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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 4, 32-35 
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie na-
zywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z 
wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli 
wielką łaskę.
Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprze-
dawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. 
Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

DRUGIE CZYTANIE   1 J 5, 1-6 
każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy 
miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego 
otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy 
Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga 
polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwy-
cięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, 
jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie 
tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo: bo Duch 
jest prawdą.

EWANGELIA   J 20, 19-31 
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywa-
li uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, poka-
zał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weź-
mijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy 
Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i 
nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrod-
ku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, któ-
rzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
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AKCJA KATOLICKA 
W KOPALNI SOLI W WIELICZCE

Kolejny raz 22.03.2015 r. de-
legacje poszczególnych Parafi al-
nych Oddziałów Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Krakowskiej, które 
dzięki zgodzie dyrektora Ma-
riana Leśnego i na zaproszenie 
Kazimierza Windaka pracow-
nika Kopalni, uczestniczyły w 
Drodze Krzyżowej, Mszy Świętej 
i Gorzkich Żalach w Kopalni Soli 
Wieliczka. 

W kaplicy św. Kingi w Ko-
palni Soli był szczególny czas na 
wspólną modlitwę. Kaplica św. 
Kingi to  najokazalsza i najbogat-
sza podziemna świątynia znajduje się 101 m pod ziemią – poziom 
II niższy. Głównymi twórcami jej wystroju byli górnicy: Antoni 
Wyrodek, bracia Józef i Tomasz Markowscy, którzy zdobili solne 
wnętrze przez blisko siedemdziesiąt lat. Współczesne pokolenia 
wielickich górników wciąż wzbogacają kaplicę o nowe dzieła sztu-
ki, nieprzerwanie od 1895 roku. To właśnie w tym podziemnym 
kościele odprawiane są uroczyste Msze Święte z okazji szczegól-
nych wydarzeń - święta św. Kingi, św. Barbary, Pasterka oraz coty-
godniowe niedzielna Msza Święta. 

Spotkanie w Kopalni rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową przygo-

towaną i prowadzoną przez 
członków Akcji Katolickiej. 
Podczas wędrówki z cier-
piącym Chrystusem zasta-
nawialiśmy się gdzie jest 
nasze miejsce na tej drodze 
czy przy Krzyżu czy obok w 
tłumie? Tak idąc i modląc się 
pochylnią Barącza, w której 
znajdują się wyrzeźbione 
w lipowym drewnie stacje 
Męki Pańskiej, doszliśmy do 
Kaplicy Św. Kingi, by uczest-
niczyć we Mszy Świętej i 
Gorzkich Żalach. 

Po Mszy św. i Gorzkich Żalach gospodarz naszej wyprawy 
modlitewnej Kazimierz Windak poprowadził nas najciekaw-
szymi szlakami podziemnymi pokazując i opowiadając ciekawe 
historie oraz przekazując najnowsze informacje dot. kopalni. 
Częściowo wędrowaliśmy Podziemnym Szlakiem Pielgrzym-
kowym „Szczęść Boże”. Pielgrzymka w wielickich podziemiach 
to wspaniałe kaplice, wykute w soli sakralne rzeźby, unikalne 
widoki. Piękne komory, korytarze i przejścia. Tutaj wiara daje 
siłę na każdy kolejny krok. Trasa stanowi piękne świadectwo re-
ligijności pracujących tu pokoleń wielickich górników. Pielgrzy-
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mi mogli podziwiać wspaniałe rzeźby w kaplicy pod wezwaniem 
świętego Antoniego. Ich zatarte rysy to efekt działania sił natury 
i nieubłaganie upływającego czasu. Kolejnym przystankiem na 

modlitwę była Kaplica Św. Jana wyróż-
niająca się drewnianym, polichromo-
wanym wnętrzem. Część szlaku wiodła 
przez wyrobiska Muzeum Żup Krakow-
skich „Wieliczka”, gdzie w jedynej na 
świecie podziemnej kaplicy poświęconej 
Janowi Pawłowi II może odprawić mszę 
świętą. My odśpiewaliśmy „Barkę” dla 
Świętego Papieża. Był wspaniały czas dla 
ducha i również czas na smaczny posiłek, 
kawę i herbatę. Prezes Kopalni Soli w 
Wieliczce „Trasa Turystyczna” mgr inż. 
Marian Leśny zafundował 50 posiłków w 
kopalnianej restauracji.

Były to niezapomniane chwile na-
szej wspólnej formacji duchowej, był to 
niesamowity dzień – dar od Boga, który 

mogliśmy przyjąć i tak cudownie wykorzystać. Dziękujemy jesz-
cze raz Bogu i panu dyrektorowi mgr inż. Marianowi Leśny oraz 
naszemu koledze Kazimierzowi Windakowi za możliwość udzia-
łu w tym niezapomnianym wydarzeniu.

Galilea to «peryferia», gdzie Jezus rozpoczął głosić Słowo. 
Stamtąd też wyrusza na nowo głoszenie wszystkim Ewangelii o 
zmartwychwstaniu, aby każdy mógł spotkać Zmartwychwstałe-
go. Zwrócił na to uwagę Papież, przytaczając słowa z dzisiejszej 
Ewangelii, które Chrystus wypowiedział do kobiet przybyłych do 
Jego pustego grobu: „Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech 
idą do Galilei, tam Mnie zobaczą” (Mt 28, 10). Ojciec Święty 
przypomniał, że Pan Jezus Zmartwychwstały jest obecny i działa 
w ludzkiej historii.

„Również dzisiaj – podkreślił Papież – jest On z nami tutaj, na 
tym placu. To zatem głosi Kościół, powtarzając już od pierwszego 
dnia: «Chrystus zmartwychwstał!». A w Nim, przez Chrzest, tak-
że my zmartwychwstaliśmy, przeszliśmy od śmierci do życia, od 
niewoli grzechu do wolności, którą jest miłość. Oto dobra nowi-
na, którą jesteśmy wezwani nieść innym do każdego środowiska, 
ożywiani Duchem Świętym. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa 
i nadzieja, którą On nam przyniósł, to najpiękniejszy dar, jaki 
chrześcijanin może i powinien dawać braciom”.

Franciszek wskazał, że niestrudzenie mamy to głosić każde-
mu. Zachęcił bardzo dziś licznych na Placu św. Piotra pielgrzy-
mów, by powtórzyli za nim: „Chrystus zmartwychwstał!”.

„Powtarzajmy to słowami, ale przede wszystkim świadec-
twem naszego życia – dodał Ojciec Święty. – Radosna nowina o 
zmartwychwstaniu winna być widoczna na naszych twarzach, w 
naszych uczuciach i zachowaniach, w sposobie traktowania in-
nych. Głosimy zmartwychwstanie Chrystusa, kiedy Jego światło 
rozjaśnia mroczne chwile naszego życia i możemy się nim dzielić 
z innymi. Kiedy umiemy uśmiechać się z tymi, którzy się uśmie-
chają, i płakać z płaczącymi. Kiedy towarzyszymy w drodze tym, 
którzy są smutni i zagraża im utrata nadziei. Kiedy opowiadamy 
o naszym doświadczeniu wiary tym, którzy szukają sensu i szczę-
ścia. I tam naszą postawą, naszym świadectwem, naszym życiem 
mówmy z całej duszy: «Chrystus zmartwychwstał»”.

Papież wskazał, że wszystkich osiem dni Oktawy Wielkanoc-
nej liturgia traktuje jako jeden dzień. Pomaga nam w ten sposób 

wejść w tajemnicę Chrystusowego zmartwychwstania, tak by 
przeniknęła ona i przemieniła nasze życie.

„Dziewicę Matkę, która była milczącym świadkiem śmierci 
i zmartwychwstania swojego Syna, prosimy, aby pomnożyła w 
nas paschalną radość – powiedział Franciszek. – Uczynimy to 
teraz odmawiając Regina Caeli. Modlitwa ta zastępuje w okresie 
wielkanocnym Anioł Pański. Powtarzamy w niej Alleluja. Zwra-
camy się do Maryi, zachęcając Ją, by się radowała, bo Ten, którego 
nosiła w łonie, zmartwychwstał jak zapowiedział. Zawierzamy się 
Jej wstawiennictwu. Istotnie nasza radość jest odblaskiem rado-
ści Maryi, bo zachowywała Ona i zachowuje z wiarą wydarzenia 
związane z Jezusem. Odmawiajmy zatem tę modlitwę ze wzrusze-
niem dzieci, które są szczęśliwe, bo ich Matka jest szczęśliwa”.

Po modlitwie maryjnej Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów 
przybyłych na Plac św. Piotra z Włoch i z całego świata:

„Szczególnie z radością witam delegację Ruchu Szalom, która 
zakończyła tu ostatni etap sztafety solidarności, mającej uwraż-
liwić opinię publiczną na prześladowanie chrześcijan na świecie 
– powiedział Ojciec Święty. – Wasze pielgrzymowanie ulicami 
dobiegło kresu. Wszyscy jednak musimy iść dalej duchową drogą 
modlitwy, intensywnej modlitwy. Drogą konkretnego udziału 
i odczuwalnej pomocy w obronie i dla ochrony naszych braci i 
sióstr prześladowanych, wyganianych, zabijanych, ścinanych za 
to tylko, że są chrześcijanami. To są nasi dzisiejsi męczennicy i 
jest ich tak wielu, można powiedzieć: więcej niż w pierwszych 
wiekach. Oby wspólnota międzynarodowa nie pozostała milczą-
ca i bierna wobec takiej niedopuszczalnej zbrodni, która stanowi 
niepokojące naruszenie podstawowych praw człowieka. Oby 
wspólnota międzynarodowa naprawdę nie odwracała oczu w 
drugą stronę!”.

Na zakończenie Franciszek zachęcił, by w tych dniach czytać 
codziennie fragmenty Ewangelii mówiące o zmartwychwstaniu 
Chrystusa.

ak/ rv

Papież na Regina caeli: głosić Chrystusa, 
bronić chrześcijan
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Rubryka dla dzieci

Dwaj wędrowcy podążali trudną do przebycia 
górską drogą; chłostał ich lodowaty wiatr. 
Zaczynała się burza śnieżna. Wśród skał po-
gwizdywały smagane wichurą kawałki lodu. 
Mężczyźni z trudem posuwali się naprzód. 

Doskonale wiedzieli, że jeśli na czas nie dotrą do schroniska, 
zginą w zadymce.

Gdy tak wędrowali zmęczeni; oślepiani przez sypiący gęsto 
śnieg, nad samym skrajem przepaści usłyszeli jęk. Jakiś człowiek 
wpadł pewnie do głębokiego wąwozu i nie mogąc się stamtąd wy-
dostać, wzywał teraz pomocy.

Jeden z wędrowców stwierdził: To przeznaczenie. Ten czło-
wiek jest skazany na śmierć. Przyspieszmy lepiej kroku, byśmy 
sa mi nie zginęli.

I podążył naprzód skulony, aby łatwiej mu było iść. Natomiast 
drugi ulitował się nad nieszczęśnikiem i zaczął schodzić krętymi 
ścieżkami. Po jakimś czasie znalazł rannego mężczyznę, ułożył 
go sobie na ramionach i z trudem rozpoczął dalszą wędrówkę.

Powoli zapadał zmrok. Widoczność była coraz gorsza. Wędro-
wiec dźwigając rannego był spocony, słaniał się na nogach, i już 
całkiem opadł z sił, gdy w oddali ujrzał światła schroniska. To 
do dało mu otuchy i pocieszając jak umiał rannego, ruszył do 
celu. Nagle potknął się o coś, co leżało w poprzek drogi, spojrzał 
w dół i z trudem zapanował nad ogarniającym go przerażeniem: 
u jego stóp spoczywało ciało niedawnego towarzysza podróży. 
Zabił go mróz.

On sam uniknął tego losu, ponieważ utrudził się bardzo, 
dźwi gając na ramionach rannego, którego wydostał z wąwozu. 
Ciało uratowanego człowieka oraz ogromny wysiłek przyczyniły 
się do zachowania odpowiedniej ilości ciepła, co go ocaliło.

(Bruno Ferrero, Ważna róża, s. 52 n., Warszawa 2001)

Kochane dzieci! Powiedzcie mi, jaki jest morał płynący z tego 
opowiadania? Dobry uczynek jednego z wędrowców uratował 
również jemu samemu życie, na tomiast ten, który nie chciał po-
móc człowiekowi w potrzebie, za szkodził sam sobie. Można by 
nawet powiedzieć, że to miłość okazana potrzebującemu ocaliła 
życie wędrowca. I to jest praw da... miłość ocala od śmierci! Mi-
łość okazywana drugiemu czło wiekowi ratuje życie...

Kochani, w tym roku duszpasterskim uczymy się, jak być do-
brymi świadkami miłości. Często w szkole czy w kościele zastana-
wiamy się, co to znaczy być świadkiem miłości?

Dziś również chcemy o tym mówić. Nad tym się zastana-
wiać. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj obchodzimy Święto Bożego 
Miłosier dzia. Sam Pan Jezus chciał, żeby było ono obchodzone 

MIŁOŚĆ OCALA
właśnie dzi siaj. Do świętej siostry Faustyny Kowalskiej powie-
dział 22 lutego 1931 roku w Płocku podczas jednego z objawień: 
„Mój obraz w du szy twojej jest. Ja pragnę, aby ten obraz, który 
wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą 
niedzielę po Wielka nocy, ta niedziela ma być Świętem Miłosier-
dzia”. Dzisiaj trudno więc o lepszy temat niż miłość...

W pierwszym rzędzie myślimy dziś o tej miłości miłosiernej, 
jaką Pan Bóg okazuje każdemu z nas, gdy przebacza nam nasze 
grzechy i nam pomaga. Ale chcemy też myśleć o tych ludziach, 
którzy są pomocnikami Boga w okazywaniu światu miłosierdzia. 
Są to miliony - a może nawet miliardy - dobrych ludzi, którzy po-
magają potrzebującym i słabym. Dźwigają ich - można tak powie-
dzieć - na swoich ramionach, jak bohater naszego opowiadania. 
Bardzo często oni sami są słabi i potrzebujący, a i tak potrafi ą 
do strzec biedę i trudną sytuację innych.

Chcemy dziś za tych ludzi Bogu dziękować. Za to, że mi-
łość, którą okazują innym w imieniu samego Boga, ocala świat, 
sprawia, że staje się on lepszy. Dziękujemy za rodziców, którzy 
poświęcają swoje siły dzieciom, za lekarzy służących chorym w 
dzień i w nocy, za strażaków narażających swoje zdrowie i życie, 
by ratować po szkodowanych...

To są dzisiejsi świadkowie miłosierdzia!
Pamiętajmy o modlitwie za tych wszystkich dobrych ludzi, 

prosząc równocześnie Pana Boga, aby otrzymali kiedyś nagro-
dę za swoje uczynki. Aby miłosierny Bóg - ocalił ich życie na 
wieki — i przyjął ich do swojego Królestwa. Prośmy o to przez 
wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II, który podczas Mszy 
świętej na krakowskich Błoniach dnia 18 sierpnia 2002 roku mó-
wił:

„Nikt bowiem nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Taka jest miara miłosiernej mi-
łości! Taka jest miara miłosierdzia Boga!

Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, 
że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego 
mi łości wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy 
niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej 
miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miło-
sierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg okazując nam 
miłosierdzie ocze kuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w 
dzisiejszym świecie”.

Zabierzcie te słowa - kochane dzieci - do waszych domów... do 
waszych serc i każdego dnia starajcie się rozumieć je coraz lepiej, 
realizując je we własnym życiu!

Ks. Jarosław CHLEBDA
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1. Jakim pozdrowieniem 
zwróci³ siê Jezus do uczniów 

w Wieczerniku? 

2. Jakiej w³adzy im 
udzieli³?

3. Kto zwa³ siê Didymos 
i jak siê zachowa³ 

na wieœæ o tym, ¿ê 
uczniowie widzieli 

Pana? 

Ty do nas idziesz
Ty do nas idziesz, Miłosierdzie Boże, 
i swoją ręką błogosławisz tu ludzi, którzy do stóp Twych 
chylą 
się w pokorze, we łzach, cierpieniu i życiowym 
trudzie. Ty do nas idziesz ze słodkim obliczem
i promieniami nam oświecasz dusze, aż człowiek 
pozna, że jest tylko ni czym i to nie we łzach, 
miłości i skrusze.

Ty do nas idziesz żarem rozpalony, miłość Ci
z piersi krwi strumieniem bije, to miłosierdzia 
zdrój jest niezgłębiony, niech cała ludzkość 
czerpie zeń i pije. Ty do nas idziesz a postać 
Twa biała rozświeca mroki doczesnego życia.
O Zbawicielu, my ufamy Tobie, broń nas od 
grzechu i od serc rozbicia.

Ty od nas idziesz poprzez świata drogi
i  miłosierdziem pociągasz ku sobie. A z serc 
tysięcy, w Polsce i po świecie, płynie modlitwa: 
Jezu, ufam Tobie.

Z pieśni do Miłosierdzia Bożego 

12 IV 2015 
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

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

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

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

BAZYLIKA

TRZECIA 
ROCZNICA JUBILEUSZU 

KS. INF. KAZIMIERZA SUDERA
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TO JUŻ 3 LATA MINĘŁO od dnia 9. 04 .2012 rok kiedy 
to parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny przeżywała 
niezwykłą uroczość 90 – lecia życia, w tym 65 lat w kapłaństwie 
naszego umiłowanego proboszcza Księdza Infułata Kazimierza 
Sudera, który przez 14 lat od 1984 do 1988 roku przewodził naszą 
parafią.

Radość była tym większa, że swój Wielki Jubileusz Ks. Inf. 
Kazimierz Suder zapragnął przeżywać z nami tu w Wadowicach 
w Parafii w której przez 14 lat.
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Z okazji 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II odbierałem 
liczne telefony z zapytaniem, jak Wadowice będą wspominały tę 
rocznicę.  Na to pytanie pragnę skrótowo odpowiedzieć:

1. W Niedzielę Palmową 29 marca uczestniczyliśmy w Dro-
dze Krzyżowej z Bazyliki do kościoła św. Piotra. Był liczny udział 
wiernych. Rozważania, których treścią były ostatnie dni życia i 
śmierci Papieża, przy poszczególnych stacjach prowadzili przed-
stawiciele parafii św. Piotra. Oni je przygotowali. 

2. W Wielki Czwartek 2 kwietnia w wieczornej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, w czasie gdy 10 lat temu umierał Papież, 
z dużą grupą uczestników odmówiliśmy Koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia, odśpiewaliśmy Barkę i Apel Jasnogórski. Tym razem 
nie stanęliśmy, naszym zwyczajem, pod oknem papieskim, bo 
było bardzo zimno, a także był to czas liturgicznej adoracji. 

3. Miejskie Centrum Kultury w Wadowicach przygotowało 
piękną, papieską wystawę na naszym rynku. Tematem przej-
mujących zdjęć są przedstawione ludzkie reakcje na chorobę 
i śmierć Wielkiego Sternika. Oglądając wystawę najbardziej 
poruszyła mnie bardzo liczna obecność ludzi różnych pokoleń i 
narodów przy umierającym Papieżu, a także w Jego pogrzebie. Te 
zdjęcia ukazują, że św. Jan Paweł II był dla ludzi Ojcem i Bratem. 
W wielkim naborze przedstawionych obrazów jest 8 przejmują-
cych zdjęć z Wadowic. Ukazują one wyjątkową bliskość naszych 

mieszkańców ze swoim Rodakiem. Mam wielką wdzięczność dla 
Twórców tej pięknej wystawy. 

4. W Wielki Piątek 3 kwietnia, już po raz 10 odprawiliśmy 
na rynku Drogę Krzyżową. Od samego początku Autorami 
rozmyślań jest niezmordowane małżeństwo lekarzy: PP. Moni-
ki i Tomasza Skowronków. W słowach rozważań słychać mowę 
papieską oceniającą współczesne wydarzenia. Poruszyło mnie 
spostrzeżenie, że dzisiaj eliminuje się słowo powołanie. Wyrzu-
ca się określenie powołanie lekarskie, nauczycielskie, rodzinne, 
kapłańskie. Wraz z likwidacją tego słowa przekreśla się również 
ideę służby. Mówi się o pracowniku szpitala, szkoły, rodziny, 
kościoła. Lektorzy odczytywanych rozważań są odpowiednio 
dobrani przez Autorów. Choć pogoda odstraszała, nagłośnie-
nie szwankowało – to jednak tak Twórcy rozważań jak i liczni 
Uczestnicy nie zawiedli. 

5. Przekazujemy także wielką wdzięczność dla tych, którzy 
natrudzili się przy wykonaniu ołtarza wystawienia – Panu Ko-
ścielnemu Józefowi Gracy oraz s. Gabrieli, a także wykonaniu 
Grobu Pańskiego – od wielu już lat Pani Jolancie Drabczyk. 
Dziękujemy Ofiarodawcom za dostarczone kwiaty na upiększe-
nie Grobu Pańskiego.

ks. Infułat

Wielkie zainteresowanie

W Wadowicach jest wielu mieszkańców, którzy pragną roz-
wijać pamięć naszego Wielkiego Rodaka. Chcą tworzyć Jego 
kult. Zdajemy sobie sprawę, że pamięć jest ulotna. Jest jak nurt 
rzeki, który szybko przepływa. Brzegi napełniają się nowym do-
pływem. Niejednokrotnie powtarza się aforyzm generała Focha: 
„Narody tracąc pamięć, tracą życie.” Jak zatrzymać pamięć? Jak 
zatrzymać wody płynącego potoku, czy rzeki? Najczęstszą odpo-
wiedzią na to pytanie jest budowa zbiorników retencyjnych. Są 
one bardzo korzystne. 

Świadomie trzeba budować pamięć o wielkich ludziach, o 
niezwykłych zdarzeniach. W tym celu buduje się pomniki, izby 
pamięci, itd. W naszym mieście możemy poszczycić się wieloma 
trwałymi znakami pamięci Wielkiego Rodaka. Do nich niewąt-
pliwie należy wybudowany kościół św. Piotra. Przekształcony 
dom rodzinny – muzeum multimedialne. Wystrój bazyliki. Dom 
Samotnej Matki. Karmelitański pierścień św. Józefa. Ochronka 
Sióstr Nazaretanek. Dom Pielęgnacyjny im. dr Edmunda Wojty-
ły. Z pewnością nie wszystkie wymieniłem. 

