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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 3, 13-15. 17-19 
Piotr powiedział do ludu:
«Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę 
swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piła-
tem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedli-
wego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, 
ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak 
przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez 
usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie 
więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

DRUGIE CZYTANIE   1 J 2, 1-5a 
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet 
ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa spra-
wiedliwego. On bowiem jest ofi arą przebłagalną za nasze grzechy, i nie 
tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przyka-
zania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest 
kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym 
naprawdę miłość Boża jest doskonała.

EWANGELIA   Łk 24, 35-48 
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 
«Pokój wam».
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł 
do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 
waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknij-
cie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że 
Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł 
do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej 
ryby. Wziął i jadł wobec nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do 
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisa-
ne jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i od-
puszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. 
Wy jesteście świadkami tego».
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W ostatnich dniach przeży-
waliśmy mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Co 

roku całujemy w Wielki Piątek stopy Jezusa 
Ukrzyżowanego, co roku adorujemy Pana Je-
zusa w grobie, co roku wyruszamy w procesji 
rezurekcyjnej, śpiewając: Zwycięzca śmierci, 
piekła i szatana...

Przeżyliśmy też Niedzielę Miłosierdzia. 
15 lat temu, kierując się prośbą Pana Jezusa w 
mistycznym przeżyciu Siostry Faustyny, św. Jan 
Paweł II ogłosił II niedzielę wielkanocną świę-
tem Bożego Miłosierdzia. Wielu ludzi pielgrzy-
mowało do Łagiewnik, aby wypowiedzieć z całą 
prostotą i wzruszeniem: Jezu, ufam Tobie!

A teraz najbliższe miesiące w dalszym ciągu 
będą wielką modlitwą w intencji osób konse-
krowanych, w intencji małżeństwa i rodziny. To 
będzie dalszy etap przygotowania do Świato-
wych Dni Młodzieży w przyszłym roku. I będzie 
to czas bierzmowań, czas wizytacji w niektórych dekanatach, czas 
mobilizacji uczniów, nauczycieli, katechetów, aby ostanie miesiące 
przed wakacjami przyniosły jak najwięcej owoców w zdobywaniu 
wiedzy, kształtowaniu charakteru, w duchowej formacji.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w obliczu wielu zagro-
żeń - dotyczących szczególnie małżeństw i rodziny - dają świadec-
two o Chrystusie i Jego Ewangelii, bronią tego, czego bronił Papież 
Rodziny - święty Jan Paweł II. Za to serdeczne Bóg zapłać.

I jeszcze wielka prośba, aby nie lekceważyć zagrożeń, które są 
propagowane w pewnych środkach przekazu, aby nie lekceważyć 
zagrożeń, które są związane z decyzjami prawnymi dotyczącymi 
małżeństwa i rodziny. Trzeba wracać do tego, o czym nam mówił, 
przed czym przestrzegał i co przekazywał Jan Paweł II. I trzeba to 
wprowadzać w życie rodzinne. I trzeba to wciąż na nowo ukazy-
wać młodym. 

Bp Jan Szkodoń 

Niech nadchodzące miesiące 
będą wielką modlitwą…

Święty Jan Paweł II tak bardzo bronił świętości małżeństwa, 
świętości życia, świętości rodziny, która jest domowym Kościo-
łem... Nie pozwólmy, abyśmy przez brak gorliwości, przez ulega-
nie pogański prądom zniszczyli to, co jest podstawowe. A pod-
stawowe powołanie to życie małżeńskie. Podstawowe powołanie 
to rodzina. To obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci... 

Niech nasza modlitwa, nasze działanie apostolskie - tak 
jak to jest możliwe w naszym powołaniu - będzie głoszeniem 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, będzie obroną 
człowieka i rodziny, będzie obroną teraźniejszości i przyszłości 
naszej Ojczyzny. 
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Rubryka dla młodzieży

Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga Niedzieli 
Palmowej roku 1984, kiedy odbył się Nadzwy-
czajny Jubileusz Odkupienia. Tydzień później, 22 
kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż 

Roku Świętego(który dziś jest symbolem ŚDM). Następna Wiel-
kanoc (29-31 marca 1985) w Międzynarodowym Roku Młodzieży 
przyniosła kolejne spotkanie młodzieży z papieżem. Do Rzymu 
przybyło wówczas 350 000 młodych z całego świata.

Ofi cjalnie datę 20 grudnia 1985 uznaje się za dzień ustanowie-
nia ŚDM. Wtedy właśnie Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym 
wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się 
regularnie co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diece-
zjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym prze niego miejscu 
jako spotkanie międzynarodowe.

Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży (jeszcze w wymiarze 
diecezjalnym) odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 roku pod 
hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” 
(1P 3, 15).

Do tej pory odbyło się 12 obchodów międzynarodowych:
Pierwsza międzynarodowa edycja ŚDM zorganizowana zo-

stała w stolicy Argentyny – Buenos Aires, pod hasłem: Myśmy 
poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). W roku 
2016 Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie. 

Msza Otwarcia, powitanie papieża i Droga Krzyżowa w czasie 
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbędą się na Błoniach 
a sobotnie czuwanie z ojcem świętym i niedzielna Msza Posłania 
- w Brzegach na granicy Krakowa i Wieliczki – ogłosił ofi cjalnie 
kard. Stanisław Dziwisz. Brzegi określone zostały jako „Campus 
Misericordiae” - Pole Miłosierdzia.

W 2016 roku na krakowskich Błoniach odbędą się wtorkowa 
Msza św. na Otwarcie ŚDM (26.07), której przewodniczyć będzie 
biskup miejsca – kard. Stanisław Dziwisz, czwartkowa ceremo-
nia powitania Ojca świętego (28.07) i piątkowa Droga Krzyżowa 
(29.07). Natomiast w Brzegach na granicy Krakowa i Wieliczki 
młodzież weźmie udział w sobotnim czuwaniu z papieżem 
(30.07) oraz niedzielnej Mszy św. Posłania (31.07), na koniec któ-
rej zostanie ogłoszone miejsce i data kolejnych Światowych Dni 
Młodzieży.

W ramach ŚDM Kraków 2016 od środy do piątku będą trwały 
katechezy głoszone w różnych językach, przez biskupów pocho-
dzących z całego świata. Wprowadzą one młodych w przesłanie 
błogosławieństwa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią” (Mt 5,7), wybranego przez ojca świętego na 
temat XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Katechezy 
odbędą się na terenie całego miasta, zarówno w kościołach, jak i 
w innych miejscach, dobranych tak, by zapewnić wszystkim mło-
dym wzięcie w nich udziału. W ramach „katechezy w drodze” 
młodzi z całego świata pielgrzymować będą do dwóch sanktu-
ariów: Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Tam spotkają się 
z patronami ŚDM: św. Janem Pawłem II i św. Siostrą Faustyną. 
Popołudniami i wieczorami w czasie trzech dni katechez, z wy-
jątkiem czasu przeznaczonego na Wydarzenia Centralne będzie 
odbywał się Festiwal Młodych. W ramach tej części ŚDM będzie 

Jeśli chcesz być doskonały…

 Światowe Dni Młodzieży
można wybrać się na różnorodne koncerty, wystawy, warsztaty, 
wydarzenia sportowe, teatralne, etc. Z kolei liczne wspólnoty, 
zgromadzenia i ruchy religijne zadbają o duchowy aspekt Festi-
walu Młodych – kościoły Krakowa i okolic, place, parki; skwery 
i ogrody; boiska, hale, stadiony sportowe i instytucje kulturalne 
staną się miejscem spotkań modlitewnych oraz ewangelizacyj-
nych grup z Polski i z całego świata.

UWAGA – W NASTĘPNYM NUMERZE ROZMOWA 
Z KS. ADAMEM GARLACZEM - 

Koordynatorem rejonowym Światowych Dni Młodzieży

Peregrynacja miniatur Symboli ŚDM
26 kwietnia bieżącego roku,  w przeddzień rocznicy kanoniza-

cji św. Jana Pawła II, pragniemy rozpocząć w naszej parafi i pere-
grynację miniatur Symboli Światowych Dni Młodzieży - Krzyża 
Roku Świętego oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Są 
to niezwykłe znaki, jakie Ojciec Święty Jan Paweł II powierzył 
młodzieży gromadzącej się na wspólnych spotkaniach. Znaki te 
obecnie pielgrzymują po diecezjach naszej Ojczyzny. Młodzi gro-
madzą się przy nich na modlitwie, aby odkryć na nowo Chrystu-
sa, który odkupił człowieka. Do Archidiecezji Krakowskiej Krzyż 
i Ikona przybędą w maju 2016 roku, aby podjąć ostatnią drogę 
przygotowań duchowych do Światowego Dnia Młodzieży.

Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 zaproponował, 
aby już teraz podjąć w naszych rodzinach modlitwę za młodzież 
przy miniaturach Symboli Światowego Dnia Młodzieży. Zapro-
szenie do przyjęcia znaków jest skierowane najpierw do rodzin, 
które zadeklarowały chęć przyjęcia młodych pielgrzymów. Jed-
nak pragniemy, aby miniatury Krzyża i Ikony dotarły także do 
wszystkich, którzy chcą w modlitwie prosić w intencji młodzieży 
oraz organizacji przyszłorocznego spotkania z Papieżem Fran-
ciszkiem. Od października rodziny chętne do przyjęcia znaków 
będą mogły zgłosić taką wolę, o czym wcześniej poinformujemy.

Rodziny, które będą przyjmować znaki prosimy o obecność na 
Mszy św. o godz. 18.00 w wyznaczonym dniu. Na dzień następny 
przynosimy ponownie na wieczorną Mszę św. te znaki i kolejna 
rodzina je odbiera. Do Krzyża i Ikony jest dołączony modlitew-
nik, który pomoże w dobrym przeżyciu wieczornej modlitwy 
w rodzinie.

Plan peregrynacji (26.04. - 4.05.)
26.04. - Lucyna i Wojciech Opidowicz
27.04. - Joanna i Andrzej Kaczmarczyk
28.04. - Stanisław Szydłowski
29.04. - Antonina Cieślik
30.04.- Sylwia Jędrzejowska
01.05.- Elżbieta i Janusz Rajda
02.05. - Janina Pływacz
03.05.-Barbara Śliwa
04.05. - Aneta i Łukasz Kościuk

W imieniu Parafi alnego Komitetu Organizacyjnego 
ks. Adam Garlacz
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Z życia k ościoła
- Podsumowanie wielkopostnych akcji KSM-u
Ponad 2 tysiące listów napisanych w różnych językach trafi  do 

prześladowanych chrześcijan w Syrii, Iraku, Iranie, Nigerii, Suda-
nie Południowym. To owoc wielkopostnej akcji Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży diecezji legnickiej Poczta Miłosierdzia.

Podsumowania tej akcji dokonano na konferencji prasowej, 
która odbyła się 14 kwietnia w Legnicy, w siedzibie KSM-u. Na 
konferencję przyjechał z Krakowa ks. Rafał Cy a, dyrektor Biu-
ra Regionalnego Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To właśnie on 
przekaże te listy za granicę.

- Prześladowani chrześcijanie mają doświadczenie, że świat o 
nich zapomniał, nie myśli o nich, a jednak taki list z odległej Pol-
ski daje odczuć, że są jednak ludzie, którzy im współczują, myślą, 
modlą się za nich podkreślił ks. Cy a.

Zaznaczył też, że piszący te listy musieli wczuć się w sytuację 
chrześcijan prześladowanych. - To pokazuje, że nasza młodzież 
jest wspaniała. Spotkanie z wielkim cierpieniem zmienia, więc ta 
akcja ma dwa kierunki, jest formą pomocy dla prześladowanych, 
a z drugiej strony zmienia nasze patrzenie na życie dodał ks. Ra-
fał.

Skrzynki Miłosierdzia trafi ły przed rozpoczęciem wielkiego 
postu do parafi i i szkół diecezji legnickiej. Na apel KSM-u odpo-
wiedziało 31 parafi i i 8 szkół. Do pisania listów zachęcali nauczy-
ciele, katecheci, duszpasterze. Wiele napisano w języku polskim, 
ale były też pisane po angielsku, francusku i niemiecku.

Jak powiedział ks. Janusz Wilk, asystent kościelny KSM-u, 
prawdopodobne jest powstanie albumu, który będzie zawierał 
owoce tej akcji. Wspaniałą rzeczą byłoby, gdyby pozostał trwały 
ślad po tej akcji, która przerosła nasze oczekiwania podkreślił ks. 
Wilk.

Podczas konferencji prasowej podsumowano także inne ini-
cjatywy, które miały miejsce w okresie wielkiego postu. To m.in. 
krucjata modlitewna 40 Dni dla Życia, podczas której przez 960 
godzin modlono się w intencji dzieci poczętych, których życie 
było zagrożone, a także za rodziców tych dzieci. W tej modlitwie 
uczestniczyło ponad 300 osób nie tylko z diecezji legnickiej, ale i 
z całej Polski, a nawet z zagranicy.

W ramach tej krucjaty, po raz drugi, miał miejsce Modlitew-
ny FlashMob. Codziennie, o godzinie 15.00 przed pomnikiem św. 
Jana Pawła II, tuż obok legnickiej katedry odbywała się modlitwa 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia brało w niej 
odział od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

- Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powoła-
nia

 „Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni 
nasze życie piękniejszym” – pisze Papież Franciszek w orędziu 
na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Obchodzony jest on 
przez cały Kościół w Niedzielę Dobrego Pasterza (czwartą nie-
dzielę wielkanocną). W przesłaniu zatytułowanym: „Wyjście, 
fundamentalne doświadczenie powołania” Ojciec Święty zachęca 
młodych do odważnego wyjścia poza siebie. Wskazuje, że życie z 
Bogiem każdego dnia staje się coraz bogatsze i radośniejsze.

Franciszek przypomina, że „u podstaw każdego powołania 

chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia 
wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę 
i bezkompromisowość swego «ja», aby skoncentrować nasze życie 
na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyru-
szając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi”. 
Ojciec Święty podkreśla, że „tego «wyjścia» nie należy rozumieć 
jako pogardy dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowie-
czeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem, 
odnajduje życie w obfi tości”. W swym orędziu na Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania Papież zaznacza, że doświadczenie wyj-
ścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza tych, 
którzy przyjmują powołanie specjalnego poświęcenia się służbie 
Ewangelii. „Polega ono na postawie nieustannego nawrócenia i 
przemiany, trwaniu w nieustannej pielgrzymce, w przechodzeniu 
ze śmierci do życia” – pamiętając, że powołanie jest zawsze dzia-
łaniem Boga. Wyzwala On z wszelkich form niewolnictwa, wyry-
wa z przyzwyczajeń i obojętności, popychając ku radości komunii 
z Bogiem i braćmi. Franciszek zachęca do wytrwałej modlitwy o 
powołania. Przypomina, że odpowiedzieć na powołanie znaczy 
pozwolić wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa.

- Kraków-Łagiewniki: obchody Święta Miłosierdzia Boże-
go

Tysiące wiernych wzięły udział w Krakowie-Łagiewnikach 
w obchodach Święta Bożego Miłosierdzia. Mają one charakter 
szczególny, bowiem przypada 15. rocznica ustanowienia tej 
uroczystości przez św. Jana Pawła II. Liturgii na placu przed 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego przewodniczył kard. Stanisław 
Dziwisz. W homilii zauważył, że potrzeba pojednania stanowi 
istotne wyzwanie i zadanie dla Kościoła w każdym pokoleniu. 

„Tu, w krakowskich Łagiewnikach modlimy się o dar jedności 
i pojednania między narodami i w naszym narodzie. Prosimy 
również miłosiernego Boga o ludzi, którzy te dary zaniosą do 
współczesnego człowieka i świata. Módlmy się więc o ludzi od-
ważnych, którzy w Imię Boże, w Imię Bożego prawa będą bronić 
także życia” - mówił metropolita krakowski. Na zakończenie 
kard. Dziwisz odmówił Akt zawierzenia świata Bożemu Miło-
sierdziu.

- Z Warszawy wyruszył na Ukrainę
Konwój z darami żywnościowymi i środkami czystości wy-

ruszył wczoraj na Ukrainę z Warszawy. Jak zapewnił dyrektor 
Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, transport dotrze do 
parafi i rzymskokatolickich w Mariupolu i w Doniecku.

„W ciągu kilku dni udało się uzbierać ponad 5 ton żywności i 
artykułów chemicznych, czyli artykułów w tej chwili najbardziej 
tam potrzebnych – powiedział ks. Leszek Kryża. – Inicjatorem 
tej akcji zbiórki jest Fundacja «Wolność i Demokracja», z jej 
prezesem i pracownikami, którzy zresztą w tym konwoju się 
udali, ale również Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy 
Konferencji Episkopatu Polski. Jeżeli coś się robi razem, to można 
zrobić wiele i sprawniej, a to się właśnie udało” – podkreślił ks. 
Kryża. 

Pomoc trafi  przede wszystkim do osób pochodzenia polskie-
go, które pozostały w rejonach objętych działaniami wojennymi.
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k 1. O czym opowiadali 
uczniowie? 

2. Jak zareagowali 
uczniowie na widok Pana?

3. Co Mu podali do 
jedzenia? 

Sławny w męczenników gronie
Sławny w męczenników gronie Wojciechu Polski Patronie: 
Za Twe prace i cierpienia, przyjmij od nas dziękczynienia.
Wielbimy Cię wszyscy społem, wyznawając Apostołem, 
Czechów, Morawców, Polaków, Węgrów, Ślązaków, Prusaków.
Zaraz od pierwszej młodości, ćwiczyłeś się w pobożności, 
Biorąc nauki z ochotą, łączyłeś naukę z cnotą.

Skąd dla wielkich cnot Twych wagi, zostajesz Biskupem Pragi: 
Do Katedry wjeżdżasz cichym, ubogim, na koniu lichym.
Słowy równie jak przykładem, Pasterza dobrego śladem, 
Pasiesz trzodę powierzoną, aby nie była zgubioną.
Czujnyś, pilny i starowny, przystępny, z każdym rozmowny: 
Na ubogich litościwy, za krzywdy swoje niemściwy.
Dla złości rzucasz Prażanów, idziesz nawracać poganów, 
W Węgrach, w Polscze pozostałych, wiernych czynisz w wierze stałych.

Wreszcie dla większej zasługi, obiegasz Prusów kraj długi, 
I tam wiarę świętą głosisz, za co męczeństwo ponosisz.
O Wojciechu! nasz Patronie, stawaj nam zawsze w obronie, 
A przeważnemi modłami, racz błagać Boga za nami. 
Uproś i Bogarodzicę, Maryją czystą Dziewicę,
By się za nami wstawiała, i Syna swego błagała.
O Boże w świętych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny, 
Daj nam dla zasług Wojciecha, dojść tam gdzie wieczna pociecha.

23 Kwietnia - 
uroczystoœæ œw. Wojciecha, 

biskupa 
i mêczennika, g³ównego 

Patrona Polski 

Rubryka dla dzieci
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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

Bo takim – wg słów ks. inf. Jakuba Gila – okazała 
się być uroczystość bierzmowania – zgromadziła mło-
dych i starszych parafi an, których ks. infułat chrzcił, 
rozgrzeszał, udzielał Komunii świętej. Z wielkim więc 
wzruszeniem podszedł do tego ważnego wydarzenia, o 
czym mówi w poniższym wstępie, a wstęp ten poprze-
dzony jest modlitwą do Ducha Świętego oraz prośbą 
rodziców młodzieży o udzielenie jej sakramentu Ducha 
Świętego. 

