy dzieciach. To jest właściwa 
droga rozwoju religijnego. To jest zewnętrzny znak rodziny silnej 
Bogiem. Cieszę się, gdy oglądam taką wspólnotę rodzinną. 

Niejednokrotnie obserwuję, jak dzieci wchodzą w wiek 
młodzieńczy – już ich nie widzę razem z rodzicami. Zaczyna się 

osobne chodzenie. Młodzi idą sami – często swoimi drogami. 
Słyszę od nich coraz więcej słów krytyki i niezadowolenia. Roz-
chodzą się drogi rodzinne, ale też i ścieżki kościelne. 

Uczestnicząc w pogrzebach naszych pobożnych parafian 
nieraz myślę, czy puste miejsce w ławce kościelnej po zmarłym 
– zapełni jego rodzina. Czy też to opustoszałe miejsce nie będzie 
milczącym i bardzo smutnym wołaniem, że niestety nie udało się 
wychować po katolicku dzieci i wnuków.  

Na uznanie zasługują ci rodzice i ich dorastające dzieci, gdy 
z upływem lat są wciąż razem – choć zakładają swoje gniazda. 
Powiększa się rodzina o synowe i zięciów, o wnuków, ale wciąż u 
nich słychać radosny okrzyk „Hosanna!” Nie ma tam ukrzyżo-
wania Kościoła i Ewangelii. 

Mogą sobie pogratulować dziadkowie dobrych Bożych 
wpływów w rodzinie, gdy widzą, że ich wnukom nie zarosły 
drogi do kościoła. Wciąż uczestniczą w niedzielnej mszy św. i 
sakramentach św. Niech świadectwo pozostałej rodziny o swej 
matce, w której pogrzebie niedawno uczestniczyliśmy, będzie 
tego dowodem: 

„Trzeciego marca 2015 r. odeszła do domu Pana nasza naj-
ukochańsza mamusia i babcia Kazimiera Witek. Miała 83 lata. 
Była wspaniałą matką i babcią. Dziękujemy przede wszystkim 
Bogu, że obdarzył nas tak ni zwykle dobrą, wierzącą i kochaną 
Osobą.  Przez 52 lata mieszkała w bloku na Os. XX-lecia ze swo-

Żywa Ewangelia
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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

Rozmawialiśmy z ks. Janem Nowakiem, któremu 
temat jest bliski z tej racji, że od kilkunastu lat tam 
pracuje. W poniższym fragmencie opowiada o działa-
niach Centrum na rzecz pokoju i wychowania do wza-
jemnego szacunku i miłości braterskiej. 

O Centrum Dialogu i Modlitwy 
- Proszę się przedstawić... 
- Nazywam się Jan Nowak; jestem księdzem diecezji kra-

kowskiej; służę tej diecezji tak, jak umiem najlepiej. Pracuję w 
Oświęcimiu w Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy. Ośrodek 
funkcjonuje co najmniej 19 lat. Ja pracuję tam od 15 lat. 

imi małymi dziećmi, a później z do-
rosłymi córkami. Kiedy tylko mogła, 
o laskach czy już na wózku czynnie 
i wypełniona wiarą uczestniczyła 
w życiu Bazyliki „mojego Kościoła” 
jak często mówiła. Nie wyobrażała 
sobie, żeby nie być na Mszy Świętej, 
Gorzkich Żalach, Drodze Krzyżowej, 
Majówkach, Oktawach Bożego Ciała 
i innych uroczystościach.

Przepraszam, że nakreślam krótką 
historię naszej zmarłej Mamy, ale taką 
czujemy potrzebę. Myślę, że takich 
osób jak Zmarła jest więcej. Trzeba o 
nich mówić i pisać dla innych.”

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

Powtarzamy to sami często, ale też i słyszymy od 
bliskich i znajomych. Co nas tak pochłania? Dokąd 
pędzimy i co osiągamy? Czy ten pęd daje nam szczęście 
i radość? Co możemy przeoczyć i zagubić? Te pytania 

powinniśmy sobie częściej stawiać, by po prostu zwol-
nić. A odpowiedzi na nie daje w rozważaniu ks. A. 
Mieszczak. Oto fragment.  

Nie mamy czasu 

- Wiele tam przez ten okres było róż-
nych ważnych wydarzeń. Czym się odzna-
czyły ostatnie lata? 

- Przede wszystkim uroczystościami związa-
nymi z wyzwoleniem obozu i podkreśleniem roli 
tego miejsca w przesłaniu pokoju, tolerancji, ale 
przede wszystkim z podkreśleniem pierwiastka 
religijnego w kontekście przetrwania tych, któ-
rzy byli więźniami, a obecnie dają świadectwo 
tamtych czasów. 

- Na co działalność Fundacji przekłada 
się w praktyce? Co robicie na co dzień?

- Nasza działalność przekłada się na przy-
gotowanie edukacyjnych projektów dla Europy 
a nawet dla całego świata. Polega to na tym, że 
przygotowujemy projekty edukacyjne związane 
z wychowaniem do zmagania się ze śladem zła, 
które istnieje w każdym miejscu świata, a tu 
znajduje swoje rozwiązanie przez przygotowanie 
odpowiedzi natury etycznej, moralnej, co nie stanowi jedno-
znacznego brzmienia i odpowiedzi na ten ślad zła przez pierwia-

stek, który łączy się z rzeczywistością 
nadprzyrodzoną religijnie. 

- Przyjeżdżają tu także ludzie 
z wielu krajów na konferencje 
naukowe i spotkania?

- Tak. Przybywają tu ludzie od 
Norwegii, przez Stany Zjednoczone, 
Argentynę, Japonią po Niemcy, Fran-
cję i Włochów.

- Które narody są najbardziej 
zaangażowane w misję światowe-
go pokoju?

- Trzeba ich podzielić na dwa 
sposoby funkcjonowania. Pierwszy to 
jest projekt edukacyjny Ministerstwa 
Edukacji, a drugi to projekty poszcze-
gólnych rejonów danego kraju. I tak 
- gdy idzie o ilość - przoduje projekt 
Ministerstwa Edukacji Norwegii, po-

tem są Niemcy, którzy funkcjonują w zakresie historii w ramach 
poszczególnych landów, które fi nansują to. Łącznie z fundacjami, 

które dofi nansowują tego typu przejazdy po-
przez konferencje związane z funkcjonowaniem 
tego problemu w innych krajach - takich jak np. 
Włochy, Francja, Niemcy; w kontekście ruchów 
religijnych takich jak np. San’Egidio, Comunio-
ne e Liberazione (gdy chodzi o Włochy), system 
tzw. Pociągu pamięci (gdy chodzi o Francję). 
Jest w tej chwili przygotowywany kolejny Po-
ciąg pamięci, tym razem z Włoch. Projekt jest 
realizowany co roku, Francuzi przyjeżdżają 
raz na dwa lata. Jeżeli zaś chodzi o konferencje 
naukowe, połączone one są ze współdziałaniem 
z różnymi organizacjami zajmującymi się wy-
chowaniem do rozumienia historii w ramach 
ludobójstwa, holocaustu, ale przed wszystkim 
prawdy o śladach, jakie zostawia totalitaryzm w 
sercu każdego człowieka. 

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 

Czas rządzi tobą, czas rządzi nami. Często słyszymy: Nie 
mam czasu. Rzeczywiście, wielu pracuje od rana do nocy. Nie 
mamy czasu. Nie mamy później sił ani dla Boga, ani dla rodziny. 
Nie mamy czasu na bycie z rodziną, na refl eksję, na modlitwę. 
Nastawiono nas na wyścig szczurów, na ciągłą rywalizację, w 
której musisz za wszelką cenę pokazać, że jesteś najlepszy.  Byle 
do celu! Na piedestał! Po pierwsze miejsce, choćby po trupach!  
Ja jestem najważniejszy, tylko ja się liczę. I dlatego obok drugiego 
przechodzisz obojętnie...    

W zeszłym tygodniu pewna babcia powiedział do mnie: - 
Proszę księdza, jestem w domu niczym... Wnuki, jakby mogły, 

to by mnie kopnęły. Tak są wychowane. Gdy ich o coś proszę, 
odwracają się na pięcie i odchodzą. Tego się doczekałam na sta-
rość... A ja im wszystko zapisałam... Cały mój majątek.      

Jednak w tej rzeczywistości – ponurej i ciemnej – jest światło. 
Promyk światła... Śpiewa dalej Fogg:

Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie;
Jedynie serce Matki o wszystkim dobrze wie;
Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie;
A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć.

Cdn.

Była tematem rozważań rekolekcyjnych o. Ryszarda 
Stolarczyka, karmelity z Wadowic. O. Ryszard podkre-
ślał znaczenie przyjęcie krzyża, umiłowania go przez 
każdego z nas, byśmy mogli zrozumieć cierpienie, po-
chylić się nad nim, byśmy z niego czerpali moc i siłę do 
życiowych zmagań. Oto fragment. 

Chrystus przekroczył przez próg śmierci i zmartwychwstał. 
A więc uczymy się tajemnicy krzyża, przyglądając się ranom 
Chrystusa. Człowiek przygląda się swoim najbliższym. Widzi się 
starzejących rodziców, ich przemijanie, choroby, widzi się rany 
człowieka. To jest piękna księga. Bo pokazuje ojcostwo, macie-
rzyństwo, pracę, poświęcenie, choroby. Ta księga tak wiele mówi 

o człowieku! Ciało zapisuje historię naszego życia w przypadku 
człowieka i historię grzechu. 

Dziś nie chce się pokazać człowiekowi tego wszystkiego. Ale 
jeśli się nie nauczymy czytać tej księgi, nie uszanujemy niczego 
– ani starości, ani naszych bliskich, ani nie będziemy umieli się 
pochylić nad ludzką chorobą i nieszczęściem. Tu nie wystarczy 
współczuć; tu potrzebna jest mądrość krzyża. 

Pracowałem przez kilkanaście lat w Kijowie, gdzie wydarzyła 
się ciekawa historia. Jeden z naszych parafian, lekarz chirurg 
pewnego razu przywiózł na wózku swoją pacjentkę. Była to 
dziewczyna, która dopiero co rozpoczęła studia w szkole teatral-
nej. Całe życie było przed nią! Kogoś odprowadzała na dworzec. 
Na nieszczęście wpadła pod pociąg... Straciła obie nogi... Przywo-

Mądrość krzyża 
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żono ją teraz na wózku do kościoła 
parafialnego, do tego miejsca, gdzie 
się mówi o krzyżu i cierpieniu. 
Była osobą prawosławną. To nie 
przeszkadzało nikomu. Pewnego 
razu powiedziała mi: Ojcze, ja tu 
nie przyszłam po to, aby mi oka-
zywano współczucie. Ja tu chcia-
łam się nauczyć mądrości krzyża. 
- Wierzący nie nauczyli się tego... 
Mieli czym służyć; potrafiliby się 
we właściwy sposób pochylić nad 
człowiekiem, żeby on nie odczuwał 
jakiejś dziwnej litości, żeby miał po-
czucie własnej godności i wielkości. 
Słuchajcie, to są wielkie rzeczy! Ale 
wymagają wysiłku ze strony czło-
wieka. Wierzący jednak zostali na 
poziomie filantropii – na poziomie samego współczucia.

Zobaczcie moje ręce i nogi! Chcieli innego Chrystusa. Miłe-
go, radosnego, bez tajemnicy krzyża. A przecież są takie sytuacje, 
cała masa sytuacji, które domagają się właściwych odpowiedzi. 
Uciekamy od Matki Bolesnej, uciekamy od takich sytuacji. Mę-
czymy się tym. Nie dlatego, że to męczy psychikę, ale nie dora-
stamy do tego. 

Podobna historia wydarzyła się we Lwowie. Był tam taki pan, 
wykładowca na uczelni. Nie założył rodziny. Miał jednak troskli-
wą matkę, która się nim opiekowała. Oboje się starzeli. Gdy miał 
ponad 50 lat, mama umarła. On okazał się być totalnie nieprzy-
gotowanym do życia. Nie nauczył się nieść krzyża obowiązków. 

I co się z nim działo? Wszystko straciło sens i nastąpiła totalna 
rozpacz. A to nie jest przecież postawa chrześcijańska. 

No i zebrali się ci wszyscy filantropowie zaczęli go pocieszać... 
On przez to pogrążał się w rozpaczy coraz głębiej. Oni – jak to 
mówią współcześni – „dołowali” go nieustannie. W końcu pewna 
osoba prawosławna powiedziała mu: „Słuchaj, mój drogi, ty nie 
cierpisz z powodu śmierci matki. Ty jesteś nieudacznikiem litują-
cym się nad sobą. Nie jesteś gotowy do życia, do niesienia krzyża. 
Weź się w garść!”. I doznał olśnienia. Stanął na nogi, wziął krzyż 
i zaczął żyć, zmieniać swoje życie. 

Cdn.

Nowi lektorzy 
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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)

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi, 17 marca 2015 r. w Cen-
trum Kultury i Promocji w Brzeźnicy, panie ze Stowarzyszenia 
„Nowoczesna gospodyni” zorganizowały warsztaty metodą fi lco-
wania wełny na sucho. Jest to stara metoda ozdabiania, ale chyba 
trochę zapomniana. 

Pod czujnym okiem instruktorki pani Marty, każda z pań 

Warsztaty fi lcowania wielkanoc-
nych pisanek 

własnoręcznie przygotowała wielkanocną pisankę. Wykonane 
przez uczestniczki warsztatów wielkanocne jajka były bardzo 
różnorodne, barwne i ciekawe. Bez wątpienia będą one stanowiły 
piękne ozdoby wielkanocnych stołów. Gratulujemy pomysłowo-
ści i dużego zaangażowania.

www.ckbrzeznica.pl

Do rozważania Bożej miłości względem nas, zachę-
ca poniższa część nauki rekolekcyjnej. Świadomi tej 
miłości możemy lepiej stawić opór złu. Jest też przy-
pomnienie, byśmy w każdym człowieku dostrzegali 
obraz Boży.

Tak Bóg umiłował świat... Bóg się nie pogodzi z grzechem 
człowieka i za to powinniśmy okazać wielką adorację Bogu. 
Winniśmy dziękować Bogu za to, że się z tym nie pogodził, że nas 
nie wyrzucił, że nas nie oddalił. Ale jeszcze bardziej w grzechu 
człowieka pokazał, jakim jest Ojcem; powiemy nawet, że przez 
grzech człowieka Bóg objawił swoje miłosierdzie. Tu pokazał: Ja 

jestem Bogiem, a  wy może tylko bogami...  A Pan Jezus mówi: 
jesteście dziedzicami tego dobra najwyższego. Dziedzicami męki 
mojej. Dziedzicami krzyża. Dziedzic! To jest posiadanie. To jest 
prawdziwy skarb. Jakby wskazując na to, byśmy zapytali samych 
siebie: Co jest moim skarbem? O co mam staranie w życiu? W co 
inwestuję? Inwestować trzeba  w samego siebie. 

Popatrzmy, najmilsi, jacy wspaniali byli ci autorzy nabożeństw 
pasyjnych, pieśni pasyjnych, melodii, poezji. Jak o paskudnym 
grzechu tak pięknie piszą... A my to tak ładnie śpiewamy... A 
przecież te Gorzkie Żale i inne pieśni, i ta Droga Krzyżowa są o 
paskudnym grzechu człowieka. A my tak to ładnie wychwalamy. 
Bo takie jest piękno, takie jest dobro, taki jest Bóg. 

Z miłości do człowieka 
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Nie ma na świecie, wśród ludzi zawsze wystarczających argu-
mentów na popełnianie zła. Nic i nikt nie może nas odłączyć od 
miłości Chrystusowej. I nie zwalajmy na to, że taki jest człowiek. 
Bóg nie stworzył bowiem człowieka do grzechu, ale do miłości. 
Nie zwalajmy na to, że inni też tak robią, że taki jest czas, takie są 
trendy, taka jest polityka. Nie szukajmy argumentów do zła. Im 
więcej zła jest wokół nas, tym jeszcze więcej dobra w nas. Męka 
Pańska pokazuje nam coś, czego my sobie tego także nie wyobra-
żamy, bo nie jesteśmy do tego zdolni. Bo gdyby ktokolwiek pojął 
mękę Pańską wewnętrznie i zewnętrznie, to zawał serca pewny 
albo udar mózgu. Powiedziałbym, że to jest już nie do pojęcia; 
nie wytrzyma tego człowiek. Tak zniszczył samego siebie przez 
grzech, że tego już nigdy nie pojmie. I chwała Bogu, że to nie-
możliwe...

Ale to staranie w nas o łaskę wewnętrzną, o dobro, o piękno, 
to jest to staranie się, by nic nam nie zamazało widzenia obrazu 
Boga w innych. Ktoś powie: „A w tym pijaczku też mam Pana 
Boga widzieć?”. Tak!  To jest właśnie najpiękniejszy obraz. Bo to 
nie moje oczy fizyczne, które są oczami świata, ale oczy serca. To 
jest człowiek, który ucieka jakby Panu Bogu, a Bóg w nim jest. tak 

do końca. Przez mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie. Chciejmy pielęgnować 
w sobie ten Boży wizerunek. W nas 
samych i w naszych najbliższych. W 
każdym człowieku. 

Jak mówił nam święty Jan Paweł 
II: „Kontemplując Oblicze Chrystuso-
we, kontemplujesz oblicze człowieka. 
Nie kontemplując oblicza człowieka, 
nie łudź się, że kontemplujesz oblicze 
Boga”.  Droga do Boga prowadzi przez 
człowieka, przez jego serce. Nie ma 
drogi bezpośredniej, z pominięciem 
„ja”. Jak człowiek powie „ja”, przyzna 
się tym samym do pychy. Pycha to 
grzech. i już po Panu Bogu... 

Odprawiajcie z pobożnością Dro-
gę Krzyżową, rozmyślając nie nad 

swoimi grzechami, ale nad miłością, jaką was i nas umiłował 
Bóg. Bo z miłości ku Panu Bogu powstanie zapora przeciwko złu. 
Myśląc o grzechach, jeszcze bardziej je popełniamy... Zacznijmy 
więc od miłości ku Chrystusowi, od miłości ku człowiekowi, od 
miłości do sakramentu małżeństwa, od miłości do osoby star-
szej, chorej, od takich wartości, które są tak bliziutko Pana Boga, 
tak wychodzą z Jego ręki, tak są pobłogosławione...

To wszystko się winno odbywać - ta kontemplacja, rozmyśla-
nie nad miłością - w domu. W domu Bożym i w domu naszym. 
Nie gdzieś w przypadkowym miejscu. Ktoś mówi: „A ja sobie 
jadę autobusem i odmawiam różaniec”. - Dobrze. A w domu się 
modlisz? - „W domu się nie modlę, bo oglądam seriale i nie mam 
czasu”. Nie kręćmy. Nie można kręcić przy Panu Bogu. Nie moż-
na kręcić przy sumieniu. Bóg to nie jest taki śmieciarz, któremu 
wmówimy, co my dobrego robimy... A jak nam coś nie wychodzi, 
odwołujemy się do Ewangelii: „Boże, czemuś mnie opuścił? ”. 
Nie kręćmy...  Tak, tak; nie, nie - mówi Pan Jezus. Potrzebna jest 
prawość sumienia. 