Również Gimnazjum im. M. Wadowity postarało się o czy-
telne znaki pobytu Wielkiego Ucznia. Kilka lat temu otwarto 
wewnątrz piękną aulę papieską. Natomiast postawiona w ostat-
nim czasie przed szkołą ławeczka Karola Wojtyły budzi mieszane 
uczucia. Wyrzeźbiona postać mało podobna jest do Wielkiego 
Ucznia tegoż gimnazjum. Szkoda, bo są dokładne zdjęcia Ka-
rola Wojtyły z tego okresu. Również rzucający się w oczy napis 
na frontonie ławeczki – „Fundator: Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Wadowickiej” mogłoby znaleźć skromniejsze miejsce. 
Tam powinien widnieć dobrany cytat Ucznia – Karola Wojtyły. 
Mam wątpliwości, czy Towarzystwo Miłośników jest fundatorem 
ławeczki, czy też pomysłodawcą. Wiem, że kilka tygodni temu 
przed naszą Bazyliką zbierano na ten cel. Czytam też zachętę o 
dalszych ofiarodawców.

ks. Infułat

Rozwój kultu
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Czcigodny księże infułacie, siostry 
i bracia, księże redaktorze. Dzisiaj 
próbujemy objąć refl eksją tę rocznicę 
– piętnastolecie pierwszej Mszy św. 
Chcemy zastanowić się nad sensem 
tego co się wydarzyło 15 lat temu i co 
trwa nadal tutaj w Rokowie. Fakt za-
istnienia kaplicy, fakt Mszy św. Chciał-
bym podkreślić, że podczas długiej hi-
storii Rokowa ( wieleset lat ) przyszedł 
taki czas po różnych zawieruchach, że 
wreszcie ktoś powiedział: „Bóg, On mi 
rozkazał zbudować mój dom w Jerozolimie, w Judzie, jeśli z ca-
łego ludu jest ktoś między Wami to niech idzie. Bóg jego będzie 
z nim a niech idzie.” Dokonało się to dzieło z impulsu Bożego i 
dlatego było wiele rozmaitych zawirowań, przeszkód, aż wreszcie 
stało się to faktem. I właśnie dlatego, że obecni tu starsi tworzyli 
tę kaplicę, budowali. Dlatego w ich sercach ukształtowało się 
takie przekonanie: „Kościele święty, nie zapomnę Ciebie”. My 
nie zapomnimy (bo utożsamiam się z Wami w tym momencie),  
my nie zapomnimy o tej kaplicy. I dziś świętujemy ten jubileusz 
dlatego, aby te dzieci, które są tutaj i ta młodzież, (która jest pod 
oknem i ten chłopiec, który jest blisko mamy), żeby w ich sercach, 
waszych sercach to przekonanie: „Kościele święty nie zapomnę 
Ciebie”, zostawiło swój kolejny ślad, kolejne przeżycie, aby w hi-
storię ich życia wpisywały się chwile, godziny przebywania tutaj, 
spotkań z Panem Bogiem, żeby wiedzieli, że gdy pójdą do pracy, 
szkół, wyjadą gdzieś do Krakowa, czy w dalekie strony i będą na 
obczyźnie, żeby sercem wracali tutaj., ,Kościele święty nie zapo-
mnę Ciebie. Kochani. Jaki jest sens tej kaplicy? Na to odpowiada 
nam Ewangelia. Ta kaplica (jak nam wskazuje czytanie) jest z 
woli Bożej. Pan Bóg chciał tutaj miejsca dla Siebie, ta kaplica ma 
być głęboko wpisana w nasze serca i my mamy powta-
rzać sobie: „Kościele święty, kaplico nasza nie zapomnę 
Ciebie” Ale jaki jest sens tej kaplicy? Dlaczego ona jest? 
Odpowiedź na to daliście kochani pośrednio, świętując 
jubileusz pierwszej Mszy św. w tej kaplicy . Ewangelia 
pokazuje nam dzisiaj rozmowę Pana Jezusa z Nikode-
mem. Ta rozmowa odbywała się wieczorem, czy nawet 
w nocy, w bardzo spokojnej atmosferze. I ta rozmowa 
zadecydowała o tym, że Nikodem uwierzył w Jezusa,  
tak bardzo uwierzył, że przyznał się do Jezusa wtedy, 
gdy Go wszyscy opuścili. Wyglądało na to, że Jezus 
całkowicie przegrał, a Nikodem był na Jezusowym 
pogrzebie i występował w obronie Jezusa, gdy Go ska-
zywano na śmierć . Było to niezwykle ważne spotkanie 
dla Nikodema. I właśnie ta kaplica jest po to, aby się to 
spotkanie z Panem Jezusem dokonywało, żeby każdy 
z nas: i te małe dziewczynki i ci chłopcy, co tak ele-
gancko siedzą przy mamie i tacie i wszyscy pozostali: 
ministranci, lektorzy. Żeby każdy na swój sposób mógł 

spotkać się z Panem Bogiem - z Jezusem. Kochani 
i to spotkanie - najważniejsze spotkanie z Jezusem 
to jest Msza św., którą dzisiaj celebrujemy, która 
będzie dzięki Bogu za tydzień, czy jeszcze przy 
innych okazjach celebrowana. Będzie to kolejna 
szansa, żeby przeżyć ważne, kolejne spotkanie z 
Jezusem w chwilach radości i smutku, w chwilach 
gdy pytamy się o swoją przyszłość, gdy myślimy 
o tym kim będę (pytanie młodych ludzi). To jest 
pytanie starszych ludzi, którzy widzą kres swojego 
życia. Co będzie dalej? W związku z tym chciał-
bym, żebyśmy przez chwilę jeszcze zatrzymali się 

na tajemnicy Mszy świętej. Msza św. jest nasza, bo jesteśmy wszy-
scy tu zaproszeni przez chrzest św. i każdy z nas ma w sercu wyci-
śnięte znamię chrztu i to jest zaproszenie. Zaproszenie do udzia-
łu w niedzielnej Eucharystii. Msza św. jest też nasza, ponieważ w 
naszej kaplicy się celebruje, ale Msza św. jest też nasza dlatego, bo 
tu każdemu z nas, Pan Bóg chce coś powiedzieć. Jeżeli Msza św. 
ma być owocnym spotkaniem z Panem Jezusem to trzeba sobie 
postawić takie pytanie: Co dzisiaj Pan Jezus chce powiedzieć, co 
chce powiedzieć Tobie, co chce powiedzieć każdemu z nas?

Jeżeli zachowamy w sercu z tej rozmowy Jezusa z Nikodemem 
jedno zdanie i spróbujemy go przenieść przez najbliższe dni do 
następnej niedzieli, wtedy to zdanie Jezusa będzie nas umac-
niać, oświecać wydarzenia naszego życia, rozpraszać ciemności 
i mobilizować, zachęcać, umacniać, a może być również naszą 
modlitwą. Jeżeli dzisiaj by ktoś zapamiętał takie słowa: „Kościele 
święty nie zapomnę Ciebie, Jezu nie zapomnę Ciebie” i przez cały 
tydzień tylko te słowa powtarzał, to na pewno będzie to dobry 
tydzień, błogosławiony tydzień.

c.d.n.

Kazanie ks. prałata 
Stanisława Miki cz. I

ROKÓW



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

12 kwietnia 201512 

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

 1312 kwietnia 2015

ŚW. PIOTR

Była priorytetową, gdy chodzi 
o duszpasterstwo ks. Pawła Ku-
kioły w Mołdawii czy Rumunii, 
bo to właśnie dzieci potrzebowa-
ły najpilniejszej pomocy, zwłasz-
cza socjalnej, z powodu panującej 
na tych terenach strasznej biedy. 
O jej przyczynach i skutkach 
– mówi nasz rozmówca w drugiej 
części rozmowy. 

- Czy ta Konferencja coś dała?
- Dała bardzo wiele. Była to chyba w 

Mołdawii pierwsza tego typu próba, ma-
jąca na celu uświadomienie problemu 
obrony życia s4nienarodzonego. 

- Ile Ojciec przebywał w Ru-
munii?

- Rumunię odwiedzałem praktycznie tylko w czasie ofi cjalne-
go pobytu w Mołdawii. Tam jeździliśmy na jakieś większe spo-
tkania, gdyż w Rumunii mieściła się nasza większa wspólnota. 

- Na czym polegała Ojca praca duszpasterska?
- Zaczynała się ona przede wszystkim od dzieci. Specyfi ka 

tego miejsca była taka, że dorosłych w kościele brakowało, że to 
właśnie dzieci przyprowadzały do kościoła starszych. Panowała 
tam ogromna bieda. Musieliśmy zająć się sprawa socjalnymi. Po 
jakimś czasie ponad sto ludzi dziennie przychodziło do nas, by 
coś zjeść. Ta pomoc była możliwa dzięki naszym własnym fun-
duszom, jak i dofi nansowaniu przez sponsorów z Niemiec, Anglii 

Praca wśród dzieci 
i innych krajów. W tej samej miejscowości 
mieszkał np. dawny anglikański pastor, 
który przeszedł na katolicyzm. Był dia-
konem w Kościele katolickim i pomagał 
ściągać dużo środków z Anglii. Powstało 
tam wówczas także przedszkole dla dzieci 
z dużym zapleczem socjalnym...

- Dlaczego panuje tam aż taka 
bieda?

- Niegdyś, jeszcze za czasów Związku 
Radzieckiego, był to taki swoisty kurort 
bogatych dygnitarzy rosyjskich. Niektó-
rzy mają tam swoje rezydencje do dziś. 
Do niektórych nawet nie ma dróg dojaz-
dowych i można się tam dostać jedynie 
helikopterem. Ludzie nie mają tu pracy, 
a ich jedynym produktem eksportowym 
jest wino wytwarzane w licznych winni-

cach. Nie mają jednak wystarczającego przebicia, by je sprzedać, 
więc praktycznie przepijają wszystko, co wytworzą. Alkoholizm 
panuje straszny... Można zaobserwować zjawisko masowej de-
generacji, ale związane przede wszystkim z biedą. Wielu ludzi, 
nawet jak ma pracę, otrzymuje zapłatę w postaci części tego, co 
wyprodukuje – np. wina, butów, skarpet itd. jak chcą przeżyć, 
muszą to komuś sprzedać albo wymienić na inne produkty. 
Centrum miasta to jeden wielki targ. I jest tak każdego dnia. 
W tym społeczeństwie są albo ludzie ekstremalnie bogaci, albo 
ekstremalnie biedni.

Cdn.  
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KARMEL

Chwalebna inicjatywa Szkoły Modlitwy św. Jana Pawła II
przy Wadowickiej Bazylice

Staraniem p. Marka Augustyniaka ze „Szkoły Modlitwy św. 
Jana Pawła II”, która istnieje przy Bazylice Ofi arowania NMP w 
Wadowicach, został opublikowany folder zachęcający do prak-
tykowania nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, wskazanego 
ludzkości na nowe czasy przez św. Jana Pawła II. Folder, który 
w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (12 kwietnia) będzie gratiso-
wo rozdawany w kościołach, przywołuje obszerne fragmenty 
„Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej. Został on opracowany 
za aprobatą ks. kan. Stanisława Jaśkowca, proboszcza parafi i 
Ofi arowania NMP, przy pomocy o. dr. hab. Szczepana T. Praś-
kiewicza z klasztoru karmelitów bosych na wadowickiej Górce. 
Poddany cenzurze kościelnej, folder został opatrzony „impri-
matur” przez ks. kard. Stanisława Dziwisza (nr 211/2015), jak to 
wykazuje faksymile stosownego dokumentu.

Treść folderu ujmującego w syntetyczny sposób ideę nabo-
żeństwa do „Boga bogatego w miłosierdzie” drukujemy także w 
„Carolusie”, utożsamiając się z jego treścią i zachęcając do prak-
tykowania tegoż nabożeństwa:

CZCIJMY MIŁOSIERDZIE BOŻE!
UFAJMY BOGU BOGATEMU W MIŁOSIERDZIE!

DRODZY BRACIA I SIOSTRY W MIŁOSIERNYM 
CHRYSTUSIE:

Przedstawiony poniżej skrócony zarys Nabożeństwa do 
Miłosierdzia Bożego według objawień św. siostry Faustyny Ko-
walskiej wyraża głębię bezgranicznej miłości Bożej, w Miłosier-
nym Jezusie leczącej nas z nędzy grzechu i ratującej z upadku w 
przepaść, w którą wpadamy. Korzystajmy, póki czas, ze skarbca 
łask, jakie Miłosierny Bóg nam daje. Niezwykle pomocną lekturą 
jest Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej, który można nabyć w 
katolickich wydawnictwach i do którego przeczytania serdecznie 
zachęcamy. Z niego właśnie zostały wybrane poniższe cytaty. 
Niech czytający stanie się ufającym i wierzącym Miłosierdziu 
Bożemu oraz niech oddaje Mu należną cześć.

Jako nowe formy kultu Miłosierdzia Bożego sam Pan Jezus 
wymienił:

- Święto Miłosierdzia Bożego,
- Obraz z podpisem „Jezu ufam Tobie”,
- Koronkę do Miłosierdzia Bożego,
- Godzinę Miłosierdzia,
- Nowennę do Miłosierdzia Bożego.
- Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.

Do istoty nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego należą prócz 
wielkich obietnic również wymagania. Należy do nich zaliczyć: 
ufność, wiarę, pokorę, uczynki miłosierdzia. Ufność jest nadzie-
ją, otwarciem duszy na przyjęcie łaski Bożej i wołaniem o nią a 
co za tym idzie, jest podstawą ciągłej i najpiękniejszej modlitwy. 
Jest to po prostu postawą dziecka, które w każdej sytuacji bezgra-
nicznie ufa miłosiernej miłości i wszechmocy Ojca niebieskiego. 
Ufność do tego stopnia stanowi o istocie Nabożeństwa do Miło-
sierdzia Bożego, że bez niej to nabożeństwo nie istnieje. Pan Jezus 
powiedział:

Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mo-
jemu Miłosierdziu (Dz 687); oraz: Łaski z Mojego Miłosierdzia 
czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej 
zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bez-
granicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby 
swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem 
jest dawać wiele i to bardzo wiele (Dz 1578). Dusza, która zaufa 
Mojemu Miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią 
staranie (Dz 1273). Żadna dusza, która wzywała Mojego Miło-
sierdzia, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam 
szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej (Dz 
1541). Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie 
Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze (Dz 320). Prawdzi-
wa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze (Dz 427). 
Żądam uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości 
ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie, nie 
możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję 
ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, 
drugi - słowo, trzeci - modlitwa. W tych trzech stopniach zawie-
ra się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku 
Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu 
Mojemu (Dz 742). Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikol-
wiek sposób - nie dostąpi Mojego miłosierdzia w dzień sądu (Dz 
1317). Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem 
Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosier-
dziem (Dz 301).

Każdy akt czci Miłosierdzia Bożego musi być wyrazem uf-
ności oraz musi być połączony z praktykowaniem miłosierdzia 
wobec bliźnich, jeżeli mają czcicielowi Miłosierdzia zapewnić 
wszystkie te dobrodziejstwa, jakie Pan Jezus do tego Nabożeń-
stwa przywiązał. Zatem o tych podstawowych warunkach nie 
można nigdy zapomnieć i dlatego zostały one jeszcze raz przypo-
mniane przed omawianiem poszczególnych form Nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego.

Obraz Jezusa Miłosiernego:

Pan Jezus powiedział: Wymaluj obraz według rysunku, który 
widzisz z podpisem JEZU UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz 

W harmonii z zapowiedzianym 
przez Papieża Rokiem Miłosierdzia…
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czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, 
że dusza, która czci ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu 
na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w go-
dzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały (Dz 47). 
Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do 
źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem 
JEZU UFAM TOBIE (Dz 327). Spojrzenie Moje z tego obrazu jest 
takie jako spojrzenie z krzyża (Dz 326). Nie znajdzie ludzkość 
uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia 
Mojego (Dz 300).

Święto Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus powiedział: Chcę, aby ten obraz był uroczyście 
poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela 
ma być świętem Miłosierdzia (Dz 49). Niech się nie lęka zbliżyć 
do Mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, chcę je 
wylać na dusze ludzkie (Dz 50). Pragnę, aby święto Miłosierdzia 
było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie 
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które 
się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi 
do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez 
które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, 
chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest 
tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, 
ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrz-
ności miłosierdzia Mojego. (…) Święto Miłosierdzia wyszło z 
wnętrzności moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w 
pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spoko-
ju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego (Dz 
699). Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mojego i jest 
zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza 
wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu dostąpi go (Dz 420).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus powiedział: Modlitwa ta jest na uśmierzenie 
gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na 
zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmó-
wisz jedno OJCZE NASZ i ZDROWAŚ MARYJO i WIERZĘ W 
BOGA a następnie na paciorkach OJCZE NASZ mówić będziesz 
następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na 
paciorkach ZDROWAŚ MARYJO będziesz odmawiać następują-
ce słowa: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata 
całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty 
Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i 
nad całym światem (Dz 476). Odmawiaj nieustannie tę koronkę, 
której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi 
wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać 
grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik 
był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi 
łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby poznał 
świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielać 
duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu (Dz 687). Przez odma-
wianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co Mnie prosić 
będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię 
ich dusze spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. 

Napisz to dla dusz strapionych: Gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość 
swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała 
przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale 
z ufnością niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak 
dziecko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeń-
stwo do Mojego litościwego serca, one mają pierwszeństwo do 
Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, która wzywała 
miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydze-
nia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci 
Mojej. Napisz: Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, 
stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawie-
dliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny (Dz 1541).

Godzina trzecia - Godzina Wielkiego 
Miłosierdzia

Pan Jezus powiedział: O trzeciej godzinie błagaj Mojego mi-
łosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki mo-
ment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w moim opuszcze-
niu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla 
świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w 
tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez 
mękę Moją (Dz 1320). Przypominam ci, córko moja, że ile razy 
usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miło-
sierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszech-
mocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, 
bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W 
godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej go-
dzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło 
sprawiedliwość. Córko moja, staraj się w tej godzinie odprawić 
drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie 
możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na 
chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosier-
dzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do 
kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez 
króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia Mojego od wszel-
kiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej 
poznać tę tajemnicę (Dz 1572).

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus powiedział: Pragnę, abyś przez te dziewięć dni 
sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnę-
ły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, 
a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowa-
dzisz do serca Mojeg o odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym 
morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę 
w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. 
I nie odmówię żądnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źró-
dła miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca 
Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz (Dz 1209). 

Nowennę tę nakazał Pan Jezus napisać i odprawić św. Fausty-
nie przed Świętem Miłosierdzia. Rozpoczyna się ona w Wielki 
Piątek, trwa przez 9 dni, a jej pełny tekst znajduje się w Dzien-
niczku Świętej.

Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus powiedział: Dusze, które szerzą cześć miłosier-
dzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe 
niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosier-
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nym Zbawicielem (Dz 1075). Wszystkim 
duszom, które uwielbiać będą to Moje 
miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachę-
cając inne dusze do ufności w Moje miło-
sierdzie - dusze te w godzinę śmierci nie 
doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje 
osłoni je w tej ostatniej walce (Dz 1540).

Nadto w treści objawień św. Fausty-
ny Miłosierny Zbawiciel odniósł się do 
istoty i znaczenia spowiedzi i Komunii 
św. Powiedział bowiem: Ach, jak Mnie to 
boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w 
Komunii św. Czekam na dusze, a one są 
dla Mnie obojętne. Kocham je tak czule 
i szczerze, a one mi nie dowierzają .Chcę 
je obsypać łaskami - one przyjąć ich nie 
chcą. Obchodzą się ze Mną jak [z] czymś 
martwym, a przecież mam Serce pełne 
miłości i miłosierdzia (...) Pisz, mów o 
Moim miłosierdziu. Powiedz duszom, 
gdzie mają szukać pociech, to jest w try-
bunale miłosierdzia; tam są największe 
cuda, które się nieustannie powtarzają 
(…) wystarczy przystąpić do stóp zastęp-
cy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę 
swoją, a cud miłosierdzia Bożego okażę 
się w całej pełni. Choćby dusza była jak 
trup rozkładająca się i choćby po ludzku 
już nie było wskrzeszenia, i wszystko już 
stracone - nie tak jest po Bożemu, cud 
miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę 
w całej pełni. O biedni, którzy nie korzy-
stają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na 
darmo będziecie wołać, ale będzie już za 
późno (Dz 1447-1448).

 Kult Bożego Miłosierdzia, jak pisze 
Andrzej Maria kard. Deskur, autoryta-
tywnie uznany jako „antybiotyk przeciw 
schorzeniom moralnym naszego stule-
cia” w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat rozszerzył się na wszystkich szero-
kościach geograficznych. Szaleństwem 
byłoby nieskorzystanie z danego nam 
dnia miłosierdzia, zanim przyjdzie dzień 
sprawiedliwości (Dz 1588). Miłosierdzie 
Boże, będące przejawem nadzwyczajnej 
miłości Stwórcy do ludzkości, to miłość, która jest wszechobecna: 
nie sposób jej nie zawierzyć, nie zaufać chociażby trochę; wystar-
czy powiedzieć „JEZU UFAM TOBIE”, gdyż jak mówi Pan Jezus: 
Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby duszę 
ufającą nie ogarnęło miłosierdzie Moje (Dz 1777); oraz: Nie chcę 
karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do 
Swego Miłosiernego Serca (Dz 1588). Nadto do św. Faustyny Pan 
Jezus powiedział jeszcze: W Starym Zakonie wysyłałem proro-
ków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludz-
kości z Moim miłosierdziem (Dz 1588). Podsumowując powyższe 
krótkie rozważania na ten temat, należy z całą stanowczością 
stwierdzić, iż Miłosierdzie Boże winno być z naszej strony szcze-
gólnym przedmiotem religijnej czci i uwielbienia. Niech czytający 
te słowa stanie się wierzący i ufający Miłosierdziu Bożemu, bo jak 
sam Pan Jezus powiedział: 

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z 
ufnością do miłosierdzia Mojego (…). Powiedz, że miłosierdzie 
jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich 
są ukoronowane miłosierdziem (Dz 300-301).

Ku większej chwale Miłosierdzia Bożego. Szczęść Boże! 

Szkoła Modlitwy św. Jana Pawła II 
przy Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach.

„Imprimatur”: ks. kard. Stanisław Dziwisz
Kraków, 4.02.2015, nr 211/2015 
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Bachowice - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i 
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr 
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

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

Włącza się Centrum Dialogu 
i Modlitwy w Oświęcimiu, po-
dejmując współpracę z wieloma 
instytucjami z różnych krajów. 
Obecnie też trwają przygotowa-
nia do ŚDM. Opowiada o tym, 
zaangażowany w tę pracę, ks. 
Jan Nowak. Ostatnia część roz-
mowy z naszym rekolekcjonistą 
– poniżej. 

- Czy nawiązaliście jakąś 
głębszą współpracę z Izraelem?

- Trudno nazwać to współpracą. 
Większość ludzi podejmujących tego 
typu tematy, szczególnie chodzi o 
poziom uniwersytecki, to są instytuty 
zajmujące się ludobójstwem i holocaustem. 
Nie jest to rzeczywistość, która by w jakiś 
szczególny sposób się wyróżniała, jeśli cho-
dzi  o system europejski. Natomiast badania 
są prowadzone w równej mierze, gdy chodzi 
o systemy totalitarne, jak i system związany z  
podkreśleniem badań nad holocaustem. I to 
jest współpraca  zarówno z „Yad Vashem”, jak 
i uniwersytetami w Mediolanie Niemczech, 
Belgii, w USA. I tam mamy taki projekt, któ-
ry się nazywa się Projektem Peacemakerów - 
czyli tych, którzy włączają się w ruch budowy 
pokoju. We współpracy z Japonią tworzymy 
projekt, który się nazywa Łodzią pokoju. Łą-
czy on przez porównanie badania związane z 

W ruch budowy pokoju 
Hiroszimą z badaniami w Europie nad II wojną świa-
tową i śladami II wojny światowej. 

- Jakie są Wasze plany na przyszłość?
- Nasze plany łączą się ze Światowymi Dniami 

Młodzieży, które mają w naszym wymiarze osobny 
rodzaj przygotowania, aczkolwiek włączone są w całą 
strukturę przygotowań. To jest przygotowanie tych, 
którzy będą przyjeżdżać w ramach Światowych Dni 
Młodzieży na miejsce, jakim jest były obóz Auschwitz 
- Birkenau. W większości będą to spotkania związane 
z modlitewnym przejściem przez te miejsca, podkre-
śleniem tych, którzy zostawili świadectwo nie tylko 
wiary, ale także świadectwo dobra nad złem.     

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 

Tradycją barwałdzkiej parafi i p.w. św. Erazma stało się co-
roczne organizowanie konkursu na najpiękniejszą palmę wiel-
kanocną. Również w tym roku Rada Parafi alna wraz z Księdzem 

Proboszczem zaprosiła parafi an do konkursu. 
Postanowiono uczestników podzielić na dwie grupy: szkolną 

oraz indywidualną. W sumie zgłoszono 48 palm. W grupie szkol-

Niedziela Palmowa 
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nej nagrodzono palmy w 4 kategoriach: 
-estetyka i bogactwo zdobienia, 
- tradycyjny sposób zdobienia,
- oryginalność, 
- najdłuższa palma. 
W tej grupie wszystkie palmy zostały nagrodzone słodkimi 

upominkami, a te klasy, które zdobyły I miejsca, otrzymały rów-
nież piłki. 

W konkursie indywidualnym zrezygnowano z kategorii 
„najdłuższa palma”. W pozostałych kategoriach przyznano po 
trzy miejsca oraz wyróżnienia. Jury nie miało jednak łatwego 
zadania. Różnorodność, estetyka i bogactwo przyniesionych do 
kościoła palm wszystkich zachwyciła. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku konkurs będzie równie owocny.   

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 

Jest niezwykle cenny i powinniśmy go w sobie roz-
wijać, z niego czerpać bo to on pomaga nam przyjąć 
Boże Słowo, Bożą prawdę, zbliżyć się z ufnością do 
Boga, bogatego w miłosierdze i łaskę. To wiara mówi 
mi, że nigdy nie jestem sam, że obok mnie i we mnie 
jest Chrystus, który obdarza mnie łaską. Przypomniał 
o tym ks. Ryszard Stolarczyk, a fragment jego słowa 
drukujemy poniżej. 

Ktoś temu człowiekowi powiedział prawdę, doradził, jak ma 
zacząć funkcjonować. My wszyscy mamy w chrześcijaństwie nie-
zwykłe dary wiary, dary często niewykorzystane. Nauczmy się z 
nich czerpać... 

Mówię tu też o ranach ojczyzny. Przyjrzyjcie się dokładnie, 
co czynią wrogowie. Nie chcą nam ich pokazać. Chcą nam je 
ośmieszyć. Dlaczego? Byśmy jej nie miłowali. Byśmy nie znali jej 

wartości. Byśmy nie odkryli wartości duchowych, szlachetnych 
motywacji naszych ojców... A jaki się wówczas człowiek staje? 
Obojętny. Do tego prowadzi bezstresowe życie. Czy to naprawdę 
o to chodzi? Czy chodzi o takiego człowieka, który nie pozna 
tajemnicy ran własnej Ojczyzny, własnych rodziców? To też jest 
księga. Księga, która pisana jest wiekami. Trzeba ją czytać, żeby 
oswoić się niejako z krzyżem i właściwie go przyjąć...

Bardzo mądra pieśń wielkopostna mówi nam: Kto krzyż 
odgadnie, ten nie upadnie... Moi drodzy, ale w końcu przycho-
dzi kolej na nas samych. W nas tez jest wiele ran. Czy potrafi my 
się wówczas odnaleźć w tym świecie ran? Jeśli nie będziemy się 
wpatrywać w rany Chrystusa, odkrywać tam głębokiej tajemnicy 
zbawienia człowieka, zagubimy się. wpadniemy w gorycz. Świat 
będzie rozpatrywany tylko na płaszczyźnie ludzkiej sprawiedli-
wości. Nie będzie tak jak w tym wydarzeniu zbawczym. Tam jest 
płaszczyzna Bożej sprawiedliwości. Syn Boży umiera dla nas, dla 

Dar wiary 
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naszego zbawienia. 
Krzyż przenika całą ludzką rzeczy-

wistość. Niesiemy krzyż obowiązków. 
Niesiemy krzyż swojego powołania. 
To jakby taka konfrontacja z rzeczy-
wistością: musisz pokonać swoje leni-
stwo, swoją niedojrzałość. Potrzebny 
jest krzyż pracy. Potrzebny jest ten 
krzyż, który zmieni człowieka, który 
go uszlachetni u uświęci. Ale my nie 
możemy od niego uciekać...