Świadomi słabości ludzkiej duszy, która lęka się przyjąć słowo 
Boże, zwracamy się z gorącym wołaniem do Ducha Świętego:

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora

„O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk”.

Przynosimy w tej modlitwie nasze serca, otwieramy je, prosi-
my, ażeby Duch Święty napełnił je światłem i życiem. Duchu Boży, 
przygotuj nas na przyjęcie Ciebie. Spraw, by wzrastała w nas wiara 
w Słowo, które zbawia. Bądź żywym źródłem nadziei, która w nas 
kiełkuje. Bądź w nas tchnieniem miłości, która nas przemienia, i 
płomieniem miłosierdzia, które każe nam ofi arować samych siebie 
przez służbę braciom.

Ty, którego zesłał nam Ojciec, naucz nas wszystkiego i pozwól 
nam pojąć bogactwo słowa Chrystusa. Umocnij w nas wewnętrz-
nego człowieka, uwolnij nas od lęku i napełnij ufnością, abyśmy 
mogli wielbić Twoją chwałę.

Bądź światłem, które napełnia serca ludzi i daje im odwagę, 
aby Cię nieustannie szukali. Ty, Duchu prawdy, wprowadź nas w 
pełnię Prawdy, abyśmy umieli głosić z przekonaniem tajemnicę 
Boga żywego, który działa w naszych dziejach. Oświeć nas, byśmy 
zrozumieli ostateczny sens tych dziejów.

Oddal od nas wszelkie niewierności, które oddzielają nas od 
Ciebie, uwolnij nas od nienawiści i podziałów, pozwól wzrastać w 
nas duchowi braterstwa i jedności, abyśmy umieli budować ludzką 
społeczność w pokoju i solidarności, które otrzymujemy od Boga.

Pozwól nam odkryć, że miłość jest najgłębszą istotą życia Bo-
żego i że jesteśmy powołani do udziału w nim. Naucz nas miłować 

Rodzinne spotkanie 
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się nawzajem, jak Ojciec nas umiłował, dając nam 
swojego Syna (por. J 3, 16).

Niech wszystkie ludy znają Ciebie - Boga, Ojca 
wszystkich ludzi, którego objawił nam Twój Syn 
Jezus i który zesłałeś nam swego Ducha, aby nam 
udzielić owoców Odkupienia!

Homilia podczas Mszy św. dla uczestników 
Międzynarodowego Forum Młodzieży, Poli-

technika Palaiseau, 
Paryż, 22 sierpnia 1997 r.

Przedstawiciele rodziców bierzmowa-
nej młodzieży:

Czcigodny Księże Infułacie, do obowiązków 
chrześcijańskich rodziców należy troska o wy-
chowanie dzieci do życia sakramentalnego. Na 
chrzcie świętym przyrzekliśmy wychować je w 
wierze, a przez pierwsze lata ich życia staraliśmy 
się umocnić w nich ducha wiary przez bezpośred-
nie przygotowanie do owocnego przeżycia kolej-
nych sakramentów: pokuty, I Komunii Świętej 
i bierzmowania. Świadomi swoich obowiązków staraliśmy się 
kształtować charakter naszych dzieci, aby ściślej wszczepić w nie 
Chrystusa i umocnić ich więź z Kościołem. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że bierzmowanie 
wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię 
czyli niezatarty charakter. Dlatego pokornie 
prosimy: Udziel naszym dzieciom sakramentu 
bierzmowania. Jako rodzice pragniemy, aby 
przez ten sakrament otrzymały Ducha Świętego 
do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do 
mężnego wyznawania Chrystusa oraz do tego, by 
nigdy nie wstydziły się krzyża. 

Wprowadzenie (Ks. Infułat Jakub 
Gil):

Jest mi bardzo miło, że mogę służyć Duchowi 
Świętemu, żeby przez nałożenie rąk na wasze 
głowy, mógł dziś wstąpić do waszych serc. Jest mi 
bardzo miło, że Ksiądz Proboszcz mnie zaprosił. 
Bardzo dziękuję. Jestem tym bardziej wdzięczny, 
że ten sakrament, którego będę wam udzielać 
- jak sobie uświadomiłem - będzie kolejnym sa-
kramentem, którego wielu z was udzielę. Przecież 
wielu z was przed 15 czy 16 laty udzielałem sakra-
mentu chrztu. Tak, chrzciłem was. Przez chrzest 
włączałem was w życie Boże. Byłem tym, który 
wam daje życie Boże w sakramencie chrztu... 
A później wielu z was po raz pierwszy w życiu 
spowiadało się u mnie i ja was rozgrzeszałem w 
konfesjonale, gdy podchodziliście do pierwszej 
spowiedzi jako dzieci. A w następnym dniu czy 
też może dwa dni później udzielałem wam sa-
kramentu I Komunii Świętej. Przez następne zaś 
lata często was spowiadałem, bo często przycho-
dziliście do konfesjonału. Głosiłem wam również 
Słowo Boże - z ambony czy też tu od pulpitu... 

Cieszę się, bo wielu z was znam bardzo do-
brze. Znam także doskonale wielu z waszych 
rodziców, z którymi spotykałem się czy to w kan-
celarii parafialnej, czy podczas kolędy, czy przy 

innych okazjach. Traktuję zatem 
to dzisiejsze bierzmowanie jako też 
nasze wręcz rodzinne spotkanie. 
Cieszę się, ze Bóg mi dał tak wielką 
łaskę, że mogę w tej naszej rodzi-
nie parafialnej udzielić sakramen-
tu bierzmowania. To jest wielka 
łaska dla kapłana. Bardzo za nią 
jestem Bogu wdzięczny. Dziękuję 
również Księdzu Proboszczowi, 
Księdzu Dziekanowi za to zapro-
szenie. Dziękuję również Księżom 
z Dekanatu za ich obecność, która 
przecież dodatkowo podkreśla, jak 
wielka to uroczystość tego sakra-
mentu. Przez swą obecność Księża 
podkreślają wielką rangę tej uro-
czystości, w której wy przyjmujecie 
sakrament Ducha Świętego. 

By Bóg zechciał nas wysłuchać 
i obficie zesłać na nas moc Ducha 

Świętego, przeprośmy Boga za grzechy nasze...
Cdn.
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W dniu 09.04. b r. minął dokładnie rok jak burmistrz Wado-
wic Pani Ewa Filipiak, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, premier 
Donald Tusk, minister kultury Bogdan Zdrojewski i marszałek 
Małopolski Marek Sowa przez przecięcie wstęgi dokonali  otwar-
cia przebudowanego, nowoczesnego, multimedialnego muzeum 
o nazwie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II.

To historyczne wydarzenie poprzedziła Msza św. koncelebro-
wana z udziałem metropolity krakowskiego księdza kardynała 
Stanisława Dziwisza, metropolity warszawskiego księdza kar-

dynała Kazimierza Nycza, nuncjusza apostolskiego w Polsce bpa 
Celestino Migliore, bpa Tadeusza Rakoczego, bpa Jana Zająca, 
bpa Jana Szkodonia, oraz miejscowych kapłanów z proboszczem 
ks. kan. Stanisławem Jaśkowcem na czele. 

Wśród uczestników Mszy św. byli przedstawiciele polskiego 
rządu z Premierem Donaldem Tuskiem, z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim oraz inni 
członkowie władz centralnych, delegacja Województwa, a także 
przedstawiciele władz miasta z panią Burmistrz Ewą Filipiak. 

PAPIESKIE MUZEUM WADOWI-
CACH MA JEDEN ROK

Żyjemy w promieniach miłosiernej miłości Boga bogatego 
w miłosierdzie. „Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem” – uczył 
św. Paweł. Każdy z osobna może tę życiową prawdę potwierdzić. 
Również i ja – przypominając sobie historię mego życia, a także 
dzisiejsze dni – wciąż doświadczam aktualności słów św. Pawła „Z 
łaski Bożej jestem tym, czym jestem.” Moje miejsce w określonej 
rodzinie, nauka, powołanie kapłańskie, różne parafie, wykonywa-
ne zadania, otrzymywane godności, zdrowie, siły – to wszystko z 
łaski Bożej. Bez moich zasług, a tylko dzięki łaskawości Pana. Te 
myśli bardzo mnie wypełniały podczas udzielania Sakramentu 
Bierzmowania naszej młodzieży w czwartek 9 kwietnia. Dzięko-
wałem Bogu, a także ks. Dziekanowi Stanisławowi Jaśkowcowi, 
że mogłem spełniać tę wdzięczną posługę – przekazanie mocy 
Ducha św. 110 młodym wadowiczanom. W Sakramencie Bierz-
mowania dziewczęta i chłopcy otrzymali przez moją posługę 
łaskę Ducha św., aby swą wiarę mężnie wyznawali, bronili jej 
i według niej żyli. 

Kościół nałożył na młodych wadowiczan piękne, ale odpo-
wiedzialne zadanie. Widzialny znak pomazania czoła olejem 
Krzyżma św. i wypowiedziane słowa: „Przyjmij znamię daru 
Ducha Świętego” przysposabia młodych na służbę Kościołowi. 
Zastanawiam się, czy zdają sobie sprawę z tego zaszczytnego obo-
wiązku? Czy temu podołają? Czy wywiążą się z tego zadania? Z 
pewnością tak – jeśli będą przyzywać mocy Ducha Św. O tę moc 
muszą prosić oni, ale także rodzice, jak również i ja, który byłem 
szafarzem tego Sakramentu. To jest mój szczególny obowiązek 
modlić się za tych, których obdarowałem mocą Ducha Św. i prze-
kazałem właściwe zobowiązanie. 

Przed kilkunastu laty żył w Warszawie niezwykły, bardzo ory-
ginalny kapłan. Nazywał się ks. Bronisław Bozowski. Swoim po-
stępowaniem i kazaniami wzbudzał u obserwujących go nieustan-
ne zdumienie. Był przyjacielem więźniów, bezdomnych, sióstr 
zakonnych, profesorów, polityków. Człowiek niezwykle skromny 
i bardzo mądry. Co dostał – to szybko rozdawał. Gdy nam głosił 

rekolekcje w seminarium krakowskim – urzekł nas swoją prostotą 
i nietuzinkowym zachowaniem. Nam, młodym klerykom 
– on dojrzały kapłan, polecił, abyśmy mu mówili po imieniu. 
Byłem porażony, gdy odwiedzając go w warszawskim, bardzo 
skromnym mieszkaniu, zauważyłem, że ściany jego pokoju 
były wytapetowane różnymi zdjęciami. Na moje pytanie: Kogo 
przedstawiają? Odpowiedział – to moi synkowie i moje córeczki. 
Błogosławiłem ich śluby. Przygotowywałem jako dorosłych do 
chrztu i Komunii. To jest moja najbliższa rodzina. Ja na nich 
codziennie patrzę i codziennie się za nich modlę. Imiennie 
polecam ich Bogu. Przypominam sobie tę wizytę, gdy udzie-
lałem Sakramentu Bierzmowania dziewczętom i chłopcom 
z Wadowic. Chcę ich imiennie codziennie przedstawiać Bogu, żeby 
w swoim życiu przy Bogu wytrwali.

ks. Infułat

Z łaski Bożej jestem tym, 
czym jestem
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Po Mszy świętej, przed bazyliką 
odbył się koncert symfoniczny.

Tak było rok temu. Przez ten 
okres Muzeum zwiedziło prawie 
250 tys. pielgrzymów i turystów z 93 
państw z całego świata.

W rok po otwarciu Muzeum 
11.04.2015 roku w Wadowickiej 
Bazylice została odprawiona Msza 
św. dziękczynna za ten Dar dla Wa-
dowic, Archidiecezji Krakowskiej, 
Polski i dla całego Świata. Mszę św. 
koncelebrował Dyrektor Muzeum 
ks. dr inf. Dariusz Raś – proboszcz 
Kościoła Mariackiego w Krakowie, 
wraz z Zastępcą Dyrektora Muzeum 
ks. dr Jackiem Pietruszką i z miejsco-
wym wikariuszem  ks. mgr Stefanem 
Trojanem. Wśród uczestników Mszy 
św. był Starosta Powiatu Wado-
wickiego i Zastępczyni Burmistrza 
Wadowic.

Po Mszy św. w Wadowickim 
Centrum Kultury odbył się koncert 
poetycko-muzyczny pod tytułem 
„Myśleć sercem, patrzeć sercem” 
do uczestnictwa w którym zaprosił  
Ksiądz Dyrektor.

Historia Papieskiego Muzeum w Wadowicach zaczyna się od 
1984 roku. Wtedy to dzięki staraniom ówczesnego proboszcza 
parafii O.N.M.P. ks. inf. dr Edwarda Zachera, w mieszkaniu zaj-
mowanym kiedyś przez rodzinę Wojtyłów, urządzono pierwsze 
muzeum Ojca Świętego i przekazano do użytku w dniu 18.05.84r. 
– w rocznicę urodzin Papieża. Obsługę  Muzeum powierzono 
siostrom Nazaretankom, tym samym, które w latach 20- tych 
prowadziły przedszkole, do którego uczęszczał Karol Wojtyła. 
Pierwszym i zarazem ostatnim kustoszem Muzeum była siostra 
Magdalena Strzelecka. 

Powierzchnie Muzeum początkowo stanowiło mieszkanie 
Wojtyłów składające się z 2 pokoi i kuchni, które z czasem zostały 
powiększone o przyległe mieszkanie należącej do innej rodziny.

  Muzeum to nie miało statusu muzeum w rozumieniu prze-

pisów o placówkach kultury, 
a było jedynie instytucją 
prywatną utrzymywaną z 
fundacji kościoła. Nie było 
biletów wstępu, jedynie w 
pomieszczeniach były skar-
bonki zachęcające do składa-
nia ofiar.

  Tak było do czasu kiedy 
odnalazł się spadkobierca 
właściciela gmachu Yechiela 
Bałamutha, który zażądał 
zapłaty za ten obiekt. Kłopo-
tliwą sytuację uratowała fun-
dacja Pana Ryszarda Krauze, 
która w 2006 odkupiła od 
rodziny Bałamutha przed-
miotowy budynek i przekaza-
ła na własność Archidiecezji 
Krakowskiej.

Od tej pory sprawy poto-
czyły się już szybko i własnym 
torem.   W październiku 2009 
roku zawarto porozumienie 
pomiędzy Kurią a Władzami 
Państwowymi o utworzeniu 
nowej placówki kultury pod 

nazwą Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Wadowicach. 

Muzeum o tej nazwie zostało powołane 12 kwietnia 2010 r. 
jako wspólna inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Województwa Małopolskiego, Gminy Wadowice i Ar-
chidiecezji Krakowskiej. 

Wtedy rozpoczęto trwającą ponad 3 lata gruntowną przebu-
dowę obiektu na nowoczesne muzeum. Na czas trwania przebu-
dowy ekspozycje wystawione w Muzeum przeniesiono do sali 
teatralnej Domu Katolickiego, w którym zaaranżowano miesz-
kanie rodzinne Ojca Świętego. Pielgrzymi i turyści dalej mogli 
zwiedzać i oglądać ekspozycje i pamiątki po Janie Pawle II. 

Na dalsze lata działalności Muzeum jego Dyrekcji, Persone-
lowi, Darczyńcom i Miłośnikom życzymy obfitych Łask Bożych 
na każdy dzień.

Stefan Mżyk
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ROKÓW

Kontynuujemy relację z „małego” jubileuszu kapli-
cy w Rokowie. Poniżej drukujemy drugą część kazania 
ks. prałata Stanisława Miki, który również przewodni-
czył tej Mszy św. jubileuszowej.

Moi kochani. Ważne jest też, abyśmy umieli powiedzieć coś 
do Jezusa. Zapytać, tak jak odważył zapytać się Nikodem. Co ty 
dziś chcesz powiedzieć Panu Jezusowi, o co ty chcesz Pana Jezusa 
zapytać? Czasem młodzieży jest trudno zapytać, ponieważ tyle 
tego szumu informacyjnego, tyle tego weszło do głowy przez oczy 
i przez uszy, tyle tych informacji na facebooku, na stronach in-
ternetowych, w grach komputerowych, w fi lmach, że czasem jest 
bardzo trudno się na tyle skupić, że jeżeli zapytam Pana Jezusa, 
to odpowiedź otrzymam. Czy odważysz się siostro i bracie jutro 
zapytać o trudne sprawy Pana Jezusa - swoje trudne sprawy, a 
także o swoje dobre sprawy. Zapytać. Co ja mam robić z tym do-
brem, które mi Panie dajesz, co ja mam robić z tym złem, którego 
mi przychodzi doświadczać, z tymi trudnościami, które przede 
mną się piętrzą. Msza św. jest nasza, bo jesteśmy przez chrzest 
zaproszeni. Nasza, bo Pan Bóg nas zaprosił wyraźnie poprzez tę 
kaplicę. Msza św. jest nasza, bo Pan Bóg chce nam coś powiedzieć 
co Tobie. Pan Bóg czeka, aż zadasz Mu pytanie.

Msza św. jest także nasza dlatego, bo w każdą niedzielę mo-
żemy Panu Bogu coś dać w ofi erze. Złożymy nasz chleb i wino, 
nasz dar ofi arny przyniesiemy, dobro minionego tygodnia, nasze 
nadzieje, plany, naszą miłość, nasze niepokoje. Msza św. będzie 
nasza i twoja. Ty się w nią zaangażujesz jeżeli złożysz jakiś dar. 
Kochani, prowadzę katechezy dla narzeczonych i mówię im tak. 
Odprawiam Mszę św. dla nich w niedzielę nie w kościele, bo by 
mi się po kątach pochowali, tylko w salce,( tak żeby wszyscy 
uczestniczyli) i troszkę biorę ich do galopu. Pytam. Coś usłyszał 
w czasie mszy? Dobrze chcesz uczestniczyć w czasie Mszy świę-
tej? Mam jedną zasadę. Jak jest impreza to się dokładasz, a jak się 
nie dokładasz to nie ma imprezy. Wtedy, gdy odprawiam Mszę 
św. i kładę chleb na ołtarzu to oni zaczynają gadać Jest taki szum, 
bo wszyscy wyciągają portfele i szukają tej złotówki, o którą ja 
prosiłem. Daj znak, że dajesz, to każda ta twoja złotówka jest 

wołaniem. Dajesz znak, ale daj do tego jeszcze serce, daj swoje 
życie, ponieważ Pan Bóg te wszystkie dary, które tu składamy 
na ołtarzu błogosławi. Błogosławi chleb i staje się Ciałem Pana 
Jezusa, błogosławi wino i staje się Krwią Pana Jezusa i my otrzy-
mujemy od Boga pokarm z nieba, a to, że odejdziesz stąd bez 
Komunii świętej to nie jest wina Pana Boga. To twoja wina, bo 
zamykasz serce. Bóg chce cię obdarzyć. Proszę pomyśleć. Jeżeli tu 
złożysz na ołtarzu swoje życie, swoją rodzinę, swoją pracę. Jeżeli 
chleb został pobłogosławiony mocą Ducha św. to i twoje życie 
i twoja rodzina, twoje prace i cierpienia, twoje sukcesy zostaną 
pobłogosławione i przemienione, i to będzie coś więcej. Twoja 
sympatia zostanie pobłogosławiona, twoja przyjaźń, na której ci 
zależy zostanie pobłogosławiona i przemieniona. Czasem z tymi 
narzeczonymi przeżywam taką trudną chwilę, bo w sobotę też 
mają Mszę św. Wychodzę z Panem Jezusem, przed ołtarzem stoję 
z pateną i tak nawet trzymam nisko, żeby widzieli. Tu jest Pan 
Jezus. Możesz Go wziąć, a pięćdziesięciu ludzi kuli się w ławkach 
i nikt nie przychodzi do Komunii świętej. I wtedy mówię tak. 
Przecież możesz przyjąć Komunię świętą duchowo. Uwierz, że 
nawet jeżeli nie przystępujesz do Komunii św., to w czasie Mszy 
św. zostajesz obdarowany. Pan Bóg nie po to Cię zaprosił, żeby Ci 
nic nie dać. Jaki to byłby ojciec, który by Cię nie obdarował jaka 
by to była mama, gdyby Cię nie poczęstowała choćby skromnym 
obiadem, nawet, gdy niespodziewanie przyjeżdżasz z daleka. W 
czasie tej Mszy św. jesteśmy obdarowani. Widzicie więc, jak ta 
rozmowa z Bogiem, rozmowa Nikodema z Jezusem, nasza oso-
bista rozmowa z Jezusem w czasie Mszy św. jest niezwykle dyna-
miczna. Chrystus mówi, ja pytam i odpowiada, daję Swój dar i 
błogosławi i obdarowuje Mnie jeszcze hojniej. Czy odkryliśmy tę 
dynamikę spotkania z Jezusem? Czy to też jest godzina, w której 
wypada być. Życzę Wam, aby ta kaplica była miejscem takich 
niezwykle bogatych spotkań, niezwykle głębokich i wspaniałych 
spotkań z Panem Jezusem w czasie Mszy św. i w czasie rozma-
itych nabożeństw, w czasie których się modlicie i rozmawiacie z 
Bogiem. Niech w tym wam Pan Jezus dopomoże.