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

Niedziela Palmowa upamiętniająca wjazd Jezusa do 
Jerozolimy to początek Wielkiego Tygodnia. W naszej 
parafi i tego dnia, ulicami Choczni szli ludzie w uro-
czystej Drodze Krzyżowej, którzy w ten sposób chcie-
li  ruszyć z Jezusem w początek Jego drogi na śmierć. 
Przez cały czas nieśli ze sobą ciężki, drewniany krzyż 
narzucając go na ramiona i pomagając sobie nawzajem. 
W świadomości wszystkich obecnych, z pewnością 
kołatała myśl, że mimo tego jak zgromadzeni wówczas 
w Jerozolimie wołali „Hosanna Synowi Dawida: błogo-
sławiony, który przychodzi w Imię Pańskie” to pięć dni 
później z ich ust wydobyły się całkiem inne słowa, które 
rozpoczęły Mekę  –‘’ UKRZYŻUJ GO’’

Święta Wielkanocne są okresem dość ciężkim do zdefi -
niowania. Sama Niedziela Zmartwychwstania jest dniem 
pełnym radości, w którym jesteśmy szczęśliwi, bo Jezus pokonał 
śmierć i Zmartwychwstał, jednak dwa dni wcześniej, pełni smut-
ku i bólu przychodzimy do kościoła aby tam przeżywać Miste-
rium Męki Pańskiej. Jest to dzień zadumy nad śmiercią Boga i nad 
własnym postępowaniem. Pojawiają się wtedy w naszych głowach 
pytania „Może czas na zmianę?’’ „Może mogę coś zrobić lepiej?” 
Wspominamy wtedy tę ostatnią, okrutną drogę Jezusa na wzgó-
rze Golgoty, do miejsca w którym miał umrzeć myśląc równo-
cześnie o tym, że robił to dla każdego z nas z osobna.   Mimo 
ogromnego bólu, upadków i słabości niósł ciężki krzyż, na który 
później go przybito, a każdy krok stawiał po to abyśmy my mogli 
stawiać je teraz w naszej Drodze do 
Zbawienia. 

Pięknym elementem przygotowa-
nia do świąt Wielkiejnocy jest właśnie 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, tym 
bardziej, jeżeli jest ono przeżywane w 
taki sposób, w jaki przeżywali go cho-
czeńscy parafi anie. Śpiew Oazy i Gru-
py Apostolskiej w akompaniamencie 
gitary. Wspaniały klimat rozbrzmie-
wał po Choczni przez blisko dwie go-
dziny niesiony przez usta ludzi, którzy 
chętnie włączali się do śpiewania. Gdy 
zrobiło się już ciemno, ludzie zapalili 
przyniesione ze sobą świece tworząc at-
mosferę wspólnoty, którą rzeczywiście 
stali się podczas tej drogi. Do Krzyża 
po kolei przychodzili uczniowie gim-
nazjum, przygotowujący się do przy-

NIOSĄC KRZYŻ MIĘDZY DO-
MOSTWAMI 
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jęcia sakramentu Bierzmowania, ich 
rodzice oraz mieszkańcy poszczegól-
nych ulic.  Przed nimi szli ministranci 
niosący zapalone pochodnie co mogło 
przywoływać żałobny, ale piękny ob-
raz pogrzebu, pełen zadumy i smutku. 
Samego Jezusa nieśli wierni, a za nimi 
szła długa procesja  wszystkich, którzy 
tego dnia chcieli dołączyć do tej drogi, 
a było ich więcej niż w zeszłym roku.  
Podczas czytanych rozważań do każdej 
stacji, można było usłyszeć m. in o tym, 
jak bardzo Jezus bał się śmierci i bólu. 
Mimo tego podjął kielich, który podsu-
nął mu Jego Ojciec. 

Dlatego pamiętajmy – to przez nasz 
grzech Bóg musiał poświęcić swojego Syna, 
tak więc gdy grzeszymy nie różnimy się 
wiele od tych, którzy przyglądali się jak 
oprawcy biczowali, obrażali, poniżali a w 
końcu zabili naszego Boga. Wielki Post, 
którzy przygotowuje nas do przeżywania 
tych Świąt, w Wielkim Tygodniu znaj-
duje swój czas weryfikacji. Ile zrobiłem? 
Ile udało mi się osiągnąć? Co zrobiłem, 
aby stać się lepszym chrześcijaninem?
Czy mogę powiedzieć, że zrobiłem wszyst-
ko aby Bóg nie umarł?

Magdalena Pasternak
Foto: Józef Janik

Na to pytanie starali się odpowiedzieć 27 i 29 marca 20015 
gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Choczni, występujący w 
Misterium Wielkopostnym w naszym kościele. Rozmowa współ-
czesnego człowieka z wiszącym na krzyżu Chrystusem. Wady 
współczesnych ludzi, ich zagubienie w wirach codzienności i 
Chrystus, który oddaje za tego człowieka życie, oddaje za mnie, 
za ciebie Swoje boskie życie. Jak łatwo jest nam iść za tym co ła-
twe i przyjemne. Nie potrafimy zdobyć się na wyrzeczenie, ofiarę, 
jest nam nawet trudno to pojąć, jak można się dobrowolnie ofia-
rować, przecież życie ma być przyjemnością.

Po co cierpieć, umartwiać się, wychodzić z pomocą do 
drugiego człowieka stojącego może nawet obok mnie? A jed-
nak Jezus tego dokonał i uczy nas, że to jest właściwa droga do 

CZY CZŁOWIEK XXI WIEKU ZDOLNY JEST  
ZROZUMIEĆ, CO WYDARZYŁO SIĘ 

DWA TYSIĄCE LAT TEMU ?
szczęścia. Zrozumieli to aktorzy występujący w przedstawieniu, 
bo oni właśnie przez swój występ, zaangażowanie udowodnili, że 
można. Oni właściwie odczytali czas Wielkiego Postu.

Nie wystarczy z życia tylko brać, trzeba też umieć dawać i 
oni to zrobili. Oddali Jezusowi swój wolny czas, swoje zdolności 
aby przygotować to misterium. Nie dla siebie to zrobili, ale dla 
swoich kolegów, koleżanek, dla nas, aby pomóc nam zrozumieć 
wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, aby pomóc nam lepiej 
przeżyć czas Wielkiego Postu i przygotować się na świętowanie 
Wielkanocy. Jeżeli są jeszcze młodzi ludzie, którzy chcą i potra-
fią ofiarować coś swojego bliźnim, jest nadzieja, że JEZUS NIE 
UMARŁ NA PRÓŻNO! 

SM
Foto: Kinga Ramenda
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Okres Wielkiego Postu to czas na chwilę refleksji, zadumy nad własnym życiem i do-
tychczasowym postępowaniem. Przez czterdzieści dni próbujemy zmienić się na lepsze 
podejmując różne wyrzeczenia, modlitwę w szczególnej intencji, jałmużnę. Zatrzymuje-
my się na chwilę, wyciszamy i zamyślamy by spotkać Boga w naszym życiu. Potrzeba nam 
wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie. Aby 
dopełnić ten czas wyciszenia i skupienia, w każdej parafii organizowane są kilkudniowe 
rekolekcje wielkopostne. Zapraszani księża rekolekcjoniści głoszą nauki oparte o Słowo 
Boże.

W naszej parafii w Choczni rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się w V Niedzielę 
Wielkiego Postu - 22 marca 2015r. Ze swoją misją przybyli Księża Jezuici (SJ) – ks. Longin 
wraz z ks. Józefem.  Z wielkim entuzja-
zmem zostali przywitani przez wier-
nych.  Głoszone kazania podczas Mszy 
Świętych przez te kilka dni były podzie-
lone dla różnych grup wiekowych, jak i 
dla małżeństw z różnym stażem. W ten 
sposób księża rekolekcjoniści chcieli 
jak najskuteczniej trafić do ludzkich 
serc. Na wspólnych spotkaniach czę-
sto towarzyszyła nam muzyka w ich 
wykonaniu, która jest świetną formą 
ewangelizacji. Na ostatniej rekolekcyj-
nej homilii posługując się przykładem 
pewnego starszego, nawróconego przez 
pieśń mężczyzny ojciec Longin dał temu 
świadectwo opowiadając następujące 
zdarzenie. Mieszkaniec pewnej miej-

SJ – czyli rekolekcje wielkopostne 
w Jezuickim wydaniu 

Chrystus Zmartwychwstał,
Chrystus zmartwychwstał!
Ciesząc się radością zmartwychwstania
Naszego Pana Jezusa Chrystusa życzymy,
by te święta były czasem pełnym wiary,

nadziei i miłości. Niech Jezus swoim blaskiem 
chwały wskazuje drogę do świętości i prawdy.
Podążając za uczniami biegnijmy do grobu,
By na nowo uwierzyć, że Chrystus żyje.

Duszpasterze
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scowości, który mieszkał blisko kościoła i przez czas trwających 
tam misji świętych słyszał pieśń „Wróć synu, wróć” nawrócił się 
i po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat wyspowiadał się. Usłyszał 
wołający do niego głos Boga.

Od ojca Józefa z pewnością zapamiętaliśmy, że modlitwa nie 
jest wyłącznie rozmową z Panem Bogiem, tak jak każdy z nas ma 
wykute z katechezy w szkole. „Modlitwa jest aktem wiary – tak 
jak się modlisz, tak wierzysz.” – usłyszeliśmy z ust ks. Józefa.

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)

Zadośćuczynienie Pana Jezusa za nasze grzechy 
analizuje dogłębnie w oparciu o lamentacje Gorzkich 
Żali – o. Józef Mizera, wyliczając m.in. te najbardziej 
rażące, współczesne grzechy, cieszące się często spo-
łecznym przyzwoleniem, a nad którymi to należy za-
płakać. Oto ostatnia część kazania pasyjnego. 

Jezu, srogim krzyża ciężarem na kalwaryjskiej drodze zmor-
dowany... Pozdrawiam cię, prowadzony na zabicie Zbawicielu. 
Dajesz się ciągnąć na Golgotę, jak baranek prowadzony na rzeź, 
aby zapłacić za nadużywanie siły, aby wykupić nas od grzechów 
przemocy. Barbarzyństwem jest gwałt popełniony na niewinnej 
dziewczynie i kobiecie, odrażające jest okrucieństwo rozwódki, 
macochy, która żelazną sprzączką od pasa zakatowała sześcio-
letniego Danielka... Za co? Za nie ku-
pienie sznurówki... Przejmuje odrazą 
zabicie utalentowanego studenta ma-
tematyki, Michała, dla zaspokojenia 
potrzeby zademonstrowania siły przez 
dwóch młodocianych wyrostków z 
Krakowa... Nic dziwnego, że dajesz się 
obezwładnić żołnierzom jak baranek 
rzeźnikowi... Nie protestujesz. Nie 
otwierasz ust... 

Wszystko to, aby odpokutować 
za używanie przemocy. Szarpany na 
wszystkie strony – jakby bezsilny 
– mówi swoim milczeniem: „Nie” dla 
przemocy i używania siły! Jezu, w  
swej miłości niezmiernej jeszcze po 
śmierci włócznią przeorany... Podli 
ludzie, żądni Twojej krwi i śmierci, do-
pięli swego. A Ty, Jezu, oddajesz się na 
chwilę tylko w  szpony odkupieńczej 
śmierci, pieczętując wierność swemu 
Ojcu słowami: Ojcze, w  ręce Twoje 

powierzam Ducha mojego. Wcześniej wołasz, opuszczony przez 
niebo i ziemię: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Ciemność agonii, umierania to okup za morderstwa popeł-
niane od początku do końca świata – także za nasze współczesne: 
za dzieci żywcem wyrywane z wnętrzności matek, ćwiartowane 
do przeszczepów, odstawiane do produkcji kosmetyków i środ-
ków dopingowych, używanych do odmładzania skóry przez 
współczesnych dziwaków i frustratów, którzy chcą być wiecznie 
młodzi... Twoja haniebna śmierć to okup za dobijanie starców, 
kalek, ludzi upośledzonych. Pieczętują to parlamenty, w maje-
stacie prawa dopuszczając się barbarzyństwa. Twoja agonia na 
krzyżu to zadośćuczynienie Ojcu za zabijanie dziewczynek w 
Chinach, za szwadrony śmierci, oblewające benzyną i podpalają-
ce bezdomne dzieci w krajach Azji i Ameryki Południowej. 

Zadośćuczynienie Pana Jezusa 
za nasze grzechy

Kończąc wielkopostne dni skupienia przygotowujące do 
Zmartwychwstania Pańskiego podziękowaliśmy w Święto Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny obojgu księżom za piękne, 
płynące z głębi serca nauki. Wielu z nas zapewne doznało  ducho-
wej odnowy łącząc ją z Sakramentem Pokuty i przyjęciem Pana 
Jezusa do serca.

Kinga Ramenda
Foto: ks. Mateusz Wójcik
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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 

O, jak wielką cenę musiałeś, Zbawicielu najdroższy, zapłacić  
za moje nieprawości! Twoja Matka stoi ledwo żywa. Ziemia nie 
zniosła dopuszczenia się tak wielkiej nieprawości; zatrzęsła się 
i zadrżała na znak solidarności, dla potwierdzenia Twojej nie-

winności. Zapłacz i ty, bracie. Wylewaj łzy i ty, siostro. Zapłacz 
sercem i duszą nad przybitym i ukrzyżowanym Bogiem. Żal nasz 
dziś wylejmy łzami. Jezu niewinny, Jezu cierpiący, Jezu ukrzyżo-
wany, zmiłuj się nad nami!

Powiedział na zakończe-
nie rekolekcji oraz naszej 
rozmowy ks. Wiktoryn 
Krysa, który w czasie 
rekolekcji ukazywał wier-
nym różne drogi dojścia 
do doskonałości, poparte 
przykładami świętych. 
Najpierw jednak przytacza 
historię obrazu MB Hrubie-
szowskiej. Poniżej ostatni 
cześć rozmowy.

Sam obraz Matki Bożej trafi ł 
do Krakowa, do naszego klaszto-
ru przy Wawelu. Tam przebywał 
przez 50 lat i nie wystawiano go 
do kultu publicznego (były to czasy PRL-u). W 2001 roku podjęto 
starania, by przywrócić obrazowi należną mu cześć. Przybyliśmy 
wówczas do Hrubieszowa i w 2002 roku obraz został w uroczystej 
peregrenycji przeniesiony do Hrubieszowa. Obecnie znajduje się 
zatem w miejscu – w powiecie i mieście – najdalej wysuniętym w 
Polsce na wschód, a przez to najbliżej 
od Sokala. Dziś w Sokalu, w miejscu, 
gdzie znajdowało się nasze sanktu-
arium, w murach klasztoru funkcjonu-
je więzienie dla więźniów zasądzonych 
za najcięższe przestępstwa. 2 lata temu 
wybuchł w tamtym budynku pożar i 
ogień przeniósł się na dach kościoła. 
Strawił go całkowicie. Wieża kościoła 
runęła i niestety ze świątyni niewiele 
zostało...

- Jakie jest Ojca doświadcze-
nie jako rekolekcjonisty?

- Każdego roku w okresie Wielkie-
go Postu głoszę dwie serie rekolekcji. 
W adwencie głoszę corocznie jedną 
serię. 

- Głosił Ojciec w tych okolicach?
- W samym Głogoczowie jestem przynajmniej jako 

rekolekcjonista po raz trzeci. Często tu przyjeżdżałem z 
Kalwarii także, by wspomóc księdza proboszcza.

- Z czym Ojciec tu przyjechał w tym roku?
- Przezywamy Rok Życia Konsekrowanego. Tegoroczne 

rekolekcje wielkopostne pragnąłem przedstawić, skonstru-
ować za pomocą przykładów świętych, osób zakonnych, 
ukazując różne drogi dojścia do doskonałości: droga po-
kuty, droga umniejszenia jako zaproszenie dla wiernych 
w okresie Wielkiego Postu do podjęcia takiej właśnie drogi 
życiowej, takiej drogi powołania. To jest plan moich reko-
lekcji. 

Życzę wszystkim głogoczowskim Parafi anom i Czytel-
nikom Carolusa błogosławionych Świąt. Niech to Zmar-
twychwstanie Chrystusa Pana pomoże nam zmartwych-
wstać, pomoże pogłębić naszą wiarę, naszą miłość braterską 

i nadzieję w Chrystusie. I tego życzę wszystkim: i Kapłanom tutaj 
pracującym, Księdzu Proboszczowi z Głogoczowa i wszystkim 
Czytelnikom. 

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże

Życzę wszystkim 
błogosławionych Świąt 
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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)

A oto wyniki konkursu na najwyższą i najpiękniejszą tegoroczną 
palmę:
1 MIEJSCE  JAKUB POMIETŁO
1 MIEJSCE  RAFAŁ RYSZAWA
2 MIEJSCE WERONIKA KUBALA

NAJPIĘKNIEJSZA PALMA 2015
1 MIEJSCE - WIKTORIA LEŚNIAK
1 MIEJSCE FLORIAN CZWARTEK
2 MIEJSCE DAMIAN ŚLIWA
3 MIEJSCE  MAGDALENA BARTYZEL
Zwycięzcom gratulujemy!

www.izdebnik.info

NAJWYŻSZA PALMA 2015

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 

Przypomniał w kazaniu ku czci św. Józefa, ks. Da-
riusz Chałubiński. Mówił o harmonii życia wspólnoty 
rodzinnej z Nazaretu, o posłuszeństwie Jezusa wobec 
Maryi i Józefa, uwzględniając przy tym nasze obecne 
relacje, odbiegające od tych nazaretańskich. Zatem 
pozostaje nam częściej spoglądać w stronę domku w 
Nazarecie, by uczyć się współpracy, miłości i harmo-
nii. Oto ostatnia część słowa. 

Ale mówi też o wzajemności. Święty Wincenty, mówiąc o 
posłuszeństwie, podkreśla, że żaden przełożony nie powinien 
podchodzić do swego podwładnego z nastawieniem władzy, wyż-
szości, ale właśnie tak jak najniższy ze sług do swego pana. Tym-
czasem sami widzimy, słyszymy, a pewnie i doświadczamy tego, 
jakie jest nastawienie ludzie w dzisiejszym świecie. Kto, mając 
władzę, myśli o tym, by traktować tego podwładnego jako swoje-
go pana? To się wydaje nielogiczne i nieżyciowe, ale przecież taka 
wskazówka płynie dla nas z Nazaretu... Miłość chrześcijańska 

Miłość chrześcijańska to czyny 
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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

to nie są słowa, ale przede wszystkim 
nasze czyny.   