Dobrze jest, że Gorzkie Żale są 
tak lubiane w Polsce, że rozgrzewają 
ludzkie serca i przybliżają je do ta-
jemnicy krzyża, do tajemnicy Serca 
Jezusowego. Z Jego obfi tości wszystko 
wzięliśmy. To Serce, które pełne jest 
miłości do człowieka. Błagamy Boga, 
aby uczynił serca nasze według Ser-
ca swego. Dlaczego tak czynimy? Bo 
chcemy w sposób godny przemijać, w sposób godny nieść krzyż 
naszego życia, powołania i w sposób godny przejść przez próg 
śmierci. Czy myślicie, że wszyscy są na to gotowi? 

Kto nie odgadł krzyża, nie potrafi  tego uczynić. Przeraża go 
tamta rzeczywistość i taka perspektywa. I jak powiedzieliśmy, 
nie pokazuje się człowieka starego. Do starszych trzeba by było 
powiedzieć: Nie wstydźcie się swojej starości! To jest wspaniała 
księga. Pełna miłości, pełna trudu i chrześcijańskiego krzyża. 
Bo my nie jesteśmy na wystawę. My nie jesteśmy na okładki ga-
zet. My jesteśmy dla swoich rodzin, najbliższych, dla Boga i dla 

Kościoła. I musimy wiedzieć o co chodzi. Bo w chrześcijańskim 
krzyżu nie ma miejsca na jakieś miss i gwiazdy, ale na wszystko 
to, co jest szlachetne i ludzkie.

 Ci, którzy pokazali się na okładkach, pokazali się na krótko. 
Ich miejsce zajmą następni, młodsi. A my z reguły nie dowia-
dujemy się, jak skończyło się ich życie, w jakim stanie, w jakiej 
rozpaczy, jak oni przeminęli, jak odeszli. Pochylamy się dziś 
przed tajemnicą krzyża, aby godnie przeminąć i spotkać się ze 
Zmartwychwstałym.  

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)

Przed uczniami klas III gimnazjum trudna i poważna de-
cyzja: jaką szkołę, a później jaki zawód wybrać? Aby pomóc w 
podjęciu przez naszych trzecioklasistów tak ważnej decyzji, już 
po raz drugi, 20 marca 2015r. Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Brzeźnicy zorganizowała II TARGI EDUKACYJNE 
BRZEŹNICA 2015.

Uczniowie mogli w jednym miejscu zapoznać się z ofertą 
edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: krakowskie-
go, wadowickiego i oświęcimskiego. Placówki prześcigały się w 
pomysłach na to, jak najatrakcyjniej pokazać się być może swoim 
przyszłym uczniom. Oprócz ulotek i folderów były między inny-
mi: pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, roboty, elektro-
niczne narzędzia pomiarowe, pokazy kosmetyczne (bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszył się pokaz zmywalnych tatuaży), a 
także prezentacje multimedialne.

II TARGI EDUKACYJNE 
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W sali gimnastycznej swoje stoiska miały:
Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie,
Zespół Szkół RCKU im. Franciszka Stefczyka w Czernicho-

wie,
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Skawinie,
Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach,
Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Wadowi-

cach,
Wielozawodowa Szkoła Zawodowa w Zatorze,
Zespół Szkół  nr 1 w Wadowicach,
Zespół Szkół CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy,
Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie,
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej,
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika LO w Kalwarii Zebrzy-

dowskiej,

Stoisko Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Zatorskiej 
Agencji Rozwoju w Brzeźnicy, na którym zaprezentowano pro-
jekt„Dolina Karpia - szansa na przyszłość”.

Gimnazjaliści mogli bezpośrednio porównać przedstawioną 
ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016 oraz prezentujące się 
placówki, zapytać o zasady rekrutacji, ale także porozmawiać z 
obecnymi na targach uczniami wystawiających się szkół oraz ich 
przyszłymi nauczycielami, aby bezpośrednio od nich dowiedzieć 
się, czy warto iść do konkretnego liceum, technikum czy szkoły 
zawodowej. Młodzi ludzie mogli również dowiedzieć się,w jaki 
sposób mogą zagospodarować czas tzw. pozalekcyjny, jak rozwi-
jać swoje pasje i zainteresowania.

Mamy nadzieję, że zorganizowane II Targi Edukacyjne 
Brzeźnica 2015 ułatwiły naszym trzecioklasistom dokonać do-
brego wyboru dalszej drogi edukacji.

 Organizatorzy
Dyrekcja ZSP w Brzeźnicy

www.zspbrzeznica.pl

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)

Wzorem ubiegłych lat w dniu 28 marca 2015 r. w Bieńkówce 
odbył się „XI Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanoc-
nych” zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kul-
tury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidz-
kiej. Celem konkursu 
była popularyzacja tra-
dycyjnych zwyczajów 
i obrzędów ludowych 
związanych ze Świę-
tami Wielkanocnymi, 
pielęgnowanie i kulty-
wowanie wielowiekowej 
tradycji oraz integracja 
społeczności gminy i 
powiatu. W konkursie 
wzięło udział 12 Kół 
Gospodyń Wiejskich 
powiatu suskiego star-
tujących w dwóch kate-
goriach konkursowych: 
Potrawy Wielkanocne 
i Palma Wielkanocna. 
Zanim przystąpiono do 
oceny Potraw i Palm, 
uczestniczki konkursu 
oraz przybyli goście 

obejrzeli Oratorium Krzyża po hasłem „Miłość” w wykonaniu 
młodzieży i dzieci z „Grupy Apostolskiej” z Bieńkówki. Występ 
był o tematyce pasyjnej i wprowadził wszystkich w nastój zbliża-
jących się Świąt Wielkiej Nocy. Degustacji przygotowanych przez 

XI POWIATOWY KONKURS 
POTRAW I PALM WIELKANOCNYCH



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

12 kwietnia 201520 

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

 2112 kwietnia 2015

gospodynie przysmaków towarzyszył koncert Kapeli Góralskiej 
„Zbójnicy” z okazji rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.

W tegorocznym jury zasiedli: Regina Wicher – etnograf, 
Zofia Bąbol – technik żywienia oraz Andrzej Peć – regionalista, 
etnograf. W kategorii „Potrawy Wielkanocne” komisja konkur-
sowa oceniała walory smakowe potraw, nawiązanie do tradycji i 
estetykę podania oraz dekorację. 

OTO WYNIKI KONKURSU:
I miejsce: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie
II miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Stryszawie Górnej
III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Jachówce 
Wyróżnienie:
Koło Gospodyń Wiejskich w Toporzysku 

W kategorii „Palma Wielkanocna” komisja konkursowa brała 
pod uwagę zgodność z tradycją, użycie naturalnych materiałów 
oraz estetykę wykonania. 
I miejsce: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Palczy
II miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawie Górnej 
Koło Gospodyń Wiejskich w Marcówce 
III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Stryszawie Dolnej 

www.budzow.pl
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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)

Już po raz trzydziesty z woli Ojca 
Świętego Jana Pawła II młodzież obchodziła 
swoje święto jako Światowy Dzień Młodzie-
ży na stopniu diecezjalnym, które corocznie 
odbywa się w Niedzielę Palmową. Zgroma-
dzeni w Centrum Jana Pawła II w Krakowie 
młodzi ludzie doświadczyli przedsmaku 
wielkiego wydarzenia, które będzie mieć 
miejsce za rok – Światowych Dni Młodzieży 
2016. 

Chocznia również zagościła w sank-
tuarium wraz z delacją parafi alną. Parafi ę 
reprezentowały Martyna Guzdek, Domini-
ka Wilk oraz pisząca ten artykuł wraz z ks. 
Mateuszem Wójcikiem. 

Pierwszym i najważniejszym punktem 
spotkania była Eucharystia pod przewodnic-
twem Bpa Damiana Muskusa – generalnego 
koordynatora Komitetu Organizacyjnego 
ŚDM Kraków 2016. Przypomniał, że nadchodzące wielkie święto 
młodzieży odbędzie się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” i abyśmy już dziś w swych 
sercach mieli i szerzyli miłosierdzie Boże, byśmy kierowali się 
nim na co dzień. 

Pod koniec Mszy Świętej swoją obecnością zaszczycił ks. 
Kard. Stanisław Dziwisz radując się naszą otwartością i entuzja-
zmem. Wtedy również nam, tam zgromadzonym jako pierwszym 
publicznie ogłosił 5 miejsc, gdzie będą odbywać się spotkania z 

Diecezjalny Dzień Młodzieży 
w Niedzielę Palmową

Papieżem w czasie Światowowych Dni Młodzieży 2016. Oprócz 
krakowskich Błoń, miejscem zgromadzenia młodych przed wi-
zytą papieża Franciszka będzie obszar podkrakowskich Brzegów 
w gminie Wieliczka, nazwany „Campus Misericordiae”, na któ-
rym zagoszczą miliony ludzi w centralne uroczystości podczas 
sobotnio-niedzielnego czuwania i Eucharystii z Ojcem Świętym. 

Ksiądz Kardynał zachęcił do formowania naszych serc , po-
nieważ czeka na nas wyzwanie dobrego przyjęcia i przeżycia tych 
kilku wyjątkowych lipcowych dni w przyszłym roku. Będzie to 
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wyjątkowy czas odbywający się w Roku Miłosierdzia Bożego 
ogłoszonym przez papieża Franciszka.

Po Mszy Świętej kilka parafi i z diecezji publicznie przedsta-
wiło swoje podjęte jak i zrealizowane już działania przygotowu-
jące do ŚDM 2016 zachęcając innych do duchowego wysiłku. Ich 
działania są obfi te i można dostrzec je również poza Archidiece-
zją Krakowską.

Na koniec wspólnego świętowania nastąpiło rozesłanie dele-
gacji do swoich parafi i wraz z fl agą Światowych Dni Młodzieży 
2016. Pamiętając o ważnej misji do wypełnienia zostało umoc-
nione w nas poczucie świadomości dobrego przygotowania się 
do tego wielkiego święta, nie tylko młodzieży, ale i wszystkich 
chrześcijan bez względu na wiek.

Kinga Ramenda
Foto Kinga Ramenda, Monika Łącka

Ks. Prof. Edwardowi Stańkowi 
z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa 

Bożego, zdrowia, radości z realizacji swojego powołania, otwartości na natchnienia 
Ducha Świętego i odwagi w głoszonym słowie  życzą księża z dekanatu Wadowice Pół-

noc wraz z parafi anami. Do życzeń dołącza się redakcja Carolusa. 
Życzenia łączymy z wdzięcznością za świadectwo życia kapłańskiego, wspieranie sło-
wem i piórem naszej wiary, roztropne rozwiązywanie problemów duszpasterskich, ro-
dzinnych, osobistych, światło nadziei w ciemnościach trudnych zagadnień.  Życzymy 
długich lat służby dla wspólnego, ewangelicznego dobra i wdzięczności ludzkiej, która 

jest przedsmakiem prawdziwej nagrody.    
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W Wielki Czwartek Służba Liturgiczna i młodzież z grup 
Parafi alnych naszej miejscowości wyjechała na Mszę Krzyżma 
Świętego w Łagiewnikach. 

Jak co roku, Mszę tę odprawiał ks. Kardynał Stanisław Dzi-
wisz, w miejscu, które szczególnie ważne było dla św. Jana Pawła 
II – W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 

Miłosierdzie wydaje być się pojęciem, które defi niuje to czego 
w naszych czasach brakuje. Kiedy wyczuwalne i realne jest zagro-
żenie zarówno globalne, jak i to, jakie wytaczamy sobie nawza-
jem powinniśmy na nowo tchnąć życie w słowa Wielkiego Papie-
ża Polaka, jakie kierował do nas w swoich kazaniach na tematy 
przebaczania i miłosierdzia. Pewien człowiek powie-
dział kiedyś, że nasze życie jest okresem przygoto-
wania naszej duszy na spotkania Boga Miłosiernego
„Jeden przygotuje się na tyle, aby być szklanką, do 
której naleje On tę Miłość, drugi będzie całym je-
ziorem, a trzeci oceanem. A Bóg wypełni nas swoją 
miłością po brzegi. I na tym polega Boża miłosierna 
Sprawiedliwość”.

Podczas kazania w Łagiewnikach ks. Kard. Sta-
nisław Dziwisz skierował do księży słowa, że mocni 
Chrystusem muszą wypełniać swoją misję Miłosier-
dzia na Ziemi. Do wiernych zaś, aby mówili Jezusowi 
zawsze „TAK”, bo jest to „TAK”, dla każdych naszych 
najszlachetniejszych ideałów, a przed nimi wszystki-
mi zamysłowi miłosierdzia. Tak więc, wszystko co 
robimy tutaj i do czego dążymy opiera się na fi larach 
miłosierdzia i tylko od nas zależy, jak bardzo będą 
one mocne. 

W Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego na Mszy Krzyżma Świętego

Podczas tej Mszy odśpiewany został również ofi cjalny Hymn 
Światowych Dni Młodzieży, które stają się coraz bliższe. Słowa 
refrenu również odwołują się do owego miłosierdzia, które wy-
daje się być pojęciem wyróżnionym spośród wszystkich innych. 
„Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
Jedno z ośmiu błogosławieństw staje się zarazem błogosławień-
stwem wybranym, które nadaje tytuł i sens naszym dążeniom. 
Dążeniom do doświadczenia miłosierdzia. 

Obecność na takiej Mszy, na której wręcz wyczuwalne jest 
właśnie to Miłosierdzie Boga jest z pewnością wspaniałym wy-
darzeniem i szczególnym doświadczeniem dla młodzieży przy-

gotowującej się do bierzmowania, bo właśnie 
na tej Mszy zostały poświęcone oleje, którymi 
zostaną namaszczeni podczas tego sakramen-
tu. Pomiędzy momentami błogosławienia 
oleju katechumenów, chorych oraz konsekracji 
krzyżma zgromadzeni śpiewali pieśń, której 
słowa były modlitwą o to, aby Bóg wysłuchał 
naszych próśb, które u Niego składamy. Wiemy 
jednak, że miłosierny Ojciec chce dla nas jak 
najlepiej i każda nasza prośba jest przez Niego 
wysłuchiwana, ale robi to co, zgodnie z Jego 
wolą, będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem. 
I tak jak mówił Jan Paweł II  „Modlitwa Jezuso-
wa” (…) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą 
obecność we wszystkim, co go otacza i czuć się 
kochanym przez Boga, mimo własnych słabo-
ści.’’ Starajmy się dostrzegać miłosierdzie Boga 
we wszystkim, co robimy. 

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

Pragnie ukazać w poniższym fragmencie nauki reko-
lekcyjnej o. Józef Mizera, posługując się świadectwem 
życia pewnej kobiety. Czym jest grzech? Czym skut-
kuje życie w grzechu? Do refl eksji nad tymi pytaniami 
zachęcają słowa o. Józefa, które powinny skutkować 
naszą chęcią zerwania z grzechem i częstą spowiedzią. 

Kochani! Teraz westchnijcie za mną do Ducha Świętego, 
abym w tej nauce mógł z całą miłością Chrystusa ukazać wam 
całe piękno sakramentu pojednania...

Odpuszczają ci się twoje grzechy! – to słowa, które Pan Je-
zus wypowiedział do sparaliżowanego człowieka. Umiłowany 
Kościele święty we Frydrychowicach, człowiek może się wyrzec 
Pana Boga dla jakichś wartości ziemskich, przemijających, cza-
sem też wyrzeka się tego dla drugiego człowieka, ale wtedy szczę-
ścia nie znajdzie. Posłuchajmy świadka – Ewy, która tak mówi o 
swoim życiu w grzechu:

Zakochałam się nieszczęśliwie w żonatym mężczyźnie. 
Wzięłam z nim ślub cywilny. Zdawało mi się, że zdołam za-
głuszyć własne sumienie. Ale Jezus mnie nie opuścił – czekał i 
cierpiał z mego powodu. Tak czułam to przez okres całego mego 
grzesznego pożycia. Życie bez Boga jest koszmarem.... Sumienie 
z natarczywością domaga się pojednania z Nim. Ja klękałam do 
modlitwy i usta mi drętwiały! Czułam, że mówię w próżnię. 
Gdy poszłam do kościoła, 
czułam się niepotrzebnym 
widzem. Z zazdrością 
patrzyłam na przystępu-
jących do spowiedzi i do 
Komunii świętej. Ja nie 
mogłam, bo żyłam na 
tzw. „kocią łapę”. W te lata 
oceniłam dopiero, kim jest 
dla mnie Jezus Chrystus. 
Właśnie wtedy zdałam 
sobie sprawę, że bez Niego 
nie potrafi ę żyć. Nic mnie 
nie cieszyło – ani ziemskie 
uciechy, ani przystojny 
mąż, ani pieniądze... 

Modliłam się nie-
śmiało, by to wszystko się 
skończyło. I została wysłu-
chana... Rodzina kochanka 
namówiła go, aby odszedł 
ode mnie. Zostałam z pół-
torarocznym dzieckiem i 

dziękowałam Bogu za to, że wreszcie się to skończyło... Podczas 
misji parafi alnych postanowiłam przystąpić do spowiedzi. Jak ja 
wtedy opłakiwałam swoje szczęście! Szczęście z ponownego spo-
tkania z moim utraconym kiedyś Jezusem. Już nie potrafi ę tego 
wyrazić słowami. 

Tak, ukochani! Rzeczywiście, grzech przynosi do serca i 
duszy człowieka piekło i cierpienie. I pamiętamy to piękne spo-
tkanie człowieka sparaliżowanego z Jezusem. Chrystus przejął 
się nie jego chorobą, chociaż paraliż to ciężka przypadłość: nie 
możesz się sam umyć, nie możesz się sam nakarmić czy ogolić, 
czy nawet samodzielnie udać do toalety; zdany jesteś całkowicie 
na swe otoczenie. I taki właśnie chory człowiek nagle staje przed 
Chrystusem i czeka na uzdrowienie ciała, a Pan Jezus niespo-
dziewanie zajmuje się jego duszą. Bo ta była jeszcze bardziej cho-
ra niż ciało. I powiedział: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy! 
A ponieważ Żydzi się tym zgorszyli, nie wierząc, że Pan Jezus jest 
Bogiem, i chcieli go zabić, On – aby im pokazać, że jednak jest 
Bogiem, że ma władzę zarówno nad duszą, jak i nad ciałem, nad 
grzechem, nad życiem i śmiercią – powiedział: Weź swoje łoże i 
idź do domu! I ów człowiek, w tym momencie zapewne najszczę-
śliwszy na świecie, pobiegł z wielką radością do domu. 

Cdn.
  

Piękno sakramentu pojednania 
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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 

Wypełniało każdy dzień św. Franciszka, który 
całym sobą pragnął upodobnić się do swego Mistrza 
i Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie jemu poświęcił 
pierwszą naukę rekolekcyjną o. Wiktoryn Krysa, zwra-
cając uwagę na potrzebę podjęcia pokuty przez każde-
go z nas. Fragment słowa poniżej. 

Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia, witam was bar-
dzo serdecznie po trzech latach nieobecności w Głogoczowie i 
w tej świętej ziemi - krakowskiej, papieskiej. Od 4 lat pracuję w 
Hrubieszowie, bardzo blisko granicy z Ukrainą, niedaleko od 
naszego dawnego klasztoru w Sokalu. Od 2002 roku mamy nasze 
Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej z cudownym  wizerunkiem 
w Hrubieszowie... Tam też posługujemy jako kustosze i stróże 
tego świętego miejsca. Bardzo dużo nauczyłem się właśnie będąc 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, pracując w duszpasterstwie sanktu-
aryjnym, a teraz jako kustosz i gwardian właśnie tam, w Hru-
bieszowie próbuję te wszystkie nabyte mądrości i doświadczenia 
zastosować. Jest to co prawda sanktuarium bardzo młode, ale 
trzeba pamiętać, że czerpie ono z ogromnej tradycji kultu Matki 
Bożej Sokalskiej, która w Sokalu nad Bugiem miała swoje święte 
miejsce od XV wieku. 

Moi drodzy, przeżywamy Wielki Post. Pozwólcie, że tę pierw-
szą naukę rekolekcyjną w roku życia konsekrowanego, który 
także przeżywamy, oprę na 
duchowości wielkiego świętego. 
Świętego, o którym powiedzia-
no, że jest słońcem człowieczego 
rodu. Chcę oprzeć tę naukę na 
życiu, dziele świętego Franciszka 
z Asyżu. Nie może być inaczej, 
bo to założyciel naszego fran-
ciszkańskiego Zakonu Ojców 
Bernardynów. 

3 października 1226 roku w 
aurze i w opinii świętości kończy 
swoje życie właśnie na przedmie-
ściach Asyżu, blisko kapliczki 
Matki Bożej Anielskiej, zwanej 
Porcjunkulą, święty Franciszek z 
Asyżu. Święty, który swoje życie 
poświęcił całkowicie Jezusowi, 
pragnąc upodobnić się do nasze-
go Pana całym sobą. Nie chciał 
pisać reguły, ponieważ mówił, że 
Ewangelia Chrystusowa jest wy-
starczającą do zbawienia regułą 

życia dostępna dla wszystkich chrześcijan, a tym bardziej dla 
niego i jego braci. W czerwcu, na krótko przed śmiercią (umiera 
w październiku) już nie widząc (bo cierpiał na chorobę oczu) 
dyktuje swój testament czyli to ostatnie słowo, w którym chce za-
wrzeć bieg swojego życia i przekazać myśli, natchnienia braciom, 
których zostawia. 

Testament zaczyna się takimi słowami: Mnie, bratu Francisz-
kowi Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, 
widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam 
wprowadził mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. 
I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, 
zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem nie czekając 
długo, porzuciłem świat. I Pan dał mi w kościołach taką wiarę, 
że tak po prostu modliłem się i mówiłem: „Wielbimy Cię, Panie 
Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na 
całym święcie i błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój 
odkupiłeś świat.    

Moi drodzy, najważniejsza myśl życia, którą człowiek spisuje 
w testamencie u Franciszka  rozpoczyna się od słów: Mnie, bratu 
Franciszkowi Pan dał tak rozpocząć życie pokuty... Właśnie życie 
pokuty było treścią, było programem jego codzienności. Progra-
mem, który chciał zrealizować, by upodobnić się do Chrystusa. 

Cdn.

Życie pokuty 
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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)

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 

Nadanie szkole imienia to szczególne wydarzenie w jej życiu, 
dlatego musi to być wybór przemyślany, świadomy oraz akcepto-
wany przez całą społeczność szkolną.

Po zapoznaniu się z sylwetkami postaci,  odbyło się w szkole 
głosowanie, w którym uczniowie oddali swój głos na jednego 
z  kandydatów. Każda osoba mogła oddać jeden głos, a głosowa-
nie było tajne.

Nad prawidłowością wyborów czuwał sztab wyborczy - 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z procedu-
rami, zwyciężył kandydat, który otrzymał najwięcej głosów. Spo-
łeczność szkolna wybrała na patrona szkoły 
Św. Franciszka z Asyżu.

A tak wyglądają ostateczne wyniki głoso-
wania:

Św. Franciszek z Asyżu - 102 głosy
ks. Jan Twardowski - 90 głosów 
Stanisław Dwernicki - 27 głosów
Jan III Sobieski - 21 głosów
Protokół z wyborów wraz z wnioskiem o 

nadanie szkole imienia został przekazany do 
Urzędu Gminy Lanckorona.

Św. Franciszek prezentuje zbiór cnót tak 
ważnych w życiu każdego człowieka. Propagu-
je on ideę miłości w stosunku do innych ludzi i 
całego świata, szczególnie świata przyrody.

Jego życie jest napomnieniem dla każdego 
człowieka, że pomimo iż jest grzeszny, może w 
każdej chwili swojego życia wrócić na właściwą 
ścieżkę.

Obwołany został patronem ekologów, co również dla naszej 
szkoły podejmującej liczne zadania proekologiczne jest istotne. 
W szkole ma miejsce szereg akcji, których celem jest kształto-
wanie dbałości  o środowisko naturalne. Zbieramy baterie, aku-
mulatory, segregujemy śmieci, zbieramy odpady niebezpieczne. 

Bierzemy udział w licznych konkursach, które propagują ekolo-
giczny styl życia.

Franciszek z Asyżu jest też patronem aktorów, a teatr, szcze-
gólnie koło teatralne, które cieszy się zainteresowaniem i uzna-
niem w szkole i poza nią, jest naszej szkole bliski.

W dobie niebezpieczeństw związanych z osiągnięciami cy-
wilizacyjnymi typu internet, telewizja, świat telefonów, tabletów, 
facebooka, Św. Franciszek wskazuje nam inną drogę. Nie tylko 
podziwia on przyrodę, ale docenia życie z nią w harmonii. W 
naszej szkole wskazujemy drogę do dobrego wykorzystania 

czasu wolnego, najlepiej w ruchu, na łonie 
natury.

Postać świętego poznamy bliżej, korzy-
stając z wiedzy i bliskiego sąsiedztwa braci 
zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Izdebniczanie dorastają w cieniu zakonu 
wywodzącego się od Św. Franciszka. Szko-
ła holenderska zaprzyjaźniona z nami rów-
nież nosi imię tego świętego. To również 
jest okazja do zacieśnienia współpracy.