15 ROCZNICA KAPLICY 
W ROKOWIE
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KARMEL

W klimacie paschalnej radości, życząc 
obfi tości darów Zmartwychwstałego Pana, 
informuję, że 24 kwietnia 2015 r., o godz. 
9.00, w kaplicy Arcybiskupów Krakow-
skich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Kra-
kowie, J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, 
arcybiskup metropolita krakowski, doko-
na zamknięcia fazy diecezjalnej procesu 
beatyfi kacyjnego Służebnicy Bożej Teresy 
od Jezusa (Marianny Marchockiej), kar-
melitanki bosej.

Tego samego dnia, o godz. 11.00 w 
kościele klasztornym Sióstr Karmelitanek 
Bosych przy ul. Kopernika 44, ks. Andrzej 
Scąber, kierownik Referatu Spraw Kano-
nizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropo-
litalnej, będzie przewodniczył Mszy św. 
o beatyfi kację Służebnicy Bożej, podczas 
której homilię wygłosi o. Tadeusz Florek 
OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji 
Zakonu Karmelitów Bosych.

Marianna Marchocka urodziła się 
w 1603 r. w Stróżach k. Zakliczyna. W 
1620 r. wstąpiła do klasztoru Karmelitanek 
Bosych w Krakowie, gdzie otrzymała imię Teresa od Jezusa. Po 
okresie formacji i złożeniu ślubów, została mistrzynią nowicjatu, 
następnie przeoryszą i fundatorką klasztoru we Lwowie, a potem 
w Warszawie. Doświadczyła głębokich przeżyć duchowych i jest 
autorką „Autobiografi i mistycznej” i innych pism duchowych 
(wydanych krytycznie przez Cz. Gila, Kraków 2010), do dziś 
przyciągających uwagę teologów duchowości i mistyki chrześci-
jańskiej. Jej biogram, jako pierwszej kobiety, pojawia się w „Słow-
niku polskich teologów katolickich”. Służebnica Boża zmarła w 

ZAPOWIEDŹ ZAKOŃCZENIA DIECEZJALNEGO 
ETAPU PROCESU BEATYFIKACYJNEGO

SŁ. B. TERESY OD JEZUSA MARCHOCKIEJ OCD
opinii świętości w Warszawie w 1652 
r. Starania o jej beatyfi kację, uda-
remniane na skutek zaborów i wojen, 
rozpoczęto formalnie w archidiecezji 
krakowskiej 21 grudnia 2007 roku. 
Akta dochodzenia diecezjalnego, które 
zostanie zamknięte 24 kwietnia br., 
zostaną przekazane Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych w Rzymie. 

Podobnie jak urodzona 500 lat 
temu św. Teresa od Jezusa z Awila, ta 
polska Teresa od Jezusa, dzisiejszemu, 
często zagubionemu w wirze świata 
człowiekowi, goniącemu za dobroby-
tem materialnym i wyzutemu z warto-
ści duchowych, przypomina i ofi aruje 
przesłanie Karmelu, ukierunkowane 
na głębię i na nadprzyrodzoność. Po-
ciąga i urzeka wiele osób, które gro-
madzi wokół siebie i wprowadza je na 
drogę ewangelicznej doskonałości, co 
nie może nie napawać nas radością.

Dziękując wszystkim za wspieranie 
dotychczasowych prac procesowych, 

ośmielam się prosić o omadlanie kolejnej, tj. rzymskiej fazy pro-
cesu Służebnicy Bożej – polskiej Teresy od Jezusa.

Wadowice, Oktawa Wielkanocy 2015

o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Postulator w procesie

beatyfi kacyjnym Służebnicy Bożej
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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)

A my – Jego owcami, które powinny za Nim po-
dążać i słuchać Jego głosu. Tymczasem często tak nie 
jest. Wybieramy własną drogę myśląc, że jest lepsza i 
przychodzi rozczarowanie, a wtedy pretensje kierujemy 
pod adresem wszystkich, tylko nie do siebie. I o tym w 
poniższym fragmencie nauki ks. Jana Nowaka. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kontynuując nasze wędrowanie, które zaczęliśmy w ostatnią 

niedzielę, odnajdywanie śladów Boga w naszym sercu, dziś się-
gniemy po rzeczywistość, która jest rzeczywistością utrudniającą 
nam odkrycie i poznanie Boga. W naszych niedzielnych rozwa-
żaniach znaleźliśmy jeden bardzo wyrazisty ślad ustanawiający i 
pozwalający jak najprościej i jak najszybciej odnaleźć obecność 
Pana Boga. Obecność Pana Boga wynikającą z tego, że jeśli ofi a-
rujemy swoje życie tym, których Pan Bóg postawił na naszej dro-
dze, to wówczas oni stają się „nasi” przez dar ofi arowania i przez 
dar naszego życia składanego im, przez naszą pomoc i okazane 
serce. Wtedy mamy świadomość tego, że Bóg się nami posługuje. 
Wówczas odkrywamy łatwiej Jego obecność nie tylko w naszym 
sercu, ale również i wokół nas. 

Obecne działanie złego wokół nas jest tak silne, że sprawia, 
iż zniechęcamy się. I dziś zajmiemy się jedną z istotnych rzeczy 
zniechęcających nas do podejścia do tej tak trudnej, a jednocze-
śnie bardzo potrzebnej rzeczywistości odnalezienia Boga w tym, 
co czynimy na co dzień. Nie w tym, co czynimy w niedzielę, nie 
w tym, co czynimy z uwagi na ważne i ciekawe uroczystości czy 
wydarzenia. Tą rzeczywistością jest niezbywalny błąd naszej co-
dzienności. Błąd ten polega na tym, że jeżeli szukamy przyczyn 

naszego nieszczęścia i naszego cierpienia, które jest nieodłączne 
w naszym życiu, to te przyczyny według nas są poza nami; nie 
leżą w nas. Dlatego najczęściej mamy pretensje do innych. I ta 
rzeczywistość pretensji do innych sprawia, że bardziej zajmujemy 
się innymi. 

Objawienie Boga zaś idzie w bardzo jednoznaczny sposób. 
Bóg mówi, że mamy zacząć od siebie. Zajęci, innymi pomnaża-
my nie tylko nasze cierpienie, ponieważ cierpienie nasze rodzi się 
z tego, że ciągle uzależniamy naszą miłość od postawy drugiej 
osoby, od spełnienia przez nią tego, czego od niej oczekujemy. 
Wtedy możemy kochać. Tylko że to nie jest kochanie. Nie ma nic 
wspólnego z naturą miłości i nie ma nic wspólnego z naturą Bo-
żego objawienia. Bo Bóg objawia się nam w miłości. To, co nam 
dzisiaj dał, to dar nowego życia i możliwość spotkania z Nim, 
możliwość powierzenia mu naszych spraw. 

My jednak wolimy zostać przy swoim. Ta rzeczywistość zo-
stania przy swoim mierzy się tym, że jeżeli brakuje nam wiedzy 
związanej z objawieniem na tej temat, to wtedy wina też jest 
innych, nie nasza. Mało tego, o nasze zbawienie powinien starać 
się naszym zdaniem proboszcz, nie my. Jeżeli tak ułożymy naszą 
rzeczywistość, to wówczas staniemy przed wyjątkowym obra-
zem, z którym będziemy się musieli sami uporać, bośmy go sami 
stworzyli. Tylko że jedynie sam Bóg jest w stanie tę rzeczywistość 
pokonać, bo my z objawienia - i ciągle się nam to przypomina w 
świątyni - mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Bóg jest paste-
rzem; Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który prowadzi swoje 
owce. 

Cdn.

Chrystus – Dobrym Pasterzem 

Pochylając się w czasie rekolekcji nad czwartym 
przykazaniem Bożym ks. A. Mieszczak wiele miejsca 
poświęcił roli matki. Poniżej zaś przytacza pewnie 
opowiadanie charakteryzujące matkę. 

Opowiadanie Bruno Ferrero: 
Dobry Bóg zdecydował, że stworzy... Matkę. Męczył się z tym 

już od sześciu dni, kiedy pojawił się przed Nim anioł i zapytał: 

- To na nią tracisz tak dużo czasu, tak?
Bóg rzekł: - Owszem, ale czy przeczytałeś dokładnie to za-

rządzenie?
Posłuchaj, ona musi nadawać się do mycia, prania, lecz nie 

może być z plastiku... powinna składać się ze stu osiemdziesięciu 
części, z których każda musi być wymienialna... żywić się kawą 
i resztkami jedzenia z poprzedniego dnia... umieć pocałować w 
taki sposób, by wyleczyć wszystko - od bolącej, skaleczonej nogi 

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

Odpust - fotorelacja 

aż po złamane serce... no i musi mieć do pracy sześć par rąk.
Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową: - Sześć par?
- Tak! Ale cała trudność nie polega na rękach - rzekł dobry 

Bóg.
Najbardziej skomplikowane są trzy pary oczu, które musi 

posiadać mama. - Tak dużo?
Bóg przytaknął: - Jedna para, by widzieć wszystko przez 

zamknięte drzwi, zamiast pytać: „Dzieci, co tam wyprawiacie?” 
Druga para ma być umieszczona z tyłu głowy, aby mogła widzieć 
to, czego nie powinna oglądać, ale o czym koniecznie musi wie-
dzieć. I jeszcze jedna para, żeby po kryjomu przesłać spojrzenie 
synowi, który wpadł w tarapaty: „Rozumiem to i kocham cię”.

- Panie - rzekł anioł, kładąc BogU rękę na ramieniu - połóż się 
spać. Jutro też jest dzień

- Nie mogę - odparł Bóg - a zresztą już prawie skończyłem.
Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, jeśli jest chora, 

że potrafi  przygotować sobotnio-niedzielny obiad na sześć osób z 
pół kilograma mielonego mięsa oraz jest w stanie utrzymać pod 
prysznicem dziewięcioletniego chłopca.

Anioł powoli obszedł ze wszystkich stron model matki, przy-
glądając mu się uważnie, a potem westchnął: - Jest zbyt delikatna. 
- Ale za to jaka odporna! - rzekł z zapałem Pan. - Zupełnie nie 
masz pojęcia o tym, co potrafi  osiągnąć lub wytrzymać taka jed-
na mama.

- Czy umie myśleć? – dociekał anioł.
- Nie tylko. Potrafi  także zrobić najlepszy użytek z szarych ko-

mórek oraz dochodzić do kompromisów. Anioł pokiwał głową, 
podszedł do modelu matki przesunął palcem po jego policzku: 

- Tutaj coś przecieka - stwierdził.
- Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza.
- A do czego to służy?
- Wyraża radość, smutek, rozczarowanie, ból, samotność i 

dumę.
- Jesteś genialny! - zawołał anioł.
- Prawdę mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melancho-

lijnie westchnął Bóg.
Cdn.

.  
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 1719 kwietnia 2015

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)

Karolina Paździor, Michał Zając, Weronika Żuk to uczniowie 
klas trzecich gimnazjum w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w 
Brzeźnicy, którzy mają za sobą „gorący” i bardzo pracowity okres 
przygotowań do konkursów, tj. mnóstwo przeczytanych pozycji 
książkowych, rozwiązanych testów i spotkań w celu sprawdzenia 
i uzupełnienia wiadomości. Każdy uczniów musiał przebrnąć 
przez trzy etapy selekcji – etap szkolny, etap rejonowy i etap 
wojewódzki. Apogeum ich aktywności naukowej przypadł na 
marzec 2015, kiedy to odbyły się etapy wojewódzkie konkursów 
kuratoryjnych. Poświęcony czas i włożony trud został nagro-
dzony…. Weronika Żuk została fi nalistką Konkursu Wiedzy 
Obywatelskiej i Ekonomicznej (zaledwie jeden punkt dzielił 
ją od tytułu laureata), Michał Zając to fi nalista Małopolskiego 
Konkursu Historycznego, natomiast Karolina Paździor zdobyła 

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

najwyższy tytuł – tytuł laureata II edycji Małopolskiego Konkur-
su „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w 
Panteonie polskiej historii” zorganizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Współorgani-

zatorem  konkursu było Międzynarodowe Centrum Edukacji o 
Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Opiekun naukowy: Zenon Piotrowski

Potrzebuje każdy z nas, ale niestety często nie 
mamy cierpliwości, by wytrwać lub też nie widzimy 
sensu podjęcia naprawy, gdyż wracamy do poprzed-
niego stanu. O tym traktuje fragment poniżej nauki 
rekolekcyjnej, mobilizującej do nawrócenia. 

Umiłowani w Panu! 
Kończymy pierwszy dzień rekolekcji w parafi i, o których 

mówi się, że jest to czas szczególnego Bożego nawiedzenia i łaski, 
w którym jesteśmy tak przez Boga przysposabiani, aby skruszyć 
twardość swojego serca, otworzyć umysł i zdyscyplinować wolę, 
by jeżeli nawet te rekolekcje nie wydały owoców skutku stupro-
centowego, to przynajmniej niech się zaznaczą w nas pewną bole-
ścią serca, która nas skłoni ku rzetelnemu rozmyślaniu i podjęciu 
drogi naprawy. 

Tegoroczny plan duszpasterski jest oparty na słowach Pana 
Jezusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Nawracajmy 
się, bo wszyscy potrzebujemy nawrócenia, bo wszyscy jesteśmy 
grzesznikami, wszyscy w jakiś sposób próbujemy się dźwignąć, 
rozumiemy czym jest grzech, czym jest zło, czym brak łaski i to 
się nam nie podoba. I słusznie. I chcemy podjąć naprawę, lecz 
brakuje nam wytrwałości. A w takim razie – pytamy – jaki jest 
sens podejmowania naprawy, kiedy nam to nie wychodzi?

A czy tylko sprawa duchowości, jej naprawy nam nie wycho-
dzi? Wszystko w jakiś sposób, co nie ma celu ostatecznego, jest 

bezsensowne.  Gromadzę całe życie dobra doczesne, a potem 
umieram i nic z tego nie mam... Morduję się, morduję, sprzątam 
dom, a za chwilę znowu jest brudny. Można przez to popaść w 
taką depresje bezsensowności. Ale jeżeli jest powszechna depre-
sja: nikt nie pracuje, nikt się nie modli, nikt nie rodzi, nikt nie 
dostarcza nam pożywienia, nikt nie dostarcza nam energii, to co 
z tego może być? 

Popatrzmy: młodzi się nie kochają, starsi nie umierają, nikt 
nie choruje... Bezsens. Zapytamy wtedy Pana Boga:  A po co Ty 
nas w ogóle stworzyłeś? O co Ci chodziło? Plan Boży jest zatem 
inny. Bóg nie mógł i nie stworzy bez sensu. Pokazał nam w stwo-
rzeniu kosmicznym, jak przepiękny jest Jego plan, cały porządek. 
Te gwiazdy stworzone przed miliardami lat tak świecą, jak świe-
ciły i w tym samym miejscu, gdzie je Bóg umieścił. Słońce i księ-
życ w tym rytmie swoim wyznaczają dzień i noc, o których Pan 
Jezus powie: stworzył Bóg dzień, by służył człowiekowi do pracy, 
do nauki,  a noc, by mógł odpocząć.

Jeżeli my to jakoś przekręcamy, przy tym manipulujemy, 
to następuje w nas jakaś nierytmiczność, zakłócenie. Jesteśmy 
wówczas niezdatni do niczego. Niech tylko ktoś zasiedzi się 
przed telewizorem w nocy; czy wtedy wstanie przed świtaniem? 
Nie wstanie. A jak przeciągnie te parę godzin, to potem mu ich 
braknie w innym miejscu. 

Cdn.             

Podjąć naprawę 
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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)

CZUWANIE MŁODZIEŻY 
W WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest dramatycznym dniem sądu, niewyobra-
żalnego cierpienia i śmierci Chrystusa. Dla chrześcijan jest 
najwłaściwszym dniem do obudzenia swojej wiary, umocnienia 
naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z 
pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga. Jest to czas uświadomie-
nia sobie, że żyjemy na tym świecie dzięki Zbawicielowi, który 
wraz z krzyżem na Golgotę poniósł grzechy ludzi całego świata. 
Poniósł męczeńską śmierć ZA NAS i dzięki Niemu możemy żyć.
Kiedy ciało Jezusa zostało już złożone w grobie, przez cały czas 
licznie gromadzili się przy Nim wierni w kościele naszej parafi i. 
W ciemnościach, z muzyką chóralną jak i z momentami ciszy o 
godzinie 23.00 swoją adorację rozpoczęła młodzież. „Wy jesteście 
nadzieją Kościoła” – powiedział przed laty w dniu inauguracji 
swojego pontyfi katu św. Jan Paweł II.

Właśnie tego wieczora my, młodzi ludzie należący do Oazy 
oraz Służby Liturgicznej zgromadzeni przy Chrystusie ukrytym 
w Najświętszym Sakramencie, kierowaliśmy do Niego swoje po-
dziękowania, prośby, intencje. Modliliśmy się własnymi słowami 
jak i Koronką do Bożego Miłosierdzia. Każdy jednak w sercu 
zaniósł do Boga to, co chciał, i jak potrafi ł. „Przywróć mi radość 
z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!” (Ps 
51,14) Ze słowami psalmu okazaliśmy naszą ufność działania 
Pana Boga w naszym życiu. Poddaliśmy się Jego miłosierdziu. 
Łaska Boża oczyszcza nas tak, że choćby nasze grzechy były jak 
szkarłat, to dzięki niej wybielejemy jak śnieg. I w to wierzymy.

Przy Grobie Pańskim czuwaliśmy do północy. Zaledwie go-
dzina w Jego obecności przygotowywała nas na najradośniejszą 
chwilę – chwilę zwycięstwa życia nad śmiercią. Czas największe-
go cudu, który był przed nami – czas Zmartwychwstania Pań-
skiego, z którego dziś możemy się radować.

 Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda 
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Czcigodny księże Proboszczu 

„Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, 
aby inni nie byli samotni ” - tak zdefiniował posługę 
kapłana święty Jan Paweł II

Wielki Czwartek to święto kapłanów. Dziś wieczo-
rem przeżywamy pamiątkę ustanowienia eucharystycz-
nej ofiary zgodnie z rytmem wydarzeń paschalnych, tak 
jak zostały one zapisane w Ewangeliach. To spotkanie 
jest szczególnym dziękczynieniem, składanym Bogu 
przez nas wszystkich, którzy na mocy daru, będącego 
jednocześnie tajemnicą, mamy głęboki udział w Chry-
stusowym kapłaństwie.

Każdy z nas wypowiada to słowami psalmu: „Mise-
ricordias Domini in aeternum cantabo”, co znaczy „Na 
wieki będę opiewał łaski Pana”. 

W tym dniu tak ważnym nie można nie wspomnieć 
słów świętego Tomasza z Akwinu:

 „Chrystus jest źródłem całego kapłaństwa”.

Chrystus jest początkiem absolutnym, początkiem 
bez początku. Bo jak pisze święty Jan:

„Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie 
stało, co się stało”.

 
Drogi Księże Proboszczu, To Ty usłyszałeś słowa 

Chrystusa: „Pójdź za Mną”, a Bóg stawiając Cię na 
naszej drodze życia obdarzył nas wielką łaską. Dzięku-
jemy, że jesteś z nami i dla nas.

Wtedy, gdy będzie Ci się wydawało, że jesteś osamot-
niony, że nikt Cię nie rozumie, On, Twój przyjaciel Jezus 
Chrystus, który Cię wybrał, powołał i ustanowił swoim 
kapłanem, będzie Cię wspierał.

A Maryja, Matka kapłanów, Niewiasta Eucharystii, 
niech towarzyszy swoją miłością i orędownictwem. 

Prosimy w imieniu całego zgromadzenia służby li-
turgicznej ołtarza, abyś przyjął te życzenia jako znak 
naszej pamięci. 

 Szczęść Boże.

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

W dniu 9 kwietnia przypadała druga rocznica 
śmierci śp. o. prof. dr. hab. Benignusa Józefa Wana-
ta, karmelity bosego, długoletniego przełożonego 
prowincjalnego Polskiej, a od 1993 r. Krakowskiej 
Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych i wykładowcy 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (wcześniej Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej), jako historyk Kościo-
ła i Zakonu i historyk sztuki, gdzie był kierownikiem 
katedry w Instytucie Historii Sztuki i Kultury. Z tej 
okazji 9-10 kwietnia odbyła się na UPJPII dwudniowa 
Konferencja naukowa poświęcona pamięci tego wybit-
nego Frydrychowiczanina.

Konferencja, pod wymownym tytułem „W kręgu kultury 
zakonnej”, miała miejsce w budynku uniwersytetu przy ul. 
Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Poprzedziła ją Eucharystia pod 
przewodnictwem o. dr. Łukasza Kasperka OCD, wiceprowincja-
ła Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, za śp. o. 
Benignusa.

Inaugurując konferencję, ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak, 
dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego powie-
dział, że jest ona wyrazem hołdu śp. o. prof. Benignusowi Wa-
natowi, uczonemu i dobremu człowiekowi, a także znakiem, że 
pozostawił uczniów i kontynuatorów swych dociekań prawdy 
historycznej i propagacji piękna sztuki kościelnej. Z kolei o. dr 
Mariusz Jaszczyszyn, karmelita bosy z Poznania, długoletni 
współpracownik o. Benignusa, odczytał wspomnienia rodzin-
ne ks. mgr. Edwarda Wanata, najmłodszego brata o. 
Benignusa, salwatorianina, byłego wiceprowincjała 
salwatorianów w Polsce, duszpasterzującego dziś jako 
proboszcz w Szkocji. Duch religijny i patriotyczny w 
wielodzietnej rodzinie Wanatów z Frydrychowic był 
bardzo mocny i moglibyśmy sobie życzyć, aby na na-
szej polskiej ziemi żyło więcej rodzin pokroju rodziny 
Wanatów.

W sesji wspomnieniowej nt. o. Benignusa, głos 
zabrało jeszcze troje prelegentów: mgr lic. Inga Pla-
towska-Sapetowa z Łańcuta omówiła artystyczną 
fotografi ę o. Wanata z Chrystusem „Ecce Homo” w tle, 
autorstwa mgr. Jacka Praśkiewicza z Kielc; mgr inż. 
arch. Adam Sapeta z Rzeszowa przedstawił referat pt. 
„Architektura militaris w dziele o. Benignusa”, a o. dr 
hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD z Wadowic zrefe-
rował zaangażowanie o. prof. Wanata w propagowanie 
kultu św. Rafała Kalinowskiego.

W pozostałych wystąpieniach prelegenci z wielu 

ośrodków naukowych (Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, Fundacja „Pro Patria”, Vistula Univer-
sity, Karmelitański Instytut Duchowości) poruszali zagadnienia 
dotyczące architektury, malarstwa, rzeźby i elementów wystroju 
kościołów i klasztorów karmelitańskich, karmelitańskich zbio-
rów archiwalnych, teologii habitu i szkaplerza karmelitańskiego 
oraz przesłania wybranych świętych Karmelu i innych rodzin 
zakonnych.

Nie zapominajmy, że śp. o. Benignus Józef Wanat opubliko-
wał wiele książek i artykułów, zarówno naukowych jak i popular-
nych, związanych m. in. z dziejami klasztorów karmelitańskich i 
ich archiwaliów, dziejami kultu Matki Bożej i św. Józefa w Polsce 
oraz na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Dlatego 
materiał źródłowy analizowany przez badaczy był bardzo ob-
szerny.

W sesji wzięli udział m.in. krewni śp. o. Benignusa. Z Nysy 
przybyła jego siostra Zofi a Mazur (zd. Wanat) z mężem Zdzisła-
wem. Z Frydrychowic przybyły zaś: bratowa Stanisława i bratani-
ca Agata Wanat oraz z Tomic Jadwiga Mikołajczyk (zd. Wanat).

Sesja była godnym upamiętnieniem wielkiego kapłana i 
zakonnika, naukowca i duszpasterza, chlubę Frydrychowickiej 
Parafi i i Zakonu Karmelitów Bosych.

o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Ku czci pochodzącego 
z Frydrychowic
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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 

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)

Swoją pierwszą naukę re-
kolekcyjną o. Wiktoryn Krysa 
oparł na duchowości św. Fran-
ciszka z Asyżu, nawiązując tym 
samym do przeżywanego roku 
życia konsekrowanego. Poniż-
sza część rozważania przybliża 
sylwetkę tegoż świętego, który 
wciąż inspiruje i zachwyca świat 
postawą. 

Znamy życie tego człowieka. 
Pochodził z bardzo bogatej rodziny, 
ale nie ze szlacheckiej - z rodziny ku-
pieckiej. Jego aspiracją, młodzieńczą 
ambicją było, by upodobnić się do tych 
najbogatszych, najpiękniejszych, po-
dziwianych przez ludzi średniowiecza książąt i szlachty. Pragnął 
stać się kimś ważnym. A ponieważ był bogatym człowiekiem, żył 
rozrzutnie; korzystał z uciech tego świata, a przez to był szanowa-
ny i podziwiany przez ówczesną młodzież Asyżu. W ten sposób 
dorównywał popularnością i oceną samego siebie, wartością we 
własnych oczach tym, których uważano za wyżej urodzonych. 

I pewnie tak byłoby i dłużej. Jednak w wieku 24 lat Franci-
szek na drodze swojego życia spotyka człowieka, który został 
odrzucony przez społeczeństwo - spotyka trędowatego. Trę-
dowaci średniowieczni to ludzie, których choroba uśmiercała; 
trąd był wówczas jeszcze nieuleczalny. Choroba ta rozpoczynała 
się bardzo nieznacznymi objawami; objawami, na które dzisiaj 
pewnie byśmy nie zwrócili uwagi: następuje zblednięcie skóry, 
zbielenie skóry, następnie pojawia się czerwona plamka, potem 
obrzęk i ropienie. Jeszcze później następuje powolne gnicie ciała, 

Św. Franciszek

poszczególnych członków. Na tym etapie odpadają palce, ręce, 
uszy, policzki, nos, stopy... Lekarze mówią, że trędowaty nie tyle 
cierpi fi zycznie (bo trąd najpierw poraża zakończenia nerwowe i 
tego bólu nie czuje się w takim stopniu, jak moglibyśmy to sobie 
wyobrażać), ale trędowaty przede wszystkim cierpi na to powol-
ne obumieranie, odpadanie kolejnych części ciała. A ponieważ ta 
choroba powoduje gnicie organizmu, wiąże się z niesłychanym 
fetorem, strasznym smrodem. I taki człowiek często po prostu 
był uważany za siedlisko zła. W średniowiecznej mentalności 
zakorzenił się pogląd, że skoro ktoś zachorował na tak straszną 
chorobą, musiał wcześniej zgrzeszyć, a trąd był po prostu karą za 
te grzechy. My uważamy słowo „trąd” na określenie tej chorobę, 
ale za naszą wschodnią granica mówią o niej „prokaza” - czyli 
skaza; trędowaty oznacza tam „skażony” - zarówno chorobą, jak 
i grzechem. 

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

Interpretując wodę jako symbol Ducha 
Świętego, ks. bp Grzegorz Ryś przechodzi do 
perykopy ewangelicznej o uzdrowieniu czło-
wieka leżącego nad sadzawką i oczekującego 
na poruszenie wody i zanurzenie się w niej. 
Poniższy fragment słowa pochodzi z kazania 
wygłoszonego przez ks. bpa Rysia w czasie 
uroczystości bierzmowania. 

Duch Święty działa w nas z wielką pokorą. Do tego 
stopnia, że my go często do końca nie rozeznajemy i 
wydaje się nam, że to nasze działanie, myślenie, od-
czuwanie jest naszym własnym dziełem. A to On jest 
w tym działaniu ukryty. Pan Jezus mówi na przykład 
- zapisał to święty Paweł - że nikt nie może bez po-
mocy Ducha Świętego powiedzieć: Panem jest Jezus. 
Możemy zrobić takie ćwiczenia. Wszyscy to powiecie 
i będzie się wam wydawać, że sami to mówicie, a to 
jest działanie Ducha Świętego w nas, zwłaszcza, jeśli 
to zdanie, które wypowiadamy, w jakiś sposób nas 
zmienia - jeśli doświadczamy siły tego zdania i mamy 

Woda 

Wielkanocny pacierz 
Nie umiem być srebrnym aniołem - 

ni gorejącym krzakiem - 
tyle zmartwychwstań już przeszło -

a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami -

tyle już Alleluja -
a moja świętość dziurawa

na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -

jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał

na mnie - przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska

przez chmur zabite wciąż deski -
uśmiech mi Swój zesłała

jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam

jak złoty kamyk z procy -
zrozumie mnie mały Baranek

z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku -

sumienia wywróci podszewkę -
serca mego ocali

czerwoną chorągiewkę
Ks. Jan Twardowski 
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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

poczucie, że to nie jest tylko paplanina. Panem jest Jezus... To, 
co się w nas dzieje, kiedy wypowiadamy to zdanie, to jest dzieło 
Ducha Świętego. 

Jest to piękny obraz - Ducha Świętego w symbolu wody... 
Mieliśmy pierwsze czytanie, które nam mówi, że właściwie życie 
polega na tym, aby poddać się tej wodzie i doświadczyć tego, co 
doświadczył ten prorok - że Duch Święty jest taką rzeką, takim 
strumieniem, że w którymś momencie człowiek nie ma już nad 
nim żadnej kontroli, nie potrafi  go przekroczyć; że jest to rzeka, 
która nas absolutnie przerasta. Człowiek też widzi owoce działa-
nia tej wody w swoim życiu. Bardzo piękny obraz...

Ja bym się jednak chciał zatrzymać na Ewangelii. Jest to 
bowiem Ewangelia szczególna, jedna z najpiękniejszych, jakie 
mamy w Nowym Testamencie. Kościół jej używał w starożytno-
ści, gdy przygotowywał dorosłych ludzi do chrztu, bierzmowania 
i Eucharystii. Wspaniale, że akurat ta Ewangelia, która była tak 
ważnym tekstem formującym przyszłych chrześcijan jest dla was 
dzisiaj i dla nas - dzięki temu, żeście nas zaprosili na swoje bierz-
mowanie. 

Ewangelia ta również mówi o wodzie. Oto leży człowiek nad 
wodą przy sadzawce. Do dziś są zresztą zachowane w Jerozolimie 
ruiny tej sadzawki. Dość potężna była zatem i można sobie wy-
obrazić, ile tam wody było, skoro leżeli przy niej ludzie w pięciu 
krużgankach. Cztery krużganki dookoła basenu z wodą, piąty w 
poprzek, dzielący tę sadzawkę na dwa baseny. Ludzie tam leżeli, 
przekonani, że woda, przy której są, ma moc uzdrawiania - ale 
tylko wtedy, gdy jest poruszona. No cóż, usunięto tu takie zda-
nie, nie wiem dlaczego... Może dlatego, że się wydaje nienowo-

czesne... W każdym razie w niektórych rękopisach znajduje się tu 
zdanie mówiące, że anioł zstępował z nieba i poruszał tę wodę. 
I kto wszedł do tej wody, kiedy została poruszona, wychodził z 
niej zdrowy...

W Ewangelii widzimy człowieka, który tam leży już od 38 lat. 
Przez 38 lat leży nad wodą, która ma moc uzdrawiania... Myślę, 
że nieraz widział, jak ktoś wychodził z tej wody zdrowy. Kiedy 
Pan Jezus pyta go, czy chce być zdrowy, on odpowiada: Nie mam 
człowieka. Tłumaczy się. Przez 38 lat zdążył się przyzwyczaić do 
tego, że ta woda może jest mocna, ale nie dla niego. I on się już 
przyzwyczaił do swojej choroby, do swojego paraliżu. I teraz, gdy 
przychodzi Pan Jezus i pyta, czy chce być zdrowy, wpada w pa-
nikę. A nuż się wydarzy? I co wtedy? Przecież generalnie jest w 
porządku: przynoszą go tu dzień w dzień, leży, wszyscy go żałują, 
głaszczą, niejeden sypnie groszem. Zdążył się już przyzwyczaić 
do swojego paraliżu... 

Swoją droga paraliż to niezwykła choroba. W Piśmie świę-
tym słowo, które określa jako paraliż, można też tłumaczyć 
jako „uschłe mięśnie”. Sparaliżowany to taki gość, który nie ma 
kłopotów z głową - wszystko wie i pojmuje jak należy. Wszystko 
wie, tylko nie ma siły w mięśniach, żeby to zrobić. Nie ma siły 
tego wykonać. Ma kłopot na tym poziomie. To jest taki dodat-
kowy, ale kluczowy symbol dla zrozumienia tego tekstu. Te pięć 
krużganków, które znajdowały się przy sadzawce, były symbolem 
pięciu ksiąg Mojżesza - Tory - czyli tego, co stanowi serce Starego 
Testamentu. Najważniejsze pięć ksiąg Starego Testamentu, naj-
ważniejsze pięć Ksiąg Biblii hebrajskiej, żydowskiej.

Cdn. 

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. na hali sportowej w 
Zielonkach odbyły się Igrzyska Małopolski Parafial-
nych Klubów Sportowych w piłce nożnej, na które 
przyjechały najlepsze kluby z naszego województwa. 
Na zawodach nie mogło zabraknąć także Parafialnego 
Klubu Sportowego Św. Józef z Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Rozgrywki były przeprowadzone w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: chłopców z rocznika 2006/2007 

Parafi alny klub 
„Św. Józef” 
mistrzem Małopolski 
w piłce nożnej
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i 2004/2005. W obu kategoriach wiekowych zawodnicy PKS Św. 
Józef odnotowali znakomite wyniki. Chłopcy młodsi zostali 
Mistrzami Małopolski, natomiast chłopcy starsi zajęli doskonałe 
II miejsce. Bardzo dobre wyniki świadczą o dobrej organizacji 
klubu i pracy trenerów. Należy przypomnieć, że trenerem grupy 
młodszej jest Przemysław Opyrchał, a grupy starszej Artur Ma-
zuga.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

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.

W ubiegłą niedzielę w kaplicy w Zarąb-
kach obchodzono uroczystość odpustową 
ku czci Miłosierdzia Bożego. Słowo Boże 
wygłosił ks. proboszcz Andrzej Kołodziej 
opierając je w znacznej części na nauczaniu 
św. Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu. 
Oto fragment. 

Umiłowani w Chrystusie Panu!
10 lat temu, w niedzielę 3 kwietnia 2005 roku, 

obchodzono w Bazylice św. Piotra na Watykanie 
święto Bożego Miłosierdzia. Serca ludzi obecnych 
na Placu św. Piotra były pełne smutku, a oczy pełne 
łez. Kilkanaście bowiem godzin wcześniej kardynał 
senior zakomunikował, że Jan Paweł II odszedł do 
domu Ojca. Po modlitwie Regina Caeli w południe 

odczytano Orędzie napisane przez Jana 
Pawła przed śmiercią. Oto jego słowa:

Ludzkości, która niekiedy wydaje 
się zagubiona i opanowana żądzą zła, 
egoizmu i strachu, Pan zmartwychwsta-
ły ofi arowuje dar swojej miłości, która 
przebacza, doprowadza do pojednania 
i otwiera duszę na nadzieję. To jest mi-
łość, która nawraca serca i daje pokój. Jak 
bardzo świat potrzebuje zrozumienia i 
przyjęcia Bożego miłosierdzia!

Panie, który przez Swą śmierć i Zmar-
twychwstanie okazujesz miłość Ojca, 
wierzymy w Ciebie i z ufnością powta-
rzamy dzisiaj: „Jezu, ufam Tobie, miej 
miłosierdzie dla nas i dla całego świata”. 

Miłosierny Bóg wychodzi 
naprzeciw człowieka 
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Te słowa Ojca świętego zapraszają 
nas do nieustannego wysiłku, aby 
zrozumieć i do otwartości, aby przy-
jąć Boże Miłosierdzie. Miłosierdzie 
jest bowiem charakterystyczną cechą 
Boga, która okazuje się najwyraźniej, 
gdy pomimo niewierności ludzi po-
zostaje On zawsze wierny zawartemu 
z nimi przymierzu. Jest to Bóg, który 
w Starym Testamencie objawia się, 
przedstawia jako Bóg miłosierny, Bóg 
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i 
wierność.

W płomiennych przemówieniach 
proroków miłosierdzie Boże jest prze-
jawem potęgi miłości, która jest więk-
sza niż grzech, niż nawet największa 
niewierność człowieka. Miłosierny 
Bóg zawsze wychodzi naprzeciw czło-
wieka. Zawsze daje mu szansę pokuty 
i nawrócenia. Nieustannie objawia mu 
swoją gotowość do przebaczenia. 

Miłosierdzie Bożego działania 
uwidacznia się w życiu samego Jezu-
sa. Kiedy uczniowie Jana Chrzciciela 
przychodzą i pytają Jezusa: Czy Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać? - Jezus nie 
odpowiada wprost, ale wskazuje na 
swe dobre, miłosierne czyny. To one 
stają się zasadniczym znakiem rozpo-
znawczym i dowodem - można powie-
dzieć - tożsamości Mesjasza. W swoim 
nauczaniu Jezus wyraźnie daje świa-
dectwo o Miłosierdziu Bożym, głosząc 
Ewangelię o królestwie, odpuszczając 
grzechy oraz lecząc wszelkie choroby 
i słabości wśród ludu. 