Pallotti twierdzi, że aby współ-
praca między podwładnym a prze-
łożonym udała się, trzeba każdego 
angażować według jego zdolności i 
umiejętności. Bo inaczej „pojawi się 
gnuśność i lenistwo”. Stanie się tak, je-
żeli nie dostrzeże się w człowieku jego 
talentów, jego zdolności. A sytuacja w 
świecie jest skrajnie odmienna: Któż 
tam chce bezinteresownie doceniać 
swojego podwładnego, chwalić go za 
to, że jest utalentowany, że jest praco-
wity? Pewnie że są takie osoby, ale jest 
ich stosunkowo niewiele. A to powin-
na być przecież zwykła chrześcijańska 
postawa wszystkich przełożonych – i 
kościelnych, i świeckich. 

To są dwa szczególne rysy, cechy, które podkreśla św. 
Wincenty, patrząc na tę wspólnotę Świętej Rodziny, szcze-
gólnie Jezusa - Boga – Człowieka. Współpraca między 
ludźmi, wsłuchanie się w Słowo Boże są drogą do sukcesu, 
drogą do naśladowania Trójjedynego Boga, do naśladowania 
Świętej Rodziny. Żyć ze sobą w harmonii...

Święty Wincenty stwierdza również: „Jak bardzo potrze-
bujemy takiej lekcji! Któżby nie uznał konieczności naślado-
wana przykładów, które nam Bóg, stawszy się człowiekiem, 
dał z nieskończonej miłości? Któżby się mógł uchylać od 
naśladowania Go oraz naśladowania Jego Przenajświętszej 
Matki i przybranego Jego Ojca, świętego Józefa?”.

Naśladować Jezusa, naśladować Maryję i świętego Józefa, 
zasłuchanego i żyjącego Słowem Bożym, starającego się od-
krywać wolę Bożą w swoim życiu...

Za tydzień relacja z bierzmowania

Niedziela Palmowa (29.03.2015) to dzień uroczystej inau-
guracji Odpustu Wielkiego Tygodnia. 

W tym dniu o godz. 10.45 Ks. Bp Senior Kazimierz Gór-
ni z Rzeszowa poświęcił palmy przy kaplicy św. Rafała. Po 
procesji do bazyliki sprawowano Eucharystię, w czasie której 
odśpiewano Pasję - opis chwalebnej Męki Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.

Po południu o godz. 15.00 odegrana została pierwsza sce-
na Misterium Męki Pańskiej: „Wjazd Pana Jezusa na osiołku 

NIEDZIELA PALMOWA W KALWARII
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do Jerozolimy”. Kustosz Sanktuarium - O. Azariasz Hess OFM 
przywitał wszystkich przybyłych na Kalwarię pielgrzymów i 
skierował do nich okolicznościowe słowo. Modlitewne spotkanie 
zakończyła scena „Wypędzenia przekupniów ze świątyni”.

www.kalwaria.eu

PORANEK WIELKANOCNY

W Poranek Wielkanocny 
Uderzą wszystkie dzwony –

A światło Zmartwychwstania 
Rozjaśni nasze domy.

Zwycięski Chrystus stanie 
W zamkniętym Wieczerniku,

Apostołów przemieni 
W radosnych pracowników. 

Blaskiem nieba ożywi
Zmrożone lękiem serca – 
Zakwitną dusz ogrody, 

Które zdeptał bluźnierca.

Uczniowie odnowieni
Zwycięstwem Powstałego –

Pójdą głosić narodom
Chwałę Zmartwychwstałego.

Panie i Królu życia, 
Udziel nam tej radości,

Abyśmy odnowieni,
Mogli u Ciebie gościć. 

Ks. Stefan Misiniec
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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.

NIEDZIELA PALMOWA 
F O T O R E L A C J A
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Zawsze na wiosnę mam wspaniałą szansę /z której skwa-
pliwie staram się korzystać/ podglądać zlatujące się po zimie 
ptaki. Widać coraz większy ruch i słychać ptasi hałas. Ale 
wszystko jest – tak mi się laikowi wydaje – celowe: wybór 
miejsca i budowanie gniazdka, znoszenie wszystkich potrzeb-
nych elementów. Ma swój cel śpiew i krzątanie się w parach.
Patrząc na ptaki, myślę o swoim celowym działaniu. Wydaje mi 
się, że mam przewagę nad ptakami. One mają instynkt, a ja dodat-
kowo rozum. Ale czy rzeczywiście korzystam z niego? Tak świa-
domie? Odnoszę wrażenie, że częściej do głosu dochodzą emocje, 
na skrzydłach których unoszę się. Kierunek, wysokość, prędkość 
lotu wynikają z natężenia i rodzaju emocji. Dużo tego ruchu, tylko 
po co? Ale bywa przyjemnie. A nawet jeśli nie, to jestem w stanie 
obarczyć winą różne wiatry i prądy powietrzne. Kiedy rozum śpi…

Te refleksje to nie tylko wynik obserwacji ptaków. Coraz częściej 
w różnych dyskusjach /tych publicznych i nie/ słychać emocje 
wobec zanikających argumentów odwołujących się do rozumu. 
A z emocjami trudno dyskutować. O ile w ogóle jest to możli-
we. Można się jedyni nimi podzielić. Może warto przysiąść na 
wspólnej gałęzi i pogadać możliwie jak najbardziej rzeczowo i 
najmniej emocjonalnie. Nie zaczynajmy też od podcinania gałę-
zi, na której siedzi nasz rozmówca, bo jeśli jest to wspólna gałąź 
to… Smutne jest nieraz przekonanie, że lepiej zniszczyć park, 
las, domy niż wspólnie poszukiwać prawdy. Niełatwy jest dialog.
W tych dniach mamy okazję przyjrzeć się ostatnim chwilom 
ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Jezus rozmawiał z Piłatem, 
ale milczał u Heroda.

Ks. Jacek Jezierski 

Na skrzydłach emocji



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

5 kwietnia 201532 

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

 335 kwietnia 2015

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 piękne świadectwo pod-
czas rekolekcji dawał Łukasz 
Świrk, były mistrz świata we 
wspinaczce na czas, a także 
uzdolniony sportowiec, wystę-
pujący w programie „Mam ta-
lent”. Pan Łukasz towarzyszył 
rekolekcjoniście – ks. Kamilowi 
Żółtaszkowi. W drugiej części 
naszego wywiadu opowiada o 
tym co robi. 

- Z czym Ksiądz przyjechał 
do Krzeszowa?

- Przede wszystkim chciałem na 
nowo pokazać wiernym, jak ważna 
w ich życiu jest wiara. To jest funda-
ment chrześcijańskiego życia. To Pan 
Bóg tak naprawdę daje nam szczęście, nadaje nam sens życia. W 
dzisiejszych czasach - tak bardzo konsumpcjonistycznych, tak 
szybkich - często o tym zapominamy i szukamy szczęścia gdzie 
indziej, poza Bogiem - jak syn marnotrawny. W konsekwencji 
okazuje się, że to szczęście jest ulotne, a czasami nawet destruk-
cyjne. Dlatego trzeba powrócić do Boga, trzeba powrócić do wia-
ry. W Bogu trzeba szukać sensu, celu i szczęścia. 

- Kto Księdzu towarzyszy podczas rekolekcji?
- To jest Łukasz Świrk, były 

mistrz świata we wspinaczce 
na czas. To mistrzostwo świata 
zdobył w Chinach. Poznaliśmy 
się w Andrychowie, kiedy by-
łem tam jeszcze wikarym. Od 
tego czasu jego kariera bar-
dzo się rozwinęła. Co ważne, 
Łukasz jest też człowiekiem 
bardzo religijnym i pomaga 
mi często w czasie rekolekcji, 
dając świadectwo i dzieląc się 
ważnymi treściami swojego ży-
cia, mówiąc o swojej wierze. A 
przy okazji, jego umiejętności 
gimnastyczne, którymi w tym 
roku dzielił się z Polakami w 
programie „Mam talent”, ro-

Swoją pasję należy budować 
na Panu Bogu 

bią na dzieciach i na młodzieży 
ogromne wrażenie.

- Panie Łukaszu, na czym 
polega uprawiana przez Pana 
dyscyplina?

- Trenuję wspinaczkę sporto-
wą na czas. Polega ona na tym, 
aby jak najszybciej wspiąć się na 
piętnastometrową ścianę. Mój 
rekord na treningach wynosi 
5,94 sekundy. Trzeba w tym celu 
dość szybko przebierać rękami 
i nogami (śmiech). Mistrzostwo 
świata zdobyłem w tej dyscypli-
nie w 2011 roku. Od tej pory tego 
sukcesu nie udało mi się powtó-
rzyć. Konkurencja jest naprawdę 
wymagająca.

W zeszłym roku oprócz zajmowania się wspinaczką, wymy-
śliłem także pokaz gimnastyki, który prezentowałem w progra-
mie „Mam talent”. Obecnie podróżuję po Polsce i powtarzam te 
występy z programu. 

- O czym Pan mówi podczas rekolekcji?
- Przede wszystkim o moim patronie z bierzmowania, Piotrze 

Jerzym Frassatim. Jestem zafascynowany jego postacią. Podoba 
mi się sposób, w jaki żył i jego motto życiowe, które przyjąłem 
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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)

jako własne. Staram się zarażać tą fascynacją młodych ludzi. 
Podczas rekolekcji staram się przekazać im, że podobnie jak to 
było w moim przypadku, swoją pasję należy budować na Panu 
Bogu. Pragnę pokazać, że można być sportowcem i nie wstydzić 
się Pana Boga. 

 - Czyj to był pomysł z taką formą rekolekcji - 
Pana, Księdza Kamila, a może jeszcze kogoś innego ?

- Oj, chyba ja na to wpadłem (Ksiądz Kamil - przyp. red.). Za-
uważyłem, że wielu księży mi go „podkradło” i też im towarzyszą 
zaprzyjaźnieni znani goście. Ale sprawdza się zawsze znakomi-
cie, więc życzę wszystkim księżom, by mieli podobnych pomoc-
ników (śmiech). My, księża, możemy tylko mówić, ale jeśli ktoś 

może dodatkowo pokazać, jak realizuje w swym życiu dary Pana 
Boga, to jest to bardzo chwytliwe i młodzieży bardzo podoba. A 
myślę, iż dużo lepiej jest, aby młodzież ćwiczyła gimnastykę niż 
błąkała się po ulicach. 

- Czy chce coś Ksiądz przekazać coś jeszcze parafi a-
nom z Krzeszowa?

-Pragnę życzyć wszystkim głębokiego przeżycia Świąt Wiel-
kanocnych, przeżycia tych świąt ze Zmartwychwstałym, ponie-
waż to On jest celem i sensem życia. Jeżeli będziemy trzymać 
się Zmartwychwstałego, także będziemy żywi w każdym sensie 
życia. 

- Dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać. 

Taki podjął ks. Krzysztof Wąs, który 
głosił tutaj rekolekcje. W poniższej roz-
mowie przybliża swoją pracę jako współ-
pracownika moderatora diecezjalnego. A 
czym się zajmuje ów moderator – wyja-
śnia sam ks. Krzysztof. 

- Proszę się przedstawić...
- Ksiądz Krzysztof Wąs, duszpasterz Służby 

Liturgicznej Ruchu Światło-Życie w diecezji kra-
kowskiej. Pochodzę z Nowej Huty, z Parafi i św. 
Józefa na os. Kalinowym w Krakowie. Kapłanem 
jestem od sześciu lat. 

- Czym się zajmował Ksiądz po ukoń-
czeniu seminarium?

- Przez pierwsze trzy lata byłem wikariuszem 
w Parafi i Świętej Rodziny; tam katechizowałem, opiekowałem się 
grupami. W czwartym roku Ksiądz Kardynał zaproponował mi 
posługę na Wiślnej 12/6 w Wydziale Służby Liturgicznej Ruchu 
Światło - Życie.  Jestem współpracownikiem moderatora diece-
zjalnego. Dbamy w diecezji o oazy, o Ruch Światło-Życie, o jego 
rozwój. Organizujemy kursy dla animatorów, oazy Dzieci Bo-
żych, ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, także animatorów 
Ruchu. Ponadto organizujemy rekolekcje wakacyjne i podczas 
ferii zimowych. Poza tym opiekujemy się służbą liturgiczną; 
organizujemy dla niej turniej piłki nożnej o puchar Księdza Kar-
dynała. Wczoraj akurat etap diecezjalny odbywał się w Liszkach. 
Oprócz tego oczywiście spełniam zwykłe, codzienne kapłańskie 
obowiązki.  

- Jak w ogóle w diecezji rozwijało się to duszpaster-
stwo, opieka nad grupami młodzieżowymi?

- Prekursorem oazy u nas w diecezji był ksiądz prałat Franci-
szek Chowaniec, który chyba przez 20 lat pełnił funkcję modera-
tora. Po nim był ks. Jerzy Serwin, który teraz jest proboszczem w 
Parafi i św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym. Obecnie 

moderatorem jest ks. Mariusz Susek i ja mu w 
tym pomagam. Jest to dzieło przekazywane z 
pokolenia na pokolenia. Wiadomo, kiedyś wię-
cej było tych oaz i uczestniczących w nich mło-
dych ludzi, ale też nie było aż tylu wspólnot, co 
dzisiaj. Dzisiaj mamy i KSM i Grupy apostolskie 
i różne ruchy odnowy. Jak na dzisiejsze czasy, to 
i tak tej młodzieży jest całkiem sporo.  

- Co się zmieniło najbardziej w tym 
temacie na przestrzeni lat?

- Staramy się iść z duchem czasu. Czasy się 
zmieniają, Ewangelia jednak pozostaje ta sama. 
Program zaproponowany przez Ruch się nie 
zmienia, ale ulega ciągłym zmianom sposób, 
w jaki go podajemy. Wykorzystujemy do tego 
celu różne prezentacje multimedialne, wszelkie 

dostępne formy przekazu, także oczywiście formę rekolekcji. 
Program się nie zmienia, ale forma przekazu tak. Musi ona być 
dostosowana do współczesnych czasów.

Temat rekolekcji „O spowiedzi inaczej” 
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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)

Tak zachęca do odwiedzenia ośrodka wczasowo 
– rekolekcyjnego w Zakrzowie – jego dyrektor ks. 
Włodzimierz Kurek, który w Leńczach głosił reko-
lekcje. Ks. Włodzimierz wspomina wcześniejszą swoją 
pracę duszpasterską, ale też 
opowiada nam o funkcjonowa-
niu ośrodka. 

- Proszę się przedstawić...
- Ksiądz Włodzimierz Kurek, 

dyrektor Ośrodka Wczasowo-Re-
kolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. 
Pochodzę z Krakowa, z Parafi i św. 
Brata Alberta. Proboszczem tam był 
ksiądz proboszcz Bielański, zacny 
prałat i kochany człowiek. Dużo mu 
zawdzięczam, dużo się od niego na-
uczyłem. To człowiek, który swoim 
życiem daje świadectwo. To było 
bardzo ważne dla mnie w tym czasie, 
kiedy dorastałem, dojrzewałem. Bę-
dąc ministrantem przyglądałem się, 
jak żyje, jak swoim życiem wypełnia 
słowo Boże. 

- Jak wyglądała Księdza dro-
ga do kapłaństwa?

- Zawsze myślałem o tym, żeby 
być księdzem, aczkolwiek chyba nie 
zawsze moja rodzina chciała tego sa-
mego. Bogu dziękuję, że wytrwałem, 
chociaż był taki moment, że po ma-
turze uciekłem na studia historyczne... 
Ale wróciłem na właściwe tory. 

- Czym się zajmował Ksiądz 
przed pracą w Ośrodku?

- Pracowałem w Krakowie na 

Salwatorze. Jeszcze wcześniej pracowałem w Rabce, u św. Marii 
Magdaleny. Także w Krakowie-Swoszowicach i w Zatorze.

- Proszę przybliżyć, czym zajmuje się Ośrodek w 
Zakrzowie...

- Ośrodek Wczasowo-Rekolekcyjny w Zakrzo-
wie jest otwarty dla każdego człowieka. A trzeba 
powiedzieć, że co roku przybywa tam coraz więcej 
ludzi. Udało się nam ostatnio „dobić” do liczby 10 
tysięcy ludzi, którzy nas odwiedzili w ciągu roku. 
Przyjeżdżają zarówno dzieci i młodzież, jak i doro-
śli. Przyjeżdżają na rekolekcje, ale też przyjeżdżają 
na wypoczynek, na integrację. Przybywają tu także 
dzieci ze szkół; mają mądrych nauczycieli, wycho-
wawców i wiedzą, ze ten ośrodek przyjmuje wszyst-
kich, którzy chcą odnaleźć jakiś spokój wewnętrzny, 
zwłaszcza, kiedy na zewnątrz pasuje chaos i bałagan. 
To co jest u nas dobre, to z pewnością powietrze; jest 
lepsze niż w Rabce. To powietrze uzdrawia. Panuje 

Atrakcji tu co niemiara 

- Czy często Ksiądz prowadzi rekolekcje?
- W Wielkim Poście corocznie prowadzę dwie serie. W tym 

roku w Lanckoronie i w parafi i św. Jana Chrzciciela na Prądni-
ku i Czerwonym. Przyszły rok także już mam zarezerwowany 
(śmiech).    

- Z jakim programem Ksiądz tu przyjechał?
- Tu, w  Lanckoronie, zaproponowałem temat: „O spowiedzi 

inaczej”. Pragnę, byśmy spowiedź ujrzeli z trochę innej strony; 
byśmy pochylili się nad pytaniem o to, czym ona tak naprawdę 

jest. Bo często się spotykam ze zjawiskiem niedowartościowania 
przez ludzi tego sakramentu. I to zarówno przez nas, kapłanów, 
jak i przez wiernych. Bywa, ze wierni przychodzą nieprzygotowa-
ni do spowiedzi i bywa, że są jakieś zaniedbania ze strony samych 
kapłanów. Chciałbym, abyśmy ten temat tu zgłębili, żeby tutejsi 
wierni odkryli, jaka to jest wartość - spowiadać się, nawracać, po-
wracać do Boga i że tu się nie ma czego bać. A trzeba stwierdzić, 
że niestety ludzie częstą tej spowiedzi się boją...

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!   
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

u nas cisza i spokój. Dużym atutem jest też nasza kuchnia. Dzię-
kować za to mogę naszym kucharzom, którzy dbają o to, by to 
jedzenie było smaczne, zdrowe i przede wszystkim – domowe. 
Dlatego też ludzie po odwiedzeniu nas wracają ponownie. 

Wypoczynek jest obok modlitwy najważniejszą sprawą. Po-
siadamy trzy boiska – jedno pełnowymiarowe, dwa orliki, po-
nadto posiadamy salę gimnastyczną. A oprócz tego, jak ktoś jest 
bardzo zmęczony, może skorzystać z sauny, basenu zewnętrz-

nego, jacuzzi. Jest także plac zabaw dla dzieci. Na wyposażeniu 
są rowery, narty i sanki. Posiadamy wyciąg narciarski. Wiele 
dzieci nauczyło się tu jeździć na nartach. Atrakcji tu co niemiara. 
Dodatkowo teren ośrodka jest tak usytuowany, że sprzyja or-
ganizowaniu wycieczek – zarówno pieszych, jak i rowerowych. 
Poza tym jest to świetna baza wypadowa do dalszych wycieczek. 
Blisko Kraków, Wieliczka, Tatry... 