Wartości prezentowane przez Św. 
Franciszka znajdują odzwierciedlenie w 
naszym szkolnym programie wychowaw-
czym i profi laktycznym. Celem naszej 
szkoły jest przecież wychowanie człowie-
ka, dla którego ważniejsze jest „być” niż 
„mieć”. Uczymy tolerancji, empatii, inte-
gracji, krzewimy tradycje chrześcijańskie, 
obchodząc uroczyście święta.

W naszej pracy wychowawczej Św. Franciszek stanowi ważny 
punkt odniesienia. Jest mistrzem w całej swej prostocie i skrom-
ności, który dla naszej młodzieży izdebnickiej powinien stać się 
kimś bardzo ważnym i istotnym do naśladowania.

Św. Franciszek patronem szkoły 

We wtorek, 17 marca br., tutejsza młodzież gim-
nazjalna przyjęła z rąk ks. bpa Grzegorza Rysia sakra-
ment bierzmowania. Jak zaznaczył w powitaniu ks. 
proboszcz – była to pierwsza wizyta ks. bpa Rysia w 

tej parafi i. Naszą relację z uroczystości rozpoczynamy 
od zaprezentowania poniżej słów powitań ks. biskupa 
oraz fragmentu jego kazania. 

Woda – symbol Ducha Świętego 
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Czcigodny Księże Biskupie!
Nie ukrywam, że po raz pierwszy w życiu przypadła mi tak 

rola, jak dzisiaj - czyli, że nie tylko jestem proboszczem w czasie 
bierzmowania, ale także, że witam Księdza Biskupa. O ile wiem, 
to Ksiądz Biskup gości w naszej parafii po raz pierwszy. Witam 
zatem Księdza Biskupa w imieniu wszystkich parafian, kandy-
datów do bierzmowania i własnym w parafii pw. św. Izydora w 
Jaroszowicach, dekanat Wadowice Południe. 

Jako proboszcz proszę w imieniu tych kandydatów o udziele-
nie im sakramentu bierzmowania. Proszę ks. Biskupa, następcę 
apostołów, o modlitwę w ich intencji, by Duch Święty, mający ich 
umocnić, zstąpił i tego dzieła dokonał przez ręce Księdza Bisku-
pa. Jednocześnie też (jak święty Wincenty 
Pallotti, nasz założyciel, który ilekroć pro-
sił, zaraz dziękował, bo wiedział że to, o co 
prosi, jeżeli jest na chwałę Bogu i na poży-
tek ludzi, na pewno to otrzyma) już w tym 
miejscu pragnę podziękować za przyjęcie 
naszego zaproszenia do Jaroszowic, za tę 
dzisiejszą obecność i za naszą wspólną 
modlitwę.

Powitanie (Przedstawiciele Ro-
dziców Bierzmowanej Młodzieży):

Czcigodny Księże Biskupie, drogi Pa-
sterzu!

My - przedstawiciele rodziców mło-
dzieży, która pragnie przyjąć sakrament 
bierzmowania - serdecznie witamy Księ-
dza Biskupa w naszej wspólnocie. Zgro-
madziliśmy się w naszym kościele pw. św. 
Izydora na Mszy św. z naszymi dziećmi, z 
księżmi, ze wspólnota parafialną. 

Z rodzicielską troską towarzyszymy 
naszym synom i córkom w ich życiu 
od chwili narodzin. Przez sakramenty 
chrztu, pierwszej spowiedzi i I Komunii 
Świętej, modlitwą i własnym przykładem 
chrześcijańskiego życia staraliśmy się wsz-
czepić w ich serca miłość dla naszego Pana 
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

Dziś stoją u progu dorosłego życia. 

Dlatego kolejny raz powierzamy je Panu Bogu. Dziś prosimy 
Księdza Biskupa o naznaczenie naszych dzieci duchowym zna-
mieniem Ducha Świętego, aby zesłał On im swoje dary i umocnił 
je w mężnym wyznawaniu wiary katolickiej, bronieniu jej i postę-
powaniu według jej zasad; aby napełnił je nadzieją, entuzjazmem 
i chęcią do życia w Bożej łasce. 

Kazanie (Ksiądz Biskup Grzegorz Ryś):
Wysłuchaliśmy pięknych czytań, które choć nie były specjal-

nie wybierane na bierzmowanie, bardzo dobrze do niego pasu-
ją, bo dzisiaj głównym motywem czytań jest woda. Woda jest 
jednym z najpiękniejszych symbolów Ducha Świętego. Jest taki 

moment w Ewangelii św. Jana, kiedy Pan 
Jezus mówi, że kto jest spragniony, niech 
przyjdzie do Niego i pije, bo strumienie 
wody żywej popłyną z Jego wnętrza. 
Święty Jan komentuje to tak, że powie-
dział to o Duchu, którego mieli otrzymać 
wierni od Niego. Czyli że obrazem Ducha 
Świętego jest woda. 

Muszę wyznać, że jest to mój ulubiony 
obraz Ducha Świętego. Wiecie dlacze-
go? Bo woda jest pokorna. Jak wrócicie 
stąd do domu i rodzice wystawią ucztę 
weselną, ciesząc się z tego bierzmowa-
nia, to pewnie zrobią herbatę albo kawę. 
Spróbujcie przygotować to bez wody. Nie 
da się. Ale nikt nie mówi, że pije kawę z 
wodą, tylko, że pije kawę. W niedzielę 

będzie rosół, bo zawsze jest 
rosół; nie? Ale nikt nie pije 
rosołu z wodą... Woda jest 
potrzebna do wszystkiego, 
ale człowiek jakby nie zdaje 
sobie z tego sprawy. Chyba, 
że mu zakręcą kurek. Jak 
mu zakręcą i nie ma wody, 
uświadamia sobie, że spra-
wa jest poważna. Podobnie 
jest z Duchem Świętym. 

Cdn. 
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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

W Wielki Piątek pątnicy wcześnie rano zbierają się przy ka-
plicy „U Kajfasza”, by tam obejrzeć scenę porannego sądu nad 
Jezusem. Stąd wyruszą do Piłata i Heroda, by po wysłuchaniu 
DEKRETU - wyroku śmierci na Zbawcę i słowa ks. kard. Stani-
sława Dziwisza, metropolity krakowskiego, towarzyszyć Jezuso-
wi w Jego krzyżowej drodze. 

W tym roku przewodnim motywem kazań podczas procesji 
pasyjnej Wielkiego Piątku były poszczególne wezwania Litanii 
do Najśw. Serca Pana Jezusa.  Uroczystości Odpustu Wielkiego 
Tygodnia kończy Liturgia Wielkiego Piątku, którą sprawował ks. 
bp Jan Szkodoń.  

Przed przeniesieniem Najśw. Sakramentu do Grobu Pań-
skiego ostatnie słowo do kalwaryjskich Pielgrzymów skierował 
Kustosz Sanktuarium O. Azariasz Hess OFM.

W tym miejscu kierujemy słowa podziękowania do wszyst-
kich KALWARYJSKICH PIELGRZYMÓW, którzy razem z nami 
przeżywali tajemnice Męki i Śmierci naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, pogłębiając swą wiarę i okazując ogromne przywiązanie i 
miłość do Matki Bożej i Sanktuarium kalwaryjskiego. Ogromne 
słowa wdzięczności ślemy również pod adresem Współbraci całej 
Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (OO. Bernardyni), któ-
rzy z radością włączyli się w trud posługi pielgrzymom kalwaryj-
skim. Bóg zapłać!

www.kalwaria.eu

Wielki Piątek
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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.

Triduum Paschalne | FOTORELACJA 
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

Triduum Paschalne | FOTORELACJA 
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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)

Miała miejsce w Lanc-
koronie uroczystość dla 
Jego uczczenia. Zgroma-
dziła ona licznych gości, 
przedstawicieli lokalnych 
władz, kapłanów oraz 
mieszkańców gminy. 
Przy kościele posadzono 
„Wadowicki Dąb Papie-
ski”. Po Mszy św. trwa-
ły modlitwy i na rynku 
pod obeliskiem, gdzie 
odśpiewano Apel Maryj-
ny i uczczono czas odej-
ścia Wielkiego Rodaka 
do Domu Ojca. Poniżej 
wprowadzenie do uro-
czystości oraz fragment 
kazania ze Mszy św. 

Jutro będziemy wspo-
minać 10. rocznicę śmierci 
świętego Jana Pawła II. Jest to 
Wielki Czwartek, kiedy roz-
poczynamy obchody Tridu-
um Paschalnego, dlatego dziś 
w Wigilię tego dnia zgroma-
dziliśmy się tu, by dziękować 
za św. Jana Pawła II i wypraszać Jego wstawiennictwo u Boga. 

Bardzo serdecznie witam przybyłych Gości: Przedstawicieli 
Samorządu Powiatu i gminy, Starostę wadowickiego - P. Bartosza 
Kalińskiego, Radnego Rady Powiatu - P. Zbigniewa Frasia, Prze-
wodniczącego Rady gminy Lanckorona - P. Ryszarda Frączka i 
obecnych Radnych Gminy, Sołtysa Lanckorony - P. Stefana Flor-
ka i Radnych Sołectwa oraz Gospodarza naszej Gminy - P. Wójta, 
Tadeusza Łopatę. 

Witam kapłanów przybyłych na to nasze spotkanie: Dziekana 
dekanatu kalwaryjskiego - Ks. kan. Wiesława Cygana, Ks. Pro-
boszcza parafi i Skawinki - Ks. kan. Adama Szczygła.

Podczas tej Mszy św. wypraszamy wstawiennictwo naszego 
świętego Rodaka dla Samorządu i wszystkich Mieszkańców 
Gminy Lanckorona. 

Po Mszy świętej, tu, na placu przy kościele zostanie zasadzo-
ny „Wadowicki Dąb Papieski” przekazany przez Burmistrza Wa-

dowic dnia 20 marca 2015r. dla 
Samorządu Gminy Lanckoro-
na. Bardzo gorąco dziękuję 
Wójtowi naszej Gminy za to, że 
ten wyjątkowy symbol, jakim 
jest Dąb Papieski, zostanie za-
sadzony przy naszym kościele. 

O godz. 21.00, po odśpie-
waniu Apelu Maryjnego, przej-
dziemy na Rynek pod pamiąt-
kowy obelisk, aby wspominać 
godz. 21.37 - czas odejścia św. 
Jana Pawła II do domu Ojca.

Kazanie (Ks. Marek 
Ślęczka):

Niedziela Palmowa odbiła 
się szerokim echem także i w 
naszych sercach, gdy z pal-
mami kroczyliśmy w procesji. 
Radość z przybycia Chrystusa 
do Jerozolimy, radość z tego 
entuzjastycznego wjazdu do 
tego świętego miasta udzie-
lała się także i nam. Bo tak 
naprawdę Wielki Tydzień dla 
nas, wierzących, jest czasem 
radości, która płynie z refl eksji 

krzyża Chrystusa. 
Dzisiejsze spotkanie z Chrystusem w Ewangelii św. Mateusza 

to spotkanie ze zdradą. Niedziela Palmowa na dobrą sprawę 
zapowiada to, co się wydarzy. W Niedzielę Palmową każdy z 
nas może stanąć, tak uczciwie, z tymi, którzy witali Jezusa na 
jerozolimskiej drodze; każdy z nas może pomachać palmą - tą 
naturalną i tą sztuczną; każdy z nas może rzucić płaszcz pod 
stopy Chrystusa, przed osiołka na którym jedzie - tego zwierząt-
ka pokoju, tego zwierzątka, które jest tak pocieszne, że wydaje 
się nam, że wjazd Chrystusa do Jerozolimy to coś wspaniałego. 
Tak, jest to coś wspaniałego, ale pod warunkiem, że spojrzymy 
na to wydarzenie tylko i wyłącznie oczyma wiary. Bo patrząc po 
ludzku, wielcy tego świata wzgardzili Jezusem. Król do miasta 
nie wjeżdża przecież na osiołku, lecz konno, na wierzchowcu. 
W ten sposób Jezus chciał pokazać, że władza tego świata jest 
głupstwem w oczach Pana Boga; że to, co wyniosłe, jest zupełnie 

W 10 rocznicę odejścia 
św. Jana Pawła II 
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nieistotne w spojrzeniu oczu Bożych. 
Dzisiaj widzimy Judasza, który zdradza Pana Jezusa. Judasza, 

który potrafi  sprzedać swojego przyjaciela za 30 srebrników, a w 
Wielki Piątek usłyszymy innych tzw. „przyjaciół” Pana Jezusa, 
który w niedzielę krzyczeli: Hosanna Synowi Dawidowemu! 
Hosanna na wysokości! A teraz będą krzyczeć: Na krzyż z Nim! 
Ukrzyżuj Go! Albo też: Krew Jego na nas i na dzieci nasze!

Moi drodzy, w każdym z nas tkwi coś z Judasza. W każdym z 
nas tkwi coś z tłumu, który krzyczy w niebogłosy: Ukrzyżuj Go! 
Wielki Tydzień jest potrzebny po to, żeby uświadomić sobie to z 
całą mocą; by się tego po prostu nie bać. By się nie bać, że jestem 
zarówno przyjacielem Pana Jezusa, jak i tym, który patrzy na 
Niego, bo ma w tym swoje różne interesy, jak i jestem w pewnym 
stopniu tym, który krzyczy: Na krzyż z Nim! Warto dzisiaj w 

modlitwie odnaleźć siebie w tych, którzy podążali tymi trzema 
drogami: przyjaciel, zdrajca, zawistnik - ten, który chce koniecz-
nie doprowadzić Chrystusa do śmierci... 

Ale po co dziś o tym wszystkim mówię, w kontekście tej 
uroczystości, podczas której wspominamy św. Jana Pawła II, jego 
odejście przed dziesięciu laty do domu Ojca. Po to, abyśmy sobie 
wszyscy mocno uświadomili, że nie da się zbudować swojego 
życia na imieniu Jana Pawła II bez wiary. Nie da się zbudować 
swojego domu wiary, swojego domu miłości tylko i wyłącznie na 
pustych słowach. Bo będzie się wtedy zdrajcą, będzie się wtedy 
tym, który nie zrozumie przesłania Jana Pawła II.

Cdn.

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)

Ks. Włodzimierz Kurek, opierając się na nauczaniu 
św. Jana Pawła II o rodzinie, podejmuje w poniższej 
części rozmowy ten temat, ukazując Ojca Świętego 
jako najlepszego Pedagoga, ale przede wszystkim 
– Ojca, za którym warto pójść. Zapytany o ten temat 
głoszonych tu rekolekcji – określa krótko – Kościół. 

- W jaki sposób można zarezerwować miejsce? 
- Telefonicznie, przez kontakt z biurem. Wszystkie potrzeb-

ne informacje znajdują się  na stronie internetowej Ośrodka 
(www.zakrzow2.caritas.pl - przyp. Red.). Biuro jest czynne w 
godzinach 8.00 - 16.00.

- W czym się Ksiądz specjalizował podczas semina-
rium?

Pedagog staje się ojcem 
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- Zajmowałem się teologią pasto-
ralną u ks. bp. Jana Szkodonia. Pracę 
magisterską pisałem o wychowaniu 
rodzinnym w nawiązaniu do nauk 
Jana Pawła II.

- Skąd u Księdza takie zain-
teresowania?

- Ujął mnie aspekt pastoralny u pa-
pieża  w podjęciu metodyki działania, 
jeżeli chodzi o pracę wychowawczą. 
Najbardziej niesamowite było to, że 
wprowadzał to wszystko w czyn. Nie 
tylko wspaniale operował słowem, ale 
potrafił wszystko wprowadzić w czyn.  
Słuchając jego przemówień, wsłuchu-
jąc się w jego głos, nie mogłem oprzeć 
się wrażeniu, że to prawdziwy ojciec, 
którego można ująć za ręce i za nim 
pójść. I to chyba najlepsza definicja 
wychowania - pedagog, który staje się 
ojcem i prowadzi dzieci. Słuchając go, zachwycamy się, zakochu-
jemy się w Ojcu świętym. On zawsze prowadzi nas do Chrystusa - 
tak jak Matka Boża prowadzi zawsze do Chrystusa. To jest niepo-
jęte. Ale tak właśnie powinno wyglądać  wychowanie religijne.

- Pewnie zatem jego nauczanie było bardzo pomoc-
ne w dydaktyce?

- Ojciec święty jest ze mną codziennie. Jeśli chodzi zaś o dzie-
ci i młodzież, ich wychowanie, to oczywiście nauczanie Papieża i 
dawany przez niego przykład  w połączeniu z  innymi lekturami, 
które jakoś wyjaśniały i wyjawiały tajemnice wychowania, bar-
dzo ułatwia spotkanie z młodzieżą, zrozumienie jej. Jan Paweł II 
uczy nas, by patrząc na młodzież, na jej zachowanie, dostrzegać 

nie to co jest na zewnątrz, ale 
wnętrze - to co jest w człowieku. 
I to jest bardzo ważną, kluczową 
wręcz kwestią - odnalezienie 
tego, co jest w drugim człowieku, 
zwłaszcza gdy jest on sam, gdy 
spotyka się z własnym „ja”, z tym 
cichym, wewnętrznym głosem, 
kiedy nikt go nie obserwuje. Kim 
wówczas jest?  Kim jest naprawdę? 
Wielu ludzi współcześnie gubi się 
w tym chaosie, w tym procesie 
poznawania samego siebie. Wielu 
jednak odkrywa to, gdy przeby-
wa w samotności. Ja też, widząc 
drugiego człowieka, pytam sam 
siebie: Kim ty jesteś wewnątrz? 
To ułatwia zrozumienie bliźniego. 
Najpierw jednak, żeby spotkać się 
w dialogu z drugim człowiekiem,  

należy zapytać w sercu samego siebie: Kim naprawdę jestem?  
- W jaki sposób trafił Ksiądz tu na rekolekcje? Zna-

cie się z tutejszym Proboszczem? 
- Oczywiście, znamy się jeszcze z poprzednich lat, z pracy w 

sąsiadujących dekanatach.  W każdym razie  z czasem nawiązała 
się między nami przyjaźń, taka obopólna sympatia.       

- Z jakim programem Ksiądz tu przyjechał?
-  Tematem rekolekcji jest Kościół, eklezjologia współcześnie; 

to, jak wygląda dzisiaj Kościół i czego nas uczy.
- 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 

 

Poniżej kontynuujemy fragment pięknego rozważa-
nia o. Sławomira Zielińskiego, franciszkanina, naszego 
rekolekcjonisty, o cierpieniu, poparty przykładem 
życia osoby chorej na trąd. Cóż w tej sytuacji mogła 
zrobić? Możemy się domyśleć – załamać ręce, popaść 
w depresję? Nic z tego. W Chrystusie znalazła miłość, 
siłę, radość życia i o tym świadczyła wraz z mężem 
przed światem. 

Po wielu latach zabiegów lekarskich zaleczono chorobę. Ale 
oczywiście zostały jej ślady. W tym leprozorium poznała też ko-
lejnego narzeczonego, przyszłego męża, też chorego na trąd, Gdy 
zaleczono u nich chorobę, postanowili przez resztę życia mówić 
ludziom o miłości. Osoby trędowate mówiły o miłości... Dawali 
nieustannie świadectwo. Świadectwo o miłości. Świadectwo 
o tym, jak ich życie legło w gruzach i jak odnaleźli Chrystusa 
trędowatego. On był trędowaty dla nich! Jakby chciał pokazać 
dla nich cierpienie. Tak sobie wyobraził Chrystusa rzeźbiarz. 
Wyobrazili sobie, że gdyby Chrystus był między tymi trędowa-
tymi ludźmi, sam by cierpiał na trąd - jak oni. Nasza bohaterka 
w końcu doczekała się tez pięknego domu i kwiatów w ogrodzie. 
Nie było tylko dzieci. Ale wszystko inne było. I jak sama pisze: 
przede wszystkim była miłość.

I trochę bliżej - 10 lat temu - 25 marca 2005 roku. Już nie 
Indie, ale Watykan. Droga Krzyżowa w Koloseum. Prowadził ją 
kardynał Ratzinger, dziś papież emeryt. Jan Paweł II nie mógł już 
być w Koloseum. Za to uczestniczył w Drodze Krzyżowej w swojej 
kaplicy. Wstawiono tam telewizor, żeby mógł patrzeć, żeby mógł 
oglądać, żeby mógł łączyć się z Koloseum. I 
gdy Droga Krzyżowa ruszyła i gdy Chrystus 
w rozważaniach podchodził już na Golgotę, 
przywołał arcybiskupa Mokrzyckiego, obec-
nego metropolitę lwowskiego i powiedział 
do niego: Mieciu, daj mi krzyż. Poszedł więc 
arcybiskup, wtedy jeszcze po prostu ksiądz 
Mieczysław, do siebie do pokoju, zdjął ze ścia-
ny krzyż i przekazał go w ręce Jana Pawła II. 
I wszyscy teraz mamy w pamięci obraz, kiedy 
Jan Paweł II z tym krzyżem przeżywa Drogę 
Krzyżową. Wielu mówiło i pytało, kto kogo 
wtedy dźwigał, gdy Jan Paweł II obejmował 
ten krzyż swymi ramionami: czy Jezus Jana 
Pawła II czy Jan Paweł II Jezusa? Kto dla kogo 
był wtedy Cyrenyjczykiem? 

Ale wiecie, historia tego krzyża... Ona 
jest bardzo ciekawa. Wyrzeźbiony został w 
Bieszczadach, w wiosce Wojtkowa. W domu 
tego rzeźbiarza było wielkie cierpienie: żona 

tego rzeźbiarza była sparaliżowana, przykuta do łóżka, do wóz-
ka inwalidzkiego. Wszystko przez wypadek, bardzo prozaiczny 
zresztą - myła okna w domu i poślizgnęła się na parapecie, przez 
co wypadła na zewnątrz. Nawet nie było wysoko... Ale kręgosłup 
zniszczony i paraliż... Pewnego dnia poprosiła swego męża, żeby 
wyrzeźbił jej krzyż: Tyle rzeźb wytwarzasz i sprzedajesz różnym 
ludziom... Stwórz dla mnie krzyż...

Mąż uczynił to, o co poprosiła żona. wyrzeźbił krzyż. Nogi 
Chrystusa na tym krzyżu to nogi jego żony - pokręcone, znie-
kształcone chorobą (dobrze wiemy, jak wyglądają zanikające 
mięśnie). I gdy w 2000 roku wyjeżdżała pielgrzymka z ich parafi i 
do Rzymu, ona - ponieważ sama nie mogła jechać - poprosiła 
męża, aby zabrali ten krzyż papieżowi. - E tam, krzyż będziemy 
wieźli! - stwierdził mąż. Proboszcz jednak się ucieszył na taką 
propozycję i powiedział, że będą mieli piękny dar dzięki temu. I 
ten krzyż w taki oto sposób trafi ł do Watykanu. I opowiadał póź-
niej arcybiskup Mokrzycki, że gdy przyjechała ta pielgrzymka z 
proboszczem, a ten proboszcz to był jego przyjaciel z semina-
rium, to Jan Paweł II wziął ten krzyż, przez chwilę wpatrywał się 
w niego, jakby go adorował - jak nigdy wcześniej, bo normalnie 
te dary od razu przekazuje dalej - i w końcu powiedział do arcy-
biskupa Mokrzyckiego: Mieciu, weź ten krzyż i powieś w swoim 
pokoju. I ten krzyż wrócił do Jana Pawła II... A jak w Polsce 
potem oglądali Drogę Krzyżową, syn tego rzeźbiarza zauważył: 
Tato, papież ma twój krzyż! - A opowiadasz, od razu tam mój... 
- Ale to twój krzyż, ten który wyrzeźbiłeś - kłócił się syn. - Ten, 
który żeście zawieźli...

Cdn.

Przede wszystkim była miłość 
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Lekarza dusz, Zbawiciela i Boga miłosiernego – i 
przyjąć Go do swego życia całym sercem – to zadanie 
każdego z nas, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach 
często o Bogu zapominamy, szukamy pomocy gdzie 
indziej, idziemy za modą, trendami światowymi i… 
jesteśmy coraz bardziej zagubieni. Poniższe rozważa-
nie rekolekcyjne pozwoli nam na refl eksję nad tym 
stanem. 

Właśnie te historie, te cudowne uzdrowienia wzbudzały z 
jednej strony wielki zachwyt wśród ludzi, a z drugiej strony po-
tęgowały niechęć tych, którzy uważali, że Jezus zagraża porząd-
kowi, a przede wszystkim, że ogłasza się Mesjaszem. Ale ostatni 
niezwykły cud to było wskrzeszenie Łazarza. Znamy tę historię... 
Przyjaciel Jezusa. Jezus był przyjacielem tej rodziny. mógł przyjść 
i go uzdrowić, bo usłyszał wcześniej, że Łazarz, przyjaciel, cierpi, 
choruje. Jezus czekał. Czekał długo, bo 4 dni, zanim dotarł na 
miejsce. Mógł się pospieszyć i zdążyć na czas. Gdy przyszedł, Ła-
zarz leżał już w grobie. Leżał w grobie i w grobie była też cała na-
dzieja jego bliskich, wszystkich tych, którzy przyszli na pogrzeb. 

A Jezus? Jezus pokonuje tę niechęć, pokonuje ten płacz i żal 
- to wszystko co już umarło - i wskrzesza. Łazarza. Łazarz wy-
chodzi z grobu... To jest coś, czego nie można było zapomnieć. 
Coś, co robiło potężne wrażenie. I dlatego chwilę później, nieda-
leko zresztą, bo w pobliskiej Jerozolimie, tłum wiwatuje na cześć 
Tego, który ma taką moc, by uzdrawiać i wskrzeszać. Trzeba 
tylko chwalić, cieszyć się, wiwatować. 