Postawę miłosiernego Boga wobec 
grzesznego człowieka Chrystus uka-
zał w tej przepięknej przypowieści o 
synu marnotrawnym. Nawrócenie 
jest bowiem najbardziej konkretnym 
przejawem obecności miłosierdzia w 
ludzkim świecie. W encyklice „Dives 
in misericordia” Ojciec Święty Jan 
Paweł II podkreśla z naciskiem, że mi-
łosierdzie nie polega na najbardziej na-
wet współczującym spojrzeniu na zło 
moralne, fizyczne czy materialne. „W 
swoim właściwym i pełnym kształcie 
miłosierdzie objawia się jako dowar-
tościowywanie, jako podnoszenie w 
górę, jako wydobywanie dobra spod 
wszelkich nawarstwień zła, które jest 
w świecie i w człowieku. W takim zna-
czeniu - podkreśla Papież - miłosier-
dzie stanowi podstawową treść orędzia 
mesjańskiego Chrystusa oraz siłę kon-
stytutywną Jego posłannictwa”.

Cdn. 



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

19 kwietnia 201526 

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

 2719 kwietnia 2015

Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

Najbardziej widocznym znakiem kultu Miłosierdzia 
Bożego, zapoczątkowanego przez św. Faustynę Ko-
walską, jest niewątpliwie obraz Jezusa Miłosiernego. 
Szczególnie znane na świecie pozostają trzy płótna 
przedstawiające Chrystusa zgodnie z zaleceniami pol-
skiej mistyczki. Oto pokrótce dzieje każdego z nich.

OBRAZ EUGENIUSZA KAZIMIROWSKIEGO (1934)
To jedyny wizerunek Jezusa Miłosiernego, jaki widziała na 

własne oczy Siostra Faustyna. Kiedy Chrystus polecił jej w jed-
nym ze swoich objawień w 1932 r. sporządzić konkretny obraz 
swojej postaci, zakonnica nie wiedziała, jak to zrobić. Dopiero 
dzięki swemu spowiednikowi ks. Michałowi Sopoćce, którego 
poznała w Wilnie, mogła spełnić żądanie Jezusa. Sopoćko miesz-
kał wówczas w budynku kapelanii sióstr wizytek na wileńskiej 
Rossie, gdzie swoje mieszkanie i pracownię miał także znany ma-
larz i wykładowca Eugeniusz Kazimirowski (1873 – 1939). On też 
– od stycznia do czerwca 1934 r. – namalował obraz Jezusa Miło-
siernego. Jako model pozował mu ks. Sopoćko, a Siostra Faustyna 
przychodziła od czasu do czasu do pracowni, by korygować, czy 
wizerunek Chrystusa jest zgodny z wizją, którą widziała w swym 
objawieniu. 

Po raz pierwszy obraz został zaprezentowany publicznie 
podczas Triduum Paschalnego w 1935 r. Później znalazł się w wi-
leńskim kościele św. Michała, gdzie ks. Sopoćko był rektorem. W 
1948 r., gdy władze sowieckie zamknęły świątynię, płótno trafi ło 
do wileńskiego kościoła Ducha Świętego, a w 1956 r. do małego 
wiejskiego kościółka w Nowej Rudzie na Białorusi. W 1986 r. 
obraz został potajemnie wywieziony do Wilna, gdzie rok póź-

TRZY OBRAZY
niej zawisł w kościele Ducha Świętego. Ostatnia przeprowadzka 
miała miejsce w 2005 r., gdy na polecenie kard. Audrysa Juozasa 
Bačkisa przeniesiono wizerunek do kościoła Trójcy Świętej w 
Wilnie, gdzie powstało sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

OBRAZ ADOLFA HYŁY (1944)
Podczas II wojny światowej do klasztoru Zgromadzenia Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach zgłosił się krakowski 
malarz, uczeń Jacka Malczewskiego – Adolf Hyła (1897 – 1965). 
Zaproponował, że namaluje jakiś obraz do kaplicy sióstr jako 
wotum za ocalenie od śmierci jego rodziny. Wówczas jezuita 
ks. Józef Andrasz, który od 1936 do 1938 r. był spowiednikiem i 
kierownikiem duchowym Siostry Faustyny, poprosił artystę, by 
namalował wizerunek Jezusa Miłosiernego. Jedyną wskazówką, 
jak miał wyglądać Chrystus na obrazie, był opis Jego postaci 
pozostawiony w „Dzienniczku” zmarłej zakonnicy. Opierając się 
na tym opisie, Hyła między listopadem 1942 a marcem 1943 r. 
stworzył wizerunek Jezusa Miłosiernego.

Okazało się jednak, że płótno nie pasowało rozmiarami do 
wnętrza bocznego ołtarza kaplicy. W związku z tym siostry za-
mówiły u malarza jeszcze jeden obraz, który zawisł ostatecznie w 
świątyni w kwietniu 1944 r. Później artysta dokonał w nim jesz-
cze jednej zmiany – pierwotnie dzieło przedstawiało Chrystusa 
na tle łąki, ale w 1954 r. Hyła przemalował tło na ciemny kolor, 
a pod stopami Zbawiciela domalował posadzkę. Do dziś obraz 
ten pozostaje najbardziej znanym na świecie wizerunkiem Jezusa 
Miłosiernego. Oblicza się, że sam Hyła namalował jeszcze ponad 
sto płócien tego typu, które trafi ły do różnych kościołów.

OBRAZ LUDOMIRA SLEŃDZIŃ-
SKIEGO (1954)

To płótno wygrało konkurs na naj-
lepszy wizerunek Jezusa Miłosiernego i 
zyskało uznanie polskich biskupów. Roz-
pisanie konkursu było wynikiem burzli-
wego posiedzenia konferencji plenarnej 
Episkopatu Polski we wrześniu 1953 r. 
Pojawiło się wówczas wiele krytycznych 
opinii pod adresem obrazów Jezusa Mi-
łosiernego, malowanych przez różnych 
malarzy i rozproszonych po kościołach 
w całej Polsce. Wielu dziełom zarzucano, 
że nie spełniają katolickich norm litur-
gicznych i dogmatycznych. Najmocniej 
protestował bp Franciszek Barda, który 
stwierdził, że część owych płócien nie 
odpowiada nauczaniu kościelnemu, gdyż 
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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)

jest oparta nie tyle na Objawieniu zawartym w Piśmie Świętym, 
ile raczej na prywatnych wizjach, których autentyczność nie zo-
stała jeszcze potwierdzona przez Kościół. 

W związku z tym ks. Michał Sopoćko postanowił bronić idei 
obrazu Jezusa Miłosiernego i rozpisał konkurs na nowy wizeru-
nek, który spełniałby wymogi nauczania kościelnego. Miał on 
przedstawiać Chrystusa ukazującego się uczniom w Wieczerniku 
i ustanawiającego sakrament pokuty.

Adolf Hyła odmówił wzięcia udziału w konkursie. Wygrał 
Ludomir Sleńdziński (1889 – 1980). Wytypowała go jako zwy-
cięzcę komisja kościelna na czele z bp. Stanisławem Rospondem. 
W październiku 1954 r. Komisja Główna Episkopatu Polski 
uznała, że obraz Sleńdzińskiego powinien stanowić wzór do na-
śladowania dla innych artystów. Wizerunek nie zyskał jednak w 
oczach wiernych takiej popularności, jak u biskupów. Konkurso-
we płótno wisi dziś w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia na warszawskim Grochowie.

Ks. Wojciech Matyga

W sobotnie popołudnie 28 marca 2015 r. panie z KGW w Ja-
strzębi zorganizowały warsztaty robienia wielkanocnych palm. 
To już piąte takie spotkanie, i z każdym rokiem coraz lepiej zor-
ganizowane. W tym roku było dużo osób dorosłych, chociaż nie 
zabrakło też dzieci. Organizatorzy zatroszczyli się o wszystkie 
potrzebne materiały do robienia palm, a także o słodki poczęstu-
nek. Można było porozmawiać przy kawie czy herbacie i skosz-
tować pysznych wielkanocnych bab, wypiekanych przez panie z 
KGW. Dzięki tym warsztatom można było w niedzielę palmową 
zobaczyć w kościele różnorodne palmy. Kto nie mógł przyjść to 
zapraszamy za rok i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Warsztaty robienia 
wielkanocnych palm

Ks. Wojciechowi Matydze 
najserdeczniejsze życzenia 
imieninowe łaski Bożej, 
zdrowia, radości z pracy 
duszpasterskiej oraz  z 
pracy redaktorskiej życzą 
dzieci, młodzież i do-
rośli z ks. Proboszczem 
oraz redakcja Carolusaj, 
z podziękowaniem za 
nadsyłane wartościowe 
artykuły do naszego ty-
godnika. Niech Chrystus 
Zmartwychwstały kieru-
je sercem i dodaje sił do 
pracy na polu Ewangelii



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

19 kwietnia 201528 

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

 2919 kwietnia 2015

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)

Jak co roku wzięliśmy udział w świątecznym apelu... 
 31 marca uczniowie klasy III szkoły podstawowej zaprezen-

towały przedstawienie związane ze świątecznymi zwyczajami 
przygotowane  pod opieką mgr Teresy  Łyczak. Na szkolnej sce-
nie mogliśmy podziwiać wielkanocne pisanki, baby, zajączka, 
kurki. Dzieci przypomniały  zgromadzonym zwyczaje świątecz-
ne kultywowane podczas tych wiosennych świąt.  Nie zabrakło 
oczywiście serdecznych życzeń .

Mamy nadzieję, że zbliżająca się Wielkanoc upłynie wszyst-
kim w miłej ,spokojnej i rodzinnej atmosferze.... 

www.splencze.iap.pl

WIELKANOCNE ZWYCZAJE

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 

 

To coś, czego się boimy, obawiamy, czego tez nie 
rozumiemy. A jednak są one potrzebne są wartościami. 
Do naszego życia trzeba zaprosić Jezusa. Wraz z Nim 
dźwigać swój krzyż. Mówił o tym o. Sławomir Zieliń-
ski, a my drukujemy fragment jego słowa. 

Moi drodzy, te dwa przykłady: jeden wielkiego buntu przeciw 
Bogu, z którego rodzi się chęć zniszczenia, a tak naprawdę rodzi 

się nadzieja, życie, miłość i drugi przykład - bycia i życia z Chry-
stusem zawsze. I w momencie trudu życia, tuż przed śmiercią 
Chrystus jest dla niego Cyrenejczykiem. Bierze cierpienie tegoż 
papieża na swoje ramiona. Chrystus! Podszedł do niego... 

 Przywołuję te dwa przykłady po to, abyśmy popatrzyli 
na swoją chorobę. Już nie jest tak łatwo ukroić kromkę chleba. 
Już ciężko jest utrzymać niekiedy nawet kubek z herbatą. Już nogi 
nie poprowadzą tam, gdzie by się chciało. Ciężko jest wstać, cięż-

Starość i cierpienie 
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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)

ko siedzieć, ciężko leżeć. Przewraca się człowiek z boku na bok w 
bezsenne noce. I pytanie: czy to ma sens? Jedni mówią: nie udała 
się Panu Bogu starość... Ja powiadam: to nieprawda. Starość i 
choroba są potrzebne, żeby zdrowi ludzie się uczyli miłosierdzia, 
żeby mogli miłosierdzie dawać innym. Świat ludzi idealnych 
szybko przestałby istnieć, bo ten świat nigdy nie nauczyłby się 
pokory. Nigdy... On byłby zawsze idealny. zatem starość jest 
czcigodna. cierpienie jest trudem, jest krzyżem, ale zdrowi przy 
tym krzyżu mają się zatrzymać. Ale ci, co mają siły, powinni do 
tego krzyża podejść. cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, mnieście uczynili - mówi Jezus. 

Cierpienie może być wspaniałym znakiem... Jeśli powiem: 
Dołącz do Betty Martin, dołącz do Jana Pawła II - to zaproszę 
ciebie do świata, który potrafi  dźwigać krzyż. I ten świat nie jest 
osamotniony. Bo jest przy nim Jezus. Jeśli powiem: Włącz się w 
apostolstwo chorych i swoje cierpienie i swą starość poprzez swo-

ją modlitwę ofi aruj za tych, którzy dzisiaj może nie chcą widzieć 
choroby i starości. Módl się za tych, którym brakuje miłosierdzia. 
Przemieniaj ich życie. Będzie można ich przemienić życie, jeśli 
będziemy razem z Chrystusem. 

Powiedz mi: Ojcze, a cóż wiesz o cierpieniu? Czy ty cierpisz? 
Czy ty chorujesz? Czy ty wiesz, co to jest? No to odpowiem to-
bie: Wiem! W piątym roku mego kapłaństwa wykryto na mych 
strunach głosowych nowotwór. Pomyślałem sobie, gdy we Wro-
cławiu szykowałem się na operację, że w najlepszym wypadku 
pewnie nie będę mówił, a w najgorszym wypadku mogę niedługo 
umrzeć. Panie Jezu, jeśli chcesz niemego kapłana, będziesz go 
miał. Jeśli chcesz martwego kapłana, też będziesz go miał... Mi-
nęło już wiele lat, a ja mówię, a ja głoszę, nie oszczędzam tego 
czasu na głoszenie, bo mówię. Więc wiem, co to jest cierpienie...

Cdn.

Każdego z nas, bez stawiania warun-
ków, kocha zawsze. Taki jest nasz Bóg. 
Jest obecny wśród nas, szczególnie w 
sakramentach świętych, do korzystania 
z których zachęcał nas rekolekcjonista. 
Mówi o tym poniżej – w ostatniej części 
swej nauki. 

Jesteśmy tak blisko miejsca urodzin Papieża, 
świętego Jana Pawła II... I pewnie tyle już słyszeli-
śmy, że niektórzy może już tych historii mają ser-
decznie dość... Ale teraz, już za kilka dni będziemy 
obchodzić kolejną rocznicę jego śmierci i warto 
sobie przypomnieć w kontekście naszych dzisiej-
szych rozważań te ostatnie lata życia Papieża. I 
pomyśleć sobie, przypomnieć, że tak naprawdę 
Papież najwięcej zrobił, kiedy najmniej mógł: 
kiedy nie potrafi ł mówić, wtedy kiedy cierpiał, 
kiedy chorował. Oczywiście że niektórzy mówili: 
„Gdyby był sprawny, to by jeszcze nas odwiedził, to 
by pojechał tu i tam, nauczałby, przemawiał, pisał 
kolejne encykliki... A tak to co? Jeździ na wózku; 
wychodzi do okna i nie mówi; leży i nic nie robi... Co to za nauka? 
Co to za papież?”. 

Ale kiedy już ktoś zrozumiał, na czym polega ta Dobra No-
wina, to też zrozumiał, na czym polega siła nauczania kogoś, kto 
nie może mówić. Bo to wtedy jest świadectwo. Bo wtedy jest to 
pokazywanie komuś tej mocy, która jest w środku i która nie jest 
taka właśnie światowa, taka, którą się karmimy na co dzień, któ-
rą nam podaje świat, ale jest to nauka płynąca od samego Pana 
Boga. 

Moi drodzy, jeśli chcemy wejść w 
samo serce nauczania Pana Jezusa, 
chcemy wejść w tą rzeczywiście Dobrą 
Nowinę o Bogu, to ta Dobra Nowina 
mówi nam, że Bóg gotów jest za mnie 
umrzeć. To jest ta Dobra Nowina. On 
gotów jest za mnie umrzeć po to, abym 
ja żył. On mnie leczy dlatego, że za mnie 
umiera. On mnie uzdrawia dlatego, że 
za mnie oddał życie. I ile razy przycho-
dzimy do sakramentów świętych - bo to 
są takie szczególne momenty, kiedy Bóg 
- wierzymy  w to - obdarza nas Swoją 
łaską; kiedy idziemy do sakramentu 
pokuty, by przepraszać i słyszeć to Boże 
przebaczenie, kiedy idziemy na Mszę 
świętą i przyjmujemy Komunię... Ale 
zanim przyjmiemy Komunię, uczest-
niczymy w Ofi erze Jezusa Chrystusa, 
to zawsze wtedy doznajemy tej łaski 
płynącej z krzyża. Kiedy przyjmujemy 
namaszczenie chorych i modlimy się o 

zdrowie dla tego chorego (nie tylko o szczęśliwą śmierć, bo na-
maszczenie chorych nie jest ostatnim namaszczeniem, ale proś-
bą, modlitwą o zdrowie), to wtedy też modlimy się przez mękę i 
śmierć Jezusa Chrystusa. 

Bo tylko wtedy Jezus jest cały. Nie tylko wtedy, kiedy chodzi, 
uzdrawia i wzbudza sensację. Ale przede wszystkim wtedy, kiedy 
tak naprawdę okazuje, że niewiele potrafi . Wówczas On czyni 
najwięcej. Bo jest posłuszny woli Ojca. Bo kocha do końca i bez 
warunków. Każdego z nas. 

Kocha do końca 
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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)

Jest integralną częścią życia chrześci-
jana. Jest pokarmem jego duszy. Zatem 
należy o niej pamiętać i pogłębiać swoją 
duchowość przez modlitwę. Do modlitwy 
wzorowanej na modlitwie Jabesa z Księgi 
Kronik, zachęca ks. Łukasz Gołaś. Frag-
ment rozważania – poniżej. 

Synowie Chelei: Seret, Sochar i Etnan. Kos był 
ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna 
Haruma. Jabes był bardziej poważany niż jego 
bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: „Ponieważ w 
bólu porodziłam”. A wzywał Jabes Boga Izraela, mówiąc: „Obyś 
skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja 
była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się 
skończyło!” I sprawił Bóg to, o co on prosił. Kelub, brat Szuchy, 
był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. 1Eszton był ojcem 
Bet-Rafa... I tak dalej, i tak dalej...

Modlitwa Jabesa, ukryta pośród setek imion tak poruszyła 
Pana Boga, że spełnił ją w stu procentach. I tę modlitwę pragnie 
Bóg usłyszeć także z naszych ust. Usłyszał ją kiedyś z ust Jabesa, 
a teraz pragnie usłyszeć z ust tych, którzy jak Jabes nie mieli lub 
nie mają łatwego życia. Bo przyznajcie, że dziś trudno się żyje. 
Nie ma pracy, a jak nie ma pracy, to nie ma pieniędzy. I jak żyć? 
Co chwilę coś nie wychodzi, coś się nie udaje. Ten zabił tego, a 
tamten okradł tamtego. Wszystko wydaje się anty. I Kościoła na-
wet się czepiają, co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. 
Afera z aferą. A odpowiedzią na to wszystko, co kryje twoje serce, 
jest właśnie ta modlitwa Jabesa. 

Jeżeli ta modlitwa jest odmawiana pośród wielu osób mają-
cych różne imiona i doświadczających różnego rodzaju chorób, 
problemów, chorób, niepowodzeń, wtedy Pan Bóg działa w spo-

sób szczególny. O tym sam się przekonałem. Przekonałem się o 
tym osobiście rok temu, kiedy Pan Bóg uczynił wielki cud, gdy 
głosiłem rekolekcje w Kisielicach, na Warmii. Zwykła modli-
twa...

Jezus dziś mówi do nas: Jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie 
o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego ojca, który 
jest w niebie. Ale jak tu żyć w zgodzie? Jak żyć w zgodzie, kiedy 
rodziny się rozpadają, kiedy dzieci nie słuchają swoich rodziców, 
kiedy się buntują? Jezus dziś mówi: Bo gdzie albo dwaj zebrani w 
imię moje, tam Ja jestem pośród nich. I chyba to jest sekret powo-
dzenia na modlitwie. 