Cdn.
  

Mimo takiego doświadczenia choroby 
i cierpienia. Przekonała się o tym pewna 
Brytyjka, zamieszkująca w Indiach, która 
zaraziła się trądem, a wtedy wszystko dla 
niej straciło sens. I co dalej? O tym w 
poniższym fragmencie rozważania reko-
lekcyjnego. 

Przeczytałem kiedyś fragment pamiętnika 
Betty Martin pt. „Cud w Carville”. Ta kobieta 
żyła na przełomie XIX i XX wieku. Wraz z rodzi-
cami ta Brytyjka mieszkała w kolonii angielskiej 
w Indiach. Tam poznała swego narzeczonego, 
również Anglika. Układali sobie plany, jak będzie 
wyglądało ich życie małżeńskie, jaki zbudują 
dom, a przede wszystkim - jaki założą ogród. Ci, 
którzy byli w Indiach, powiadają, że jest to kraj pięknych kwiatów 
o różnych kolorach i kształtach, kwitnących cały czas. I nasza bo-
haterka chciała mieć właśnie taki ogród. Ogród, w którym byłoby 
mnóstwo kolorowych kwiatów. Wyobrażała 
sobie, że między tymi rabatami z kwiatami 
będą biegać dzieci, które ożywią jeszcze ten 
ogród swoją obecnością. Pewnego dnia, gdy 
się obudziła, zauważyła na swoim ciele różo-
we plamki. Zaniepokojona tym faktem poszła 
do lekarza. Lekarz zobaczył i poprosił o kon-
sultację najpierw, jednego, potem drugiego, 
trzeciego i czwartego. W końcu oznajmili 
je, że te różowe plamki to... początek trądu. 
Tak on się właśnie zaczyna. A w Indiach nie 
brakowało wówczas ludzi chorych na trąd. 
Musiała gdzieś się z nimi spotkać; musiała 
jakoś zarazić się tą chorobą... Trafi ła do szpi-
tala dla trędowatych - do leprozorium. W tym 
szpitalu zobaczyła ludzi, których ta choroba 
dotknęła wcześniej; widziała, jak gnije ludz-
kie ciało, jak ono jest zniekształcone. Myślę, 
że widzieliście gdzieś kiedyś zdjęcie trędowa-

tego... Uświadomiła sobie, że taka czeka 
ją przyszłość... Ogród stał się nagle szary. 
Wszystkie marzenia zniknęły. Najwięk-
szym cierpieniem, które ją spotkało po 
chorobie, był list od narzeczonego, który 
zerwał zaręczyny i poprosił, żeby nie od-
syłała mu pierścionka zaręczynowego, bo 
on nie chce i nie potrzebuje pierścionka 
od trędowatej... Życie tej kobiety runęło 
w gruzach. Nie było dla niej przyszłości, 
nie było nadziei... Najlepiej skończyć 
z tym życiem - uznała. I jak sama wy-
znaje w swym pamiętniku, kilka razy 
próbowała popełnić w tym leprozorium 
samobójstwo. Ale zawsze znalazł się ktoś, 
kto jej w tym przeszkadzał, kto udarem-

niał te próby. I po długich miesiącach pobytu w tym szpitalu 
(bo tę chorobę zalecza się bardzo długo), idąc korytarzem tego 
szpitala zobaczył drzwi z napisem „kaplica”. Stanęła przed tą 
kaplicą. Bunt wobec Boga, który w niej narastał, był tak ogrom-

Trędowaty może się uśmiechać 
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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 
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Zagórze (50)

ny, że pomyślała: „Wejdę tam i zburzę tam wszystko. Przewrócę 
wszystko do góry nogami. Ołtarz zaś zdemoluję. Zdemoluję tak, 
jak zdemolowane zostało moje życie”. Gdy weszła do środka, za-
uważyła modlących się tam ludzi - trędowatych. Spostrzegła też, 
że ci trędowaci przywitali ją uśmiechami. Uśmiechali się do niej! 
Wtedy dopiero dotarło do niej, że człowiek trędowaty może się 

uśmiechać. Gdy przyszła w miejsce, gdzie był ołtarz, zobaczyła 
wielki krzyż na ścianie. A do tego krzyża przybity Chrystus, któ-
ry również był trędowaty... I wtedy usiadła. I zrozumiała, że nie 
może demolować tej kaplicy... Bo w tym miejscu Chrystus jest 
trędowaty - tak samo, jak trędowaci oni są.

 Cdn.

W czasie rekolekcji wierni usłyszeli naukę o zdro-
wiu, o chorobie, a także o lekarzu. Ten poniższy frag-
ment nawiązuje do treści niedzieli palmowej, a mówi 
m.in. o Chrystusie jako Lekarzu. 

Otwórz me oczy 
chcę widzieć Jezusa  
i być bliżej Niego 
i kochać goręcej 

Otwórz me uszy 
i naucz mnie słuchać  
otwórz me oczy 
chcę widzieć Jezusa.

Chcemy Go widzieć. Chcemy widzieć Tego, który może nas 
uzdrawiać, który chce nas uzdrawiać, który chce nas prowadzić, 
chce być naszym Zbawicielem. I to nie tylko kwestia powtarzania 
słów. Jest to zaproszenie do nieustannej modlitwy, do nieustan-
nej rozmowy z Panem Bogiem – do tego, by przypominać sobie, 
że tylko On jest Tym, który rzeczywiście może nas uzdrowić. 

Kiedy ktoś nieraz zachoruje, kiedy cierpimy na różne nasze 
dolegliwości, szukamy najlepszego lekarza i robimy rozeznanie, 
kto potrafi  nam pomóc. Nieraz machamy pogardli-
wie  ręką na jakiegoś lekarza i mówimy: „Ten to nie 
pomoże!”. Natomiast do lekarza, który jest skutecz-
ny, ustawiają się kolejki i ciężko się do niego dostać. 
Ludzie nieraz potrafi ą pojechać na koniec Polski, 
a pewnie pojechaliby i na koniec świata, gdyby się 
okazało, że tam ktoś może pomóc. Zresztą nieraz 
słyszymy nawet w telewizji osoby, które zbierają 
pieniądze, by wyjechać gdzieś za granicę na jakieś 
kosztowne leczenie, bo tam gdzieś jest taki lekarz, 
który może pomóc temu choremu dziecku czy też 
innej osobie. Zrobimy wiele – zrobimy naprawdę 
wiele – żeby wyjechać, żeby dotrzeć, żeby się dostać 
do kogoś, kto nas uleczy. 

Dwa dni temu mówiliśmy o zdrowiu, wczoraj o 
chorobie, a dzisiaj przyszedł czas na lekarza. Dzisiaj 
obchodzimy Niedzielę Palmową. To nie tylko nie-

dziela męki Pańskiej, której opisu słuchaliśmy przed chwilą, ale 
przed wszystkim to dzień będący pamiątką wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy. Wjazdu bardzo radosnego. Wjazdu, w którym 
tłumy śpiewały: Hosanna Królowi Dawidowemu! Ludzie ścielili 
palmy pod nogi Jezusa. Skąd wśród nich  ten entuzjazm, ta wielka 
radość? 

Trzeba sobie uświadomić, że kilka dni wcześniej Jezus 
wskrzesił Łazarza. Jezus uzdrawiał przez cały okres swego pu-
blicznego życia. Chodził, nauczał i uzdrawiał. Uzdrawiał ludzi 
z różnych chorób. Ludzi, którzy cierpieli nieraz bardzo długo 
– jak na przykład ten chromy przy sadzawce, który męczył się z 
chorobą przez 37 lat. Ów człowiek nie miał siły, nie miał kogoś, 
kto by mu pomógł, nie miał lekarza... 37 lat! I Jezus go uzdrowił... 
Ktoś inny był niewidomy od urodzenia i wołał: Jezusie, ulituj się 
nade mną! I Jezus Go uzdrowił. Było mnóstwo takich wypadków. 
To wszystko sprawiało, że ludzie widzieli w Chrystusie bardzo 
skutecznego lekarza i pragnęli się do Niego dostać.  Tak było z 
tą kobietą, która szła za Jezusem w tłumie i pragnęła dotknąć 
choćby Jego płaszcza, bo wierzyła, że to ją uzdrowi. I tak też się 
stało. Jezus poczuł to i jej powiedział: Twoja wiara cię uzdrowiła. 
Kobieta odzyskała zdrowie. 

Cdn.

Chrystus – Lekarzem dusz i ciał 
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

W Kościele katolickim trwa okres Wielkiego 
Postu. Od wieków kultywowana jest tradycja 
obrzędów religijnych i towarzyszących im zwy-
czajów. Wiele motywów zaczerpniętych z tego 
skarbca można odnaleźć w literaturze i malar-
stwie. 

W piątek 21 marca 2015 r. wierni  parafi i w 
Marcyporębie odbyli w czasie rekolekcji plenero-
wą Drogę Krzyżową.  

Niosąc wizerunek krzyża przeszli w modli-
twie od kościoła w stronę Przełęczy Zapusta.

www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

Okres Wielkiego Postu
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

W Niedzielę Palmową 29 marca 2015 w podzię-
ce za Jana Pawła II wyruszyliśmy wraz z Jezusem 
ulicami Mucharza. Kto z serca chciał, pomógł Mu 
dźwigać Krzyż ludzkich grzechów.

Byli wszyscy: Dzieci, Młodzież, Dorośli, Wspólnoty Pa-
rafi alne, Goście. RAZEM OKOŁO 200 osób. Rozważania 
ułożyła: Pani Ewa Czaicka. W większości czytali członkowie 
Kręgów DOMOWEGO KOŚCIOŁA w Mucharzu, ale inni 
również Krzyż dźwigali:

I - Lektorzy i Ministranci
II - Ojcowie
III - Matki
IV - Schola i dzieci I Komunijne
V - Młodzież z Grup Parafi alnych
VI - Kobiety
VII - Mężczyźni
VIII - Róże Różańcowe
IX - Młodzież ponadgimnazjalna
X - Kandydaci do Bierzmowania
XI - Małżeństwa
XII - Ministranci
XIII - Nauczyciele ze Szkoły Jana Pawła II
XIV - Święty Jan Paweł II

Droga krzyżowa ulicami Mucharza 
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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 

Pozostańcie wierni tradycjom 
waszych praojców

Święty Jan Paweł II

Władysław Kopaliński w Słowniku Mitów i Tradycji Kultury napisał, że 
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w chrześcijańskim roku 
liturgicznym, poświęcone pamięci Zmartwychwstania Chrystusa. Termin 

obchodzenia święta ustalono w 325 roku na Soborze Nicejskim, na pierwszą niedzielę, 
po pierwszej wiosennej pełni księżyca, tj. między 22 marca a 25 kwietnia. Chrześcijań-
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posługa słowa, to troska, aby Chrystus mógł wciąż być słuchany i 
rozumiany w dzisiejszym świecie.

W Wielkoczwartkowy wieczór obok ustanowienia Euchary-
stii, wspominamy ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa i skła-
damy z tej okazji życzenia. W naszym Kościele między innymi:

Za księdza dobroć dzisiaj dziękuję, 
zdrowia, łask Bożych i szczęścia winszuję.

Dla Księdza
Po słońce do nieba wyślę
Maleńką, biedronkę.
A w lecie zerwę
Czerwoną słodką poziomkę.

Chcę dziś powiedzieć, choć o tym już wiecie,
Że nasz Ksiądz Proboszcz najwspanialszy jest w świecie.
Jest bardzo miły, kochany ogromnie
i zawsze uśmiecha się do mnie.
Za dobre serce dzisiaj dziękuję i kwiatek Mu ofiaruję.

stwo wyparło wiele pogańskich świąt wiosennych, ale zachowało 
wiele zwyczajów świątecznych nadając im odmienną symbolikę. 
Palma wielkanocna, jest tradycyjnym symbolem Niedzieli Pal-
mowej, z którą wiąże się zwyczaj święcenia palm, znany w Polsce 
od średniowiecza. Zwyczaj ten kultywowany jest w Kościele, na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W Wielką Sobotę palmy 
są palone, a popiół z nich jest używany w następnym roku, w Śro-
dę Popielcową do posypania wiernym głów. Innym przykładem 
jest jajo, które w czasach przedchrześcijańskich, uchodziło za 
symbol życia i rozrodu, u chrześcijan stało się symbolem zmar-
twychwstania. 

Organizowany, co roku Powiatowy Konkurs Palm i Potraw 
Wielkanocnych, służy propagowaniu tradycji i folkloru związa-
nego ze świętami wielkanocnymi. W tym roku panie z KGW w 
Palczy wykonały najpiękniejszą palmę i zdobyły pierwsze miej-
sce. W czasie niedzielnej procesji z palmami wniosły ją uroczy-
ście do kościoła. 

Wielkanoc to czas bardzo ważny w życiu każdego Chrześci-
janina, to czas szczególny. Czas radości, miłości i pojednania. 
To czas, w którym utrwalamy zwyczaje naszych przodków. Ten 
wyjątkowy czas poprzedza Wielki Post a szczególnie Wielki 
Tydzień. Dając wyraz wiary i pielęgnując tradycje, w 
piątek 27 marca Drogę Krzyżową prowadziły: Rok-
sana Pieronkiewicz i Natalia Kardaś, a w niedzielę 
dziewczęta z Parafialnej Scholi. Wielki Tydzień w 
Szkole Podstawowej został uczczony montażem słow-
no muzycznym pod hasłem „Przez krzyż do chwały” 
- przygotowany przez uczniów klasy III z wychowaw-
cą i chór szkolny z opiekunem.  

Naszą wiarę, staramy się rozwijać, a tradycje 
pielęgnować, bo czy istnieje coś ważniejszego, co na-
leży - co możemy, przekazać przyszłym pokoleniom? 
Kultywowanie pięknych ludowych zwyczajów to nasz 
obowiązek. Dobrze, że nie brakuje ludzi zaangażo-
wanych w tego typu działania. Ważną rolę pełnią w 
tym względzie kapłani, choć według św. Pawła kapłan 
jest przede wszystkim szafarzem Bożych tajemnic. 
Kapłan przez swoje sakramentalne posługiwanie 
sprawia, że Chrystus dalej działa w Kościele. A jego 



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

5 kwietnia 201540 

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

 415 kwietnia 2015

Są w kalendarzu różne daty,
Które świętują ludzie od wielu lat,
Ale dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa
To dzień jedyny, to najważniejsza ze wszystkich dat.

Z okazji tak wspaniałego święta życzymy Księdzu 
Proboszczowi zdrowia i wielu Łask Bożych, do dalszej 
pracy duszpasterskiej. Życzymy, by stale opiekowała się 
Księdzem Matka Boża, Matka Jezusa i wszystkich Ka-
płanów.

Szczęść Boże.

Były także dedykacje, a wśród nich Modlitwa
do Anioła Uśmiechu, 
 
Aniele uśmiechu, przyszło mi do głowy,
Że zadzwonię na Twój numer alarmowy.
Wiem, że Ci komórek, dzwoni tysiąc naraz,
Lecz mi Twoja pomoc potrzebna „od zaraz”.

Uśmiechu mi trzeba, by spory łagodzić, 
złe miny rozbrajać i przyjaciół godzić.
Rozgrzewać zmarzniętych, prostować pogiętych, 
I cnoty dystansu, uczyć się od świętych.

Podaruj mi uśmiech, aby wciąż na nowo,
Wypełniał swym ciepłem, myśl każdą i słowo.
Niech jak kostka cukru, osładza kropelki,
Smutków, rozczarowań i goryczy wielkich.
Niech radości, życia staną się oddechem,
Za Twój dar uśmiechu, dziękuję uśmiech.

Wszystkim kapłanom z okazji Ich święta składa-
my najlepsze życzenia na wzór tych składanych 

Księdzu Proboszczowi Parafii Palcza.

BŻ-BŁ
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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)

Istnienie zła w świecie, jego przyczyny i konse-
kwencje analizuje w poniższym fragmencie rozważania 
rekolekcyjnego ks. Kazimierz Kubat, salwatorianin, 
który przez 25 lat pracował za granicą jako misjonarz, 
m.in. w Afryce i swoimi spostrzeżeniami oraz doświad-
czeniem wiary innych narodów dzieli się z nami. 

Pracując przez kilkanaście lat w Afryce, w Zairze, w Tanza-
nii, na Madagaskarze, widziałem, jak szatan niszczy człowieka, 
niszczy wiarę lękiem, strachem. Ci ludzie boją się wszystkiego, co 
jest związane z szatanem. Boją się magii. A praktyki magiczne są 
tam bardzo rozwinięte, Czarna magia budzi postrach. Mówienie 
o diable, o szatanie budzi czysty strach... Pamiętam sytuację, gdy 
jakaś fi rma budowała drogę. Zatrudniony był tam polski inży-
nier. Pracował z ludźmi miejscowymi. Coś mu tam się nie po-
wiodło i w którymś momencie puścił 
wiązankę przekleństw w ojczystym 
języku. Ci miejscowi ludzie nie ro-
zumieli, co on mówi. Zapytali, co on 
powiedział. Ja im wytłumaczyłem, że 
przeklina, że używa bardzo wulgar-
nych słów, bo się zdenerwował. I oni 
się przestraszyli. Powiedzieli: „My 
już nie chcemy z nim pracować; ta-
kich słów, takich przekleństw używa 

Św. Michale, broń nas… 
tylko szatan”. Coś w tym jest... Szatan tak nienawidzi człowieka, 
tak nienawidzi Pana Boga, że nic innego nie mówi – tylko prze-
kleństwa, tylko wulgaryzmy. I ci ludzie zdają sobie z tego sprawę. 
Szatan to rzeczywistość, o której my nie mamy zielonego pojęcia. 
I nie mówię tego tylko po to, aby straszyć. Szatan jest i szatan 
działa. 

Po wyjeździe z Afryki przez kilka lat pracowałem w Kanadzie, 
później trochę w Anglii, w Szkocji i tak dalej. I zauważyłem, że 
chyba wśród cywilizacji zachodniej wynalazł najskuteczniejszą 
metodę uwodzenia ludzi. Ta metoda to dobrobyt i rozmydlenie. 
Człowiek żyjący w dobrobycie nie potrzebuje niczego. Nie po-
trzebuje Pana Boga, nie potrzebuje miłosierdzia, nie potrzebuje 
przebaczenia, nie potrzebuje nieba. Woli nie myśleć o piekle, bo 
po co. Człowiek żyjący w dobrobycie ma wszystko. Został uśpio-
ny i żyje w dobrobycie. 