Ale dziwny tom jest cudotwórca i lekarz, który nie może 
pomóc samemu sobie. Uzdrawia innych, wskrzesza umarłych, 
ale nie potrafi  sam zejść z krzyża. I dzisiaj tej tajemnice się tak 

nakładają: z jednej strony tajemnica mocy Boga, siły Boga, który 
potrafi  uzdrawiać, wskrzeszać, ratować i z drugiej strony ta bez-
silność Jezusa, który nie potrafi  pokonać nikogo - ani Piłata, ani 
żołnierzy, ani nawet tego tłumu, który krzyczy: Ukrzyżuj Go! Je-
zus wydaje się być bezradny... Więc jak to właściwie jest z tą Jego 
mocą? Czy warto do Niego iść, żeby nas leczył? Czy też może jest 
to ktoś, kto nie może nam pomóc? 

I to jest taka tajemnica naszej wiary. To jest tez tajemnica 
całego zamysłu Dobrej Nowiny. Ta moc, jak św. Paweł bardzo 
pięknie, króciutko wyjaśnia: „jest w słabości”. Albo możemy 
powiedzieć inaczej: moc Boga jest w posłuszeństwie Bogu. Bo 
Jezus, który idzie na krzyż poddaje się swoim oprawcom, poddaje 
się tłumowi, żołnierzom po to, żeby wypełnić wolę swojego Ojca. 
To nie jest rezygnacja z życia. To nie jest jakiś fatalizm. To nie 
jest machanie ręką: Trudno, niech tak będzie. Nie, to jest konse-
kwentne wypełnianie woli Ojca: - Mam iść; mam oddać życie po 
to, by pokazać, jak bardzo kocham.

Myślę, że w jakiś sposób i w naszym życiu także nieraz próbu-
jemy naśladować ten bieg wydarzeń. Jesteśmy w stanie pomagać, 
kiedy jesteśmy silni. Jesteśmy w stanie wszystkim pomóc, każde-
mu: mężowi, żonie, dzieciom, sąsiadom. Przecież jesteśmy mocni 
sprawni. Co to dla mnie! Wszystko zrobię! - myślimy. Ale kiedy 
przychodzą kłopoty, trudności, jakiś zakręt, nie tylko choroba 
fi zyczna, to w tym momencie moja wierność, moje bycie, moja 
stałość, sprawia, że jestem w stanie być tedy dla innych też pod-
porą. Chociaż w tym momencie, w tej swojej słabości, w tej swojej 
biedzie tak niewiele potrafi ę. Jeśli jestem stały, jeśli rzeczywiście 
nie uciekam...

Cdn.

Zobaczyć Jezusa 
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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)

Postaci biblijnej, pewnie mało znanej wielu z nas. 
To ją przywołuje w poniższym odcinku rozważania ks. 
Łukasz Gołaś, a przywołuje ją nieprzypadkowo, bo 
mówi o modlitwie oraz potrzebnej nam predyspozycji 
do niej czyli – cierpliwości. 

Jak się dziś czujesz, drogi bracie, droga siostro? Co przeży-
wasz w swoim sercu? Jak wygląda twoja dusza, wnętrze? Nie 
ogólnie, tylko teraz? A jak jest z tymi sprawami, które musisz 
załatwić lub są w trakcie załatwiania? Jak w twojej rodzinie, w 
twoim domu, małżeństwie? Układa się, czy jeszcze nie? Spokojny 
jesteś, czy coś cię dręczy? coś w tobie siedzi, tylko nie wiesz co... A 
może życie ci się psuje? Może znowu wyszedłeś na głupka, może 
znowu ci się nie udało, znowu musiałeś skłamać... Co czujesz? 
Co to za niepokój? I czemu sam to przeżywasz? Czemu same-
go siebie ranisz i nie chcesz z nikim porozmawiać, nie chcesz z 
nikim podzielić się swoim problemem? Tylko ty sam... Dlaczego 
sam szukasz odpowiedzi? A gdzie Jezus? Gdzie On jest? A może 
przyszedł w moim życiu taki moment, że po prostu zapomniałem 
o Nim? Że odłożyłem Go na potem, mówiąc, że to moja sprawa? 
Gdzie jest Jezus? 

Kochani, chciałbym, aby w czasie tych rekolekcji, kiedy 
dzisiaj już otwieramy ten taki ważny cykl, towarzyszyła nam 
jedna z postaci Starego 
Testamentu. Tym kimś jest 
człowiek, nieznany pewnie 
wam, o imieniu Jabes. Jego 
imię jest ukryte pośród se-
tek imion różnych pokoleń 
izraelskich, które zajmują 
aż dziewięć rozdziałów 
Pierwszej Księgi Kronik ze 
Starego Testamentu...

Zauważcie, że właśnie 
pośród tych setek imion 
kryje się jedno - Jabes. Mo-
żemy przecież w naszych 
domach rozpocząć lekturę 
Pierwszej Księgi Kronik, ale 
uprzedzam: Szybko można 
się zmęczyć albo zniechę-
cić. Można nawet stracić 
cierpliwość przy czytaniu 
tego. Może właśnie po to i 
dlatego, aby nauczyć ludzi, 
czyli nas, Bóg umieścił w 

Modlitwa Jabesa 
tej lapidarnej wzmiance o Jabesie niezwykłą modlitwę. Cudowną 
modlitwę. Modlitwę, która na zawsze zmieniła życie człowieka o 
imieniu Jabes. Nad tą modlitwą pochylimy się w czasie kolejnych 
dni...

Dziś zatrzymajmy się i zobaczmy, jak wygląda nasza modli-
twa, kochani. Jak wygląda nasza modlitwa rano i wieczorem? 
Samemu możesz stwierdzić, że każda modlitwa wymaga od 
człowieka cierpliwości, wytrwałości, a Słowo Boże jest dosko-
nałym lekarstwem na naukę cierpliwości. Bo Słowo Boże uczy 
nas spokojnego oczekiwania na owoce czytania. Nawet jeżeli nic 
nie rozumiemy i niczego nie pojmujemy. Kiedy zacząłem czytać 
Księgę Kronik, zadałem sobie pytanie: Po co to? Po co to Pan Bóg 
umieścił w tej Księdze? Toż to jest nuda! Co to ma mi powiedzieć? 
Ten był synem tego, a ten tamtego... I tak cały czas przez dziewięć 
rozdziałów... Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że to uczy 
cierpliwości. W pewnym momencie zaczyna się coś zmieniać... 

Pierwsza Księga Kronik, rozdział IV, werset 10... Odkrycie, 
kochani, czegoś niezwykłego: pośród wielu imion pokoleń izrael-
skich odkrywamy skarb - niezwykłą modlitwę. Modlitwę, którą 
zanosił do Boga przed trzydziestoma dwoma wiekami Jabes. Od-
krycie skarbu. Słowo Boże zawsze nagradza trud, jaki człowiek 
wkłada w jego lekturę. Zawsze! 

Cdn.
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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)

Modlitwą i śpiewem pieśni do Ducha Świętego, roz-
poczynano nauki rekolekcyjne w Mucharzu. Prowadzo-
no je na różne sposoby, by jak najgłębiej przeniknęły 
do serc i umysłów wiernych. Rekolekcje ewangeliczne 
miały na celu pomóc wiernym żyć na co dzień Ewan-
gelią. Czy to się udało? Na to pytanie musi sobie już 
każdy osobiście w sercu dać odpowiedź. Fragment 
nauki poniżej.

Moi drodzy, nie chcemy podczas tych rekolekcji omawiać 
jeszcze jednej treści. Na pewno usłyszysz coś, co już słyszałeś, ale 
to co, jest istotne, by móc to przeżyć. Może jakoś inaczej. Może 
w nowy sposób, może – daj Bóg – głębiej. To jest taki czas. Dla-
tego chcemy używać różnych środków głoszenia Ewangelii. Już 
mówiłem o muzyce, o śpiewie, o pieśniach, które będą nam towa-
rzyszyły, byśmy mogli wyśpiewać to, o czym będziemy mówili, 
co będziemy rozważać. Może jakaś pieśń zapadnie ci w słuch, 
a może i do serca... I będziesz wówczas ją nucić. Pomoże ci żyć 
Ewangelią. Będziemy tutaj przed ołtarzem także dramy, panto-
mimy, aby zrozumieć lepiej to, o czym będziemy mówili. Proszę 
przy okazji, byście zajmowali takie miejsca, by to dobrze widzieć. 
I po ostatnie, będziemy słyszeli świadectwa mężczyzn, kobiet, 
małżeństw, którzy będą się z nami dzielili swoim doświadcze-
niem wiary. To nie znaczy, że są lepsi od kogokolwiek z nas, ale 
dzielą się doświadczeniami, które posiadają. Może to świadectwo 
przypomni i tobie twoje doświadczenie bliskiego Boga, a może 
pomoże ci na nowo Mu zaufać w tym problemie, w którym żyjesz 
dzisiaj – by Bóg był bliższy dla każdego z nas i by radość wróciła 
do każdego z nas. 

Dlatego serdecznie zapraszam na te nauki. Każdy dostał pięk-
ny program i ma szansę by się z nim zapoznać. Szczególnie zapra-

Duchu Święty, przyjdź …
szam na wieczór, byśmy już nie tylko słuchali kolejnej nauki, ale 
modlili się, myśląc o tym, co już było głoszone. Teraz zapraszam 
do wspólnej modlitwy, do śpiewu do Ducha Świętego, bo tym, 
który nas przekonuje jest Duch Święty. Tym, który pomaga nam 
modlić się, jest Duch Święty. Święty Paweł mówi też, że miłość 
Boga rozlewa się w sercach przez Ducha Świętego; że Duch Święty 
przekonuje o grzechu – to znaczy, że pomoże nam się spowiadać; 
że Duch Święty pomaga człowiekowi mówić: Panem jest Jezus! 
– czyli ufać Mu w sposób nowy. Módlmy się! Powstańmy na ten 
moment, byśmy mogli modlić się o nową obecność Ducha Świę-
tego podczas tych rekolekcji dla każdego z was i dla tych, których 
znacie – którzy może tworzą wasze rodziny. Niech gestem, który 
towarzyszy naszej modlitwie będą wzniesione ręce...Może nie 
modliliście nigdy w ten sposób, ale to dobry sposób modlitwy. To 
gest zaufania Pana Bogu, tego że jestem otwarty na Jego łaskę i 
potrzebuję Ducha Świętego...  

Niech Twój święty Duch 
dziś przeniknie mnie.   
I niech zawsze już   
gości w duszy mej. 

I niech spadnie deszcz  
błogosławieństw Twych,   
Ojcze obmyj mnie,   
Duchu Święty, przyjdź.  

Duchu Święty przyjdź,
działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź,
przemień smutku czas.

Duchu Święty, przyjdź do 
nas z nową mocą i siłą. Ty 
jesteś obecny w Kościele. Ty 
go zmieniasz i nas zmieniasz. 
Duchu Święty, przyjdź, z 
nowa mocą i siłą w ten czas 
rekolekcji. Przyjdź, posługuj 
się każdym słowem, każdym 
gestem, pieśnią. Duchu Świę-
ty, przeniknij serca mężczyzn 
i kobiet, młodych i starszych, 
świeckich i duchownych. Du-
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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 

chu Święty pozwól nam i pomóż nam na nowo doświadczyć mi-
łości Boga, na nowo zaufać Bogu bardziej. Duchu Święty, prosimy 
Cię za tych, których dawno w Kościele nie było, którzy się gdzieś 
w życiu pogubili i mówią czasem, że już nie wierzą. Nawiedź ich. 
Ty możesz do nich dotrzeć. Ty możesz dać im myśl, by wrócić do 
Boga i do Kościoła. Działaj pośród nas. Działaj w tej parafii w 
Mucharzu. Objaw swoją chwałę, byśmy bardziej ufali Bogu, by-
śmy mieli radość wiary. Przyjdź, Duchu Święty! Zstępuj na nas. 
Przenikaj myśli serca. Przyjdź, Duchu Święty...  

Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie 
I niech zawsze już gości w duszy mej. 
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. 
Ojcze, obmyj mnie. Duchu Święty, przyjdź. 
Duchu Święty, przyjdź. Działaj z mocą w nas. 
Duchu Święty, przyjdź. Przemień smutku czas. 

Cdn.

Świętując w Wielki Czwartek, ustanowienie Euchary-
stii oraz Sakramentu Kapłaństwa, składaliśmy życze-
nia kapłanom. W naszym Kościele, przed życzeniami, 
młodzież przedstawiła krótki okolicznościowy pro-

Ubogacić swoją duszę…
gram, przygotowany właśnie na ten dzień. Zawarte w nim treści 
były poważne i dostojnie przekazane, bo nie mogło być w takim 
dniu inaczej. Wypowiedzi i życzenia dzieci przedszkolnych i 
szkolnych, cechowała trochę większa swoboda i zwykła radość. 
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Życzenia przedstawicieli parafii i KGW wyrażały podziękowanie 
za dar kapłaństwa i z serca płynące najlepsze życzenia:

Drogi Księże Kanoniku!   
Bóg stawiając Księdza, na naszej drodze życia, obdarzył nas 

wielką łaską. Dziękujemy, że Ksiądz jest z nami i dla nas. Sprawu-
je Ksiądz codziennie Mszę Świętą, z radością, zapałem i z głęboką 
wiarą, wykonuje wiele innych prac, powinności i gestów, a w tym 
wspiera Go Jezus Chrystus. Życzymy ciągłej łączności z Nim. Zaś 
Matka Boża, Wspomożenia Wiernych niech Księdzu towarzyszy 
swoją miłością i orędownictwem, aby kochał swoje kapłaństwo! 
Niech w chwilach trudnych, dodaje otuchy i wspiera.

 Dziś dziękujemy za dar kapłaństwa, i z okazji tak wspaniałe-
go święta życzymy Księdzu Proboszczowi zdrowia i wielu Łask 
Bożych, na dalsze lata pracy kapłańskiej. Życzymy, by droga, na 
którą kiedyś zaprosił Księdza Chrystus – Najwyższy Kapłan, była 
drogą ku świętości. Życzymy także wsparcia Ducha Świętego i 
siły, aby stając przy człowieku w jego ziemskiej wędrówce podno-
sić to, co słabe, prostować to, co powikłane i wzbudzać nadzieję. 
Niech księdza szlachetna posługa, prowadzenia ludzi do spotka-
nia z Chrystusem w sakramentach świętych - przynosi radość. 
Niech przyczynia się do budowania jedności oraz siły parafii i 
Kościoła. Szczęść Boże.
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Młodzież z Parafial-
nej Scholi, przygotowała 
wezwania modlitwy 
wiernych; 

- za Ojca Świętego 
Franciszka, aby wytrwał 
w pasterskim powołaniu 
i gromadził w jedno po-
wierzony mu Lud Boży. 

- za wszystkich ka-
płanów posługujących w 
naszej wspólnocie para-
fialnej, aby ich pasterski 
trud owocował łaską 
teraz i w wieczności.

- w intencji Księdza 
Proboszcza o zdrowie i 
siłę do nieustannej gorli-
wości w głoszeniu Słowa 
Bożego oraz pracy na 
wielu płaszczyznach życia parafialnego.

- za rządzących państwami, aby szanowali miejsce religii w 
życiu politycznym i nie obawiali się postępowania zgodnie z 
chrześcijańskim sumieniem.

- o zdrowie i pomyślność dla wszystkich pracujących w ko-
ściele i dla Kościoła, aby swoją pracę, traktowali jak zaszczytne 
powołanie. 

- za wszystkich wiernych, zmarłych , za zmarłych kapłanów, 
szczególnie tych, którzy stawali przy ołtarzu w tym kościele, aby 
oczyszczeni Krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym.

- za zgromadzonych oraz wszystkich parafian, abyśmy zawsze 
z wiarą uczestniczyli we Mszy Świętej i z ufnością powierzali 
Bogu w ofierze swoje życie.

W Wielki Piątek, który charakteryzuje się w Kościele zadumą, 
skupieniem, powagą, postem, pobożnością i gorliwością, pomi-
mo niesprzyjającej pogody, wiele osób z naszej miejscowości uda-
ło się do Kalwarii, aby wziąć udział w Misterium Męki Pańskiej. 

Niektórzy z nich, przy-
szli po raz drugi wie-
czorem do kościoła, aby 
dać świadectwo żywej 
wiary, miłości do Boga i 
Kościoła, oraz ubogacić 
swoją duszę wartościami 
Tajemnicy Śmierci Jezusa 
Chrystusa. Panie z KGW, 
adorowały w nocy Pana 
Jezusa w Grobie. Zrobiły 
to z wielką klasą, choćby 
ze względu na założone 
stroje i podział czasowy. 
Załączone fotografie po-
twierdzają wymienione 
wyżej charakterystyczne 
cechy Wielkiego Piątku 
i całego Wielkiego Ty-
godnia. 

„W TYM DNIU WSPANIAŁYM WSZYSCY SIĘ WESELMY” 
to cytat - początek niedzielnego kazania, życzeń i ogłoszeń para-
fialnych, rozwijany przez ks. Proboszcza na wielu płaszczyznach. 
Do słów kazań i życzeń, wracać będziemy może jeszcze nie jeden 
raz. Do słów poniedziałkowych ogłoszeń pewnie już nie, dlatego 
dziś zwróćmy uwagę na słowa podziękowania za bezinteresowne 
zaangażowanie, oraz ofiarowanie swojego czasu, sił i umiejętno-
ści dla kościoła, placu przykościelnego i terenu, który go otacza.

Ktoś powiedział, że nie ma lepszego sposobu, pobudzania 
dobroci w ludziach, niż traktowanie ich tak, jakby byli dobry-
mi ludźmi, dlatego  niech delikatne słowa krytyki pod adresem 
zaśmiecających teren zostaną przyjęte ze zrozumieniem i właści-
wymi wnioskami.

B.Ł.
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Okażmy solidarność, udzielmy pomocy Strażakowi – Tom-
kowi Wołczykowi z Paszkówki - uległ wypadkowi w trakcie 
szkolenia, gdzie doskonalił sprawność, aby skutecznie ratować 
innych. Teraz jest w ciężkim stanie. Potrzebuje naszej finanso-
wej pomocy na kosztowne leczenie i rehabilitację. Lekarze dają 
mu szanse, wierzymy, że wyjdzie z tego i znając go, powróci do 
służby. Tomek się nie podda, ma hart ducha, rodzinę oraz zastępy 
strażaków, do których już z apelem o wspar-
cie wystąpili: Komendant Powiatowy PSP w 
Wadowicach, Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego i Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Druh Tomasz Wołczyk ma 42 lata. Jest 
strażakiem, aktywnym ochotnikiem. Po 
wypadku wiele tygodni był nieprzytomny. 
Obecnie Jego stan jest bardzo ciężki. Dzięki 

W sobotę 14 marca o godzinie 18:
00 w Domu Integracji Społecznej („wi-
karówka”) w Paszkówce odbył się wer-
nisaż prac malarskich. Wystawa, którą 
będzie można oglądać w każdą niedzielę 
oraz po wcześniejszym umówieniu w ty-
godniu przez najbliższe 5 lat, zatytuło-
wana jest „Spojrzenie Madonny” i jest 
inspirowana sztuką sakralną i ludową 
Doliny Karpia. Zapraszamy! 

„Spojrzenie Madonny”
- wystawa w Domu Integracji Społecznej 

Apel
o pomoc! 
Okażmy pomoc Tomkowi staraniom lekarzy jest szansa, aby Tomasz mógł wrócić do pełni 

zdrowia. Wymaga to jednak długotrwałego i kosztownego lecze-
nia neurologicznego i rehabilitacyjnego.

W dniu 19 marca 2015 roku zawiązany został Komitet Spo-
łeczny „Pomoc dla Tomka”, zadaniem którego jest zbiórka 
pieniędzy na rehabilitację i dalsze leczenie Tomasza. Komitet o 
podejmowanych działaniach informuje za pośrednictwem strony 
na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/po-
mocwolczyk

W imieniu rodziny, swoim i komitetu zwracam się z prośbą 
o wsparcie leczenia i rehabilitacji Tomka 

Wołczyka.
Bogusław Antos - Strażak

Wójt Gminy Brzeźnica
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
Numer konta:

47 8112 0008 0000 0811 2000 0020
W treści: OSP Paszkówka - dla dh Tomasza 

Wołczyka na rehabilitację i dalsze leczenie.
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Z życia parafii - Niedziela Palmowa
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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 

Swoją przygodę z Baltie uczniowie naszej szkoły roz-
poczęli we wrześniu 2014 roku. Pierwsze kroki w 
tym programie stawiali na lekcjach zajęć komputero-
wych. Siedmioro uczniów z ZS nr 3 w Przytkowicach 
tak programowanie zafascynowało, że postanowili 
spróbować swoich sił w Małopolskim Konkursie 
Informatycznym. Przebieg tego konkursu wyglądał 
następująco:

etap szkolny – 1894 uczestników z 232 szkół,
etap rejonowy – 500 uczestników z 162 szkół,
etap wojewódzki – 100 uczestników z 50 szkół,
20 laureatów z 13 szkół.

Do etapu powiatowego dostało się czworo uczniów z naszej 
szkoły: Maciej Wilkosz, Patrycja Pasternak, Grzegorz Serwin, 
Mateusz Czopek. Do etapu z powiatu wadowickiego zakwalifi -
kowało się 7 osób w tym troje uczniów z Przytkowic: Patrycja 
Pasternak, Grzegorz Serwin, Mateusz Czopek. Finałowe za-
dania były trudne, jednak ciężka praca zaowocowała tym, iż 
jeden uczeń naszej szkoły został laureatem (jako jedyny uczeń 
z powiatu wadowickiego). Jest to Grzegorz Serwin z klasy VIb. 
Serdeczne gratulacje dla fi nalistów i laureatów!

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Sukcesy młodych programistów 
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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 

Pamięci naszej drogiej siostry śp. Beaty Wesołowskiej

Błogosławieni,
którzy umierają w Panu

W Niedzielę Palmową, w czasie czytania Męki Pańskiej, przejeż-
dżała obok kościoła na sygnale karetka pogotowia ratunkowego 
do umierającej 48 - letniej pani Beaty Wesołowskiej, matki dwojga 
dzieci Tymoteusza i Gabrieli. Mieszkała 100 metrów od kościoła, 
więc wzbudziło to zainteresowanie obecnych na Mszy św. To ze-
stawienie można uznać za szczególny nadzwyczajny znak, ponieważ 
to właśnie pani Beata namalowała stacje Męki Pańskiej, które są 
umieszczone na kapliczkach z południowej strony kościoła w Rado-
czy. Tych kapliczek tworzących modlitewny wieniec wokół kościo-
ła, jest 35. Wspomniana Droga Krzyżowa jest wierną kopią Drogi 
Krzyżowej znajdującej się w krużgankach klasztoru ojców Bernar-
dynów w Kalwarii. Oprócz tego są jeszcze stacje Drogi na Górę 
Tabor, ponieważ tutejszy kościół jest pod wezwaniem Przemienienia 
Pańskiego, oraz inne kapliczki poświęcone biblijnym tajemnicom 
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W kazaniu powiedziałem między innymi, że chociaż pozor-
nie jej życie było bardzo trudne, to w rzeczywistości było udane 
i spełnione. Przecież to sam Pan wybrał ją, aby swoim talentem 
Go uwielbiła, dając też parafii okazję do lepszego wniknięcia w 
tajemnice wiary. Poza tym malowała także różne ikony nie tylko 
do naszej świątyni.

Nie bez znaczenia jest fakt jakiegoś pionierstwa, bo przecież 
namalowana przez nią na 13 stacjach Droga na Gorę Tabor, jest 
najprawdopodobniej pierwszą w świecie, ale jakże ważną, bo 
przybliża tą przedziwną tajemnicę Przemienienia Chrystusa na 
Górze Tabor, tajemnicę najwyższej wagi. Przecież tylko wtedy 
Chrystus przed Piotrem, Jakubem i Janem odsłonił rąbek tajem-
nicy Swojego Bóstwa i przywołał dawno już nie żyjących Mojże-
sza i Eliasza. Wiemy, że również Jan Paweł II doceniał wielkość 

naszego zbawienia, a także 
symboliczna Góra Tabor. 
Tak więc wszystkich ob-
razów przez nią namalowa-
nych dla naszego kościoła 
jest ponad 80. Dlatego 
też wspólnota parafialna 
z bólem i wdzięcznością 
żegnała miejscową artyst-
kę, tym bardziej, że była 
przez wszystkich szanowa-
na i lubiana, a jej ostatnie 
5 lat życia były prawdziwą 
męką, znoszoną przez nią 
z heroizmem i poddaniem 
się woli Bożej.

Walczyła dzielnie z chorobą 
nowotworową, ale równocze-
śnie godziła się z wolą Bożą. Od lat codziennie uczestniczyła we 
Mszy św. niejako żyjąc spotkaniami z Chrystusem Eucharystycz-
nym. Ta tęsknota za Komunią św. szczególnie była widoczna w 
ostatnich tygodniach jej życia, kiedy już straciła wzrok i była 
całkowicie uzależniona od opieki najbliższych. Oni razem z nią 
przeżywali tę chorobę i powolne umieranie. Kiedy pytałem ją, jak 
się czuje ,zawsze odpowiadała że dobrze, tylko rodzina dawała 
znaki, że jest inaczej. Bo bardzo cierpiała.