Ale trzeba pamiętać o tym, że by się można było wspólnie mo-
dlić, najpierw trzeba się wzajemnie rozumieć, a co najważniejsze 
– pokochać. Trzeba zrezygnować z jakichkolwiek uprzedzeń, 
darować wszelką krzywdą, wszelkie ale: „bo to on jest winny, on 
zawinił”. Jezus tego nie chce. Zobaczcie, że tylko miłość staje się 
tą doskonałą przestrzenią, atmosferą. Do czego? Do wzajemnej, 
wspólnej i skutecznej modlitwy. Nie ma miłości, nie ma modli-
twy. Nie czekaj na owoce. 

Cdn,

Modlitwa 

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)

Mówi w poniższym fragmencie rozważania o. 
Krzysztof Czerwionka. Opierając się na przemyśle-
niach papieża Franciszka, podejmuje próbę odnalezie-
nia powodów do radości, byśmy nie pogrążali się w 

O radości wiary 
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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 

smutku, w trudnościach życia codziennego, lecz 
emanowali pięknem i radością na zewnątrz. 

Chcemy w tych rekolekcjach na nowo odkryć radość 
wiary. Ale też to, co - myślę - widać, co może - ufam 
- sami odkrywacie, ale także to, o czym napisał Papież 
Franciszek. Jest troszkę inaczej. Napisał tak: Rozwija się 
psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan 
w muzealne mumie. Rozczarowani rzeczywistością, Ko-
ściołem lub samymi sobą, przeżywają nieustanną pokusę 
przywiązania do słodkawego smutku bez nadziei, który 
opanowuje serce jako „najtęższy z eliksirów złego ducha” 
(...) nie pozwólmy się okradać z radości ewangelizacji.

Czy chrześcijanin katolik, przypadkiem także w Mu-
charzu, nie jest jak muzealna mumia? Czyli bez wyrazu? 
Czyli coś ukrywa; coś przeżywa, ale nie pokazuje tego na 
zewnątrz. Czy nie jest tak, że jesteśmy przywiązani do 
smutku? Może radość jest wszędzie, ale poza Kościołem i poza 
wierzącymi? Może radość jest we wszelkich innych powodach, 
ale okazuje się, że gdy myślimy o wierze i o modlitwie, to gdzieś 
znika, a my sądzimy, ze przystoi być smutnym? Albo może tak 
już jest, że jesteśmy rozczarowani - jak napisał Papież - rzeczy-
wistością, w której żyjemy, Kościołem, który ma problemy, który 
my tworzymy i sobą. Czy tak musi być? Odnajdźmy powody do 
radości...

Zapraszam, byśmy teraz zobaczyli taką małą inscenizację 
– takie cztery sytuacje życiowe, codzienne, które zdarzają się tak 
samo dzieciom i dorosłym. Zobaczmy to – tutaj, przed ołtarzem. 

- Jedz! Śpij! Pracuj! Baw się! Jedz! Śpij! Pracuj! Baw się! Jedz 
– śpij – pracuj – baw się! Jedz, śpij, pracuj, baw się! Jedz, śpij, pra-
cuj, baw się! Jedz, śpij, pracuj, baw się! Jedz, śpij, pracuj, baw się! 
Umieraj! Czy tylko tak ma wyglądać twoje życie? 

 Jedzenie, sen, praca, odpoczynek... Czy to dobre rzeczy? Tak? 
– Tak! To są dobre rzeczy. Normalne. Potrzebne jest jedzenie; 
jak ktoś nie je, jest chory – i to poważny problem i może z tego 
powodu umrzeć. Gorzej gdy ktoś nie ma pracy. Trzeba godziwie 
pracować i godziwie zarobić, by godziwie żyć, by mieć dom, by 
budować rodzinę. Gorzej gdy nie ma tej pracy i nie ma godziwego 
zarobku. Bywa, że osoby muszą gdzieś wyjechać i tracą więź z 
rodziną, i gubią się gdzieś w przestrzeni Europy albo nie wiem 
gdzie. Ciężko jest i potrzeba nam odpoczynku. Ale jest go coraz 
mniej. Najlepiej by było zatem, gdyby w ogóle nie trzeba było 
spać. Ale tak niestety nie jest. Tak nas Bóg stworzył, ze wszystko 
jest potrzebne. Tylko to, co nas naprawdę zabija to jest tempo ży-
cia. Tempo życia, które jest coraz szybsze – tak, że już nie wiemy 
co robimy. 

Cdn.

23 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich, mający na celu promo-
cję czytelnictwa i ochronę praw autorskich. Święto 

książki, obejmujące swym zasięgiem cały glob, jest też okazją do 
upowszechniania treści zawartych w publikacjach książkowych i 
bodźcem do wielu przemyśleń. 

Historia książki w Polsce, sięga X wieku. Decydującym stał 
się rok 966, kiedy to Mieszko I przyjął chrzest. Pierwsze księgi 
– rękopisy, przywieźli do Polski duchowni przybywający z Czech 
w orszaku Dąbrówki. Misja św. Wojciecha, w swej pracy musiała 
się oprzeć na księgach kościelnych. Sprowadzeni do Polski, przez 
Bolesława Chrobrego eremici, byli także zaopatrzeni w księgi 

STUDNIA WIEDZY
ze scriptoriów włoskich. XI – wieczne klasztory benedyktynów, 
między innymi w Tyńcu stają się szerzycielami książki sprowa-
dzonej z Włoch i Francji. Ogromne znaczenie w tym względzie, 
ma łączność św. Wojciecha z włoskim środowiskiem kultural-
nym. Obok działalności związanej z książką, jaką rozwijały 
instytucje kościelne: klasztory i biskupstwa, dużą rolę odgrywał 
również dwór książęcy. Najwcześniejsze jednak zasoby rękopi-
sów, zgromadzone za pierwszych Piastów zginęły w zamiesz-
kach, po śmierci Mieszka II. Nowy napływ książek zaczął się za 
panowania Kazimierza Odnowiciela. Z zachowanych zabytków 
wymienić należy: Kazania postne, Ewangeliarz emmeramski, 
Ewangeliarz gnieźnieński, Ewangeliarz płocki, Kodeks złoty puł-
tuski, Sakramentarz tyniecki i mszał Missale plenarium.
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Obok książki napływowej, obcej, na przełomie XI i XII wieku 
pojawiło się pisarstwo w Polsce. Mnisi i klerycy kopiowali ręko-
pisy w klasztorach i szkołach katedralnych. Później organizowały 
się scriptoria i praca świeckich kopistów. W XV wieku krajowa 
wytwórczość książki rośnie, choć pisarze pozostają jeszcze ano-
nimowi. Jak podaje Joachim Lelewel ówcześni pisarze pochodzili 
głównie z okolic Krakowa i Wielkopolski. Najdawniejsze zabytki 
piśmiennictwa polskiego to: roczniki, kroniki i żywoty świętych 
pisane w języku łacińskim – literackim i naukowym języku ów-
czesnej Europy. W tym samym czasie rodzi się równoległy nurt 
piśmiennictwa w języku polskim. Najpierw pojawiają się poje-
dyncze słowa polskie w tekstach łacińskich a później pełne teksty 
polskie. W tym miejscu wspomnieć trzeba o Kazaniach święto-
krzyskich i gnieźnieńskich oraz pieśni Bogurodzica. Najciekaw-
szym polskim zabytkiem jest Psałterz floriański, pisany na per-
gaminie, teksturą gotycką. Największym zabytkiem polskim XV 
wieku jest Biblia Królowej Zofii – Szaroszpatacka, która podczas 
II wojny światowej uległa zniszczeniu. Biblioteka Uniwersytecka 
we Wrocławiu posiada dwie oryginalne karty tego zabytku. 

Fakt dokonującej się w XXI wieku, rewolucji w świecie książ-
ki, można rozpatrywać z różnych punktów widzenia, jak choćby 
biorąc pod uwagę jej podstawowe funkcje, czy też utrwalanie i 
przekazywanie myśli ludzkiej. Do tej pory społeczeństwo polskie 
miało kontakt z książką, jako narzędziem pracy, źródłem wiedzy 
i intelektualnego rozwoju, oraz przedmiotem relaksu i rozrywki. 

Zainteresowani tą tematyką a szczególnie historią książki, 
winni sięgnąć do szerszych, szczegółowych opracowań Heleny 
Szwejkowskiej, Karola Głombiowskiego, Krystyny Sarneckiej-
Kucharskiej, Aleksandry Nowakowej, Władysława Cygonika , 
z których korzystano pisząc ten krótki tekst, a także do wielu 
innych opracowań, które znajdują się w zbiorach bibliotek. 

Na dzień 23 kwietnia, wszystkim czytelnikom dedykujemy 
przysłowia o książkach.

 
Książka jest jak ogród noszony w kieszeni. 

Sitem czerpie wodę, kto chce uczyć się bez książki.
 
Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, 
a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego. 

Znajdź czas na pracę - jest to cena sukcesu. Znajdź czas na 
zadumę - jest to źródłem siły. Znajdź czas na zabawę - jest to 
tajemnica wiecznej młodości. Znajdź czas na czytanie - jest to 
studnia wiedzy.

BŻ-BŁ
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Ks. Wojciechowi
Lasakowi

z okazji imienin 
najserdeczniejsze 

życzenia szczególnej 
łaski Bożej, radości

z pełnienia powołania 
kapłańskiego, 

wdzięczności parafian, 
zdrowia i sił do pracy 

duszpasterskiej

życzą

O zawirowaniach we współczesnym świecie mówił 
w czasie rekolekcji Ks. Kazimierz Kubat, potwierdzając 
te słowa przykładami z życia, obserwacjami. Łatwo 
ulegamy złu, odrzucając Boże przykazania lub trak-
tując je wybiórczo. Temat rozwija poniższy fragment 
wspomnianej nauki.

Dwóch mężczyzn żyjących ze sobą i tworzących rodzinę to 
coś normalnego. „Przecież się kochają!”. I można tak mnożyć 
te sytuacje, w których szatan wmówił ludziom, że to, co nie jest 
normalne, jest niemoralne. Tak mi się przypomina teraz, że 
dawno, dawno temu, w I wieku chrześcijaństwa, święty antoni 
Pustelnik w swojej wizji mówił, że nadejdą kiedyś takie czasy, 
że cały świat oszaleje, a ci, którzy nie popadli w chorobę umy-
słową, będą oskarżani: „Jesteś szalony, bo nie jesteś taki jak ja!”. 
Dzisiaj sprzeciw wobec tzw. „homoseksualnych małżeństw” jest 
równoznaczny z narażeniem się na niesamowitą krytykę, to jest 
narażenie się na wykluczenie ze wszystkich możliwych aspektów 
życia publicznego... 

A niech ksiądz spróbuje coś powiedzieć na temat tych zwy-
kłych, „normalnych” – tylko niesakramentalnych – związków.... 
Żyją sobie jak chcą i wszystko jest w porządku. A jak ksiądz 
próbuje coś powiedzieć, to go oskarżą. Mnie samemu całkiem 
niedawno młoda dziewczyna udowadniała, że żyjąc w niesa-
kramentalnym związku bez ślubu ona nie popełnia żadnego 
grzechu. Powiedziała mi wprost: „A jak ksiądz chce kupić nowy 
samochód, to bierze pierwszy lepszy bez wypróbowania? Ksiądz 
jest głupi. Ksiądz nie ma pojęcia o życiu”.

Tak nam szatan wmawia. Tak nam szatan pomieszał w gło-
wach dobrobytem i tzw. „tolerancją”, że my bardzo łatwowiernie 
przyjmujemy wszystko, co nam media powiedzą. A media są 
przewrotne... 

Nie tak dawno, w okresie Bożego Narodzenia, byłem w Belgii i 
we Francji. Prowadzimy tam misję katolicką dla emigrantów. To 
jest też taka ciekawa rzecz, że ponad dwa miliony Polaków w tej 
chwili żyje na emigracji zarobkowej, szczególnie na Zachodzie... 
Będąc na misji we Francji i Belgii, często odprawiałem Msze 
święte i spowiadałem... Nie będę tu oczywiście zdradzał tajemni-
cy spowiedzi, tylko chcę przekazać pewien ogólny obraz... 

Kiedyś przyszedł do mnie do spowiedzi pewien mężczyzna, 
koło 30-letni. Spowiadał się, że ostatni raz do spowiedzi był dwa 
lata wcześniej, a do kościoła nie chodzi bo ma za daleko. Nie 
rozumie flamandzkiego, więc musi chodzić do polskiego, a do 
tego czasami w niedzielę pracuje i nie może po prostu. Modlitw 
nie odmawia, w piątki nie pości, bo w Belgii się nie pości. Cza-
sem sobie coś wypije, czasem coś przeklnie, więcej grzechów nie 
pamięta... Tak mnie coś tknęło i zapytałem: - A ty masz żonę? 
Żyjesz w małżeństwie czy jesteś samotny?  

- A nie; jestem już rozwiedziony. Mam oficjalny rozwód pań-
stwowy, a teraz złożyłem podanie o stwierdzenie nieważności 

Łatwo ulegamy złu
mojego ślubu katolickiego... (Bo ślubu się nie „unieważnia”, tylko 
składa podanie o stwierdzenie nieważności, gdy czasem coś ta-
kiego zaszło w małżeństwie. Czasem małżeństwo jest nieważne 
od początku, bo są poważne powody ku temu). 

Tak więc ów człowiek złożył podanie o stwierdzenie nieważ-
ności i czeka teraz na wynik. 

- I żyjesz samotnie? - dociekałem. 
- Nie, nie... Mam narzeczoną, drugą kandydatkę na żonę. Jak 

tylko dostanę stwierdzenie nieważności, to się pobierzemy. 
- I tak teraz mieszkacie razem?
- No oczywiście - odpowiedział. 
- I żyjecie razem?
- Jak najbardziej...
- I ty nie masz z tym problemu? Przychodzisz do spowiedzi i 

się z tego nie spowiadasz?
- Ale to przecież nie jest grzech! - człowiek był zdziwiony i 

oburzony.
- A to czemu? - grzecznie zapytałem.
- Przecież Papież Franciszek powiedział, że tak można żyć i to 

nie jest problem...
- Papież Franciszek? Który? Kiedy? Gdzie? - teraz ja się zdzi-

wiłem. No przecież mówili w radiu, w telewizji. Słuchałem, oglą-
dałem...

- Może nie rozumiesz flamandzkiego dobrze?
- No nie zawsze, ale wydaje mi się, że to akurat zrozumia-

łem...
Cdn. 

parafianie
z ks. Proboszczem. 

Do życzeń dołącza się redakcja Carolusa.
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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. 

Jest wpisane w nasze życie, ale też pozostaje ono dla 
nas tajemnicą. Trudno nam zrozumieć cierpienia wła-
sne, naszych bliskich, dzieci. Rodzi się wtedy mnóstwo 
pytań. Z takimi pytaniami musiał się wielokrotnie 
zmierzyć nasz misjonarz, który swoim doświadczeniem 
dzieli się z nami w poniższej refleksji.

Zaśpiewajmy, moi drodzy, tę nasza pobudkę misyjną. Prośmy 
Pana Boga o otwarte serca na Jego Słowo, na Jego działanie, na 
Jego łaskę. 

Nie zamykajmy serc,
Zbawienia nadszedł czas,
Gdy Chrystus puka w drzwi
Może ostatni raz.
(...)
Krzyżu święty, nade wszystko
drzewo przenajszlachetniejsze.
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno na którym sam Bóg jest. 

Kiedy jeszcze byłem w Poznaniu – w naszym poznańskim 
klasztorze – na początku kapłaństwa, pełniliśmy co jakiś czas 
taką posługę i zastępowaliśmy jednego z kapelanów poznań-
skich szpitali. Kiedy chodziliśmy po szpitalu – jednym, drugim 
i trzecim – mieliśmy okazję, by spotykać się z różnymi ludźmi 
oraz z ludzkim cierpieniem, bólem. Posługiwaliśmy w różnych 
szpitalach, ale chyba najtrudniejsza była posługa w szpitalu 
pediatrycznym, gdzie spotykaliśmy się z chorymi i cierpiącymi 

Cierpienie
dziećmi, z rodzinami przeżywającymi dramat choroby swojego 
małego dziecka. 

Pamiętam jedno z takich wyjątkowych spotkań. Na oddziale 
dziecięcym, onkologicznym, wszedłem do małego pokoiku, w 
którym był czteroletni chłopiec ze swoją mamą. Ta mama, kiedy 
zobaczyła, że wchodzę do pokoju (co prawda w białym lekarskim 
kitlu, bo taki był wymóg, ale też w stule na ramionach i pod kolo-
ratką), powiedziała do swojego synka tak:

- Patrz, masz eksperta. Jego pytaj, bo ja nie potrafię odpowie-
dzieć na to pytanie, które zadałeś mi wczoraj.  

I wtedy ten mały synek, ten mały chłopiec, pomimo tych swo-
ich czterech lat bardzo poważnie i bardzo mądrze zapytał mnie:

- Dlaczego tylko ja cierpię? Czy Pan Bóg mnie nie lubi? 

Moi kochani, kiedy doświadczamy krzyża w swoim życiu, 
zadajemy sobie takie pytania. Pytamy: Panie Boże, dlaczego ja 
cierpię? Dlaczego doświadczam choroby? Czemu ja doświad-
czam krzywdy od innych ludzi? Dlaczego spotykają mnie w 
moim życiu nieszczęścia? Panie Boże, czy Ty mnie nie lubisz? 
Przecież widzisz, że się staram żyć dobrze, żyć święcie. Czy to jest 
kara za moje grzechy, że doświadczam tego typu krzywd? Czy 
ty mnie karzesz, doświadczasz mnie takimi cierpieniami przez 
to, że upadłem, że odszedłem od ciebie? A może również prawdą 
jest to powiedzenie, które często zdarza nam się powtarzać, kiedy 
doświadczamy krzyża, że kogo Pan Bóg kocha, temu krzyż daje? 
Czy taki jest nasz Bóg? Bóg, który jest miłością? Czy On chce, 
żeby cierpiały Jego dzieci, żeby doświadczały krzywdy? 

Cdn.
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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 

W dniach od 27 do 29 marca br. w gościnnych pro-
gach krakowskiego VIII LO im. Stanisława Wyspiań-
skiego odbyło się kolejne Forum Młodych naszej archi-
diecezji. Tegoroczna, XIII już edycja tego wydarzenia 
zgromadziła ponad 300 młodych osób, które spędziły 
weekend pod hasłem Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8).

W piątkowy wieczór udaliśmy się tradycyjnie do kościoła św. 
Mikołaja, gdzie odbyła się Droga Krzyżowa i Msza święta. Pogo-
da nie sprzyjała wędrówce ulicami Krakowa, ale rozgrzała nas 
radosna atmosfera uroczystej inauguracji Forum w auli VIII LO.

Sobotę rozpoczęliśmy jutrznią, a po śniadaniu czekała nas 
niespodzianka – wycieczka do Zabawy, gdzie żyła błogosławiona 
Karolina Kózkówna. Na miejscu usłyszeliśmy historię jej życia i 
śmierci w obronie cnoty czystości. Przeszliśmy też Drogą Krzy-
żową śladem jej męczeństwa i uczestniczyliśmy we Mszy świętej 
w pobliskim kościele. 

XIII Forum
Młodych

Po powrocie do szkoły wysłuchaliśmy konferencji na temat 
czystości. Mieliśmy także okazję zapoznać się z Ruchem Czy-
stych Serc. Następnie w grupach rozważaliśmy, czym jest szczę-
ście i jak można je osiągnąć. 