Do tego jeszcze dołożył szatan rozmydlenie totalne. 
Nie ma już czegoś, co jest albo dobre, albo złe. O wszyst-
kim można podyskutować. Wszystko zależy od punktu 
widzenia. Czy złe jest przerwanie ciąży? „To zależy od 
tego, co matka uważa. To jest jej ciało.” To nie jest już zabi-
cie człowieka; to jest „rozwiązanie trudnej sytuacji samot-
nej matki, która nie chce mieć dziecka”. I tak 50000000 
dzieci rocznie zabija się w krajach rozwiniętych w imię 
prawa matki do decydowania o swoim ciele... 50000000 
rocznie! I nikt przeciw temu nie protestuje, i nikt się temu 

nie dziwi. To jest przecież prawo matki... 
Takie jest prawo. Zalegalizowane. U nas 
też w wielu przypadkach. 

A eutanazja też oczywiście nie jest 
morderstwem, tylko „rozwiązaniem, 
skróceniem cierpień”. I w samej malutkiej 
Belgii zabija się co roku około 6000 ludzi 
w imię rozwiązania problemu cierpienia. 
Mam znajomych w Belgii, którzy mówią 
wprost: „Ja się boję pójść do szpitala, bo 
pójdę z przeziębieniem albo z grypą z 
powikłaniami i mnie zabiją. Bo lekarz 
powie: Sprawa jest nie do rozwiązania; ale 
możemy się pozbyć problemu...”. W ubie-
głym roku w Belgii wprowadzono, przy-
jęto ofi cjalnie zasadę, że można również 
zabić, jeżeli rodzice sobie tego zażyczą 
i dziecko nie wyrazi sprzeciwu, ciężkie 
chore, nieuleczalnie chore, dziecko. Moż-
na je zabić... W takim żyjemy świecie. 

Cdn.
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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. 

Mówią zgodnie ojcowie oblaci 
Marcin i Jarosław, którzy głosili 
tutaj rekolekcje, ale głoszą też i 
misje. Obu „znalazł” i zaprosił 
do rodzinnej parafii ks. Mirosław 
Cupak, jak przyznają. Drugą 
część rozmowy z rekolekcjonista-
mi, zakończoną życzeniami świą-
tecznymi – publikujemy poniżej. 

- Jak Ojców znalazł Ksiądz 
Proboszcz i tu sprowadził? 

- Znalazł nas przez tutejsze po-
wołanie czyli ks. Mirka Cupka, który 
stąd pochodzi. Ks. Mirek jest wikarym 
w Rudawie, a tam dwa lata temu pro-
wadziliśmy misje parafi alne. I ksiądz 
Mirek nas tutaj zaciągnął, byśmy głosili 
w jego rodzinnej parafi i. 

- A jak było z Księdzem Jarosławem?
- Ojciec Jarosław Kędzia. Pochodzę z małej miejscowości 

Żmudź, kolo Chełma. Oblatów poznałem przez swoją rodzinę. 
Mój wujek był misjonarzem w Kanadzie północnej wśród Eski-
mosów, a od kilku lat pracuje w rezerwacie Indian w Kanadzie 
południowej. Tak poznałem oblatów, później rozwijałem tę 
znajomość przez oblatów w Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Podlasia w Kodniu. Potem nowicjat na Świętym Krzyżu i studia 
w Obrze. Po święceniach trafi łem najpierw na 2 lata do duszpa-
sterstwa w Siedlcach - do parafi i św. Teresy, potem na 4 lata do 
Poznania jako misjonarz ludowy i teraz 
pracuję z Zahutyniu, w Bieszczadach. 
Prowadzimy w tej niedużej miejsco-
wości parafi ę, często wyjeżdżamy na 
misje. 

- Ojcowie się jakoś umawiają, 
by we dwóch przyjechać czy to 
przypadek?

- Pan Bóg tak jakoś nami kieruje 
(śmiech). Znamy się od lat.

- Z czym Ojcowie tu przyje-
chali? 

- Istotą misji jest nawrócenie. Na-
wrócenie czyli otwarcie się na Pana 
Boga - odkrycie Pana Boga, przemiana 
serca, przemiana myśli. Jeśli chodzi 
o schemat misji oblackich, oparty 
jest trochę na kerygmacie, ale przede 
wszystkim na podstawowych praw-
dach o Panu Bogu i człowieku. W 

Istotą myśli jest nawrócenie 
tych misjach mieszczą się tematy: 
wezwania do nawrócenia, grzechu, 
prawa Bożego, świadomości śmierci 
i rzeczy ostatecznych; później także 
spowiedź święta, otwarcie się na 
Miłosierdzie Boże, odkrycie Chry-
stusa obecnego w Najświętszym 
Sakramencie czyli przeżywanie 
Eucharystii, obecności Chrystusa w 
Eucharystii, powołanie kapłańskie, 
też przylgnięcie do krzyża. Zresztą 
będzie tu w piątek Droga Krzyżowa 
ulicami Ponikwi. Sobota jest dniem 
typowo oblackim, kiedy chcemy 
zawierzyć całą parafi ę opiece Matki 
Bożej. Jest to szczególny rys nasze-
go zgromadzenia, rys maryjny - za-
wierzenie parafi i Matce Bożej. W 
niedzielę jest zakończenie. W tym 

dniu skupiamy się na świętości czyli na życiu dobrym, świętym, 
błogosławionym, życiu z Panem Bogiem w codzienności.

- Na koniec może jeszcze jakieś słowo dla para-
fian...

- Życzymy wiele radości od Chrystusa Zmartwychwstałego, 
abyście odkrywali Go przez cały czas w swoim życiu i żyli też tą 
łaską wokół siebie. Ale przede wszystkim radości ze Zmartwych-
wstania.

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!  
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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 

Jednym z nabożeństw szczególnie zwią-
zanych z Wielkim Postem jest Droga Krzyżo-
wa. W każdym kościele na ścianach są stacje 
– obrazy lub płaskorzeźby, przy których 
wędrując od jednej do drugiej odprawia się 
to nabożeństwo. Ale obok Drogi Krzyżowej 
odprawianej w kościele coraz częściej spoty-
ka się, że to nabożeństwo jest odprawiane w 
plenerze – na wiejskich drogach czy ulicach 
i placach miast. 

Od kilku lat taka plenerowa Droga Krzy-
żowa jest także odprawiana w Przytkowicach. Odbywa się ona po 
południu w sobotę przed Niedzielą Palmową. W tym roku wypa-
dło to 28 marca. Rozpoczęcie jest w centrum wsi, przy skrzyżo-
waniu dróg na Kalwarię, Skawinę i Paszkówkę. Stąd uczestnicy 
idą koło remizy strażackiej, szkoły, kościoła i cmentarza w górę 
na tzw. Resztówkę. Po drodze zatrzymują się w ustalonych miej-
scach na 11 stacji. Ostatnie trzy stacje są odprawiane przy starej, 
ponad 100-letniej kapliczce na Resztówce. Przy każdej stacji są 
modlitwy, śpiewy i rozważania (które w tym roku prowadził ks. 
Jan), a między stacjami śpiewane są pieśni. Uczestnicy nabożeń-
stwa niosą kolejno duży drewniany krzyż – najpierw księża i mi-
nistranci, potem mężczyźni, kobiety, młodzież i dzieci.

Choć dzień był pochmurny, to pogoda okazała się nie najgor-
sza – tylko na początku trochę pokropił deszcz, a wiatr nie był 
zbyt uciążliwy. Zawiodła za to technika – pod koniec przestała 
działać tuba nagłaśniająca, i prowadzący rozważania i śpiewy 
musieli polegać na sile swoich gardeł.

Droga Krzyżowa ulicami parafii

Nabożeństwo jak co roku zgromadziło sporą grupę parafi an, 
którzy chcieli odbywając wędrówkę rozważać mękę Zbawiciela.

xlf 
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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 

29 marca br. w Wiejskim Domu 
Kultury w Radoczy odbył się pokaz 
potraw wielkanocnych oraz konkurs 
na najładniejszą pisankę. Na scenie 
zaprezentowały się panie z Koła 
Gospodyń z krótkim koncertem oraz 
schola parafialna pod kierunkiem 
Pauliny Kasperek.

Jury w składzie: Maria Paśnik - dyrektor 
GOK w Tomicach, Zygmunt Szymczak - 
przew. Rady Gminy Henryk Janik - członek 
KGW Radocza wyłoniły najładniejsze prace.

Konkurs na najładniejszą pisankę:
1. miejsce - Gabriela Borek
2. miejsce - Weronika Baran
3. miejsce - Zuzia Borek

Wyróżnienia otrzymały: Oliwier Bałys, 
Julia Rączka, Łukasz Gaczorek, Daniel Sza-
fran, Jan Brusik, Dawid Paszewski, Andrzej 
Bury.

Kategoria „ stroik mały”:
1. miejsce - Magdalena Nicieja i Maksymi-
lian Baran
2. miejsce - Karol Lach
3. miejsce - Szymon Noszka i Krzysztof Kata

Wyróżnienie: Beata Bury

Kategoria „ stroik duży”:
1. miejsce - Piotr Szostek
2. miejsce - Zuzia Borek i Bartłomiej Banaś
3. miejsce - Paweł Szostek i Gabriela Borek

Wyróżnienia: Natalia Spisak, Dominika 
Głąb, Piotr Mlak, Wanessa Warchał.

Sponsorami nagród byli: Sołtys i Rada 
sołecka oraz Henryk Janik.

Pokaz Potraw Wielkanocnych
w Radoczy
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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 

Te dwa zgromadzenie – męskie 
i żeńskie – założone przez św. ks. 
Annibale – przedstawia w poniż-
szym fragmencie rozmowy nasz 
rekolekcjonista ks. Kazimierz So-
bański, należący do Rogacjonistów, 
którzy od ponad dwudziestu lat są 
obecni w Polsce, a jednym z ich 
kluczowych zadań jest modlitwa o 
powołania kapłańskie. 

Ksiądz Annibale Maria di Francia 
założył dwie rodziny zakonne: Rogacjo-
nistów Najświętszego Serca Jezusowego i 
Córek Bożej Gorliwości. Zakonnicy i za-
konnice składali czwarty, dodatkowy ślub, 
w którym zobowiązywali się do modlitwy 
o powołania kapłańskie i zakonne. Przy 
powstaniu Córek Bożej Gorliwości ważny 
udział miała wizjonerka z La Salette, Me-
lania. Była ona pierwszą mistrzynią nowicjuszek.

Ksiądz Annibale w 1908 r. zaczął wydawać czasopismo „Pan 
Bóg i bliźni”, które miało aż 700 tys. prenumeratorów! Oba 
zgromadzenia zatwierdził najpierw miejscowy biskup (1926), a 
następnie Stolica Apostolska.

Obecnie zgromadzenie 
rogacjonistów liczy około 200 
członków. Od 1991 r. są obecni 
w Polsce, chociaż ich charyzmat 
i oddziaływanie na nasz kraj są 
dużo wcześniejsze. Już bowiem 
w 1893 r. polska szlachcianka 
Maria Jastrzębska z Dębińskich 
spotkała się z ks. Annibalem. 
Pragnął on wtedy spopulary-
zować modlitwę o powołania 
w naszym kraju. Dzięki jej 
staraniom już w rok później 
modlitwa została wydana w 
języku polskim i wydrukowana 
w Krakowie.

- W jaki sposób trafił 
ksiądz do zgromadzenia 
rogacjonistów?

- Studiowałem w Warszawie 
i znalazłem ulotkę powołanio-
wą, a raczej modlitwę napisaną 

Rogacjoniści NSPJ i Córki Bożej Gorliwości 
przez św. Annibala Marię di Francia. Zain-
teresowałem się tym tematem, bo zawsze w 
sercu mi leżała mi ta kwestia powołaniowa, 
i pojechałem zobaczyć znajdująca się w War-
szawie placówkę rogacjonistów. Było tam 
oratorium, była jadłodajnia dla biednych. 
Zainteresowałem się jeszcze bliżej tym tema-
tem i po namyśle postanowiłem dołączyć do 
zgromadzenia. 

- Jak wygląda formacja? 
- Rozpoczyna się obecnie w Krakowie 

dwuletnimi studiami fi lozofi i. (Studiujemy 
u ojców paulinów na skałce). Następnie wy-
jeżdża się do Włoch do nowicjatu i tam się 
odbywa formacja teologiczna na którymś z 
rzymskich uniwersytetów. 

- Czyli najpierw trzeba jeszcze po-
znać język włoski...

- Posługujemy się tym językiem na co 
dzień. Jest to nasz obowiązkowy i ofi cjalny 

język. Ja uczyłem się włoskiego intensywnie przez rok i do-
skonaliłem go w nowicjacie. Zajęło mi półtora roku jego dobre 
opanowanie. 

Cdn.
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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)

Niedziela Męki Pańskiej, nazywana Niedzielą Palmową jest 
dniem rozpoczynającym rozważanie kluczowych prawd naszej 
wiary. Radość witających Jezusa przybywającego do Jerozolimy, 
którą wspominamy, przeplata się z prawdą o Męce, którą przyj-
muje dobrowolnie, zapowiedziany przez proroka Izajasza Sługa 
Pański- Jezus Chrystus. Śpiew Hosanna Synowi Dawidowemu 
wybrzmiewa w tym dniu wraz z mogącym przerażać refrenem 
psalmu: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Święty Paweł niezwykle 
zwięźle wyjaśnia to połączenie w hymnie o uniżeniu Syna Boże-
go (2 czytanie). Pokora Boga, który staje się człowiekiem skaza-
nym na drzewie krzyża, owocuje wywyższeniem ponad wszystko 
co istnieje. Prawda ta jest dla nas zachętą do odważnego naśla-
dowania Syna Bożego w codziennym życiu, ponieważ w takiej 
postawie ukryte jest zwycięstwo. Jest to także przypomnienie, 
że wzywanie imienia Jezusa Chrystusa w modlitwie, sakramen-
tach- nie może być bezowocne, bo przed tym Imieniem zegnie się 
kolano wszelkich istot, czasem trzeba tylko trochę cierpliwości. 
Nie bez powodu palma jest znakiem zwycięstwa i męczeństwa, 
do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni.

Gratulujemy pracy wszystkim biorącym udział w konkursie 
palm! Dziękujemy za przypomnienie, że radości nie kupi się w 
sklepie, lecz rodzi ją trochę wysiłku.

Hosanna Synowi Dawidowemu!
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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)

Niedziela Palmowa z biskupem Rysiem



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

5 kwietnia 201550 

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

 515 kwietnia 2015



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

5 kwietnia 201550 

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

 515 kwietnia 2015

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)

Pewnie wielu ludzi mogłoby się pod 
tymi słowami podpisać, ale należą one 
do ks. Pawła Zubrzyckiego, dokto-
ranta katechetyki, który zapytany o 
drogę do kapłaństwa – wskazuje na 
niedościgły wzór swego proboszcza. A 
oto fragment rozmowy.

- Proszę się przedstawić...
- Ksiądz Paweł Zubrzycki, jestem studentem, doktorantem 

katechetyki szczegółowej na wydziale KUL-u w Lublinie; III rok 
studiów doktoranckich.

Pochodzę z Roztocza. To część województwa lubelskiego, któ-
rą szczególnie cechuje piękna przyroda. Zwierzyniec, Biłgoraj, 
Szczebrzeszyn - to jest Roztocze. Ja pochodzę konkretnie z para-
fii Łabunie; to jest jakieś 9-10 kilometrów od Zamościa. 

Należę do diecezji zamojsko-lubaczowskiej, która w porówna-
niu z archidiecezją jest maleńka; to jakby porównywać mrówkę 
ze słoniem. Moja diecezja jest młodziutka, została w 1992 roku 
wydzielona z dawnej archidiecezji lubelskiej bullą Totus Tuus 
Poloniae Populus Jana Pawła II. Katedra kolegialna (dawna) 
znajduje się w Zamościu, kontrkatedra w Lubaczowie. Biskup 
w diecezji jest już trzeci. Pierwszym ordynariuszem był dawny 
biskup pomocniczy lubelski - bp Jan Śrutwa. Potem był obecny 
arcybiskup - Wacław Depo. W tej chwili jest biskup, który przy-
szedł z Przemyśla - ks. bp Marian Rojek... 

- Czy macie zatem swoje własne seminarium?
- Seminarium jest „poza ciałem” - nasze seminarium jest w 

Lublinie; to niejako pożyczone seminarium. Profesorowie, wy-
kładowcy są z KUL-u. 

- Jak wyglądała Księdza droga do 
kapłaństwa?

- Jak byłem mały, to ksiądz proboszcz 
rodzinnej parafii podstawiał mi stołeczek 
do ambony, żebym mógł przeczytać lekcję... 
Pamiętam to jak dziś. Przez cały czas byłem 
związany z ołtarzem, z Kościołem. Mój pro-
boszcz był dla mnie jak drugi ojciec. Bardzo 

go szanuję, kocham naprawdę; to jest naprawdę święty człowiek. 
W tej chwili jest już emerytem - ma 78 lat. Nie mam wątpliwości 
jednak, że to święty kapłan i to w dużej mierze dzięki niemu sam 
zostałem księdzem. Tak się w niego zapatrzyłem... 

- Jak Ksiądz wspomina okres seminarium? Czy w 
seminarium jest ciężko?

- Zależy dla kogo i jak się człowiek do niego nastawi. Jak 
się dobrze wykorzysta ten czas, to nie jest ciężko. Oczywiście, 
pierwsze tygodnie, miesiące są dla każdego trudnym okresem. 
Ciężko jest wyrwać się z tego świata i wejść w pewne normy, 
schematy, pewną seminaryjną rutynę. To nie jest takie proste. 
Potem człowiek się przyzwyczaja. A jeśli mądrze się do tego po-
dejdzie i odpowiednio nastawi, to nie jest trudno. wszystko daje 
się przeskoczyć. 

Kiedy ja sam wstąpiłem do seminarium, mój proboszcz wcale 
nie był tym zaskoczony. Zresztą, właściwie to tylko tato może był 
trochę zaskoczony moją decyzją. Mama płakała, chyba ze szczę-
ścia, podobnie ciocie i babcie. Mam także dwoje rodzeństwa: 
starszą siostrę i młodszego brata. W mojej rodzinie wszyscy się 
cieszyli, że idę do seminarium (śmiech). A potem wszyscy płakali 

podczas święceń ka-
płańskich. Nie wiem 
czy płakali ze szczę-
ścia czy z radości, 
czy ze smutku, czy z 
żalu. Wszyscy płakali 
na prymicjach i ja 
sam też. Ja płakałem 
ze szczęścia, że mam 
takich rodziców, takie 
rodzeństwo, że wszy-
scy mnie tak kochają 
i szanują. 

Cdn.

Mój proboszcz to święty człowiek
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

I takim ma być Pan Jezus w naszym sercu 
i w naszym życiu. Znaczenie słowa „chwała”, 
„chwalebny” – wyjaśnia w poniższym odcinku 
kazania ks. bp Grzegorz Ryś, podobnie czyniąc z 
wyjaśnieniem znaczenie zasłaniania krzyży. 