Jej pogrzeb odbył się w Wielką Środę. Wzięło w nim udział 
bardzo wielu parafian i przybyłych gości, szczególnie z rodziny 
męża. Przeżyli to rozstanie jakby umarł ktoś z rodziny, również 
ze łzami w oczach. Ilość zamówionych Mszy św. w jej intencji 
była rekordowa, co świadczy także o szczególnym zaangażowa-
niu parafii i innych żałobników.
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tego zbawczego wydarzenia i włączył tę tajemnicę do drugiej 
części różańca świętego części światła.

Ta tajemnica Przemienienia łączy się także z przeżywanym 
dzisiaj świętem Miłosierdzia Bożego, z uwielbieniem Serca Je-
zusowego i wszystkimi Jego objawieniami, bo jest ich źródłem. 
To na Górze Tabor Chrystus, ukazując rąbek Swojego Bóstwa 
pokazując się całkiem inaczej niż go dotąd widziały ludzkie oczy, 
otworzył niejako drzwi nieba uchylił tajemnicy i uczynił Swoje 
Bóstwo i części widzialnym. Te drzwi otwiera kiedy zechce, ale 
zawsze ta Góra Tabor będzie pierwszym świadkiem Chrystuso-
wych Przemian.

Czyż zatem pani Beata, a także i Radocza nie została wyróż-
niona, Pan wybiera kogo chce, a Duch wieje i nie wiemy skąd 

przychodzi dokąd zdąża. Została także naznaczona cierpieniem, 
włączona w mękę Chrystusa i na pewno w tym jest szczęśliwa, jak 
to zresztą mówi jej imię.

Prośmy zatem Chrystusa Miłosiernego, aby odpuścił jej grze-
chy i przyjął do społeczności świętych, a dla nas niech na długo 
pozostanie w modlitewnej pamięci i na jej pamięć o nas z tamtej 
strony także liczymy

Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie...

Ks.. Młynarczyk
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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 

W tradycję Wielkiego Postu wpisało się piątkowe od-
prawianie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym 
roku uczniowie Naszej Szkoły: uczniowie klas: VI, 

I i II gimnazjum przygotowali pod opieką katechety Pana Dawi-
da Czaickiego inscenizowaną Drogę Krzyżową pt. Świadkowie 
Krzyżowej Drogi Pana. Droga Krzyżowa została przeprowadzona 
20 marca 2015 o godz. 17.30 w kościele parafialnym w Rudniku. 
Inscenizacja była oparta o recytację tekstów, muzykę, grę światła. 
Świadkowie Krzyżowej Drogi Pana to Droga Krzyżowa, w czasie 
której każdy z uczestników medytował oblicze Jezusa Chrystusa, 
a także słowa zapisane przez Ewangelistę Jana: Tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto Niego 
wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne. Inscenizacja Drogi 
Krzyżowej była zaproszeniem, by raz jeszcze odkryć bogactwo 
i treści tego nabożeństwa. Każdy z nas idąc przez życie, niosąc 
bagaż doświadczeń, może odnaleźć się w jednym z bohaterów 
krzyżowej drogi Pana. 

Zaduma nad tajemnicą Wieczernika i wierność tamtemu 
stylowi każą nam przezwyciężać gorycz naszych osobistych 
rozczarowań, po to, by ujmować całe życie w kategoriach uwiel-
bienia Syna Człowieczego. Każda droga krzyżowa ukazuje nam 

ŚWIADKOWIE KRZYŻOWEJ 
DROGI PANA

Inscenizowana Droga Krzyżowa

duchową więź między krzyżem Chrystusa i naszym życiowym 
cierpieniem. Uczy naśladowania Jego stylu na szlaku codziennej 
wierności. W medytacji nad poszczególnymi stacjami Drogi 
Krzyżowej chodzi o przeprowadzenie refleksji, podjęcie decyzji 
i udzielenie odpowiedzi: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że 
Cię kocham.

Święty Jan Paweł II napisał kiedyś: Bóg wchodzi w serce czło-
wieka przez krzyż. Wchodzi we wszystkie jego prace, myśli i sło-
wa. W całe życie człowieka i świata. Te słowa przeszywają serce 
każdego, kto świadomie i z odwagą wyruszy w kierunku Golgoty, 
gdzie dokonało się Odkupienie.

Trzeba również wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy 
w cichości wyrazili wielkość swego serca poprzez przygotowanie 
rekwizytów i pomocy do dekoracji kościoła, by uczniowie mogli 
wprowadzić zebranych w kościele w Misterium Miłości Jezusa do 
człowieka. R. Brandstaetter napisał:

Dlatego przebacz mi tę moją bolesną świadomość,
Dlatego przebacz mi tę gorzką możliwość,
Tę jeszcze jedną przyczynę Twojej śmierci,
Tę przyczynę, o której Ewangeliści zapomnieli,
Tę przyczynę, o której Ewangeliści nie piszą,
Tę przyczynę, o której Ewangeliści milczą.
Przebacz mi, Boże, grzech nie popełniony. (DC).

www.zporudnik.edupage.org

Z życia parafii Rudnik



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

12 kwietnia 201548 

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

 4912 kwietnia 2015

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)

Święto Patrona Szkoły w Punkcie 
Filialnym w Chałupkach

Wychowanie, które jest procesem ciągłym odbywa 
się w każdej sytuacji szkolnej. Bardzo pomocne jest 
oparcie tego procesu o wzór osobowościowy patrona 
szkoły. Ceremoniał szkolny, zwyczaje związane z pa-
tronem szkoły powodują, że szkoła ma swój klimat. 
Patronem szkoły powinien być wzór osobowy, autory-
tet moralny, wzór patriotyzmu i tolerancji. 

Taką osobowością dla naszej szkoły był i jest Tadeusz Ko-
ściuszko. Bohater naszej historii, wielki i dobry człowiek, patrio-
ta. 23 marca 2015 r. zorganizowaliśmy więc uroczystość z okazji 
Święta Patrona, która rozpoczęła się od odśpiewania hymnu 
szkoły. Następnie uczniowie przedstawili w formie teatralnej trzy 
epizody z życia Tadeusza Kościuszki. Zapał młodego Tadzia do 
walki przejawiający się już w dzieciństwie, Insurekcję na krakow-
skim Rynku, która odbyła się 12 marca 1794 roku oraz wyjście 
kosynierów do walki. Po zakończeniu rozległy się gromkie brawa 
od przybyłych na uroczystość rodziców i Pani dyrektor, która w 
tym szczególnym dniu była gościem w naszej szkole. 

Małgorzata Grela
Andrzej Gruszczyński
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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)

 Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie 
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza litur-
gicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji 
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich 
diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł 
II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w 
Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 
roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezu-
sa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do 
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świę-
tem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miło-
sierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbli-
żą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spo-
wiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i 
kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które 
płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił 
nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, 
ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i 
obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska 
„zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świę-
tą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 
przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i 
czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy 
Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bo-
wiem tylko na darowaniu kar doczesnych 
należnych za popełnione grzechy, ale nie 
jest nigdy odpuszczeniem samychże win. 
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo 
również większa niż łaski sześciu sakra-
mentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: 
albowiem odpuszczenie wszystkich win i 
kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu 
świętego. W przytoczonych zaś obietnicach 
Chrystus związał odpuszczenie win i kar z 
Komunią świętą przyjętą w święto Miłosier-
dzia, czyli pod tym względem podniósł ją do 
rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem 
do tego święta ma być nowenna polegająca 
na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od 
Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia 
Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło 
z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata 

całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.
Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszyst-

kimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wiel-
kość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan 
Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, 
gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę 
– mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miło-
sierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, 
żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wiel-
kanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W 
następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu 
objawieniach, w których nie tylko określił miejsce tego święta w 
kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustano-
wienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego 
przywiązane.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadko-
wy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania 
Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego 
Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe 
ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została 
objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim 
sąsiedztwie liturgii męki i zmartwychwstania Chrystusa pod-
kreśla źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, 
oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzie-
ła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek 
dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: 
Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, 
którego żąda Pan (Dz. 89).

Święto Miłosierdzia
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

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

A takim jest ks. Paweł Zubrzycki, 
który od wielu lat pracuje wśród tych 
ludzi, stara się im pomagać, prowadzi 
do Boga, co wymaga znajomości m.in. 
języka migowego. Ks. Pawła pytamy 
o najbliższe plany, gdyż kontynuuje 
studia doktoranckie. Oto, co nam 
powiedział. 

- Z czego Ksiądz robił magiste-
rium?

- Magisterium było z teologii moralnej 
szczegółowej. Ja pisałem o „Solidarności”. 

- Co to za dziedzina wiedzy - teolo-
gia moralna szczegółowa? 

- Zajmuje się zachowaniami człowieka od 
strony moralnej, zachowaniem człowieka  w 
kategoriach dobra i zła. Moja praca dotyczyła 
związku Jana Pawła II z „Solidarnością”. Pisałem o tym, jak ten 
ruch się zaczął i co w niego wniósł Jan Paweł II, jak mu pomógł. 
Pisałem też o tym, jak się zmieniła dzięki temu cała Europa. Na-
wet ciekawa praca...

- Jakie wnioski odnośnie tego mógłby Ksiądz wysu-
nąć, nawiązując do obecnego stanu?

- Że wszystko się zmienia. Europa się zmienia, ludzie się zmie-
niają, świat się zmienia. Nie wiem, w jakim konkretnie kierunku 
to idzie, ale jeżeli nie będzie Pana 
Boga w tym wszystkim i człowiek 
nie powie w którymś momencie 
„stop”, to widzę naszą przyszłość 
w czarnych kolorach. Oczywiście, 
w tym wszystkim jest palec Boży, 
ręka Boża; Pan Bóg czuwa, ale 
człowiek jakoś nie chce z Nim 
współpracować. Człowiek nie 
chce zatrzymać się na chwilę. 
Wszyscy gdzieś pędzą. Nikt nie 
wie gdzie i po co, ale wszyscy gna-
ją na złamanie karku. Nikt dzisiaj 
nie ma czasu. Ludzie nie mają 
czasu na nic. Nie mają czasu dla 
siebie, nie mają czasu dla innych, 
nie mają czasu dla Pana Boga. 

- Chyba zgodzi się Ksiądz, 
że wielkim zagrożeniem w 
tym kontekście jest dla nas 

tak szybki rozwój techniki...
- Oczywiście. Z jednej życie powinno 

być dzięki technice coraz łatwiejsze, bo 
to też jest dar Boży, ale z drugiej strony 
człowiek powinien z tego umiejętnie 
korzystać. Ten rozwój techniki nie może 
godzić w ludzkie życie, w nasze wartości, 
w chrześcijaństwo, w  wiarę, kulturę, w 
obyczaje, w nasze dziedzictwo kulturowe 
i narodowe. Postęp powinien iść zgodnie 
z linią rozwoju człowieka. A niestety tak 
nie jest...

- Jakim tematem się Ksiądz zaj-
muje w swojej pracy doktorskiej?

- Piszę na temat osób głuchoniemych. 
Wybrałem taki temat, gdyż od początku 
swego kapłaństwa pracuję w duszpa-
sterstwie osób głuchoniemych w naszej 

diecezji. Najpierw pracowałem w ośrodku zamojskim, potem 
biłgorajskim,  a teraz znowu wróciłem do zamojskiego. Pracuję z 
tymi ludźmi na co dzień: spowiedź, modlitwa, Msza święta, aga-
py, spotkania, różne rozmowy, sprawy do załatwienia...

- To ciekawa sprawa. Wiemy wszyscy, że były próby 
stworzenia uniwersalnego języka dla wszystkich ludzi 
na świecie, a czy jest taki uniwersalny język migowy?     

- Proszę sobie wyobrazić, że dwa lata temu wyjechałem do 

Duszpasterz osób głuchoniemych
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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.

Anglii i tam, po jednej z odprawionych przez mnie Mszy świętej 
podszedł do mnie głuchoniemy Anglik. Dogadaliśmy się bez naj-
mniejszych problemów. Rozmawialiśmy właśnie za pomocą tego 
samego, jednego, ogólnego i uniwersalnego języka migowego. Bo 
język migowy, trzeba wiedzieć, podobnie jak język mówiony w 
każdym kraju, w każdym rejonie jest nieco inny. Są pewne dia-
lekty, naleciałości, skróty... Niestety ten język uniwersalny nie 
jest powszechny; chyba nikomu na tym nie zależy.

Badam ten problem bardziej od strony historycznej niż men-

talnej. W Anglii już w VIII, IX wieku biskupi nakazali księżom 
zająć się duszpasterstwem głuchoniemych. U nas takie praktyki 
początek miały w Katowicach. Wcześniej ci ludzie byli określani 
przez „zdrowych” jako „debile, imbecyle”. Dziś się to nam w  gło-
wach nie mieści. To są ludzie po prostu chorzy, którzy mają jakiś 
defekt. A naszym obowiązkiem jest im pomagać, jakoś do Pana 
Boga prowadzić; niekoniecznie śpiewem, psalmami - jak bene-
dyktyni - ale po cichu...

Cdn.

Jest udziałem każdego z nas. I choć kojarzy się nam 
z wizją cierpienia – Jezus widzi w nim moment uwiel-
bienia, chwały. Mówił o tym podczas wizytacji ks. bp 
Grzegorz Ryś, zwracając uwagę na perspektywę nasze-
go życia wiecznego z Bogiem, do którego zmierzamy. 
Poniżej ostatnia część słowa ks. biskupa Rysia. 

Św. Jan opisuje moment Golgoty w taki sposób, że my się 
zastanawiamy, czy to jest moment śmierci, czy narodzin: To jest 
twoja Matka... To jest Twój syn... Tam się rodzi nowa ludzkość. 
Trzeba mieć bardzo przenikliwe spojrzenie – wszyscy widzą 
śmierć, a Jan tam widzi narodziny. Ziarno, jeśli obumrze, przy-
nosi obfi ty owoc...

Słuchajcie, to nie jest tak, że o tym się mówi prosto. W tej 
Ewangelii Jezus, słyszeliśmy, mówi: Moja dusza doznała lęku. 
To nie jest tak, że Jezus z optymizmem idzie na krzyż, mówiąc: 
zabijcie Mnie! Nie, w Panu Jezusie nic takiego nie ma. Tak się nie 
wchodzi w sytuację krzy-
ża. Dopóki mógł, to przez 
trzy lata uciekał. 

Krzyża się nie pro-
wokuje. Nie chodzi o to, 
żeby temat krzyża prze-
gadać: bla, bla, bla... Każ-
dy z was wie, co to jest 
krzyż. Każdy ma swoje 
własne doświadczenie 
krzyża. Dokąd możesz, 
to uciekaj. Ale każdy z 
nas też wie, że przycho-
dzi taki moment, że już 
nie uciekniesz. I co wte-
dy? Kiedy w człowieku 
coś musi umrzeć; kiedy 
człowiek ma uczucie, że 
przechodzi przez jakąś 
śmierć? Że coś niesamo-
wicie ważnego dla niego 

umiera i nie da się tego uniknąć? Co wtedy? Wtedy Pan Jezus 
może nas przeprowadzić przez ten moment tym właśnie zda-
niem, że jak ziarno obumrze, to przynosi plon. Jak nie obumrze, 
nie przynosi. I ostatecznie ten plon, który ziarno przynosi, to jest 
życie wieczne. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je. A kto nienawi-
dzi swego życia na świecie, zachowa je na życie wieczne. 

Jak starożytny Kościół przygotowywał chrześcijan do chrztu, 
był taki moment, kiedy dorosły człowiek przychodził i wtedy go 
biskup (najczęściej) pytał: czego chcesz od Kościoła Bożego? I on 
odpowiadał: Wiary. Wtedy dostawał drugie pytanie: Co ci wiara 
daje? – Życie wieczne. Życie wieczne... Nic innego nie mamy. Jak 
przyszliście po coś innego, to tego nie dostaniecie... To nie chodzi 
tylko o to, że jest życie, które się nie kończy, tylko chodzi o to, że 
życie wieczne to jest życie, jakim żyje Pan Bóg. Tu umieramy i 
wchodzimy w kompletnie inny wymiar życia. 

Święty Paweł w I Liście do Koryntian pisze: Siejesz to co 
śmiertelne, a wyrasta co nieśmiertelne. Każdy z nas ma w sobie 

Doświadczenie krzyża 
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takie pragnienie... Co z tego, co my robimy ma 
w sobie taką siłę przetrwania, żeby przetrwało 
wieki? Co z tego, co robimy, ma w sobie taką 
moc, żeby było wieczne? Jakie dobro, które w 
życiu dokonaliśmy ma ten walor wieczny? Co 
z tego Kościoła będzie istnieć wiecznie? Pan 
Jezus mówi tak, że wszystko, w czym doświad-
czyliśmy właśnie jakiejś potrzeby, żeby się za-
przeć samych siebie, wszystko nas kosztowało; 
w ten sposób, że mieliśmy poczucie jakiegoś 
obumierania. To co zostało za taką cenę przez 
nas wykonane, trwa na wieki. Ziarno, które 
obumiera, rodzi obfi ty plon, którym jest życie 
wieczne. To jest słowo, które nas może prze-
prowadzić przez trudne momenty w życiu. 

A każdy takie momenty ma. Nie ma czło-
wieka, który nie ma doświadczenia krzyża. Nie 
ma! Więc jest to słowo Jezusa i Jego przykład, który przechodzi to 
jako pierwszy. I możemy iść razem z Nim – w Komunii z Nim, w 
jedności z Nim – i On nas przeprowadza przez takie momenty do 
życia wiecznego. I tu widać, słuchajcie, jakim wzrokiem dyspo-
nuje wiara, jak potrafi  przenikać przez rozmaite zasłony. Wiara 
widzi rzeczy, których normalnym wzrokiem się nie widzi. 

Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia... Mam nadzieję, że ona nie 

jest dla was na ten moment. Mam nadzieję, że nikt z was nie jest w 
tej chwili kimś, kto przechodzi przez krzyż. Tego nikomu się nie 
życzy. Ale jeśli to nie jest Ewangelia na dzisiaj, to na pewno jest na 
pojutrze. Zachowajcie więc ją w sobie – żeby to było takie słowo, 
które was przeprowadzi przez sytuacje w życiu trudne z Jezusem, 
który widzi krzyż jako moment uwielbienia, jako moment, który 
objawia całą Jego wielkość, całą Jego wagę, całą Jego chwałę. 

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)

To radość jedyna i największa. Tej radości doświad-
cza grzesznik, który się nawraca. Wtedy niebo raduje 
się bardziej niż z 99 sprawiedliwych. Dlaczego? Na to 
pytanie odpowiada we fragmencie poniższego rozważa-
nia ks. bp Grzegorz Ryś, a czyni to w odniesieniu do 
perykopy ewangelicznej o synu marnotrawnym. 

Co według mnie jest najważniejsze w tej Ewangelii... Trzeba 
spróbować dopisać do niej ciąg dalszy. Czy rozpoznajecie się w 
tym starszym synu? A czy uznacie to, że człowiek, który jest niby 
ciągle w domu Boga, może być bardziej zgubiony niż ci, których 
tu nie ma? Rozpoznacie się w nim? Uznacie to, że to jest o was? 
Mówię o was, ale mówię do siebie. Bo to jest bardzo istotne py-
tanie: Czy my się rozpoznamy w tym starszym? Czy każdy z nas 

Radość z doświadczenia miłosierdzia 
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ujrzy w sobie obrzydliwego grzesznika? Przy zachowaniu wszyst-
kich pozorów ciągłego bycia przy Bogu? Bo przecież jestem i 
robię dla Ciebie, Boże, wszystko... Bardzo dużo od tego zależy. Bo 
jak nie rozeznamy w sobie grzesznika; jak nie rozeznamy w sobie 
tego, który się zgubił, choć pozornie wszystko jest w porządku; 
jak nie rozeznamy w sobie kogoś, kto potrzebuje wybaczenia, to 
Ewangelia nie jest dla nas. Bo Pan Jezus mówi: Nie przyszedłem 
powołać sprawiedliwych tylko grzeszników. Tak że powołany 
może być tylko grzesznik. Nie może być powołany sprawiedli-
wy. 

Ja wiem, jak to brzmi. I że to jest kompletnie pod prąd tej 
naszej rozmowie, którą przed chwilą publicznie odbyliśmy. To 
znaczy: - „To jacy oni są? – No, cudni! Przez 3 lata chodzili, słu-
chali, pracowali, co mogli, to zdali... Tak. Teraz jeszcze wszyscy 
są po spowiedzi. Wspaniali są!”. Teraz zatem należy się wam 
Duch Święty. W nagrodę za tę wspaniałość... Czy wiecie, jaki jest 
największy dar Ducha Świętego? Mówi o tym Jezus. Największy 
dar Ducha Świętego jest taki, że nas przekonuje o grzechu. Bo 
wtedy, kiedy nas przekonuje o grzechu, to my nie mamy już in-
nego wyjścia, tylko się rzucić Ojcu w ramiona 
albo pozwolić, żeby On nas przygarnął i jak 
doświadczamy tej niesamowitej zupełnie 
historii, że Bóg nam wybacza, jak doświad-
czamy tego, że Chrystus umarł za mnie, to 
doświadczamy takiej eksplozji radości, że nie 
potrafimy tego zatrzymać dla siebie. 

Wiecie dobrze, że papież napisał adhor-
tację Evangelii gaudium (Radość Ewangelii). 
Ewangelia nie zna innej radości, jak radość, 
która wynika z doświadczenia miłosierdzia. 
I w tym 15. rozdziale Łukasza jest ciągle 
taki refren, że w niebie jest większa radość 
z jednego grzesznika, który się nawraca niż 
99 takich, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
To jest takie zdanie, które – nie ukrywam 
– zawsze mnie wkurzało. Bo jak to? Staraj się, 
rób, bądź dobry, a w niebie cieszą się z tego, 
który nagrzeszył? Tak? Wam się to podoba? 
To jest skandaliczne... Wiecie, dlaczego w 

niebie jest taka „impreza” jak się grzesznik nawraca? Zapewne 
dlatego, że tam wiedzą, że jak się grzesznik nawraca, przyprowa-
dza za sobą następnych. Bo jak doznał rozgrzeszenia, jak doznał 
takiego wyzwolenia, że z niego zdjęto ten straszny ciężar, jakim 
jest wina i że zdjęto z niego te kajdany, którymi jest grzech, nieraz 
nałóg, jak tego wszystkiego doświadczył, to on musi natychmiast 
przyprowadzić innych, znajdujących się w takiej samej sytuacji 
jak on. Więc jak się jeden grzesznik nawraca, to w niebie przy-
gotowują ucztę na setki ludzi... A co tam z takiego gościa, który 
nie potrzebuje nawrócenia? On nikogo nie przyprowadza; wręcz 
przeciwnie – jest jak ci faryzeusze, którzy otwierali dzisiaj Ewan-
gelię – że jak widzą, że Pan Jezus jakoś trafił do tych grzeszników, 
pomijając ich, to nie tylko się tym nie cieszą, ale jeszcze mruczą, 
szemrzą i najchętniej to by ich wywalili za drzwi... Bo z czego się 
cieszyć? Chrześcijaństwo jest pełne takich paradoksów. Prawdzi-
we chrześcijaństwo jest pełne paradoksów. 

Cdn.
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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)

Jest widoczna wszędzie, za-
tacza szersze kręgi, bo i każdy 
z nas bardziej zajmuje się sobą 
i nie ma czasu dla Boga i innych 
ludzi. Papież Franciszek apelu-
je, by ten stan zmienić, stąd 
też wiele na ten temat było 
na tegorocznych rekolekcjach, 
które prowadził ks. Krzysztof 
Porosło. Druga część wywiadu 
z nim – poniżej. 

- Z jakim programem Ksiądz 
tu przejechał?

- Cały temat rekolekcji pochodzi z Księgi Rodzaju, z czwar-
tego rozdziału, od pytania: „Gdzie jest twój brat?”. To pytanie 
zadał Pan Bóg Kainowi, który zabił swego brata Abla. Te słowa 
to nie jest mój pomysł na te rekolekcje, ale pomysł Papieża Fran-
ciszka, który te słowa wpisał w orędzie na tegoroczny Wielki Post 
i poprosił, aby Kościół w tym roku zajął się tematem obojętności. 
Papież pisze w tym orędziu, że kiedy człowiekowi zaczyna być w 
miarę dobrze, równocześnie zaczyna stawać się obojętny na Pana 
Boga i na drugiego człowieka. Pisze wręcz o globalnej obojętno-
ści. Apeluje, by się z tego stanu wyrwać, a najlepszym okresem 
do tego jest Wielki Post. A jak się z tego wyrwać? Jak doświadczę 
tego, że Pan Bóg nie jest obojętny wobec mnie, że Pan Bóg jest 
zatroskany o moje życie i że Jego miłość jest do mnie skierowana, 
jak doświadczę bardzo osobiście tej 
miłości, tego, że On nie jest obojętny 
dla mnie, to sam wówczas wyzwolę 
się z obojętności na Boga i drugiego 
człowieka. 

- Czy spotkał Ksiądz w życiu 
kapłanów, którzy stali się dla 
Księdza wzorem? 