Wieczorem dźwięki uwielbienia płynęły w niebo podczas kon-
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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 

certu zespołu Talitha Kum. Swoim świadectwem i rozważaniami 
uzupełniał je ks. Jacek Piotrowski, duszpasterz kapeli. 

Niedziela Palmowa przywitała nas pięknym słońcem. Pod 
znakiem Forum przeszliśmy na Wawel, gdzie Mszę świętą cele-
brował ks. kardynał Stanisław Dziwisz. 

Niestety w to niedzielne popołudnie trzeba było pożegnać 
naszych nowych przyjaciół i wrócić do domu. Jednak kolejne 
wspomnienia przybyły do szufladki pt. Forum Młodych! 

Podczas całego weekendu miała miejsce całodobowa adoracja 
Najświętszego Sakramentu, mogliśmy w każdej chwili przyjść 
do kaplicy. Organizatorzy postarali się o niesamowicie radosną 
atmosferę, sprawnie działała też cała ekipa i bufet. 

Serdeczne Bóg zapłać za spędzony wspólnie czas i słowo 
Boże! 

Anka
Na zdjęciach: przy domu bł. Karoliny w Zabawie; w trakcie 

koncertu zespołu Thalita kum.

Dnia 11 kwietnia 2015 r., tradycyjnie w pierwszą 
sobotę po Świętach Wielkanocnych, w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła 
II w Radoczy odbył się VIII Międzypokoleniowy Tur-
niej Piłki Siatkowej Reprezentantów LKS „ORKAN”. 
W turnieju rywalizowali byli, jak i obecni reprezentan-
ci LKS „ORKAN” oraz nauczycielska kadra szkoły. 

Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej, zacieśnia-
nie więzi międzypokoleniowych oraz promowanie zdrowego 
stylu życia przez aktywny wypoczynek i współzawodnictwo 
sportowe.

Po zaciętym, stojącym na wysokim poziomie turnieju, wy-
łoniono zwycięskie drużyny, a każdy z zawodników otrzymał 
medal.

VIII Międzypokoleniowy Turniej 
Piłki Siatkowej

I miejsce - drużyna reprezentowana przez kapitana Henryka 
Wojewodzica

II miejsce - drużyna reprezentowana przez kapitana Grzego-
rza Zielińskiego   

III miejsce - drużyna reprezentowana przez kapitana Toma-
sza Wróbla

IV miejsce - reprezentacja nauczycieli
V miejsce - drużyna reprezentowana przez uczniów szkoły 
Nie zabrakło też wielu atrakcji dla dzieci i młodzieży, gdzie 

największą furorę zrobiły konstrukcje dmuchane dostarczone 
przez firmę TMT. Ponadto można było zagrać w badmintona, 
tenis stołowy i w piłkę nożną. Wszystkie dzieci zawodników i 
gości otrzymały słodycze i pamiątkowe medale.
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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 

Najcenniejszym skarbem w życiu człowieka jest zdro-
wie. Należy je chronić, najważniejsza bowiem jest 
profilaktyka. Niezbędna jest w tym zakresie pod-

stawowa wiedza na temat czynników wpływających na nasze 
zdrowie. Jednym z ważnych aspektów zdrowego stylu życia jest 
właściwe odżywianie. Dnia 20 marca 2015r. odbyły się w naszej 
szkole zajęcia otwarte klas drugich Szkoły Podstawowej pod ha-
słem ,,Promujemy zdrowy styl życia”. Na zajęcia licznie przybyli 
rodzice, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonywali potrawy 
i soki. Poprawa stylu życia jest bowiem najskuteczniejsza poprzez 
osobiste zaangażowanie i dawanie dobrego przykładu, a nie tylko 
poprzez ustne przekazywanie wiedzy.

Aula gimnazjum, gdzie odbył się pokaz sporządzania sałatek 
i soków, wypełniła się aromatem świeżych i soczystych zarówno 

LEKCJA OTWARTA ,,ZDROWE ŻYWIENIE
- ZDROWY ROZWÓJ”

krajowych jak i egzotycznych owoców i warzyw. Pod kierunkiem 
wychowawczyń i rodziców dzieci wykonywały zdrowe sałatki 
owocowe. Rodzice sporządzili w sokowirówkach świeże soki 
owocowe i warzywne, które z apetytem wszyscy skonsumowa-
liśmy. Uczniowie zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia, 
mogli sprawdzić swoją wiedzę w konkursach oraz obejrzeli pre-
zentację multimedialną pt. ,,Wykonanie sałatki owocowej”.

Wspólnie spędzony czas był doskonałą okazją do zabawy, 
nauki, integracji uczniów i rodziców. Było zdrowo, wesoło, ko-
lorowo i smacznie.

Alicja Kuchta – wychowawczyni kl. IIa
Agnieszka Koziołek - wychowawczyni kl. IIb

www.zporudnik.edupage.org

Zawodnicy prezentowali świetną formę sportową. Panowała miła, przyjazna i 
życzliwa atmosfera, a nad przebiegiem zawodów czuwał Komitet Organizacyjny 
w składzie: Tomasz Wojewodzic, Henryk Wojewodzic, Tomasz Wójcik, Stanisław 
Gliwa oraz nauczyciele wychowania fizycznego - Monika Smaza i Włodzimierz 
Mamoń. 

Łącznie w imprezie wzięło udział około 80 zawodników i sympatyków klubu, 
a przedsięwzięcie współfinansowali: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach, firma Maspex, Skawa, TMT oraz Piekarnia Andrzej Bogacki, za co 
dziękujemy!

Do zobaczenia za rok! 
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Należymy do Niego od Chrztu Świętego. Jesteśmy 
Jego dziećmi, wyznawcami, ale też przyjaciółmi. Co 
to oznacza? Co z tego wynika? Czego Chrystus od nas 
oczekuje? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w po-
niższym fragmencie rozważania Ks. Kazimierza Lenia.

Czcigodni Parafianie, Siostry i Bracia w Chrystusie najdrożsi! 
W naszych rozważaniach rekolekcyjnych, w kolejnym dniu może 
wypada nam postawić sobie pytanie: Czego Chrystus oczekuje 
od swoich przyjaciół? Pan Jezus kiedyś w swoim nauczaniu cu-
downie powiedział nie tylko o apostołach, ale miał na myśli także 
tych wszystkich, którzy przyjmą wiarę Chrystusa Pana i pójdą za 
Nim, staną się Jego uczniami i Jego wyznawcami. I powiedział w 
ten sposób: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, 
co Ja wam nakazałem. 

Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa od momentu chrztu święte-
go. Weszliśmy na drogę dzieci Bożych. I kolejne słowa Chrystusa 
Pana w związku z tym: Wytrwajcie w miłości mojej! 

Czego Chrystus oczekuje od swoich apostołów, od swoich 
uczniów, od tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków wie-
rzą w Niego i pójdą za Nim? Można odpowiedzieć bardzo krótko: 
oczekuje świadectwa; zawsze i wszędzie. Tego świadectwa doma-
ga się Pan Jezus konsekwentnie od każdego z nas. Kto chce pójść 
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje. Być przyjacielem Chrystusa, przyznawać 
się do Niego, to wyznawać te prawdy, które Jezus głosi. Krzyż 
Chrystusa jest znakiem pewnej rzeczywistości. A więc jest sens 
zawieszać krzyż Zbawiciela na ścianach naszych mieszkań, na 
szczytach wież, ustawiać na wierzchołkach gór... Ale to wszystko 
pod jednym warunkiem – że ten krzyż Chrystusowy wywyższa 
się w swoim sercu i w swoim życiu; jeśli te wszystkie prawdy, te 
wszystkie wartości, które Chrystus głosił, przyjmuje się i wpro-
wadza w swoje życie.

Na początku naszego życia zostaliśmy tym krzyżem Chrystu-
sa Pana naznaczeni w momencie chrztu świętego. Jak pamięta-
my, podczas chrztu świętego na początku kapłan czyni na czole 
dziecka znak krzyża, a potem zaprasza i rodziców, i chrzestnych. 
Krzyż Chrystusa jest tym znakiem rozpoznawczym uczniów 
Jezusa Chrystusa. Prawda i rzeczywistość zawarta w krzyżu jest 
taka, że syn Boży oddał za nas swoje życie w ofierze, za nasze 
zbawienie. 

Jest, oczywiście, krzyż znakiem wiary, znakiem nadziei. Jest 
znakiem miłości, poświęcenia, pojednania i przebaczenia. Lecz 
wszystkie te wartości ujawniają się w blasku tego najbardziej 
wstrząsającego faktu w historii świata. Bóg – Jezus Chrystus 
– umiera dla naszego zbawienia. Ustawić ten krzyż na widoku - 

Jesteśmy przyjaciółmi Chrystusa
to znaczy – rozwijać dzieło zbawienia w swoim życiu; to pamiętać 
i myśleć tak bardzo rzeczowo, tak bardzo konkretnie o sprawie 
swojego zbawienia. Tak jak myślał o tym Ten, który za nas oddał 
na krzyżu swoje życie. 

Krzyż Jezusa Chrystusa ma być znakiem naszej wierności. Stał 
się krzyż raz na zawsze znakiem wierności Boga wobec człowie-
ka. Bóg nie opuścił człowieka w upadku. Setki tysiące młodych 
Polaków opuszczało i opuszcza do dziś ojczyznę... Bóg nie opuścił 
człowieka w jego dramacie. Nie oddalił się od jego katastrofy, ale 
aby ratować ludzkość, wstąpił na krzyż. Pozostał nam wierny aż 
po krzyż. Jego wierność wobec nas została poświadczona krzy-
żem, na krzyżu i przez krzyż... Pozostał nam Chrystus wierny. 

Krzyż, zwłaszcza ten krzyż, który znajduje się w naszych 
mieszkaniach, ma być dla nas zachętą do dochowania wierności 
Bogu, Chrystusowi. Nasza wierność wobec Chrystusa ma się od-
tąd przejawiać w naszej wierności temu, co głosił i za co umierał 
Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości. 

Cdn. 

Czcigodny
Księże Wojciechu

z okazji Imienin życzymy Ci obfitych łask 
Bożych, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego 

na dalsze lata kapłańskiej posługi.
Niechaj to, co wymarzone,

będzie w Twoim życiu spełnione.

Wdzięczni parafianie, Róże Różańcowe oraz 
redakcja i czytelnicy „Carolusa”
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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)

W nawiązaniu do czytań mszalnych ks. bp Grzegorz 
Ryś podkreślił w kazaniu znaczenie męki i śmierci 
Chrystusa, jej owoce, z których czerpiemy wszyscy. 
Kazanie to wygłosił w czasie Mszy św. z udzieleniem 
młodzieży sakramentu bierzmowania, a uroczystość ta 
wypadła w Wielkim Tygodniu. Fragment słowa poni-
żej.

Liturgia Słowa w dniu dzisiejszym bardzo pięknie wprowa-
dza nas do Eucharystii, ale też do sakramentu bierzmowania. 
Ewangelia mówi o momencie, w którym Pana Jezusa właściwie 
skazano na śmierć. To jest dużo wcześniej niż spotkanie Jezusa 
z Piłatem; to jest wcześniej niż postawienie Pana Jezusa przed 
Sanhedrynem. Zbiera się rada starszych i – jak słyszeliśmy – po-
stanawiają Go zabić. Stało się to, co jakoś wisiało w powietrzu 
od początku 11 rozdziału Ewangelii św. Jana. W tym rozdziale 
Łazarz umiera, a jego siostry dają o tym zdarzeniu znać Jezuso-
wi. Jezus postanawia iść do grobu Łazarza i wtedy uczniowie Go 
powstrzymują. Mówią: Rabbi, dopiero co chcieli cię tutaj zabić! 
Uczniowie są przerażeni na samą myśl o tym, że Jezus pójdzie 
do grobu Łazarza. Są pewni, ze jeśli pójdzie, zostanie schwytany 
i zabity. 

W tej rozmowie Jezusa z apostołami pojawia się znamienne 
zdanie; jedno z najpiękniejszych zdań, jakie padają w Ewangelii. 
To zdanie świętego Tomasza, którego znamy jako niewiernego 
Tomasza, choć nie zawsze takim był. Tomasz podczas tej dysku-
sji, rozmowy Jezusa z apostołami na temat tego, czy iść do grobu 
Łazarza, powiedział tak: Chodźmy, aby umrzeć razem z Nim. 
Tomasz doskonale wie, że Jezus zginie, jeśli pójdzie z powrotem 
do Judei. Tomasz jest jednak gotowy na śmierć z Jezusem. I nie 
ma żadnych złudzeń, że jeśli Jezus pójdzie do grobu Łazarza, to 

Jezus umarł, abym ja mógł żyć
zginie. I tak się stało. O tym mówi zakończenie tego rozdziału. 
Jezus wskrzesił Łazarza, wyprowadził go z grobu, a faryzeusze 
postanowili go zabić. Ceną wskrzeszenia Łazarza jest śmierć 
Jezusa. Jezus zapłacił własną śmiercią za to, żeby Łazarz wyszedł 
z grobu. Czy znacie tego Łazarza? Widzieliście go? Czy nie? A 
przeglądaliście się w lustrze? Każdy z nas jest tym Łazarzem, 
który dostaje życie za cenę śmierci Pana Jezusa. 

Wielki Tydzień, który właśnie obchodzimy, kończy się najważ-
niejszą liturgią w roku – wigilią paschalną. W czasie tej wigilii 
odnawiamy swój chrzest. A chrzest to nic innego jak życie, które 
otrzymaliśmy za cenę śmierci Jezusa. Jezus umarł, abym ja mógł 
żyć – i wy, po kolei jak tu jesteście. 

W każdym razie dziś Kościół wspomina moment decyzji 
– decyzji o tym, że Jezus zostanie zabity. Wspominamy to, po-
nieważ śmierć Jezusa ma ogromne znaczenie dla osobistego życia 
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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)

Apel wielkanocny 
Ziemio Polska! Ziemio Ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy 

krzyż. Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas 
umiłował. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mówił 
śp. Ks. Jerzy Popiełuszko symbol hańby i poniżenia, stał się sym-
bolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża uj-
mujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku 
Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania innej drogi nie ma. 
Dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych 
rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwsta-
nia, jeżeli łączymy je z Chrystusem. 

Homilia o Krzyżu Świętym – Zakopane 1997 r. św. Jan Paweł II 

Jak często krzyż przypomina drogę....... widzimy krzyże przy-
drożne, na które jesienią spadają liście, zimą śnieg, wiosną pada 
ciepły deszcz, latem rzucają cień. Mówimy „krzyżyk na drogę” 
– to znaczy „z Bogiem”. Krzyż jest drogowskazem. Można iść od 
krzyża do krzyża i jeszcze dalej. Nie jest nieszczęściem człowieka 
– jest drogą. 

Niech te teksty wypowiedziane dziś nie mówią tylko o cier-
pieniu i śmierci, ale o drodze, która ratuje od rozpaczy. Dzisiejszy 
apel to czas zadumy i refleksji, spojrzenia na krzyż i mękę Jezusa. 
To czas przygotowania na Paschę Pana. To wreszcie przejście 
z Jezusem przez Jego mękę i śmierć do zmartwychwstania – a 
wszystko w cieniu krzyża.

każdego z nas. A w szczególny 
sposób dotyczy to was, jako 
kandydatów czekających na 
bierzmowanie. 

Jak napisał św. Jan, Pan Je-
zus podczas Ostatniej Wiecze-
rzy powiedział do apostołów: 
Pożyteczne jest dla was Moje 
odejście. Bo jeżeli nie odejdę, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do 
was. A jeżeli odejdę, poślę Go 
do was. Pan Jezus tak napraw-
dę dlatego odchodzi, odchodzi 
w swoją śmierć, że chce nam 
udzielić Ducha Świętego. Ceną 
otrzymania Ducha Świętego 
jest śmierć Chrystusa. Pan 
Jezus po to umiera, abyśmy 
mogli otrzymać Ducha. 

Jezus ma twarz chrześcijan 



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

19 kwietnia 201540 

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

 4119 kwietnia 2015

Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

Drugą cześć inscenizacji Wielkanocnej przygotowały przed-
szkolaki z wszystkich grup wiekowych. W tym dniu wszystkie 
dzieci założyły piękne stroje i z wielką ochotą i radością zapre-
zentowały swój talent muzyczny, taneczny i recytatorski. Występ 
najmłodszych oraz specjalnie przygotowana na tą okazję dekora-
cja, wprowadziły nas w wielkanocny nastrój. 

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem i powagą odegrały swoje 
role. Mogliśmy podziwiać milusińskich przebranych za m.in. za-
jączki, kurczątka, pisanki, baranki. Doskonale sprawdzili się też 
w rolach konferansjerów opisując przedstawiając przebieg świąt. 
Najmłodsi świetnie poradzili sobie również z tremą związaną z 
pierwszym publicznym występem przed tak liczną publiczno-
ścią.

Przedstawienie zrobiło duże wrażenie na widowni, o czym 
świadczyły gromkie brawa i uśmiechy na twarzach starszych 
kolegów i koleżanek. Cała uroczystość miała na celu utrwalenie 
i poszerzenie wiadomości o tradycjach i zwyczajach wielkanoc-
nych.

 Na koniec spotkania pani dyr. mgr Maria Mróz złożyła życze-
nia świąteczne wszystkim zebranym gościom i całej społeczności 
szkolnej.

www.gimspytkowice.iap.pl

Czyli twoją i moją. Tylko czy patrząc na nasze 
twarze – ktoś odkryje w nich Jezusa? Te pytania, w 
nawiązaniu do czytanej Ewangelii, postawił wiernym 
podczas wizytacji ks. bp Grzegorz Ryś. Jakże one są 
aktualne! W poniższym fragmencie przypomina też, 
że nie żyjemy tylko dla siebie, że jesteśmy posłani do 
świata z przekazem Ewangelii Chrystusowej. 

Jezus ma twarz chrześcijan 
Ewangelia się dzisiaj zaczyna od takiego pragnienia, które 

wyrażają ludzie, jacy przybyli do Jerozolimy na święto Paschy. 
Ci ludzie nie są z narodu wybranego i dlatego św. Jan nazywa 
ich „Grekami”. Grecy czyli nie-Żydzi. Ale mają pragnienie, by 
zobaczyć Jezusa. Kiedyś Jan Paweł II komentował tę Ewangelię 
i zauważył: To jest pragnienie także człowieka dzisiejszego, ta-
kiego, który jest jak owi Grecy - to znaczy, który jest gdzieś na 
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obrzeżach wiary, często niewierzący, 
ale mający w sobie pragnienie, by zo-
baczyć Jezusa. 

No i co z tym pragnieniem? Bo czło-
wiek ma prawo przyjść z tym pragnie-
niem, jak ci Grecy przyszli do uczniów 
Chrystusa - do Filipa, do Andrzeja 
- mówiąc: Chcemy widzieć Jezusa. 
Tak samo ten człowiek współczesny 
ma prawo przyjść do nas z takim pra-
gnieniem. Do nas, wszak my jesteśmy 
uczniami Jezusa, i powiedzieć: Chcę 
widzieć Jezusa! I co wtedy? Potraficie 
im Go pokazać? 

Jak pokazać Jezusa dzisiaj czło-
wiekowi? Samiście Go dzisiaj już wi-
dzieli... Chłopaki, widzieliście dzisiaj 
Chrystusa? Mają kłopot... To jak Go 
możecie pokazać innym, co? Kto dzi-
siaj widział Pana Jezusa? Może dziew-
czyny ze scholi? Proboszcza nie będę 
pytał, bo jest starszy ode mnie o rok, to 
mi nie wypada... A w lustrze może się 
dzisiaj przeglądaliście? I nie widzieliście tam Jezusa? To jaką ma 
mieć twarz, jak nie ma waszej? 