Wiecie, to słowo – „chwała” – w języku Pisma świętego 
znaczy pierwotnie tyle co „ciężar”. Chwalebny jest ten, kto 
jest ciężki. Chwalebny znaczy ciężki, mający swoją wagę. 
To brzmi zabawnie, ale w tym jest głęboka mądrość. Jeśli 
coś dużo waży, znaczy, że jest w stanie wszystko przewa-
żyć. Bardzo często używamy tego słowa – chwała. Mówi-
my nieraz: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Chwała Tobie, Jezu Chryste... Królu wiecznej chwały.... Co 
znaczy chwała? Chwała znaczy: jesteś najcięższy w moim 
życiu, jesteś najważniejszy; jesteś w stanie wszystko przeważyć. 
Ciekawe, nie? 

Jak Chrystus nie potrafi  przeważyć w naszym życiu wszyst-
kiego, nie jest naszym Bogiem. Jest naszym Bogiem wyłącznie 
wtedy, kiedy potrafi  wszystko przeważyć. Wtedy też mamy do 
Niego prawo mówić: Chwała Ci! Jesteś chwalebny. Pewnie to jest 
to, czego każdy z nas pragnie, niezależnie od tego, jak nam się to 

Chwalebny czyli ważący najwięcej, 
najważniejszy 

udaje w życiu. Nie byłoby nas 
tu w tym kościele, gdyby nie 
był chwalebny dla nas. Chce-
my, żeby najwięcej ważył, żeby 
był najważniejszy. 

Dlaczego Chrystus najwię-
cej waży? Skąd się bierze ta 
Jego waga? Dlaczego On jest 
w stanie wszystko przeważyć? 
Jak się nad tym zastanowi-
cie, to na końcu powiecie, że 
właśnie dlatego, że jest ukrzy-
żowany. On ma rację, gdy 
mówi, że moment krzyża jest 
momentem Jego wywyższe-

nia, jest momentem, w którym się kryje cała Jego chwała. Starsi 
pamiętają, młodsi pewnie nie, jak był Ojciec święty Jan Paweł II 
w Polsce w roku 1987. Byłem wtedy diakonem. Znalazłem się 
w gronie diakonów, którzy służyli Papieżowi do Mszy św. na 
Wawelu. Było nas tam siedmiu. Msza była przy krzyżu królowej 
Jadwigi. I papież głosił homilię w taki sposób, że nikt nie klaskał. 
Na wszystkich kazaniach Papieżowi klaskano i właściwie nie 
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mógł skończyć zdania, tyle było tych 
oklasków. Wtedy mówił w taki sposób, 
że wszyscy czuli, że nie wolno klaskać, 
że to klaskanie byłoby czymś bezna-
dziejnie durnym. Nie można było mu 
przerwać. To kazanie właściwie było 
jedną wielką modlitwą do Chrystusa, 
który jest ukrzyżowany. Kto to słyszał, 
ma to w uszach do dzisiaj. Był taki 
moment, gdy powiedział: To w krzyżu 
jest ci dana, Chryste, wszelka władza. 
Taka władza, jakiej nikt inny nie ma 
nad sercem człowieka. Nad sercem 
człowieka... Tak naprawdę to to, co 
jest dla nas ważne, mamy w sercu. Ta 
waga jest ostatecznie w sercu. W sercu 
rozstrzyga się, co kocham. W krzyżu 
jest dana Chrystusowi wszelka władza 
– taka, jakiej nikt inny nie ma nad ser-
cem człowieka. 

Wiecie, to zasłanianie krzyży 
wzięło się tak naprawdę stąd, że jak 
w pierwotnym Kościele chrześcijanie 
przedstawiali krzyż, nie czynili tego 
w taki dosłowny sposób jako narzędzia męki, tylko zawsze go 
przedstawiano jako znak zwycięstwa, znak chwalebny. Krzyże 
były owijane złotą blachą, nabijane cennymi, kosztownymi ka-
mieniami. Te krzyże w żaden sposób nie kojarzyły się z szubie-
nicą. Bo w swej realności przecież krzyż jest szubienicą. Ale nikt 
o nim w ten sposób nie myślał. Wszyscy w nim widzieli znak 
zwycięstwa Chrystusa. To, że dzisiaj krzyże ukazywane są tak 
bardzo dosłownie – że Pan Jezus jest pokazywany na nich jako 
cierpiący – to tak naprawdę wzięło się od świętego Franciszka. To 
Franciszek tak bardzo docenił, widział człowieczeństwo Jezusa 
umęczone; zwracał bardzo uwagę na to, co ludzkie w Jezusie. Ale 
przed Franciszkiem krzyż zasadniczo pokazywano w kontekście 
momentu chwały Jezusa. 

I Pan Jezus rozjaśnia to dodatkowo, formułując tę zasadę: Jeśli 
ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I to jest wielka 
prawda związana z krzyżem Jezusa. Z Jego śmierci wszyscy się 
urodziliśmy. W Wielki Piątek będziemy czytać mękę Pańską opi-
sana przez św. Jana. Zwróćcie wtedy uwagę na to, jak przedstawia 
tę mękę. Czyni to zupełnie inaczej niż pozostali ewangeliści. Na 
przykład w opisie Jana nie ma Szymona z Cyreny. Trudno to so-
bie wyobrazić, prawda? A gdzie piąta stacja? Nie ma Szymona z 
Cyreny; Chrystus nie potrzebuje nikogo, żeby Mu pomagał dźwi-
gać krzyż. On go niesie, bo to jest Jego broń, to jest Jego zwycięski 
sztandar – to jest właśnie moment Jego wywyższenia. I nie ma 
tam miejsca dla jakiegoś Szymona... 

Cdn. 
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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)

O budowaniu relacji między 
Bogiem a człowiekiem mówił w 
kazaniu ks. bp Grzegorz Ryś, na-
wiązując do ewangelicznej przy-
powieści o synu marnotrawnym. 
Ta dogłębna analiza odzwiercie-
dla często nasze postawy wobec 
Boga, z którym chcemy „wejść 
w interes”, jak z pracodawcą. 
Więcej na ten temat we frag-
mencie kazania ks. bp Rysia ze 
Mszy św. z udzieleniem sakra-
mentu bierzmowania tutejszej 
młodzieży. 

No fajnie, was jest 51... Znacie 
się pewnie ze szkoły. Ale ostatecznie 
dzisiaj to, co się tutaj dzieje, to nie jest 
spotkanie Jezusa z niewielkim, pięć-
dziesięciojednoosobowym tłumem, 
tylko się liczy to, co się stanie miedzy 
Jezusem, a każdym z was po kolei; jeden na jeden. I zobaczcie, o 
jaką relację z Bogiem chodzi. Chodzi o relację dziecka do ojca. 
I choćbyście chcieli, to nie jesteście w stanie ułożyć z Bogiem 
żadnej innej relacji. Bo On się po prostu na żadną inną relację 
nie zgodzi...

Ten młody chłopak, który uciekł z domu, jest przekonany, że 
tę relację już zniszczył. I że on już nie może być synem dla swo-
jego ojca. I on sobie przygotował mowę, żeby to ojcu powiedzieć. 
Chciał wyznać:  „Nie mogę już być twoim synem. Ale możesz 
mnie uczynić w swoim domu najemnikiem; będę dla ciebie pra-

W relacji Ojciec – syn 
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

cował”. Słuchajcie, jak on wraca do tego domu, wcale jeszcze nie 
jest nawrócony; on jest tylko głodny. Jest głodny, bo dawno nic 
nie jadł. I on nie wierzy, że może być dzieckiem swojego ojca. On 
wierzy, że może  z ojcem się umówić jak pracownik z pracodaw-
cą: będę dla ciebie robił to, to i to, a ty mi dasz jeść, pić i jakiś kąt 
do spania. Więc zapamiętajcie sobie na całe życie, że jakbyście 
próbowali się tak z Bogiem ułożyć, to On się na to nie zgodzi. Pan 
Bóg się nie godzi na taką relację z człowiekiem. Jego nic innego 
nie obchodzi, tylko relacja taka, jaka może być między ojcem a 
synem, jaka może być w dobrze poukładanej rodzinie. Nic in-
nego Boga nie zadowala. Nie możecie się z Bogiem umawiać na 
„robotę” i na pensję. Pan Bóg nie godzi się na sprowadzenie tego, 
co jest między Nim a człowiekiem do takiego poziomu. Nie. To 
nie jest biznes, to nie jest interes, to nie jest układ. 

I jak ten młody przychodzi i zaczyna recytować ojcu tę uło-
żoną przez siebie wersję, to ojciec – dobry Bóg -  przerywa mu w 
połowie, mówiąc: „Dajcie mu płaszcz, dajcie mu pierścień, dajcie 
mu sandały...”. Tak patrząc po was, to tutaj takich nie ma... Wszy-
scy mają domy... No to macie problem, bo ci pozostają w domach, 
są jeszcze gorsi. Ci są gorsi... Ta przypowieść była opowiedziana 
ze względu na tych, co są w domu, nie z powodu tych, co poszli 
daleko. Bo starszy syn został w domu i też nie traktuje ojca jak 
ojca. -Całe życie ci służę – mówi. – Nigdy nie przekroczyłem 

żadnego twojego rozkazu i nigdy mi nic nie dałeś... – stwierdza. 
W oryginale jest użyte nawet mocniejsze słowo: „Całe życie je-
stem twoim niewolnikiem” – tak powinno się to przetłumaczyć. 
Całe życie jestem twoim niewolnikiem... Wiadomo, że niewolnik 
wciąż się boi. Boi się swego pana, który jest despotą i go karze. 
Całe życie jestem twoim niewolnikiem. Nigdy nie złamałem two-
jego przepisu i nic  z tego nie mam... Fajnie, nie? Fajna relacja... 
Takie poczucie: tyram dla tego Boga jak wariat; urobiłem się i 
ciągle tylko przepisy, przepisy, przepisy, nakazy, nakazy, nakazy, 
a jak nie to chłosta... ale kosztuje ta wiara...

A ten ojciec wychodzi i mówi: Dziecko, dziecko! Bo Bóg się 
nie godzi na taką wiarę. Myślę, że był zdumiony tym, co ten syn 
powiedział. Myślę, że był zdumiony... Bo Boga można zdziwić. 
Tym, że ktoś jest w stanie Go sobie wyobrazić jako tego tyrana, 
który nade mną stoi i jak się tylko ruszę w prawo albo w lewo 
od tego, czego, oczekuje, to natychmiast „dostanę w łeb”. Więc 
stoję i się trzęsę ze strachu przed Nim... I jeszcze mam uczucie 
tego, jak to się dla Niego utyrałem i nic z tego nie mam... Jak ktoś 
ma taki obraz Boga, to jest w stanie Go zdumieć. Ale tak samo 
jak w przypadku tego młodszego, Bóg wychodzi do niego i mu 
tłumaczy: Dziecko, dziecko... Dzieje się tak, bo żadna inna relacja 
Go nie cieszy. – Dziecko, wszystko co mam, jest twoje – mówi.  
Zapamiętajcie tego Boga, który jest właśnie taki.

Cdn.

Jest młodym kapłanem, ale bardzo zaangażowanym 
w liturgię i podejmującym często rekolekcje o tema-
tyce liturgicznej. O swojej pasji i pracy – opowiada 
poniżej.

- Proszę się przedstawić... 
- Ksiądz Krzysztof Porosło z Parafii 

św. Józefa na osiedlu Kalinowym w No-
wej Hucie. Urodziłem się w 1978 roku 
w Szczucinie w diecezji tarnowskiej. 
Moja rodzinna parafia to Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Nowym 
Targu. Moi rodzice – Teresa i Janusz 
- mieszkają tam do tej pory. Mam tak-
że starszą siostrę Katarzynę. Moim 
wujkiem, bratem mojej mamy jest ks. 
Andrzej Leśny, proboszcz w Chełmku. 

- Jaka była Księdza droga do 
powołania?

- Najpierw byłem ministrantem, po-
tem lektorem. Następnie przeszedłem 

Ks. Krzysztof Porosło
całą formację oazową; byłem także animatorem oazowym. 
Zasadniczo tak mocniej się zacząłem angażować i pojawiły się 
myśli o kapłaństwie w szkole średniej. Wyświęcony zostałem w 
roku 2013.  

- Czy seminarium było trudnym okresem dla Księ-
dza?

- To trudne pytanie. Jeżeli Pan Jezus 
chce nas mieć tam, w tym miejscu, to 
człowiek czuje się tam jak w domu. 
Oczywiście dla każdego są tam rzeczy 
łatwiejsze i trudniejsze; niektórym 
łatwiej przychodzi nauka, ale znowu 
sprawia im na przykład trudność dys-
cyplina seminaryjna. Jestem jednak 
przekonany, że jeżeli Pan Jezus nas tam 
chce, jeżeli to naprawdę jest nasze miej-
sce, to będzie nas tam trzymał tyle, ile 
będzie chciał. Jedni idą do seminarium 
na rok, inni na dwa lata, a jeszcze inni 
po to, żeby zostać księdzem. Niektórych 
Pan Jezus prowadzi do seminarium po 
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to, żeby ich nauczyć mo-
dlitwy, żeby nauczyć ich 
dyscypliny, żeby ich zbliżyć 
do siebie, ale na życie ma 
dla nich całkiem jeszcze 
inny pomysł.  

 - Jaką Ksiądz robił 
specjalizację?

- Liturgikę. Zajmuję 
się teologią liturgii i to 
jest moja pasja. Na chwilę 
obecną jestem magistrem, 
ale niewykluczone, że będę 
kontynuował naukę.

- Co ksiądz robił po 
święceniach?

- Przeszedłem na Parafię 
św. Józefa w Nowej Hucie 
i pracuje tam drugi rok. 
W parafii przede wszystkim przygotowuję dzieci do I Komunii 
Świętej oraz młodzież do bierzmowania, ale też opiekuję się dusz-
pasterstwem studentów i Domowym Kościołem, duszpaster-
stwem małżeństw. Prowadzę również Krąg Biblijny. W diecezji 
jestem odpowiedzialny za szkołę animatora liturgicznego, szkołę 
animatora Ruchu Światło Życie. 

- Czy często Ksiądz głosi rekolekcje?
- Jak do tej pory kilkanaście razy. 

- Jak Księdza odnalazł Ksiądz Proboszcz?
- Do końca sam nie wiem, ale przez cały poprzedni rok przy-

jeżdżałem tutaj do parafii z katechezami o Mszy świętej. Z racji 
tego, że przede wszystkim zajmuję się przede wszystkim liturgią, 
prowadziłem dużo katechez, rekolekcji liturgicznych. Organi-
zuję także rekolekcje „Mysterium fascinans”, jedyne w Polsce 
rekolekcje liturgiczne. Odbyło się siedem edycji tych rekolekcji. 
Tym się zajmuję, o tym piszę artykuły, książki, takie rekolekcje 
głoszę. Dzięki wspólnocie zostałem zaproszony tu przez księdza 
proboszcza w związku z tematyką liturgiczną, a potem zostałem 
dodatkowo poproszony o prowadzenie rekolekcji.
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

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

W czwartek 19 marca 2015 r. w Domu Kultury w 
Świnnej Porębie odbyło się kulinarne święto - spotka-
nie kół gospodyń ze Świnnej Poręby i Kozińca oraz ich 
gości kończące unijny projekt, którego celem było min. 
wyposażenie szkółki kulinarnej.

Uroczystość uświetniły potrawy przygotowane 
przez KGW ze Świnnej Poręby. Panie przez ostatnie 
kilka miesięcy realizowały projekt pt. Zakup wypo-
sażenia na potrzeby Regionalnej Szkółki Kulinarnej, 
organizacja warsztatów, lekcji kulinarnych dla dzieci 
oraz opracowanie i wydanie publikacji kulinarnej, 
współfi nansowany w ramach działania Osi 4 – LE-
ADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z zakresu „Małe projekty” wdrażanych za 
pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. W ra-
mach tego projektu odbywały się lekcje kulinarne dla dzieci pn. 
„Regionalne pychotki”, warsztaty kulinarne „Zapomniane smaki 
lokalne Gościnca 4 Żywiołów” czy lekcje w „Regionalnej Szkółce 
Kulinarnej”.

Jak podkreślała Pani Krystyna Siwek, lider projektu: „to takie 
normalne spotkanie przyjaciół i znajomych, gdzie każdy będzie 
mógł spróbować wszystkiego czego zechce - dlatego przygotowa-
łyśmy szwedzki stół, żeby było wygodniej i swobodniej...”

Dom kultury w Świnnej Porębie, dzięki realizowanemu 
projektowi pozyskał cenne wyposażenie kuchni - garnki, pod-
grzewacze, termosy, zastawy i inne. Podczas spotkania była także 

Kulinarne spotkania w Świnnej 
Porębie

okazja podziwiać sam obiekt. Dawna szkoła podstawowa dzięki 
unijnym oraz gminnym środkom została wyremontowana i w 
ciągu ostatniego roku przeobraziła się w świetnie funkcjonują-
cy dom kultury z kuchnią, licznymi salami – min. do fi tness i 
biblioteką.

Gospodynie ze Świnnej Poręby reprezentowały także Gminę 
Mucharz na wyjeździe kulinarnym do Irlandii, gdzie w ramach 
projektu współpracy międzynarodowej dwóch polskich Lokal-
nych Grup Działania „Gościńca 4 Żywiołów i „Dolina Raby” oraz 
odpowiednika LGD w Irlandii Lectrim Development Company, 
zorganizowane zostało dla społeczności irlandzkiej „Spotkanie 
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

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

Kultur Kulinarnych Polski i Irlandii”.
Czwartkowe święto Koła Gospodyń Wiejskich ze Świnnej 

Poręby uświetnili liczni goście – min. Wójt p. Wacław Wądolny, 
sekretarz p. Maria Roman, skarbnik p. Rafał Cyganek, pracow-
nicy Urzędu Gminy, Przewodnicząca Rady p. Anna Fila, Radni 

Gminy Mucharz, Prezes LGD „Gościniec 4 Żywiołów” p. Renata 
Bukowska oraz panie z Koła Gospodyń „Inspiracje Kozińca” z 
Kozińca. (R.Kadela)

www.mucharz.pl

Takimi życzeniami pokoju w sercach oraz tego 
ziemskiego – ks. Oleg Żaruk, rekolekcjonista z Ukra-
iny kończy naszą rozmowę. W tej drugiej części, jaką 
zamieszczamy poniżej, odnosi się także do sytuacji w 
swoim kraju. 

- W tej chwili Ksiądz studiuje pedagogikę...
- Wcześniej studiowałem historię Kościoła, ale 

postanowiłem zająć się też drugim kierunkiem. Jest 
to pedagogika. 

- A przy okazji głosi Ksiądz też reko-
lekcje.

- W Polsce akurat zdarzyło mi się to pierwszy 
raz. Do Tarnawy przyjechałem tu na zaproszenie 
księdza proboszcza. 

- O czym Ksiądz tu mówił?
- Starałem się przypomnieć jeszcze raz te ważne 

prawdy, o których często w naszym życiu słyszymy, 
ale nie zawsze pamiętamy. Chciałem to przekazać 
na inny sposób. Nic nowego w tych rekolekcjach nie 
wymyśliłem (śmiech). Rekolekcje z jednej strony 
mają przecież być przygotowaniem do Świąt Wiel-
kanocnych, a z drugiej czasem zastanowienia się 
nad swoim życiem. W tych naukach rekolekcyjnych 
pragnąłem ludziom o tym wszystkim powiedzieć. 