- Tak, jak najbardziej. Spotykałem 
ich na wielu płaszczyznach. Takim 
wzorem był dla mnie od początku mój 
wujek. Przede wszystkim w kwestii 
zatroskania o drugiego człowieka, 
dzielenia się tym, co mam, dostrzega-
nia potrzeb drugiego. Zawsze był dla 
mnie w tej kwestii wzorem. Bardzo 
mocnym doświadczeniem spotkania 
z kapłanem były dla mnie rekolekcje 
wielkopostne, które przeżywałem 

jako diakon w seminarium, gdzie poznałem księdza 
Michała Olszewskiego, sercanina, z którym współ-
pracuję do tej pory. Prowadzimy wspólnie portal 
„Profeto”. Takim wzorem jest dla mnie mój przyjaciel 
– ksiądz Michał Leśniak, od którego bardzo dużo się 
uczę. Wzorem dla mnie jest także ks. bp Grzegorz Ryś. 
Przez 4 lata był moim rektorem i stanowi dla mnie 
wzór kapłaństwa, głoszenia Słowa Bożego.

- Słyszałem fragment kazania Księdza i 
odniosłem wrażenie, że Ksiądz wiele uwagi 
poświęca problemom młodzieży...

- Chciałem pokazać, że cała rzecz jest w naszym 
świadectwie – jeżeli my, ludzie wierzący będziemy 
dawać autentyczne świadectwo (o którym synod bi-

skupów na temat nowej ewangelizacji powiedział, że ma mieć 
dwa wymiary – kontemplację, czyli zażyłość relacji z Bogiem, a 
także ubóstwo), jeżeli będziemy promieniować Panem Bogiem, 
radością życia, jeżeli będziemy jakimś takim znakiem sprzeciwu 
i pytania, jeżeli ludzie będą na nas patrzeć i zastanawiać się jak 
żyjemy, że jesteśmy tacy wolni i radośni, to będą przychodzić do 
kościoła. Młodzież też wówczas będzie przychodzić do kościoła. 
Warunkiem jest to, by po tych, którzy teraz chodzą do kościoła, 
było widać, że to zmienia na lepsze ich życia. Wiele w tym oczy-
wiście zależy od kapłanów.

- Czy chce Ksiądz coś jeszcze przekazać Parafinom i 
naszym Czytelnikom?

- Życzę wszystkim na te Święta, aby każdy z nich miał takie 

Obojętność 
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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)

osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Chrystusem. Aby-
śmy weszli w te Święta nie jako w tradycję, nie w jako obyczaj, w 
czas wolny od pracy, ale żeby miał takie doświadczenie, że Chry-
stus naprawdę w nim zmartwychwstał; to znaczy, że jest nadzieja, 

że jest szansa, by wyzwolić się ze swoich grzechów i żyć piękniej, 
bardziej twórczo, ambitniej. Jeżeli człowiek wejdzie z takim prze-
świadczeniem w te Święta, to się w nim wydarzy.

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 

W sobotę 28.03. 2015 KGW z Świnnej Poręby oraz Mucharza 
po raz kolejny uczestniczyły w konkursie stołu wielkanocnego na 
Kocierzu.

Komisja oceniając stoły konkursowe wybierała najsmaczniej-
sze potrawy oraz to, czego nie może zabraknąć podczas Świąt 
Wielkanocnych. Panie ze Świnnej Poręby uplasowały się na 3 
miejscu, natomiast panie z Mucharza na 2. Gminę Mucharz wraz 
z Kołami reprezentowała przewodnicząca Rady Gminy Pani 
Anna Fila. Gratulujemy!

(J. Siemieniec)
www.mucharz.pl

Stół wielkanocny 2015
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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 
 

Jaki noszę w sobie? Jak Go sobie wyobrażam? Kim 
On – Bóg dla mnie jest? Jak go traktuję? Te pytania 
stawia ks. Oleg Żaruk, rekolekcjonista z Ukrainy, 
który stara się prostować nasze myślenie o Bogu tak, 
byśmy nie tworzyli Jego zafałszowanych obrazów. Oto 
fragment rozważania.

Pewien człowiek założył ro-
dzinę. Po kilku latach zmarła 
mu jednak żona. Został sam i 
musiał wychowywać dwójkę 
swoich małych dzieci. Przy-
chodziło mu to niełatwo. Te 
dzieci były bardzo nieposłusz-
ne i nieraz wręcz nieznośne. 
Pewnego razu one popełniły 
jakieś poważne przewinienie. Z 
tego powodu ojciec surowo ich 
upomniał i zapowiedział, że je-
żeli one jeszcze raz to uczynią, 
to zostaną surowo ukarane. Ta 
kara miała polegać na tym, że 
otrzymają po dziesięć uderzeń 
pasem. Niestety, ta groźba nie 
poskutkowała. Dzieci znowu 
zawiniły i trzeba było wykonać 
zapowiedzianą karę. Ojciec 
wziął do rąk pas, ale jednak 
zamiast zbić dzieci, zdjął ko-

Obraz Boga
szulę i nakazał dzieciom, by to one go tym pasem zbiły. Dzieci 
nie chciały. Wzbraniały się, płakały, ale w końcu musiały uczynić 
to, co im ojciec nakazał. Ten ojciec wyznał później, że jeszcze 
kilkanaście lat po tym wydarzeniu dorosły już syn podszedł 
do niego i wyznał: „Dzięki tobie, ojcze, już do końca życia będę 
wiedział, kim jest Bóg. Dzięki tobie i dzięki temu, jak wówczas z 
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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)

Temat ten podejmuje w poniższym rozważaniu ks. 
Robert Młynarczyk, wikariusz z Choczni, który pa-
trząc w realia dotyczące naszych wzajemnych odniesień 
i relacji, naprowadza nas na drogę życia według Ewan-
gelii, uczy spojrzenia na to, co wewnętrzne, co warto-
ściowe i korzystne dla naszej duszy. Oto jego słowa.

A bliźniego swego jak siebie samego.
Wczoraj przypomnieliśmy sobie, jak ważna jest miłość do 

Boga, jego właściwy obraz w naszym życiu oraz rozmowa z Nim. 
Dzisiaj zapraszam do refleksji i uporządkowania miłości do 
bliźniego. Wypływa ona z miłości do Boga. Kto kocha Boga, ten 
będzie także umiał obdarzać miłością swoją żonę, męża, dzieci, 

Miłość bliźniego
sąsiadów i ludzi, z którymi przyjdzie mu na co dzień żyć. Tym 
przykazaniem Jezus postawił przed nami nie lada zadanie. Bo o 
ile jeszcze łatwo przychodzi nam miłować swoich rodziców, ro-
dzinę, osoby, którym wiele zawdzięczamy, które nam pomagają, 
to często nie potrafimy przelać tego uczucia na tych, którzy w 
jakiś sposób nam zaszkodzili.

Grozi nam diametralny podział naszych uczuć: tych szanuję 
i odnoszę się do nich z życzliwością, a tych nienawidzę i życzę 
im samych nieszczęść. A czasami, aby znaleźć się w tej drugiej 
grupie potrzeba naprawdę niewiele. Wielu z was pewnie pamięta 

nami postąpiłeś”. Ta historia w pewnym sensie pokazuje relacje 
ojca wobec dzieci, ale żeby mówić o Panu Bogu, o tych obrazach 
Pana Boga, które mamy, wynosimy z naszych rodzin, ze środo-
wiska, w którym żyjemy, od ludzi, których znamy, z katechezy, 
z kazań, od znanych nam kapłanów, te obrazy mogą być skrajnie 
różne - mogą być dobre lub zafałszowane. Dziś pragnę pokazać 
obrazy Boga zafałszowane. Chcę to zrobić, by każdy z nas sam to 
ujrzał i rozważył, jaki obraz ma on sam; by odpowiedział sobie na 
pytanie: Jaki obraz Pana Boga mam ja?

Możemy uważać i traktować Pana Boga jako takiego nasze-
go rywala, który jest zazdrosny o nasze dobre samopoczucie, o 
radość, o sukcesy. Tak właśnie szatan przedstawił Pana Boga w 
raju Ewie: Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam 
oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło - kusił. Dzieje się tak 
często, gdy my przesadnie troszczymy się o zaspokojenie naszych 
potrzeb. Wtedy Bóg staje się dla nas rywalem. Często też dzieje 

się tak przez różne trudności, które przeżywamy w naszym życiu 
albo taką naszą słabość czy samotność. Możemy się czuć przez 
Pana Boga opuszczeni, zapomniani albo zbyt surowo sądzeni. 

Możemy też uważać Boga za takiego swoistego policjanta. 
Nieraz myślimy, że popełniliśmy jakiś grzech, a On już czeka za 
rogiem, by nas ukarać. To całkiem, jak z jazdą samochodem z 
niedozwoloną prędkością - za chwilę zatrzymuje nas policja i daje 
mandat. Ale Bóg nie jest taki. On jest Bogiem, który kocha bez-
warunkowo. I właśnie kiedy mamy taki obraz Pana Boga, Boga 
- policjanta - nie daje nam to poczucia bezpieczeństwa, a wręcz 
przeciwnie - rodzi strach przed Panem Bogiem. Mamy uczucie, 
że Bóg ukarze nas natychmiast, gdy tylko coś złego uczynimy. 
Niektórzy mówią w końcu zrezygnowani: „Ja już nie mam siły, 
aby walczyć z takim Bogiem. Nie chcę takiego Boga, który mnie 
przeraża”.

Cdn. 
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

polską komedię „Sami swoi”. Zaorana miedza przez ojca Kargula 
na trzy palce, rozpoczyna wielki spór tych dwóch rodzin, w który 
wciągane są kolejne pokolenia i wychowywane w nienawiści do 
swoich sąsiadów. Często się to zdarza do dnia dzisiejszego: dom 
wybudowany w granicy działki, ogrodzenie przesunięte o parę 
centymetrów, brak pozwolenia na korzystanie z drogi, dokuczli-
wy sąsiad, który robi ognisko, jak mam wywieszone pranie. Te i 
wiele innych sytuacji powodują zawiść w sercu na długie lata. 

Ale niestety, czynników, które powodują nienawiść drugiego 
człowieka jest wiele. Jedną z nich jest zazdrość. Człowiek ciągle 
czegoś chce, czegoś pożąda. Gdy widzi to u innych wtedy może 
pojawić się zazdrość. Mówię może, bo jest wiele osób, które 
potrafią cieszyć się szczęściem czy powodzeniem innych. Ale 
są i tacy, którzy będą zazdrościć pieniędzy, domu, szczęścia w 
rodzinie, dobrej pracy, sukcesów. I ta zazdrość zniszczy ich 
od wewnątrz. Często łączy się z dwulicowością. Ma to miejsce 
wtedy, gdy rozmawiamy z człowiekiem któremu czegoś zazdro-
ścimy, ładnie się uśmiechamy i gratulujemy, a w naszej głowie się 
już gotuje. Myślimy, żeby ci ktoś porysował ten samochód, żeby 

burza zniszczyła twój ogród, czy żeby twoje dziecko nie zdało 
egzaminu.

Jakie jest lekarstwo na zazdrość? Trzeba uświadomić sobie, 
że nie wszystko muszę mieć. Obudzić w swoim sercu radość ze 
szczęścia innych. Nie porównywać życia swojego i życia innych, 
bo wtedy skupiamy się tylko na tym, co zewnętrzne, a przecież 
to nie wszystko. Umieć się cieszyć z tego co się posiada i często 
dziękować Bogu za to co mamy, a wtedy uświadomimy sobie że 
jesteśmy bardzo bogaci. 

Uczucie nienawiści rodzi się także poprzez nierozważnie 
wypowiadane słowa. Rany zadane w ten sposób goją się czasami 
wiele lat. I są sytuacje, gdy drobna sprawa urasta do wielkiego 
problemu, który później trudno rozwiązać. To przykład kobiety, 
która została obmówiona przez swoje znajome. Gdy się o tym do-
wiedziała tak się pokłóciły, że dopiero po paru miesiącach jedna 
z nich postanowiła wszystko wyprostować.

Cdn.

Zawsze z Nim mam podążać przez życie, niosąc swój 
krzyż i naśladując Go – Mistrza i Pana, bo na końcu 
mej drogi – czeka mnie Ojciec niebieski, nagroda życia 
wiecznego. Uświadomił to młodzieży bierzmowanej 
ks. bp Jan Zając, którego ostatnią część słowa, dru-
kujemy poniżej. 

Otrzymacie dzisiaj Ducha Miłości, który umocni wasze serca, 
który rozgrzeje wasze serca, żeby iść dalej. Ale co jest bardzo waż-
ne, na tej drodze Krzyżowej nie będziecie sami. Bo sprawdza się 
ta prawda, że do nieba idzie się w pojedynkę, ale we wspólnocie, 
w rodzinie. I w tej rodzinie naturalnej, i w tej rodzinie, która jest 
Kościół Boży. Dlatego radujcie się, że na tę drogę nie wybieracie 
się samotni. Możecie liczyć na pomoc innych, ale niech też i inni 
liczą na waszą pomoc, gdy będzie ktoś słabł, będzie odchodził. 
Macie takich ludzi podnosić, umacniać i wspierać się wzajemnie. 
To będzie przyczyną prawdziwej radości, jeśli wszyscy dojdziemy 
do domu Ojca i skończy się ta droga krzyżowa, która prowadzi 
nas do radości nieba. Poprzez wszystkie zwycięstwa, sukcesy, ja-
kie będą na was czekać w waszym życiu, a przede wszystkim ten 
ostateczny sukces, jakim będzie zbawienie w domu Ojca.  

Pan Jezus was wzywa, ale dodaje: Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i Mnie 
naśladuje. Pan Jezus przeszedł tę drogę krzyżową. Wysłużył nam 
zbawienie. Pan Jezus jest wśród nas. On złożył już ofiarę i dlatego 
też ma prawo oczekiwać od nas, że my pójdziemy razem z Nim, 
ażeby zwyciężyć. Nie zawiedźcie Pana Jezusa. Otwierajcie wasze 
umysły na Boże światło. Otwierajcie wasze serca na Bożą miłość. 

Zawsze z Chrystusem 

Otwierajcie wasze młode ręce, którymi będziecie budować i to 
szczęście tutaj na ziemi, i królestwo Boże, które będzie uwieńczo-
ne zwycięstwem w niebie. 

Jeżeli jesteście gotowi, aby się dokonało to wejście na drogę 
krzyżową waszego życia i aby otrzymać wspaniałe dary, to przy-
gotujcie się. Najpierw przez wyrzeczenie się szatana i jego pokus. 
Gdy postawię wam pytanie: Czy wyrzekasz się złego ducha i jego 
pokus? Odpowiedzcie jasno, wyraźnie i czytelnie. Wypowiedz-
cie te słowa: Wyrzekam się! Trzeba mieć świadomość, że szatan 
jest, że krąży tutaj - jak mówi Pismo święte - jako lew ryczący. 
Krąży, żeby kogoś zniszczyć. Chce was odciągnąć od tej drogi. 
Wskazywać wam będzie inne dróżki, może przyjemniejsze, ale 
wiadomo, że na ich zakończeniu czeka nieszczęście. Dlatego 
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

Każdy z nas, na miarę swoich moż-
liwości starał się uczestniczyć w tych 
jakże doniosłych i niezapomnianych 
dniach Wielkiego Tygodnia. Cały 
kościół wypełniony był wiernymi, 
którzy gorąco modlili się podczas 
Liturgii Triduum Paschalnego i ado-
racji przygotowanych i prowadzonych 

trzeba być świadomym tego i dzień po dniu, 
w każdej chwili być czujnym, aby nie dać się 
zwieść złemu duchowi. Trzeba dać mu zdecy-
dowany odpór: Nigdy nie pójdę z tobą, za to 
zawsze z Chrystusem Panem! Bo z Nim jest 
zwycięstwo, a z tobą, zły duchu, grozi mi nie-
szczęście, dramat, i to na całą wieczność...

A drugie zadanie ? To będzie wyznanie 
wiary, a więc zdecydowane opowiedzenie 
się po stronie Jezusa, po stronie Pana Boga. 
Teraz, kochani, następuje to wasze zwrócenie 
się w stronę Pana Jezusa, aby rozpocząć tę 
ekstremalną drogę krzyżową, na końcu której 
oczekujecie zwycięstwa. Dlatego teraz skup-
my się jeszcze bardziej... Proszę was rodzice 
i świadkowie: otoczcie modlitwą tych oto 
młodych ludzi by świadomie i z całą odpowie-
dzialnością podjęli te zadania, które wyznacza 
Pan Bóg.

Liturgia Wielkiego Tygodnia - 
w obiektywie
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przez poszczególne grupy parafialne. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota zaprowadziły nas do 
Pustego Grobu Pańskiego. Radość i łzy, ciemność i ja-
sność, zima i wiosna, wiara, nadzieja, miłość… Trzeba 
wsłuchać się w bicie serca człowieka, w którym zago-
ścił Zmartwychwstały Pan. Alleluja!
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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)

W oczekiwaniu na radosne Alleluja w naszej szkole 
30 kwietnia odbył sie uroczysty apel z okazji Wiel-
kanocy. Na scenie zaprezentował się dziecięcy te-
atrzyk „Tyci-Tyci”, który przedstawił piękne i niezwy-
kle przejmujące misterium „Ziarno musi obumrzeć, 
aby wydać plon”. Spektakl teatrzyku, czyli wzrusza-
jąca opowieść bez słów, dostarczył widzom głębo-
kich przeżyć artystycznych. Szczególnie przejmuącym 
momentem był moment przedstawiający śmierć Pana 
Jezusa na krzyżu. Całości dopełnił występ dzieci z 

W wielkanocnym
klimacie

Oddziału Przedszkolnego dzieci 3- i 4-letnich, a także 
uczennic klasy III, które zaprezentowały się w tańcu 
„Walc kwiatów”. Program artystyczny został przygo-
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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)

towany pod opieką p. Agnieszki Sienkiewicz oraz p. 
Justyny Guzdek. Po życzeniach złożonych przez Szkol-
ną Radę Uczniowską zostały wręczone przez p. dyrek-
tor Lidię Wilk nagrody m. in. w konkursach: „Zimowy 
pejzaż”, „Wiosenny look”, „Mieszkam w Beskidach” 
oraz „Rodzinny konkurs na palmę wielkanocną” .

A.S/J.G
www.spwozniki.edupage.org

To znaczy często zrobić generalny 
remont w swoim życiu, bo jakże 
dużo w nim zakłamania, starych 
przyzwyczajeń, a brak pokory, woli 
poprawy. Te sytuacje analizuje, po-
pierając je konkretnymi przykłada-
mi z życia ks. dr Zbigniew Syczik, 
którego fragment rozważania za-
mieszczamy poniżej. 

My mówimy tak: „Mam swoje życie 
i trochę w nim kręcę: z czystością mam 
kłopoty. nie jestem uczciwy tak do koń-
ca... Ale w sąsiedniej parafii proboszcz 
wprowadził takie spotkania modlitewne, 
religijne o godzinie 20.00 raz w tygodniu. 
I od razu kiedy się weźmie udział w takim 
spotkaniu, odnosi się wrażenie, że wszyst-

Narodzić się na nowo 
ko jest załatwione. Ja sobie tam raz w tygo-
dniu chodzę i uważam, że wszystko jest w 
porządku”. Otóż, nie jest w porządku... Pan 
Jezus mówi – „z nowego płótna nie przy-
szywa się łaty do starego ubrania”. I nie da 
się do starego życia „przykleić” takiego spo-
tkania - po to tylko, żeby się lepiej poczuć, 
żeby po spotkaniu wrócić i kontynuować to 
stare życie. 

Jeden z księży kiedyś powiedział takie 
mądre słowa, że jak przychodzą do nas 
ludzie, a wyglądają jak ryby z błotnego sta-
wu, takiego błotnego bajora, to my, księża, 
bierzemy taką rybę, obmywamy pod czystą 
wodą w sakramencie pokuty i potem wrzu-
camy z powrotem do tego bajora. I tak się 
żyje przez lata... 

Moi drodzy, nam się trzeba na nowo 
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narodzić. Ja wiem, że to jest temat trudny, bo my chcielibyśmy 
w naszym życiu tylko takiego dodatku, takiego przykładania 
nowych łat do starego ubrania... 

Kiedyś w Łagiewnikach prowadziłem rekolekcje i uczestni-
czyli w nich ludzie z całej Polski. Przychodzili bardzo często na 
rozmowę. Przyszedł również pewien młody chłopak. Powiedział 
mi, że ma poważny problem, który go nurtuje: 

- Bez przerwy kłócę się ze swoimi rodzicami - wyznał. - Proszę 
mi z tym pomóc.

 - Czy twoi rodzice są wykształceni? - zapytałem.
 - Tak. 
- A czy wierzą w Boga? 
- Tak. 
- Czy uważasz, że cię kochają?
- Tak.
- Czy ty też jesteś wykształcony i religijny?
- No tak... - kolejny raz potwierdził. 
- I też ich kochasz? 
- Tak...
- To dlaczego się kłócicie? Czy ty nie rozumiesz, że ktoś zami-

nował ci całe twoje mieszkanie? Czy ty nie rozumiesz, że w takiej 
sytuacji każda rada będzie nieskuteczna? Tu trzeba wszystko 
wywrócić na drugą stronę i temu się dokładnie przyjrzeć. I nie da 
się tutaj załatwić sprawy prostą radą; tu trzeba zrobić generalny 
remont w swoim życiu... 

Jak komuś dostanie się grzyb do domu, to trzeba skuwać 
tynki, pruć podłogi inne powierzchnie. Musimy to wyczyścić 
dogłębnie; tu nie da rady tylko „popsikać” aerozolem. I w życiu 
jest podobnie - kiedy choroba nam wejdzie w serce i w oczy, to 
my zawsze będziemy źle widzieli. Jestem nieraz przerażony skalą 

zaślepienia ludzi, którzy są zaangażowani w życie Kościoła. Przy-
chodzi do mnie pan i mówi na przykład o kłopotach małżeń-
skich, o braku harmonii.

- No wie ksiądz, ja nie jestem ideałem - stwierdza. - Ale jednak 
to jest wina mojej żony...

A za15 minut przychodzi żona i stwierdza dokładnie to samo:
- Proszę księdza, jestem nerwowa, też potrafię nieraz zajść za 

skórę, ale z mężem jest coś chyba nie tak...
I moi drodzy, ci ludzie jeżdżą na rekolekcje. To nie są - prze-

praszam za wyrażenie - ludzie z marginesu społecznego. Nieraz 
zastanawiam się nad tym, że jeżeli to są ludzie z grup religijnych, 
to co się dzieje wśród tych, którzy do Kościoła nie chodzą albo 
chodzą tylko tak powierzchownie. 

Ale wracając do tego, chłopaka, który przyszedł po radę. Po-
wiedziałem:

- Słuchaj, jeżeli chcesz konkretnej rady, to już ci podpowia-
dam. Klasztor Sióstr Wizytek na ul. Krowoderskiej 16 w Krako-
wie. Siostry przyjmują na indywidualne rekolekcje weekendowe. 
Tam dostaniesz pokój z łazienką i Biblię. Jest kaplica, piękny 
ogród. Siostra zakonna, która się naprawdę zna na duchowości, 
na pewno ci pomoże. Wyjdziesz na prostą...

- Wie ksiądz, to wspaniały pomysł! Będę musiał kiedyś o tym 
pomyśleć...

- A dlaczego kiedyś, a nie teraz?
- Trudno jest się tak nagle wyrwać...
- Słuchaj, a w tym roku (był koniec maja) byłeś już na grillu? 
- Tak, dwa razy, na długim weekendzie. 
- To niech ci karkówka błogosławi...
 Cdn. 
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

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)

Gmina Stryszów przygotowała wydruk bogato ilustrowanej 
księgi - jest to kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, realizowany w ramach Lokal nej Strategii Rozwoju 
LGD „Gościniec 4 Żywiołów”. Nowe wydawnictwo prezentuje 
niezwykle interesujące i wartościowe dzie ło, które przez dziesię-
ciolecia pozostawało jedynie w maszynopisie - „WSPOMNIENIA 
Z ŻYCIA” - pamiętnik, który prof. dr Franci szek Lenczowski 
spisał w latach 1964-1970. Ten pochodzący ze Stronia bohater 
dwóch wojen światowych, niezłomny patriota, świetny organiza-
tor systemu polskiego szkolnictwa, był jednocześnie wnikliwym 
historykiem średniowiecza, autorem kil kunastu opracowań na-
ukowych. Łączył w sobie niezwykłą siłę charakteru i oficerską 
odwagę z sumiennością i wytrwałością sprawnego organizatora. 
Funkcje jakie sprawował kpt. Franciszek Lenczowski w ramach 
działalności Rządu RP na uchodź stwie - zwłaszcza na terenie 
Szkocji, gdzie był odpowiedzialny za całe szkolnictwo średnie, 
przysporzyły mu ogromnego uzna nia wśród przełożonych i 
wychowanków, lecz w nowej rzeczywistości Polski Ludowej stały 
się przyczyną nieufności, złośliwości i prześladowań czynionych 
mu przez ko munistycznych „inżynierów dusz”. Było to między 
innymi przyczyną Jego wycofania się z funkcji nauczycielskich 
i poświęcenia

pracy naukowej, docenianej przez fachow ców - lecz mało zna-
nej szerszemu gronu odbiorców. Wydawnictwo niniejsze ma na 
celu przełamanie wieloletniego zapomnie nia o niezwykłych za-
sługach Naszego bo haterskiego krajana, o którego doniosłej roli i 
osiągnięciach powinniśmy zawsze pamię tać. Jak możemy przeko-
nać się podczas lektury „WSPOMNIEŃ Z ŻYCIA” ich autor nigdy 
nie wyrzekł się swych strońskich ko rzeni i z pasją badał dzieje 

Bohater ze Stronia
rodzinnej ziemi, z której 
los wywiódł go najpierw 
aż pod biegun północny 
do Murmańska, a potem 
aż na „wyspę ostatniej na-
dziei” do dalekiej Szkocji. 
Odnosząc się z pełnym 
szacun kiem do zapisa-
nych wyjątkowo sumien-
nie stronic maszynopisu, 
zachowaliśmy w pełni 
oryginalną pisownię i za-
stosowane w nim ówcze-
śnie przyjęte skróty, tak 
aby za chować jak najwię-
cej z ducha czasu, który 
zaklęty jest w surowym i 
precyzyjnym języ ku tego 
dzieła. Niniejszym wy-
dawnictwem pragniemy 
rozpocząć tworzenie stry-
szowskiej „Bursztynowej Biblioteki, w której będziemy publiko-
wać cenne opracowania dotyczące historii, tradycji i kultury na-
szą lokalnej społeczności. Nie przypadkowo rozpoczynamy ten 
cykl właśnie od przy pomnienia postaci stronianina Franciszka 
Lenczowskiego, gdyż właśnie on powinien znaleźć należne mu 
od lat honorowe miej sce w pierwszym rzędzie wśród najbardziej 
zasłużonych Polaków, wywodzących się rodem z Małej Ojczyzny 
Gminy Stryszów -podkreśla wójt Jan Wacławski

Jest trudny i długi, a na efekty trzeba sobie pocze-
kać, choć i one nie są pewne. Wiedzą o tym rodzice i 
wychowawcy, pedagodzy i wszyscy mający wpływ na 
kształtowanie postaw dzieci i młodzieży. Jak zauważa 
to rekolekcjonista, warto i trzeba w proces wycho-
wawczy włączyć Boga, bo nasze siły i możliwości są za 
małe. Oto fragment. 