Mówiłem o tym, czym są rekolekcje i dlaczego je co roku prze-
żywamy. Dorosłym i młodzieży mówiłem z kolei o obrazie Pana 
Boga, jaki mamy; o obrazie, który jednak często jest zafałszowa-
ny.  Tłumaczyłem, dlaczego się tak dzieje i zachęcałem, by odna-
leźć ten prawdziwy obraz. Potem był dzień spowiedzi - dzień, w 
którym mówiliśmy o spowiedzi i także o cierpieniu (była również 
Msza dla chorych). Były także nauki dla dzieci. 

Życzę wszystkim pokoju…
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

- Co Ksiądz sądzi o sytuacji na Ukrainie?   
- Wydaje mi się, że jest to jakieś przebudzenie całej nacji. Lu-

dzie zrozumieli, że nie można żyć pod kontrolą obcego kraju. Lu-
dzie na Ukrainie z jednej strony pragną być wolnymi, a  z drugiej 
są jednak bardzo podzieleni, nie ma jedności. Zachodnia część 
i centrum kraju jest nastawiona prozachodnio, proeuropejsko. 
Wielu ludzi z tych terenów było na Zachodzie i widzieli, że można 
żyć lepiej. Teraz chcą, by następne pokolenie miało tę szansę na 
inne życie. Z kolei mieszkańcy wschodniej części kraju mają inną 
mentalność. Jak będzie praca, będą pracować; jak pracy nie bę-
dzie, dostosują się do sytuacji. To ludzie silnie związani z tradycją 
Związku Radzieckiego. A Rosja podsyca to nastawienie.   

- Jak Ukraińcy widzą przyszłość swego narodu?
- Liczą na pokój. Wiele się robi na rzecz tego pokoju, nie tyl-

ko ze strony materialnej. Nie wiem, jak to się skończy, ale dziwi 
mnie, że żyjemy w XXI wieku, a  mimo tego cywilizowani ludzie 
nie potrafi ą się dogadać. Rosjanie i separatyści jedno mówią, dru-
gie robią, a  jeszcze co innego myślą.      

- Czy Ksiądz do Polski pierwszy raz przyjechał do-
piero na studia?

- Nie, po raz pierwszy byłem tu w wieku 9 lat na obozie dla 
harcerzy. Po dwóch latach był kolejny wyjazd z naszej parafi i. Z 
seminarium przyjechaliśmy także do Krakowa na spotkanie z 
Benedyktem XVI.  

- Jakie wrażenia?
- Bardzo mi się tu podoba, szczególnie tu, w Tarnawie Dolnej. 

Piękna okolica, wspaniała atmosfera, a dodatkowo bardzo mi się 
podoba tutejszy język, który ma swój koloryt. 

- Czy chce Ksiądz jeszcze coś przekazać parafianom 
z Tarnawy?

- Życzę im przede wszystkim pokoju. to bardzo ważne. Po-
koju nie tylko fi zycznego, zewnętrznego, ale życzę dla każdego z 
nas pokoju serca. Często w to nasze serce wchodzi wiele różnych 
spraw, różnych obowiązków, przeżyć. Ważne, żebyśmy to serce 
oczyścili i zaprosili do niego Chrystusa Zmartwychwstałego.

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!

Staję na modlitwie, do Niego się zwracam z moimi 
konkretnymi sprawami. I to On do mnie przemawia. 
Tę bliskość człowieka z Bogiem na modlitwie omawiał 
m.in. w czasie rekolekcji ks. Robert Młynarczyk, wi-
kariusz z Choczni. A my dzielimy się z czytelnikami 
mądrością tego słowa. 

I z obrazu Boga i miłości do Niego przechodzę do rozmowy z 
Nim. W modlitwie staję przed moim Bogiem, nie Bogiem mojego 
sąsiada, kolegi, znajomego, ale przed moim Bogiem. To jest mój 
Bóg. Tak jak zaznaczył to św. Tomasz: „Pan 
mój i Bóg mój”. Od tego momentu zaczyna 
się wiara. 

Uczmy się takiego odniesienia. Przysze-
dłem dziś na Eucharystię, aby spotkać się z 
moim Bogiem. Chcę Mu powiedzieć o moich 
radościach i trudnościach, o tym że wczoraj 
pokłóciłem się ze znajomym, albo że już nie 
mogę wytrzymać zazdrości moich sąsiadów. 
Przychodzimy do Boga z konkretami i skła-
damy to wszystko na ołtarzu jako ofi arę. 
Wtedy Msza św. będzie modlitwą. Jeśli tu nie 
spotkam się z Bogiem, to będzie to dla mnie 
nudne przedstawianie jednego aktora. Jeden 
z księży opowiadał, że mówiąc kazanie za-
uważył jak ministrant stojący przed amboną 
wpatruje się w niego i cały czas przytakuje 

jego słowom poruszając głową. I po Mszy mówi do niego pełen 
dumy: Podobało się kazanie. A on mu odpowiedział: Kazanie 
nienajgorsze, ale za księdzem był żyrandol i ja próbowałem poli-
czyć ile tam jest żarówek, a księdza głowa mi zasłaniała. Można 
przyjść na Mszę św. i liczyć żarówki w pająku, i obserwować w 
jakim płaszczu przyszła sąsiadka, ale wtedy nie nazywajmy tego 
modlitwą. Modlitwa jest wtedy, gdy interesuje mnie tylko Bóg, 
nic więcej. Przychodzę wtedy z chęcią, z radością odpowiadam 
na zaproszenie Boga, który chce, abym był z Nim blisko. A cał-
kowita odpowiedź jest wtedy, gdy przyjmę Go w Komunii św. 

Przed moim Bogiem 
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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 

Eucharystia to uczta. Jak idziemy na imieniny do znajomych i nie 
skosztujemy pokarmu, który dla nas przygotowali, to jak się będą 
czuli? A jak się czuje Jezus, który zastawił stół tym co najcenniej-
sze, a wielu mówi – dziękuję, ale nie skorzystam. Wiesz Panie 
Boże, takie czasy, nie jest lekko, sam rozumiesz. Nie powiemy tak 
do osoby, którą kochamy. 

I ostatnia sprawa to modlitwa osobista, codzienna. Uczyliśmy 
się jej przed I Komunią św. Ale niestety u niektórych nie docze-
kała się ona rozwoju. Spróbujcie dziś ubrać strój pierwszokomu-
nijny. On już nie pasuje. Tak samo człowiekowi dorosłemu nie 
pasuje modlitwa dziecka. Mówimy że modlitwa to jest rozmowa 
z Bogiem, czyli dialog. Jest czas na mówienie i czas na słuchanie. 
Czy potrafi ę usłyszeć słowa Boga? 

Modlitwa poranna w dużej mierze ma się skupić na omó-
wieniu z Bogiem całego dnia. Panie Boże czeka mnie rozmowa 
z szefem, trudny egzamin, wizyta u lekarza. Powiedzieć Bogu 
czego się boisz, a czym się cieszysz i prosić o potrzebne łaski, aby 
wszystko dobrze załatwić. A wieczorem trzeba zrobić rachunek 
sumienia, czy wszystko, co sobie zaplanowałem, udało się zre-
alizować. A jeśli nie, to dlaczego. Wieczorna modlitwa to także 
dziękczynienie za otrzymane łaski.

Modlę się dziś o to, abyście podjęli wysiłek kształtowana wła-
ściwego obrazu Boga, byście pogłębiali swoją miłość ku Niemu i 
poprzez swoją modlitwę przybliżali się do Niego, pełniąc dobre 
uczynki. Was proszę o modlitwę za mnie, abym potrafi ł dobrze 
współpracować z Panem w czasie tych rekolekcji.

Drodze do Boga – Duch Święty bę-
dzie pomagał młodym na każdym etapie 
ich życia – zapewniał o tym ks. bp Jan 
Zając, który w piątkowy, marcowy wie-
czór, podczas Eucharystii, udzielił im 
sakramentu bierzmowania. Ks. biskup 
zachęcał do korzystania z sakramentów 
świętych, zachęcał też, by pójść za Jezu-
sem ochotnie, z radością i ufnością, a nie 
z przyzwyczajenia czy nakazu.

Pan Jezus dzisiaj przygotuje wam Wie-
czernik, w którym Duch Święty oświeci wasze 
umysły. A trzeba będzie przyjąć ten dar i potem, 
w ciągu całego życia, niejako posługiwać się 

tym darem, który będzie wam pomagał 
przyjmować Bożą prawdę. W czasie liturgii 
słowa będzie pomagał wam przyjmować 
tę prawdę w czasie katechizacji, będzie 
pomagał wam przyjmować Bożą prawdę 
przez całe życie: w młodości, w życiu doj-
rzałym i - daj Boże - na starość. Bo Pan 
Jezus gwarantuje nam, że pójdzie razem z 
nami i będzie oświecał naszą drogę swoim 
słowem, swoją prawdą. I to od was zależy, 
czy będziecie przyjmować tę Bożą prawdę 
i pójdziecie dalej w świetle Bożego Słowa, 
co jest gwarancją, że osiągnięcie metę tej 
szczególnej Drogi Krzyżowej, jaką jest dro-
ga waszego życia. 

Ale podjąć się pójścia drogą krzy-
żową, nawet mając świadomość, że 
będzie oświetlana Bożą prawdą, to 
jeszcze nie wszystko. Pan Jezus do-
skonale wie, na co nas stać - że może 
na początku pójdziemy i odważnie, i 
ofi arnie, i wytrwale, ale przyjdą trud-
ne chwile i trzeba będzie zmagać się 
ze sobą. Dlatego Pan Jezus mówi: Jak 
chcesz pójść za Mną, to zaprzyj się sa-
mego siebie, weź swój krzyż i naśladuj 
Mnie. Bo Pan Jezus nie tylko pokazuje 
drogę, ale daje siłę do tego, żeby pójść. 
A tą siłą będzie On sam, działając rów-
nież w sakramentach świętych. Bo i 
Komunia święta i sakrament pokuty, 
i inne sakramenty, będą pomocne, aby 
nie ustawać w drodze, ale wytrwale 
iść dalej. Dlatego dzisiaj pośle wam 

By nie ustawać w drodze 
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

Pan Jezus Ducha Mocy, który będzie 
was wspierał na tej drodze w tym, by 
iść wytrwale, nie załamywać się, nie 
odchodzić, nie rezygnować, choćby 
nawet pokusy świata działały, choćby 
inni odciągali od tej drogi. Trzeba 
iść dalej. Po to jest potrzebny Duch 
Mocy.

Dziś nastąpi namaszczenie wa-
szych głów, a w tym znaku otrzyma-
cie wielką moc Bożą, którą również 
dzień po dniu, miesiąc po miesiącu 
będziecie się posługiwać, z której 
trzeba korzystać. Dlatego tak ważna 
jest częsta spowiedź święta, jak naj-
częstsza Komunia i modlitwa, i sa-
kramenty święte. Trzeba to wszystko 
praktykować, żeby na tej drodze wy-
trwać. Ale też można drogą krzyżową 
podążać jak niewolnik, jak zniewolo-
ny człowiek: „No bo kazali mi tak iść. 
Prawie, że mnie wepchnęli na tę dro-
gę”. Nie. Pan Jezus dzisiaj oczekuje, że 
ruszycie tą drogą jako dzieci Boże, jako ludzie wolni, którzy sami 
decydują się na tę drogę wejść i nią iść. Przed chwilą przecież wy-
raźnie, jasno i czytelnie wypowiedzieliście te słowa: „Pragniemy, 
aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego 

sami tego pragniecie. A skoro tak, czyńcie to z entuzjazmem, 
radością i miłością do Pana Jezusa. 

 Cdn.

Hosanna! Hosanna!
Hosanna Królowi

- naszemu Zbawcy!

Niedziela Palmowa uroczyście rozpoczęła tajemnicę 
Wielkiego Tygodnia. Wielka radość przepleciona sło-
wami Męki Pańskiej. W tym dniu w naszym kościele 

zazieleniło się od gałązek palmowych, które szczególnie dzieci 
przyniosły do świątyni, aby kapłan je poświęcił. W Szkole Pod-
stawowej w Babicy i Witanowicach odbyły się tradycyjne kon-
kursy palm wielkanocnych. Co roku bierze w nich udział bardzo 
dużo dzieci. W Witanowicach wykonano aż 71 palm – tych 
tradycyjnych, ale i tych pięknych kolorowych. Jury konkursowe 
pod kierunkiem pani Krystyny Furdzik /KGW Witanowice/ 
profesjonalnie oceniło wykonane palmy i wyłoniło zwycięzców 
w czterech kategoriach: palma tradycyjna, palma zielona wiel-
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Pan Jezus Ducha Mocy, który będzie 
was wspierał na tej drodze w tym, by 
iść wytrwale, nie załamywać się, nie 
odchodzić, nie rezygnować, choćby 
nawet pokusy świata działały, choćby 
inni odciągali od tej drogi. Trzeba 
iść dalej. Po to jest potrzebny Duch 

Dziś nastąpi namaszczenie wa-
szych głów, a w tym znaku otrzyma-
cie wielką moc Bożą, którą również 
dzień po dniu, miesiąc po miesiącu 
będziecie się posługiwać, z której 
trzeba korzystać. Dlatego tak ważna 
jest częsta spowiedź święta, jak naj-
częstsza Komunia i modlitwa, i sa-
kramenty święte. Trzeba to wszystko 
praktykować, żeby na tej drodze wy-
trwać. Ale też można drogą krzyżową 
podążać jak niewolnik, jak zniewolo-
ny człowiek: „No bo kazali mi tak iść. 
Prawie, że mnie wepchnęli na tę dro-
gę”. Nie. Pan Jezus dzisiaj oczekuje, że 
ruszycie tą drogą jako dzieci Boże, jako ludzie wolni, którzy sami 
decydują się na tę drogę wejść i nią iść. Przed chwilą przecież wy-

wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Zatem 
sami tego pragniecie. A skoro tak, czyńcie to z entuzjazmem, 
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ka, palma kolorowa mała i palma kolorowa średnia. Podkreślić 
należy trud rodziców, a przede wszystkim Babć, którzy wraz z 
dziećmi i wnukami gromadzili różnorodne trawy, gałązki zielone 
i z wielką dokładnością wykonane kwiaty z bibuły, a także z filcu 

– by zrobić piękną palmę. 
Na świątecznych apelach 
w szkołach nastąpiło 
podsumowanie i rozstrzy-
gnięcie konkursów. Dzieci 
otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez Ks. Kan. 
Józefa Wróbla, któremu 
serdecznie dziękujemy.

Bardzo się cieszymy, 
iż wszystkie palmy, które 
brały udział w konkur-
sach szkolnych zostały 
przyniesione do kościoła 
i uroczyście poświęcone 
– gdyż to był cel szkolnych 
konkursów.

katecheta Edyta Bliźnik
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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)

RODZINNY KONKURS NA PALMĘ
WIELKANOCNĄ

W dniu 27.03.2015r w Szkole Podstawowej Woźni-
kach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu szkolnego 
pt. „Rodzinny konkurs na palmę wielkanocną”. Na 
konkurs wpłynęły 42 prace - palmy różnej wielkości, 
z różnych materiałów, niezwykle pomysłowe, orygi-
nalne i starannie wykonane.

Jury w składzie :
Nina Sabatowicz  - przewodnicząca,
Lidia Wilk  - członek,
Agnieszka Sienkiewicz  - członek,
nagrodziło następujące prace :
 
KATEGORIA PALMA DUŻA:
1. Rodzina Augustyniaków - I miejsce
2. Rodzina Chwałków - II miejsce
3. Rodzina Mikołajczyków - III miejsce
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3. Rodzina Stawowych (Szymon) - III miejsce
4. Rodzina Srokoszów - wyróżnienie 

KATEGORIA PALMA MAŁA:
1. Rodzina Stawowych - I miejsce
2. Rodzina Ziętków - II miejsce
3. Rodzina Harników - III miejsce
4. Rodzina Placków - wyróżnienie
5. Rodzina Wołków - wyróżnienie

Jury podkreśliło wysoki poziom złożonych palm oraz dużą 
różnorodność wykorzystanego materiału. Zaangażowanie, este-
tyka i pomysłowość członków rodzin naszych uczniów oraz bar-
dzo liczny udział w konkursie przysporzyły komisji dużo pracy i 
dylematów w wyborze najładniejszych palm.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za podtrzymywanie trady-
cji, propagowanie i popularyzację lokalnego folkloru związanego 
z okresem Wielkanocnym.

Doceniając wysiłek rodziców i dzieci, organizatorzy nagrodzi-
li każdą rodzinę świątecznym stroikiem. Nagrody konkursowe 
ufundowane zostały przez Radę Rodziców i księdza proboszcza 

Tomasza Kalisza, za co serdecznie dziękują uczestnicy i organi-
zatorzy konkursu. 

Mariola Garus
Małgorzata Lachendrowicz
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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)

21 marca w kościele św. Piotra w Wadowicach odbył się XI 
Konkurs Poezji i Pieśni Paschalnej. W kategorii „piosenka” 
wystąpiły w nim Patrycja Targosz i Małgorzata Madoń z klasy 
III gimnazjum w Wysokiej oraz zespół „Tęczowe nutki” z klas 
IV – VI. Na konkurs przybyło bardzo wielu uczestników ponad 
(200) z powiatu wadowickiego suskiego  i oświęcimskiego, a 
przesłuchania trwały aż dwa dni. Mimo tak silnej konkurencji 
Małgorzacie  i Patrycji udało się zdobyć  II miejsce w kategorii 
gimnazjum. Duet zaprezentował się podczas Koncertu Laure-
atów, który odbył się w niedzielę 22 marca 2015r. Bardzo udany 
był także występ debiutującego na scenie zespołu z klas IV – VI. 
Dziewczyny pokazały, że potrafią opanować tremę i śpiewać czy-
sto i z radością. (G. Ż) 

KONKURS POEZJI
I PIOSENKI

PASCHALNEJ
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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)

Wiosną w Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego 
w Zakrzowie odbywa się bardzo ważna uroczystość. 
Piętnasta gala wręczenie nagród uczniom, którzy two-
rzą Złotą Dziesiątkę Szkoły, miała miejsce w środę 25 
marca w godzinach popołudniowych. 

To prawdzie święto tych, którzy dzięki swojej cięż-
kiej pracą osiągają wysokie wyniki w nauce, a ponadto 
prezentują wzorową postawę. 

W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Rady Gminy 
Stryszów Paweł Żmija, Skarbnik Gminy Maria Studnicka, dumni 
rodzice oraz wychowawcy nagrodzonych uczniów. Wszystkich 
zgromadzonych gości serdecznie 
powitała pani Dyrektor Janina 
Paszta, która zaprosiła do obej-
rzenia przygotowanego przez koło 
teatralne przedstawienia. 

Grupa aktorów zaprezentowa-
ła sztukę Henryka Ibsena „Nora 
(Dom lalki). Inscenizacja oka-
zała się sukcesem. Młodzież w 
interesujący sposób przedstawiła 
skomplikowane losy tytułowej 
bohaterki - Nory, ujawniła zakła-
manie świata mieszczańskiego i 
problem poszukiwania własnego 
miejsca w świecie. 

W spektaklu wzięli udział: 
Robert Ryba, Natalia Mirocha, 
Paweł Stawowy, Klaudia Małusec-
ka, Tomasz Pilch, Paweł Leśniak, 

Uroczysta gala Primus Inter Pares 
Marcelina Chodnik, Adrian Łypik, Marta Wiewióra, Anita Ła-
będź, Michał Franik. Aktorzy rozkwitli pracując pod czujnym 
okiem swoich mentorów: p. Renaty Szafraniec i p. Kingi Szwaji-
Klugowskiej, 

 Kiedy wybrzmiały ostatnie brawa, przyszedł czas na wręcze-
nie nagród. 

Tytuł Primes Inter Pares wraz z piękną statuetką 
otrzymali:

·  KAROL TALAGA III C - śr. 5,36; FINALISTA MAŁO-
POLSKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO, FINALISTA 
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO, 
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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)

STYPENDYSTA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU STYPEN-
DIALNEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIO-
NYCH

·  EMILIA HEROK III A - śr. 5,29; FINALISTKA MAŁOPOL-
SKIEGO KONKURSU J. POLSKIEGO, FINALISTKA MAŁO-
POLSKIEGO KONKURSU J. NIEMIECKIEGO, STYPENDYST-
KA KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI

·  JOANNA KUREK I C - śr. 5,14
·  MICHAŁ MAKÓWKA II D -śr. 5,13; FINALISTA KONKUR-

SU „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO...”
·  DOMINIKA PROCHOWNIK I C - śr. 5,07
·  ANITA ŁABĘDŹ II A - śr. 5,0
·  DOMINIKA KOWALCZYK II D - śr.5,0
·  MARTA WIEWIÓRA III A - śr. 5,0
·  DARIA MAJ IIIC - śr. 5,0
·  TOMASZ GĘBALA IIIB - śr. 5,0

Do grona najzdolniejszych zaliczony został również finalista 
konkursu tematycznego z Informatyki – DAMIAN ZAPALSKI 
(IIIC).

W ramach realizacji projektu edukacyjnego uczniowie nale-
żący do koła filmowego wraz z opiekunką (p. K. Fila) przygoto-
wali dla laureatów niespodziankę – filmy stanowiące prezentacje 
każdego z grona wyróżnionych. Nagrodzeni mogli zobaczyć, jak 
postrzegają ich koledzy i koleżanki z szkolnych ławek, jaki jest 
według nich przepis na sukces uhonorowanych oraz gdzie widzą 
ich w przyszłości… 

Ten wyjątkowy wieczór upłynął w uroczystej atmosferze. 
Było gościnie, serdecznie i miło. To szczególne spotkanie z pew-
nością na długo pozostanie w pamięci uczestników.

www.gimzakrzow.iap.pl

Wielki prorok i jego misja głoszenia potrzeby prze-
miany serc i nawrócenia – to temat poniższego rozwa-
żania rekolekcyjnego. I choć to odległe czasy proroka 
Jeremiasza, to jednak mają wiele wspólnego z naszym.

Dzisiaj spotykamy się z drugim człowiekiem, który jest prze-
dłużeniem kochającego Pana Boga. Wczoraj spotkaliśmy się z 
Abrahamem, który początkowo nosił imię Abrama. On wychodzi 
z Ur Chaldejskiego, pozostawia swoich rodaków, swoich bliskich 
(nie rodzinę) po to, aby udać się do nowego miejsca, by zrealizo-

Jeremiasz
wać w swoim sercu obietnicę Bożą: Będziesz ojcem wielu naro-
dów. Ta obietnica się wypełnia w Abrahamie. Bóg jest Bogiem 
obietnic i Bogiem dotrzymującym obietnicy. Bardzo proszę, aby 
tę prawdę zapamiętać. Bóg jest Bogiem dotrzymującym danych 
obietnic. Nie ma takiej obietnicy, której by Bóg nie zrealizował, 
jeżeli ją nam dał w darze. To jest jedna z istotnych prawd obja-
wienia Bożego. W Bogu wszystkie obietnice się dokonują. Doko-
nują się także w naszych sercach.

Dzisiaj spotykamy drugiego męża Bożego, który jest prze-
dłużeniem kochających ramion Ojca, Boga Ojca. Spotykamy 



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

5 kwietnia 201568 

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

 695 kwietnia 2015

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

Daje nam poniżej o. Pio, którego szczególnie 
nabożeństwo do aniołów przybliżył wiernym o 
Robert Ryndak. Jak zaznaczył na wstępie – wie-
lu świętych łączyła szczególna więź z aniołami. 
Więcej o tym w przytoczonym fragmencie.

Dziś, podczas kolejnego naszego spotkania w tym cza-
sie uświadamiania sobie obecności pośród nas ,w naszym 
ludzkim życiu osoby św. Michała Archanioła i Aniołów, 
chciałbym, abyśmy na początku skupili się na osobach 
świętych, które w swoim życiu doświadczyły bardzo bli-
skiej, realnej relacji z Aniołem. 

Pragnę przywołać tu na początku św. ojca Pio. Jego życie 
jest – moglibyśmy powiedzieć – jednym, wielkim świadectwem 
o Aniołach. On w nie wierzył i ich doświadczał. Codziennie ser-
decznie przyjaźnił się z nimi. W swoim dzieciństwie, jak mówił, 
miał szczególne nabożeństwo do Anioła Stróża. Istnieje takie 
świadectwo jednego ze współbraci ojca Pio, ojca Parente, który 
miał problem ze wczesnym wstawaniem. Mówiąc wprost – za-
sypiał i zdarzało mu się to dość często. Tym swoim problemem 
podzielił się z ojcem Pio. I od tego momentu, kiedy z nim poroz-
mawiał, dzieląc się tym swoim strapieniem, trudnością, zaczęło 
się coś niezwykłego. Już następnego ranka ktoś zapuka; do drzwi 
jego celi zakonnej. Zapukał na tyle głośno, że ojciec Parente się 
obudził, ale gdy podbiegł do drzwi, tam nikogo nie było. Podob-
nie rzecz się miała w kolejnych dniach. Ojciec Parente był jednak 
bardzo sprawą zaciekawiony i koniecznie chciał się dowiedzieć, 
kto przychodzi mu z pomocą, kto go budzi. Nie znajdując odpo-
wiedzi na to pytanie, zwierzył się z tego ojcu Pio. Ojciec Pio miał 
na to odpowiedzieć: „Nie myśl, że będę ciągle posyłał do ciebie 
mojego Anioła Stróża. Kup sobie lepiej mocniejszy budzik”. 

Ktokolwiek zagłębiał się w biografię Ojca Pio albo miał okazję 
choć raz być w San Giovanni Rotondo, to mógł zobaczyć na wła-

Świadectwo o Aniołach

sne oczy (ale są także publikowane zdjęcia) ogrom listów, które 
przychodziły do ojca Pio. I na każdy z nich ojciec Pio odpowia-
dał. A były to listy w różnych językach. Wiele spośród tych, które 
zostały zebrane, napisane zostały w językach, których ojciec Pio 
nie znał, a mimo to udzielił na nie odpowiedzi... 

Napisał kiedyś tak: „Osobistości z nieba nie przestają mnie 
odwiedzać i dawać mi odczuć przedsmak upajającego szczęścia 
świętych. A jeśli zadanie naszego Anioła Stróża jest wielkie, to 
zadanie mojego Anioła Stróża jest na pewno większe od czasu, 
gdy ma wobec mnie także obowiązek nauczyciela – tłumacza z 
obcych języków”. Jego Anioł Stróż rzeczywiście pełnił posługę 
tłumacza, o czym jeszcze dobitniej świadczy napisane pod przy-
sięgą pismo księdza Salvatore Pannullo: „Ja niżej podpisany, 
zeznaję pod świętą przysięgą, że ojciec Pio po otrzymaniu tego 
listu przekazał mi dosłownie jego treść. Zapytany przeze mnie, 
jak mógł go przeczytać i zrozumieć, nie znając nawet alfabetu 
greckiego, odpowiedział mi: Wiesz! To Anioł Stróż wyjaśnił mi 
wszystko”.

Anioł tłumacz spełniał także rolę pomocnika w odszyfrowy-
waniu listów pisanych przez kierowników duchowych do Ojca 

proroka Jeremiasza. Przenosimy się mniej więcej w VII w przed 
Chrystusem i spotykamy młodego Jeremiasza, który mieszka na 
terenie Ziemi Świętej. W tym czasie Izraelici mają w tym okresie 
bardzo „ciekawych” sąsiadów. Ich podstawowym problemem 
są Madianici i Filistyni. Z nimi stosunkowo szybko potrafią się 
uporać, ale pojawia się nowy, wielki sąsiad na wschodzie – Babi-
lonia z królem Nabuchodonozorem. Jeremiasz przez 40 lat mówi 
do swoich rodaków, aby się nawrócili i zmienili swoje postępo-
wanie. Odpowiedzcie sobie dzisiaj, a dokładnie teraz, w swoich 
sercach, po którym razie jesteście albo byliście wściekli na swoje 
małe dzieci, gdy nie słuchały waszych poleceń. Podejrzewam, że 
3-4 razy i dostajemy w takiej sytuacji białej gorączki. Wyobraźcie 
sobie nauczyciela w szkole i dwadzieścia takich małych szkrabów. 
Trzeba mieć w sobie w takiej sytuacji nieprawdopodobne pokła-

dy cierpliwości. A Jeremiasz, proszę sobie wyobrazić, przez 40 lat 
tłucze im do głowy (przepraszam za takie określenie), żeby się 
nawrócili, żeby zmienili styl swojego życia na Boże życie; aby to 
wszystko, co czynili dotychczas, odrzucili, bo jest złe w oczach 
Boga.

Co więcej, Jeremiasz kieruje bardzo mocne słowa do Boga: 
„Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy za-
przyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da 
się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na 
nim!”. To jest bardzo mocne odniesienie do Pana Boga. Jeremiasz 
mówi: „Panie Boże, robię wszystko, co mogę, a Ty nawet palcem 
nie kiwniesz, aby się coś w moim życiu zmieniło, aby moi rodacy 
zaczęli mnie wreszcie słuchać...

Cdn. 
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Pio. Zdarzało się bowiem, iż szatan czynił tę korespondencję 
nieczytelną lub mocno poplamioną atramentem i wówczas – jak 
zeznaje ojciec Eusebio – „anioł Ojca Pio ujawniał szatańskie za-
miary i wskazywał na sposób ich pokonania”.

Cdn.

Było już jasno, gdy niewiasty, smucąc się i rozpa-
miętując męczeńską śmierć Rabbiego, zdążały pod 
górę, aby uczcić Jego grób i po raz ostatni uwielbić 
doczesne szczątki Człowieka, u którego boku przez 
trzy lata kształtowały swoje dusze i spełniały z odda-

niem i wiernością służebne posługi. Udając się do grobu, miały 
pierwotnie zamiar prosić kilku apostołów, aby im towarzyszyli w 
żałobnej drodze i usunęli kamień zamykający wejście do jaskini, 
ale bystra Salome po namyśle wytłumaczyła niewiastom, że nie 
powinny wystawiać na próbę mężów, w których duch osłabł, a 
przezorność wzięła górę nad odwagą. Czy miały prosić po to, 
aby im odmówili? Po co ich narażać na jeszcze większy upadek 
ducha? Ci, którzy w obawie o własne bezpieczeństwo uciekli i 
ukryli się, na pewno nadal przeżywają ten sam lęk, a ich nogi są 
wciąż gotowe do dalszego pierzchania. Zaniechały więc  zamiaru 
i poszły same, i idąc kłopotały się, wiedziały bowiem, że same nie 
zdołają przetoczyć olbrzymiego głazu, chociaż przyzwyczajone 
do prac gospodarskich niejeden dźwigały ciężar, obracały żarna, 

nosiły kosze z owocami i ugniatały bosymi stopami winną lato-
rośl. Usunięcie grobowego kamienia było ponad ich siły. Stanęły 
na szczycie Golgothy. Słońce zalało Jerozolimę potopem jarzą-
cego się światła. Trzy krzyże z oliwnego drzewa, które jeszcze 
wczoraj były narzędziami okrutnej męki, w słonecznym blasku 
dnia traciły swój groźny wyraz i przypominały trzy ptaki o sze-
roko rozpiętych skrzydłach, gotujących się do dalekiego odlotu. 
Na dole miasto wrzało rojnym życiem. Przez Via Romana cią-
gnęły karawany wielbłądów, objuczone towarami, ryczały osły, 
szli handlarze, rzemieślnicy. Życie toczyło się swoim zwykłym, 
codziennym biegiem. Niewiasty, westchnąwszy nad tą gorzką i 
nieczułą codziennością i zgiełkiem ludzkiego życia, płynącego 
obojętnie utartą drogą wokół męczeńskiej góry, zeszły w dolinę 
i pięły się po jej przeciwległym zboczu, rozglądając się wokoło w 
poszukiwaniu ludzi, którzy by pomogli im usunąć głaz sprzed 
jaskini. Było pusto i cicho. Przystanęły. Mimo wielu słusznych 
zastrzeżeń postąpiły nierozważnie, nie prosząc apostołów o po-
moc. Cóż mają teraz uczynić? 
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Zawrócić? Czekać? Mariamne z Magdali spojrzała ku stokowi, 
przyłożyła dłoń do czoła, aby osłonić oczy przed promienia-
mi słonecznymi i, wskazując wyciągniętym palcem na grób,
krzyknęła:

– Ktoś odwalił kamień! Niewiasty spojrzały i krzyknęły:
– Odwalono kamień!
Stały obezwładnione przerażającym odkryciem, po czym 

pobiegły ku grobowi i zadyszane, półżywe ze zmęczenia, stanęły 
przed ciemnym wejściem, obok którego leżał głaz wewnętrzną 
stroną zwrócony ku górze, z czego należałoby wnioskować, że 
jakaś ogromna moc wysadziła go z koleiny i cisnęła o ziemię. Z 
grobu zionęło chłodem i ciemnością. Pochyliły głowy, zajrzały do 
środka i ostrożnie, na palcach, jakby się bały, że nieostrożnymi 
ruchami mogą spowodować rumor  i obudzić Rabbiego, weszły 
do przedsionka, i ciasno do siebie przytulone, utkwiły spojrzenia  
szeroko wytrzeszczonych oczu w mroku wypełniającym wnętrze 
grobowca. Był pusty. Zdusiły w sobie krzyk. Patrzały na kamien-
ną ławę, na porzucone opaski, chustę, prześcieradło, na ściany, na 
podłogę i znów na kamienną ławę.

– Grób jest pusty – szepnęła Mariamne z Magdali.
– Nie ma Go – szepnęła Salome.
– Co się stało z Jego ciałem? – rzeczowe pytanie Hany podzia-

łało na nie wstrząsająco.
– Kto je zabrał? – dorzuciła Mariam, matka Jaakowa, i tym 

pytaniem, które wypływało z pytania Hany jak rzeka ze źródła, 
wprowadziła zamęt do duszy swojej i reszty niewiast.

– Tak, ktoś je zabrał – zawyrokowała Mariamne z Magdali i... 
zmrużyła oczy.

W drżące ze strachu niewiasty uderzył jaskrawy blask, bijący 
znad kamiennej ławy, płomień o olśniewającej bieli i nadzwyczaj-
nej mocy, jeden z tych płomieni, który pali się i nigdy się nie spa-
la, i jest zarazem płomieniem i głosem, płonącym i mówiącym.

Niewiasty padły na twarze i usłyszały Głos, który mówił:
– Nie bójcie się. Wiem, że szukacie Jeszuy z Nazarethu, Ukrzy-

żowanego. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma 
Go tutaj. Niewiasty, mimo zapewnień Głosu, że nie powinny Go 
się bać, zdjęte przewidującym strachem, poderwały się z ziemi i 
uciekły, i biegnąc zboczem w dół, blade i nieprzytomne, zatrzy-

mały się dopiero na dnie doliny i tutaj w bezpiecznej odległości 
od grobu poczęły zastanawiać się nad pochodzeniem, treścią 
i znaczeniem zasłyszanych słów. W zgodnej jednomyślności 
stwierdziły, że był to Głos widzący i natchniony, a ponieważ ton 
jego był mocny i nader dźwięczny, utwierdziły się w przekonaniu 
o jego młodzieńczej naturze i nazwały go po prostu młodzień-
cem. 

Ale najważniejsze jest to, co powiedział. A powiedział rzecz 
niesłychaną!  Niewiarygodną! Wykraczającą poza wszelką ludz-
ką świadomość! Poza wszelkie  wyobrażenie! Powiedział, że Rab-
bi żyje! Żyje! Co znaczy, że Rabbi żyje? Jak może żyć człowiek, 
który został ukrzyżowany i umarł – na ich oczach – na krzyżu! 
Stały osłupiałe, odurzone widzeniem, olśnione i zarazem wątpią-
ce o prawdziwości tego, co widziały, i im dłużej zastanawiały się 
nad nadzwyczajnością zjawiska, tym silniej uzmysławiały sobie 
jego nieprawdopodobieństwo i upewniały się w przekonaniuo 
omylności swoich oczu i uszu, które widziały i słyszały to, czego 
nie było i co nie zostało powiedziane. A jednak widziały i słysza-
ły, i potwierdzały to zgodnym świadectwem swoich ust. Powie-
dział, że Rabbi żyje! Jeżeli żyje, dlaczego się ukrywa? 

Im więcej stawiały sobie pytań, tym mniej odnajdywały od-
powiedzi. Każda ich pewność pełna była wątpliwości, a każda 
wątpliwość wypierana była przez pewność. Zagubione w chaosie 
roztrząsań i zmiennych sądów, doszły do przekonania, że jedy-
nym niewątpliwym faktem jest pusty grób. Tę wiadomość posta-
nowiły przekazać apostołom i zataić przed nimi widzenie tajem-
niczego młodzieńca i wypowiedziane przez niego słowa. Mąż jest 
mężem. Niewiasta jest tylko niewiastą. Świadectwo niewiasty nie 
jest świadectwem pełnowartościowym, dlatego nie może ona ze-
znawać i świadczyć przed sądem. Niech mężowie pójdą do grobu 
i wszystko sprawdzą, i zaświadczą niezawodnym sprawdzeniem 
i niezbitym zaświadczeniem synów praojca Adama. Skoro Pan 
stworzył kruchość niewiasty,a moc położył w mężach, niechaj 
oni utwierdzają prawdę. Elohim wiedział, co robi.

I tak postanowiwszy, szybko udały się do domu Josefa bar 
Nabuah, lewity.

Fragment książki Romana Brandstaettera Jezus z Nazarethu