Proces
wychowania
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

Uczciwie przyznajmy się przed sobą samymi: Czy my nie 
mamy czegoś takiego w sobie? Czy nie czujemy się często bezsil-
ni? Po raz kolejny, droga mamo, drogi tato, tłumaczysz swojemu 
dziecku prawdy, które są dla ciebie tak oczywiste, że nie da się 
w łatwiejszy i bardziej przystępny sposób wytłumaczyć. A twoje 
dziecko dalej robi to samo... Jak cię nie słuchało, tak cię nie słu-
cha. I wtedy pozostaje człowiekowi tylko i wyłącznie zawierzenie 
siebie Panu Bogu. Po ludzku rozumując, nie można odpuścić, bo 
wychowanie to jest nieustający proces. Ale to ludzkie wychowa-
nie wymaga jeszcze włączenia działania Pana Boga. 

I w tym – tak naprawdę – nie różnimy się w ogóle od Jere-
miasza. Te czasy Jeremiasza w jakimś sensie są naszymi czasami. 
Wielu z nas nie słucha tego, co mówili do nas rodzice. Wielu z nas 
przeżywa rozpacz, porażki, bo słowa trafiają w próżnię... 

Powiedziałem na początku, że Jeremiasz przez 40 lat mówi 
do swoich rodaków praktycznie te same słowa o nawróceniu, 
o wejściu na drogi Pana. Liczba 40 to jest liczba pełni, liczba 
doskonałości, a zarazem przemiany. Jeżeli ktoś się zbliża do 40, 
to jest taki jakiś okres, kiedy następuje podsumowanie pewnego 
etapu życia. Warto oczywiście co roku jakoś podsumowywać 
sobie swój miniony rok, jak on wyglądał. Różnego rodzaju stacje 
telewizyjne czynią to często za nas, zwłaszcza Sylwestra, ale to nie 
o to chodzi. Warto zadać sobie ten trud i samodzielnie dokonać 
podsumowania tego, jak wyglądało ostatnie 5 lat mojego życia. 
No chyba że ktoś przekroczył tę „magiczną” liczbę 40 i wie, jak 

to jest. Bo wtedy zaczyna się jakby drugi etap życia człowieka. 
Niektórzy mówią - druga połówka. 

W Izraelu ta liczba 40 zawsze oznaczała liczbę przemiany. Po 
to biedny Mojżesz włóczył tych swoich żydów po pustyni przez 40 
lat, żeby wreszcie coś się w ich głowach zmieniło, żeby zobaczyli, 
że można żyć inaczej. Dla wielu z nas jest to taki okres, taki czas, 
kiedy postanawiamy sobie, że po 40 coś w naszym życiu musi się 
zmienić. - Bo inaczej oszaleję - mówimy sobie. Najczęściej jed-
nak, kochani, nic się nie zmienia... Ale jest nieraz w tym szansa, 
że coś się mentalnie w człowieku zmieni. I na to liczył Jeremiasz. 
Liczył, że w sercach izraelitów dojdzie do jakiejś radykalnej zmia-
ny. Przeliczył się jednak... 

Przychodzi rok 587 - tak śmiesznie, bo liczymy ten czas od 
końca, zbliżając się do liczby „0”, do narodzin Chrystusa. Po 40 
latach nic się w Izraelu nie zmieniło: jak nie słuchali Jeremiasza 
wcześniej, tak go nie słuchają nadal. Przychodzi z całą swoją 
mocą Nabuchodonozor II i wywozi do Babilonii tych, którzy byli 
mieszkańcami Jerozolimy. O dziwo, zostali tylko i wyłącznie Je-
remiasz i garstka ludzi. Jest zrozpaczony, bo ci, do których mówił, 
zostali zabrani od tego i został niemal sam w pustej Jerozolimie. 
Z jednej strony było to dla niego błogosławieństwo, bo prawdo-
podobnie nie przeżyłby podróży do Babilonii. Z drugiej strony 
jest to jego osobista tragedia i dramat, bo tych, do których prze-
mawiał, których kochał autentycznie, zabrano mu. 

Cdn. 

Przyślij mi  swego Anioła Stróża 
Mawiał św. O. Pio, gdy ktoś z daleka chciał mieć z 

nim kontakt, lub o coś prosić Go czy zapytać. O świet-
nym kontakcie o. Pio z aniołami, a zwłaszcza ze swoim 
Aniołem Stróżem opowiadał ks. Robert Ryndak, a my 
drukujemy fragment tego słowa. 

Podobnie miało się w konfesjonale, kiedy przybywali, by 
wyspowiadać się u Ojca Pio ludzie nieznający języka włoskiego. 
Spowiadali się w swoich ojczystych językach, a Ojciec Pio ich 
rozumiał. Nie tyle nawet rozumiał, co z nimi rozmawiał. Sam 
mówił: Mój Anioł Stróż wszystko mi tłumaczy”. 

Aniołowie przynosili prośby od wiernych modlących się do 
Ojca Pio, a on nieustannie modlił się do swego Anioła Stróża. 
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Co niesie tydzień (12 - 18 IV 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Podkreślał często, że rozmowa z nim podwaja czujność i dobroć 
tego doskonałego Ducha. Kto częściej się modli do Anioła, ten 
więcej dobrodziejstw od niego otrzymuje...

Zakonnik z Pietrelciny wysługiwał się także Aniołem Stróżem 
do opieki nad swoimi dziećmi duchowymi. Jeden z nich, Anglik 
Cecil Humprey-Smith, podczas pobytu we Włoszech uległ wy-
padkowi samochodowemu. Jego przyjaciel, widząc go w bardzo 
ciężkim stanie, postanowił nadać na poczcie telegram do Ojca 
Pio z prośbą o modlitwę w intencji Cecila. Ledwie telegram zna-
lazł się na pocztowym pulpicie, gdy mężczyzna, ku swemu wiel-
kiemu zdziwieniu, sam otrzymał telegram od charyzmatycznego 
Zakonnika zapewniający go o modlitwie za rannego Anglika. 
Kilka miesięcy po tym wydarzeniu Cecil i jego przyjaciel zjawili 
się w San Giovanni Rotondo, by podziękować za modlitwę i zapy-

tać Ojca Pio, w jaki sposób tak szybko dowiedział się o wypadku. 
Usłyszeli następującą odpowiedź: „Czy sądzicie, że aniołowie 
latają tak wolno jak samoloty?”

Wiele osób pragnęło utrzymywać stały kontakt z Ojcem Pio, 
pragnęło słuchać jego rad, zadawać pytania dotyczące rozwoju 
ich życia duchowego, szukać umocnienia w wierze, wyzwolenia 
z grzechu, lecz z braku czasu lub dużych odległości nie mogli się 
zawsze stawić na spotkanie ze swoim duchowym ojcem i kierow-
nikiem. Wtedy Zakonnik miał dla nich jedną pocieszającą radę: 
„Jeśli nie możesz przyjść do mnie, przyślij mi swojego Anioła 
Stróża. On może przynieść wiadomość od ciebie do mnie, a ja 
będę pomagał ci tak bardzo, jak będę mógł”. 

Cdn.

12 kwietnia – II niedziela wielkanocna, Niedziela Biała 
– Niedziela Miłosierdzia Bożego

CO Z BOGA ZRODZONE, ZWYCIĘŻA ŚWIAT

Dzisiejsze czytania kierują nasze myśli do życia z wiary. 
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 4,32-35) mówi 
o „komunie” chrześcijańskiej, bo jeden duch i jedno serce oży-
wiało wszystkich wierzących. Dlatego nikt nie nazywał tego, co 
posiadał swoim, ale wszystko mieli wspólne. Bogaci sprzedawali 
swoje majątki i przynosili pieniądze apostołom, a oni rozdawali 
je każdemu według potrzeby.

Drugie czytanie z Listu św. Jana Apostoła (1 J 5,1-6) mówi o 
tym, że siłą naszą jest nasza wiara i każdy, kto wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem, z Boga się narodził. Znaczy to, że Bóg otwiera nasze 
serca na wiarę. Chrystus powiedział: Nikt do Mnie przyjść nie 
może, jeżeli go nie pociągnie, nie powoła Ojciec mój, który jest w 
niebie. Tak więc wszystko, co z Boga zrodzone – a więc wierzący 
– zwycięża świat. Tym przewodnikiem jest Duch Święty, którego 
Chrystus posłał na świat, bo On jest prawdą. 

Natomiast Ewangelia mówi o problemach niewiary (J 20,19-
31). Jeden z apostołów – święty Tomasz – był nieobecny w tym 
czasie, kiedy Chrystus pojawił się pozostałym; gdy pokazywał 
im swoje ręce i bok. Dlatego też, kiedy mu to opowiedziano, nie 
uwierzył. Powiedział: Dopóki nie dotknę, nie zobaczę, nie uwie-
rzę. I okazał mu się po ośmiu dniach Chrystus. Przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych. Powiedział do Tomasza: Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz Moje ręce. Podnieś rękę i włóż do Mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Wstrząsnęło to Tomaszem, 
który odparł na to: Pan mój i Bóg mój! A Jezus wypowiedział 
wtedy słowa: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Ta niedziela, która mówi o naszej wierze, o źródłach tej wiary 
i o słabościach, które stoją nam na przeszkodzie, dawniej była 
nazywana „Białą Niedzielą”, ponieważ nowoochrzczeni w Wiel-
kanoc chodzili w białych szatach aż do tej II niedzieli wielkanoc-
nej na znak tego, że zachowają czyste sumienie do końca życia. 
Ale Chrystus Miłosierny przez Siostrę Faustynę ustanowił tę 
niedzielę Niedzielą Miłosierdzia Bożego – przede wszystkim dla 
tych, którzy tych białych szat nie donieśli, którzy zgubili czystość 
swego serca, wiary i uczynków na drogach życia.   

Pan Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Pragnę, ażeby 
pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia W 
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dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar...

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, 
ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez 
obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu.

DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI, MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA 
NAS I CAŁEGO ŚWIATA

  
13 kwietnia – Poniedziałek 

W IMIENIU CHRYSTUSA JEST
MOC ZNAKÓW WIARY
 
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 4,23-31) mówi o 

działaniu Piotra i Jana w Imię Jezusa Chrystusa. Najpierw uzdro-
wili chromego od urodzenia, który pod świątynią żebrał. Tłumy 
się tym zainteresowały. Oni przekonali wielu do Chrystusa, ale 
zostali zatrzymani przez straż świątyni i postawieni przed San-
hedrynem. Jednak Sanhedryn nie miał dla nich odpowiedniego 
oskarżenia i zostali wypuszczeni. Przyszli wówczas do swoich i 
opowiedzieli wszystko. A kiedy zanosili dziękczynne modły do 
Boga, zadrżało to miejsce, w którym byli zebrani i wszyscy zosta-
li napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. 

O działaniu tego Ducha rozmawiał w dzisiejszej Ewangelii (J 
3,1-8) Chrystus z faryzeuszem Nikodemem, który w nocy przy-
szedł do Niego. Powiedział Chrystus: jeśli się ktoś nie narodzi z 
wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Chrystus 
porównał działanie Ducha Świętego do wiejącego wiatru: słyszy-
my szum, ale nie znamy drogi tego wiatru. Współczesna nauka 
wyjaśnia, że wiatr wieje do tego miejsca, gdzie jest niższe ciśnie-
nie (z miejsca o wyższym ciśnieniu). To ciekawe porównanie jak 
gdyby wskazuje na to, że Duch Święty „wieje” tam, gdzie jest to, 
co niskie, słabe, potrzebujące umocnienia, uzupełniając te doliny, 
niwelując góry, czyniąc jedność i równość w Chrystusie.    

 Duch Święty podnosi, umacnia, ożywia, w Jego mocy nasze 
nadzieje

14 kwietnia - Wtorek

SIŁA MIŁOŚCI PIERSZYCH CHRZEŚCIAN 
ZAKWITŁA WSPÓLNOTĄ ZIEMSKIEGO BYTO-
WANIA

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 4,32-37), 
które jest kontynuacją czytania z dnia poprzedniego, mowa jest 
o wspólnocie, którą możemy nazwać swoistą „komuną chrześci-
jańską”. Owładnięci Duchem byli we wspólnocie, żyjąc razem, 
nie nazywając niczego „swoim”, ale dzieląc się wszystkim, bogat-
si z biednymi. Ci pierwsi wyprzedawali swe majątki i przynosili 
uzyskane w ten sposób pieniądze apostołom, którzy rozdawali 
według potrzeb. 

Natomiast w Ewangelii (J 3,7-15) Chrystus naświetla jak gdyby 
wspomnianemu już Nikodemowi, że trzeba się powtórnie naro-
dzić. To powtórne narodzenie jest z Ducha i że Jego świadectwo 
jest prawdziwe, ponieważ pochodzi z nieba. Tylko On jest Tym, 
który zstąpił z nieba – Syn Człowieczy. I On będzie – jak wąż na 
pustyni – wywyższony, aby dać życie wieczne wierzącym.  

Pierwsze narodzenie dla ziemskiego życia, drugie (chrzest) 
dla nieba

15 kwietnia – Środa 

OTWORZYŁ ANIOŁ BRAMY WIĘZIENIA, BY APOSTO-
ŁOWIE GŁOSILI CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Dzieje Apostolskie (Dz 5,17-26) kontynuują opis działalności 
apostołów, głoszących Chrystusa Zmartwychwstałego. Zostali 
oni za to uwięzieni przez saduceuszów. Jednak Anioł Pański 
otworzył w nocy więzienie i wyprowadził ich. Według jego zale-
ceń weszli o świcie do świątyni i w dalszym ciągu nauczali. 

Powody, dla których uczeni w Piśmie faryzeusze i saduceusze 
prześladowali apostołów, wyjaśnia Ewangelia z tego dnia (J 3,16-
21), w której Chrystus powiedział podczas nocnej rozmowy z 
Nikodemem, że „światło przyszło na świat (czyli On – Chrystus) 
i to światło sądzi, rozdziela ludzi. Bo ludzie bardziej umiłowali 
ciemność aniżeli światło, ponieważ ich uczynki były złe i nie 
chcieli się zbliżać do światła, by ich nie potępiono. Natomiast kto 
spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, 
że jego uczynki są dokonane w Bogu. Na tym polega prześlado-
wanie tych, którzy służą w prawdzie.  

Kto czyni dobro, nie boi się światłości, kto czyni zło, ukrywa 
je w mroku

16 kwietnia – Czwartek

NIE BÓJMY SIĘ LUDZI, LECZ BOGA, BO W JEGO MOCY 
NASZE ZBAWIENIE

Dalszy ciąg Dziejów Apostolskich (Dz 5,27-33) opisuje oskar-
żenie apostołów przed Sanhedrynem, ponieważ złamali ich 
zakaz nauczania o Chrystusie. W odpowiedzi przemówił Piotr: 
Trzeba nam bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg wskrzesił Jezusa 
i wywyższył Go, postawił po swojej prawicy jako Władcę i Zba-
wiciela. I Duch Święty daje o tym świadectwo. Słysząc to, człon-
kowie Sanhedrynu wpadli w gniew i chcieli ich zabić. 

Natomiast w Ewangelii świętego Jana (J 3,31-36) Chrystus, 
dalej przemawiając do Nikodema, uzasadnia swoje pochodzenie, 
które jest z wysoka i przez to panuje nad wszystkim, podczas 
gdy, kto należy do ziemi, ten po ziemsku przemawia i po ziem-
sku myśli. Udowadnia tym samym Chrystus Nikodemowi, że 
jest posłany od Boga, że kieruje Nim Duch i że Ojciec z miłości 
do Syna wszystko oddał w Jego ręce. Tylko ten, kto Mu uwierzy 
– Chrystusowi – uchroni się od gniewu Bożego. 

 Chrystus zstąpił z nieba i z nieba jest Jego moc, Jego słowo, 
Jego obietnice

17 kwietnia – Piątek

CUDA CHRYSTUSA I JEGO MOC SKIEROWANE BYŁY 
DO LUDZKICH DUSZ, A NIE DO ZASPAKAJANIA ZIEM-
SKICH POTRZEB.

Ewangelia z piątku (J 6,1-15) mówi o rozmnożeniu chleba. 
Chrystus, widząc wielkie tłumy, które szły za Nim i obawiając 
się, że mogą zasłabnąć, ponieważ trwali przy Nim bez jedzenia, 
pięcioma chlebami jęczmiennymi i dwoma rybami nakarmił pięć 
tysięcy mężczyzn. Kiedy oni ujrzeli ten cud, zapragnęli natych-
miast obwołać Go swoim królem. On jednak wówczas usunął się 
na górę. Bo królestwo Jego nie jest z tego świata. 

O trudnych drogach tego królestwa, których wielu nie mo-
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gło pojąć, jest pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 
5,34-42), dotyczące sądu nad Piotrem i Janem - apostołów 
wspomnianych w poprzednich czytaniach. Otóż, uratował ich 
faryzeusz Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, 
który zwrócił się do Sanhedrynu, argumentując, że jeżeli to jest 
tylko ich wymysł, to cała sprawa upadnie, a jeżeli pochodzi od 
Boga, należy się powstrzymać, gdyż może się okazać, że walczą z 
samym Bogiem. Właśnie na tych drogach – zawiłych i trudnych 
dla myślących po ziemsku ludzi – znajdowali się i tacy, którzy w 
głębi duszy odpowiadali na działanie Ducha. Takim właśnie był 
Gamaliel.   

Są też tacy, którzy w myśleniu należą do tego świata, ale du-
szą są bliżej nieba

18 kwietnia - Sobota 

CHRYSTUS W SWOJEJ MOCY KROCZY PO WODZIE, 
ALE W SWOJEJ MIŁOŚCI CHCE BYĆ BLISKO NAS

Ewangelia ze soboty (J 6,16-21) opowiada o tym, jak Jezus cho-
dzi po wodzie. Miało to miejsce właśnie po cudzie rozmnożenia 
chlebów – o zmierzchu. Apostołowie byli w łodzi, na wzburzo-
nym od silnego wiatru jeziorze. Byli sami – bez Jezusa. I nagle 

zobaczyli, jak kroczy po jeziorze. Przestraszyli się niezmiernie, 
ale on ich uspokoił. Wsiadł do łodzi i natychmiast znaleźli się 
przy brzegu, do którego zdążali. 

Cuda Chrystusa, które pokazywały, że ma moc również nad 
przyrodą, mają wzmocnić naszą wiarę w Jego misję. Nie mogą 
być codziennością. Nasza codzienność ma być zwyczajna. I o tym 
mówi pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 6,1-7), bo 
wraz ze wzrastającą liczbą uczniów helleniści – czyli Grecy – wy-
stępowali przeciw hebrajczykom, że przy codziennym rozdawa-
niu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Niespodziewanie to nie-
porozumienie okazało się bardzo pożyteczne, gdyż apostołowie, 
widząc, co się dzieje, postąpili o krok dalej – powiedzieli, że nie 
do nich należy zajmowanie się sprawami charytatywnymi. Ka-
zali wybrać zatem siedmiu mężów uczciwych i nieprzekupnych, 
aby oni się tym zajmowali i włożyli na nich ręce. Tak właśnie w 
początkach Kościoła stabilizowała się sytuacja. Pomału wszyscy 
znajdowali swoje miejsce. I tak dzieje się do dziś – bardzo często 
sporne sprawy są motorem nowych odkryć; tak że nie potrzeba, 
byśmy chodzili po wodzie, szukając cudowności, ale byśmy tym, 
co nam Bóg dał – wiarą i rozumem – czynili świat coraz lepszym, 
aby podobało się to Panu Bogu.   

Spory we wspólnocie często są motorem lepszych rozwiązań, 
jeżeli opierają się na dobrej woli.

Zaprzyjaźniony Gość (Piotr, prawnik): Bardzo uroczyście od-
prawiana i przeżywana jest dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. 
Z dawnych lat pamiętam, że niegdyś nazywano tę Drugą Niedzielę 
Wielkanocną - „Białą Niedzielą”... 

Ksiądz Wikariusz: Zgadza się, dawniej nazywano ją Białą Nie-
dzielą – z tego względu, że nowo ochrzczeni w Wigilię Paschalną 
chodzili w białych szatach aż do następnej niedzieli na znak tego, że 
chcą w niewinności przeżyć swoje życie. Ale według przekazu Sio-
stry Faustyny, Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby 
święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.  

Ksiądz Proboszcz: Myślę, że wybór tej niedzieli jest jakoś dalej 
związany z poprzednim tytułem, bo przecież nie wszystkim dane 
jest niewinnie przeżyć życie. Jesteśmy jak gdyby skazani na Boże Mi-
łosierdzie. Tę niedzielę wpisał do kalendarza liturgicznego najpierw 
kardynał Franciszek Macharski dla Archidiecezji Krakowskiej, a na 
prośbę Episkopatu Polski Ojciec święty Jan Paweł II w 1995 roku 
wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. 30 kwietnia 
2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.  

Ksiądz Rezydent: znamienne jest, że Pan Jezus określił miejsce 
tego święta w kalendarzu liturgicznym i motyw oraz cel jego usta-
nowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie tajem-
nice, z których największa to łaska zupełnego odpuszczenia win i 
kar, związana z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu po dobrze 
odprawionej spowiedzi. 

Pan Piotr: Biorąc pod uwagę moją profesję, mogę powiedzieć, w 
pewnym odważnym porównaniu, że to jest trochę tak jakby bank 

Rozmowa przy stole na plebanii
ZAPROJEKTOWANI
NA BOŻE MIŁOSIERDZIE

dawał w jednym dniu w ciągu roku wszystkim bezzwrotne pożyczki 
– tyle ile każdemu potrzeba. To bardzo hojna oferta…  

Wik.: Może w jakimś sensie to porównanie jest słuszne. Nato-
miast żeby zrozumieć to święto, trzeba sięgnąć do historii kościoła, 
gdzie to Boże miłosierdzie jest przedstawiane na wiele sposobów; 
czy to w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, czy to w 
przypowieści o nielitościwym dłużniku, czy w przypowieści o synu 
marnotrawnym… Tak więc Miłosierdzie Boże było przedstawiane 
od samego początku, jednak dopiero objawienie się Chrystusa Miło-
siernego ma pełniejszy wymiar i zasięg. 

Prob.: No właśnie; to szczególne objawienie się Bożego Miło-
sierdzia miało miejsce ze względu na – można by tak powiedzieć 
– potrzeby współczesnego człowieka. Każdy z nas potrzebuje tego 
miłosierdzia. A druga niedziela wielkanocna ma tak wielki wymiar, 
że te łaski można porównać jedynie z łaskami chrztu świętego. Prze-
wyższają one nawet to, co nam daje Bóg w sześciu sakramentach 
(oprócz chrztu), bo darowane są nam nie tylko kary, ale i winy – jak 
w chrzcie świętym. 

Pan Piotr: Dokładnie tak. Chyba uczynię poprawkę do mojego 
porównania. Święto Miłosierdzia można porównać do otwarcia 
wszystkich banków dla każdego człowieka. Jest tylko jeden warunek 
– trzeba do tego banku się zgłosić i wypełnić pewne zobowiązania.  

Rez.: Można by powiedzieć, że człowiek w jakiś sposób został 
„zaprogramowany” na miłosierdzie. Już od samego początku. 
Przecież akt stworzenia jest pierwszym stopniem, który włącza 
w istnienie wszechrzeczy człowieka, akt odkupienia przywraca 
utracony porządek w raju, obdarzając ludzkość z nawiązką, dając 
nawet więcej niż tam, w raju posiadała, natomiast miłosierdzie Boże 
jest, było i będzie aż do sadu ostatecznego. Będzie czymś w rodzaju 
niebiańskiego ubezpieczenia na wypadek różnych nieszczęść ducho-
wych, grzechów, załamań, wypadków, zwątpień. Pod warunkiem, że 
wykupiło się duchową polisę – czyli uznało popełnione zło i oddało 
się samego siebie pod opiekę Bożego Miłosierdzia.

Ks. H Młynarczyk 