Wcieleniem Syna Bożego dziś jest Kościół. Jezus ma twarz 
chrześcijan. Oczywiście, kłopot jest taki, choć nie wiem jak 
wy, że jak patrzę w lustro, to nie zawsze Go rozpoznaję. Wiem 
dokładnie, kiedy moja twarz jest bardzo zniekształconą twarzą 
Jezusa. I to są te sytuacje, o których mówił choćby ksiądz Józef na 
początku tej Mszy świętej - że potrzebujemy momentu spowiedzi, 
bo mamy to poczucie, że nasza twarz w niczym nie przypomina 
twarzy Jezusowej. I w związku z tym potrzebujemy te Jego rysy 
w sobie odnaleźć i odnowić. ale pamiętajmy, że twarzą Jezusa 
dzisiaj jest twarz Kościoła. Ludzie, którzy nie wiedzą nic o Bogu, 
maja prawo przyjść i mówić do nas: Pokaż nam Jezusa! 

I nie ma od tego ucieczki. Nie ma ucieczki. Bo to jest nasza 
funkcja, to jest nasza misja w Kościele. Jeśli słuchacie Papieża 
Franciszka, generalnie on o niczym innym od dwóch lat nie 
mówi, tylko o tym, że my nie jesteśmy dla siebie. Fajna ta parafia 
jest; fajni jesteście! Postawiliście kościół, śpiewacie cudnie, ma-
estro gra, dziewczyny pięknie śpiewają, chłopaki już drugą Mszę 
służą... Fajni jesteście! Ale czy myślicie, że jesteście dla siebie? 
Że waszym celem jest to, abyście się sami dobrze czuli, z pro-
boszczem i z kanonikiem? Tak? Nie, nie; Kościół nie jest celem 
dla siebie samego. I to jest to, co Papież Franciszek powtarza jak 
refren. Niektórzy są tym przerażeni...

Cdn. 
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

Tak właśnie sakrament bierzmowania określił w ka-
zaniu ks. bp Grzegorz Ryś, nazywając bierzmowanych 
– misjonarzami, którzy mają innym głosić Ewangelię. 
Wpierw jednak należy odkryć i uznać swoją grzesz-
ność, poznać prawdę o odpuszczeniu grzechów. Poniżej 
ostatnia część kazania ks. biskupa Rysia. 

Sakrament bierzmowania to jest sakrament 
misji. Otrzymujecie Ducha Świętego po to, żeby 
być misjonarzami. A dostaliście Ewangelię, która 
mówi, że możecie być misjonarzami tylko wtedy, 
jak najpierw odkryjecie, że jesteście grzesznikami. 
Duch Święty jest wam po to dany, żeby was tego 
uczyć, żebyście to odkryli, żebyście to rozpoznali 
w sobie. Wtedy będziecie tymi, którzy potrafią 
nieść światu radość Ewangelii. 

Czy słyszeliście o takiej inicjatywie, która się 
nazywa „Przystanek Jezus”? To jest wydarzenie 
ewangelizacyjne na tzw. „Przystanku Wood-
stock”. Na Woodstock się zjeżdżają całe rzeszy waszych rówie-
śników i ludzi troszkę starszych, którzy przez tydzień nie robią 
tam nic, tylko słuchają rock’n’rolla i piją piwo. W zeszłym roku 
poszedłem sobie na Woodstock, żeby się spotkać z tymi mło-
dymi, po prostu chodząc między nimi. To były bardzo piękne 
rozmowy. Szedłem w sutannie i z krzyżem na piersiach, a jakże. 
Najczęściej słyszałem: „Rany Boskie, biskup!”. Dość ciężko się 

Sakrament misji 
reaguje na biskupa, jak się niesie pod pachą zgrzewkę piwa. No 
bo jak tu zareagować? –„Pochwalony!”. – „Na wieki!”. – „O, bi-
skup. Ostatni raz widziałem biskupa na swoim bierzmowaniu.” 
Dziesiątki tysięcy młodych ludzi... I różnie, stu, dwustu albo 
trzystu młodych, którzy chcą głosić im Ewangelię. W bezpo-
średnich rozmowach; twarzą w twarz. Najważniejsze jest to, że 

ci, którzy mają wyjść głosić Ewangelię do tych 
tysięcy gości spędzających cały czas na słucha-
niu muzyki i picia piwa, przed wyjściem idą do 
spowiedzi. Najważniejsza liturgia dla nich to jest 
liturgia pokutna. Wszyscy idą do spowiedzi, żeby 
wiedzieć, że w niczym nie są lepsi od tych, do 
których idą. Bo jakby mieli iść w poczuciu, że są 
lepsi, że są sprawiedliwi – a reszta to gangsterzy, 
którzy uciekli z domu i trwonią majątek ojca – to 
lepiej, żeby się w ogóle do nich nie ruszali. Bo być 
może po takiej rozmowie przegoniliby ich jeszcze 
dalej... Jak chcesz komuś głosić Ewangelię, to jej 
doświadcz na sobie. A doświadczenie Ewangelii to 

jest to, że jesteś grzesznikiem, któremu odpuszczono. I Duch nas 
o tym przekonuje.

No to tyle... Bardzo wam życzę, abyście byli misjonarzami. 
Bo o to chodzi w bierzmowaniu. Ale nie staniecie się nimi, jak 
będziecie uciekać od prawdy o własnym grzechu. A jak będziecie 
uciekać od tej prawdy i nie będzie was stać na to w Duchu Świę-
tym, żeby popatrzeć w lustro i powiedzieć: Jestem grzesznikiem... 

Moja wina... Nie ojca, nie matki, nie 
sąsiada, nie świata... Moja wina. – Jak 
na to nie będzie was stać, będziecie 
nieszczęśliwymi ludźmi, niezależnie 
od tego, że nie będziecie się nadawać 
na misjonarzy. 

Kiedyś byłem na takim spotkaniu 
grupy polsko-rosyjskiej do spraw 
trudnych w Moskwie i właściwie 
nic nie pamiętam z tego spotkania 
oprócz jednej rzeczy – ze jeden z 
najbliższych doradców patriarchy 
moskiewskiego, młody mnich, 
powiedział nam rzecz, która nami 
wstrząsnęła – że mniej więcej 80% 
ludzi w Rosji cierpi w różnym stop-
niu, w różnym wymiarze na depre-
sję. 80 procent! Wiecie dlaczego? 
Bo od rewolucji październikowej 
nikt im nie głosił prawdy o grzechu 
i o odpuszczeniu grzechów. Jak nie 
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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)

znasz tego, jak nie znasz prawdy o swoim 
grzechu i o tym, że ci odpuszczono w Jezusie 
Chrystusie, to zło, które jest dookoła totalnie 
cię przerasta i nie jesteś w stanie nic z nim 
zrobić. I ostatecznie wszystko co możesz, to 
siedzieć i się martwić...  

Nie daj Bóg. Dlatego będziecie bierzmowa-
ni. Chcecie? Halo! Dobrze... Zatem będziemy 
bierzmować.

Moja spowiedź 
O swojej spowiedzi jako kleryka, opowiada poniżej 

ks. rekolekcjonista Krzysztof Porosło. A była to spo-
wiedź niezbyt przyjemna i szorstka. I wtedy odebrał 
ją bardzo negatywnie. Ale po latach… zobaczył, jak 
bardzo była mu potrzebna, jak nim wstrząsnęła i czym 
poskutkowała. Fragment – poniżej. 

W kolejnym dniu na-
szych parafialnych reko-
lekcji spotykamy się przy 
ołtarzu Pana Jezusa, aby 
Ten, który jest źródłem 
miłości i przebaczenia 

błogosławił nam w tym naszym trudzie pochylania się nad swo-
imi słabościami, ale także nad tym wszystkim, co stanowi o sile 
naszego podnoszenia się z grzechu. I prosimy dobrego Boga, aby 
dodawał nam łaski, siły, mocy w powstawaniu z naszych ludzkich 
słabości... 

10 lat temu, kiedy byłem jeszcze klerykiem - było to jeszcze w 
wakacje, kiedy nie miałem mojego stałego spowiednika - miałem 
potrzebę skorzystania z sakramentu pokuty i wybrałem się do 
jednego z krakowskich kościołów, aby przeżyć spowiedź. Jak 
na porządnego kleryka przystało, byłem w stroju duchownym 
- w koszuli, w koloratce. Wszedłem do kościoła i po modlitwie 
zająłem miejsce w kolejce, jak zwykli ludzie. Pierwsza rzecz, jaka 
mnie uderzyła, to wzrok tych ludzi stojących obok. Byli po prostu 
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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)

zdziwieni: „Co to? Ksiądz do spowiedzi? Niemożliwe... To księża 
też się spowiadają? Nie mogą sobie sami sobie grzechów odpu-
ścić?” i tak mi się przyglądali, a zdziwienie rysowało się na ich 
twarzach. Ja też im się zresztą przyglądałem i temu ich wielkiemu 
zdziwieniu. 

Jak już się sobie dobrze poprzypatrywaliśmy, to akurat nade-
szła moja kolej i klęknąłem przy konfesjonale, wyznałem grzechy 
i zaczął się dla mnie czarny scenariusz. Otóż, ten kapłan, który 
mnie spowiadał, zaczął na mnie bardzo głośno wrzeszczeć. nie-
samowicie głośno. Byłem przekonany, że wszyscy ludzie w kolej-
ce słyszeli to, co on mi mówił, co mi wyrzucał, jak na mnie krzy-
czał. Byłem przekonany, że wszyscy ludzie w kolejce doskonale 
już wiedzą, jakie grzechy popełniłem - tym bardziej, że wcześniej 
widzieli, że w kolejce stoi przyszły ksiądz (dla nich to właściwie 
już byłem księdzem, bo w koloratce). Czułem fizycznie jak kolor 
mojej twarzy się zmienia. Czułem się bardzo źle, zbity jak pies. 

Miałem ochotę wstać z tego konfesjonału i wyjść z kościoła. 
Zastanawiałem się, jakim prawem ten kapłan tak mnie traktuje. 
Jednak ta męska duma nie pozwalała mi wstać. Mówiła: Wytrwaj 
do końca; weź to na klatę i zostań...

I rzeczywiście, po jakimś czasie skończyła się ta męka przy 
konfesjonale. Dostałem pokutę i rozgrzeszenie. Wstałem od 
spowiedzi i udałem się w kierunku wyjścia z kościoła. Tych ludzi 
było bardzo dużo i czułem ich osadzający wzrok na sobie; taki 
bardzo niedobry wzrok. Gdy wyszedłem z kościoła bardzo byłem 
zły - i na tego kapłana i w ogóle na Kościół. Powiedziałem sobie: 
Panie Boże, jak mam być takim księdzem jak ten ksiądz i trakto-
wać innych ludzi, jak on mnie potraktował, to lepiej, żebym nim 
nie był... Przysiągłem sobie wtedy, że nigdy w życiu nie potraktu-
ję tak człowieka na spowiedzi, jak ten kapłan. 

 Cdn.

12 kwietnia 2015 roku odbyły się w naszej gminie 
wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich. 

W sołectwie Świnna Poreba sołtysem została
p. Krystyna Siwek, a w sołectwie Koziniec sołtysem
został p. Dariusz Dyrcz.

Członkami rad sołeckich zostali:

Sołectwo Świnna Poręba:
- Henryk Bednarczyk
- Kazimierz Figura
- Cecylia Glanowska
- Dorota Góralczyk
- Józef Gruca

Wybory sołtysów

Sołtys Wsi Świnna Poręba 
p. Krystyna Siwek

Sołectwo Koziniec: 
- Jan Grzywa
- Edyta Gurdek
- Władysław Radwan
- Leszek Sikora
- Zbigniew Woźniak
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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 
 

Z życia parafii Świnna Poręba

I chociaż tę prawdę znamy, to jednak tworzymy so-
bie obraz Boga na sposób ludzki i również w taki go 
traktujemy. Nieprawdziwy obraz Boga może sprawić, 
że będziemy się od Niego oddalać zamiast zbliżać. 
Wszystkie te błędne poglądy wyjaśnia i prostuje poni-
żej ks. Oleg Żaruk z Ukrainy. 

Bóg kocha bezwarunkowo 
Ktoś inny może mówić, że nasz Bóg jest demiurgiem. Demiurg 

to pojęcie, które często się pojawia w filozofii greckiej. Demiurg 
to jakiś stworzyciel, architekt, pewnego rodzaju budowniczy, któ-
ry stworzył cały świat, oddał go na własność ludziom i przestał 
się interesować jego losem. To ludzie kierują światem w takim 
ujęciu Boga. Jednak ten obraz również jest nieprawdziwy. To tak 
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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)

jakbyśmy nie utrzymywali kontaktu z rodzicami, bo oni tego nie 
chcą. Mamy przykładowo różnego rodzaju sukcesy i chcemy się 
nimi podzielić z rodzicami, ale nie możemy, bo oni się tym zupeł-
nie nie interesują. Zdarza się często, że właśnie nasze stosunki z 
rodzicami przenosimy na naszą relację z Panem Bogiem. Nieraz 
uważamy, że skoro rodzice nie chcą nas dobrze potraktować, nie 
chcą się nami zająć, to podobnie może być z Panem Bogiem, któ-
ry jest daleko i wcale nie wykazuje nami zainteresowania, a może 
nawet o nas po prostu zapomniał. Nic bardziej mylnego! 

Bóg jest Tym, który się interesuje życiem człowieka. Właśnie 
po to zesłał na świat Jezusa Chrystusa, aby zbawił człowieka, aby 
dał nam zbawienie. I to zbawienie realizuje się także i dzisiaj; ono 
przychodzi do nas. Ktoś może myśleć o Panu Bogu, ze jest On 
liberałem – Bogiem, który patrzy na wszystko przez palce. Zdaje 
się niektórym, że co by nie uczynili, to Bóg na to przystanie i 
powie: Nic się nie stało! Wszystko jest dobrze... Ktoś może nawet 
sobie powiedzieć: Po co się spowiadać, skoro dobry i miłosierny 
Bóg i tak mi wszystko wybaczy? Po co się nawracać, skoro Bóg 

mnie kocha takim jakim jestem – czy to grzesznikiem, czy to 
świętym. I niektórzy tak właśnie traktują Boga, niejako z pew-
nym przymrużeniem oka. Myślą: Co za różnica czy przyjdę na 
Mszę świętą, czy nie przyjdę; czy będę przestrzegać przykazań, 
czy też nie. Bóg mnie kocha i na pewno zrobi wszystko, abym ja 
na koniec życia zdążył się wyspowiadać i pojednać z Nim. 

To może nawet rodzić pewien kryzys wiary, który polega na 
tym, iż pojawia się w naszych sercach pewna oziębłość wobec 
samego Boga i praw, które nam daje. Ktoś też może uważać Pana 
Boga wręcz za jakiegoś sługę, który ma spełniać ludzkie zachcian-
ki. Taki obraz Pana Boga mają ludzie, którzy oczekują od Boga 
spełnienia wszystkich swych próśb i życzeń. Tacy ludzie myślą, 
że Bóg jest od tego, by służyć, by pomagać. Bo jakim On jest Bo-
giem, jeżeli tego nie robi? Niektórzy rozumują w ten sposób: Bóg 
mnie kocha, bo jestem Jego dzieckiem. Dlatego jako Ojciec musi 
mi teraz pomóc. To Jego obowiązek. Powinno mu przecież na 
mnie zależeć. A jak nie, to się po prostu na Niego obrażę. 

 Cdn.

Jest niełatwą sprawą, o czym pewnie mogliśmy się 
przekonać na własnej skórze, a jednak jest ona wymo-
giem stawianym nam przez Pana Jezusa, jest ważnym 
elementem realizacji przykazania miłości Boga i bliź-
niego. Więcej na temat miłości bliźniego w drugiej czę-
ści rozważania ks. Roberta Młynarczyka z Choczni. 

Kłamstwo, obmowa i oszczerstwo, grzechy popełniane języ-
kiem mogą zamknąć drogę do drugiego człowieka na wiele lat. 
Mogą zniszczyć największe przyjaźnie i poróżnić kochające się 

Sztuka przebaczenia 
rodziny. Największe niebezpieczeństwo występuje wtedy, gdy 
jesteśmy zdenerwowani. Bo czasami nie potrafimy zapanować 
nad doborem słów, mówimy słowa, których nie chcieliśmy, ale 
nas poniosło i mówimy tych słów za dużo. Córka wraca późno 
do domu i słyszy od matki, że jest nieodpowiedzialna, że nie po-
winna przebywać w tym towarzystwie. A ona zaczyna w zdener-
wowaniu przypominać matce grzechy jej młodości. I rozpoczyna 
się kłótnia. 

Jakie jest lekarstwo na słowne uniesienia? W zdenerwowaniu 
najpierw porozmawiać z Bogiem, a później szukać rozwiązania 
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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 

sytuacji. Zastanawiać się także nad słowami, które wypowiada-
my i komu je mówimy. Czy jest to osoba zaufana. W tej dzie-
dzinie wychodzi nasza mądrość. Bo gdy znamy osobę, z którą 
rozmawiamy, to dobrze wiemy, kiedy zacznie się kłótnia. I mądry 
człowiek zrobi wszystko, żeby jej uniknąć, bo wie, że ona do ni-
czego nie prowadzi. 

Nie ma sprawiedliwości na świecie. I nie muszę nikogo o tym 
przekonywać. Sprawiedliwość będzie w życiu wiecznym, a na ra-
zie musimy nauczyć się żyć w takim świecie, jaki mamy. Często 
spotykamy się z niesprawiedliwością w pracy, w ocenie naszych 
intencji. Nie potrafimy czasami wybaczyć tej niesprawiedliwości. 
Jest wiele niesłusznych ocen i sądów i powodują one powstawanie 
muru, który człowiek buduje, aby nie musiał słuchać na swój te-
mat plotek i pomówień. W taki sposób działają media…

Lekarstwem na niesprawiedliwe zachowanie wobec nas jest 
nabranie dystansu do siebie i do otoczenia. Jeżeli dana infor-
macja jest nieprawdziwa, a ludzie w nią wierzą to jest już ich 
problem. My sami starajmy się w swoim sercu wybaczyć tym, 
którzy niszczą nasze dobre imię, którzy nas niesprawiedliwie 
oskarżają, bo jeżeli nasze serce będzie przepełnione nienawiścią, 
wtedy nie tylko będzie zamknięte dla Boga, ale ta zawiść będzie 
się rozlewać na innych ludzi. Bo zazwyczaj są to naczynia połą-
czone: zostajemy zranieni w pracy, przychodzimy do domu i za 

drobną sprawę jest kłótnia z żoną, zdenerwowana żona krzyczy 
na dzieci, itd.

Często w kształtowaniu miłości do drugiego człowieka prze-
szkadza brak wdzięczności zwłaszcza ze strony najbliższych. To 
zawiedzeni rodzice, którzy tyle dla swoich dzieci zrobili, a teraz 
nie ma się kto nimi zająć. To sytuacja, gdy wiele pomagaliśmy 
sąsiadowi a on teraz robi jakieś problemy, albo włożyliśmy wiele 
wysiłku w przygotowanie jakiegoś projektu czy sprawozdania, 
a zamiast słowa dziękuję usłyszeliśmy słowa krytyki. Takie sy-
tuacje mogą także zamknąć nasze serca. Pamiętajmy wtedy, że 
lepiej gromadzić skarby w niebie i że prawdziwą wdzięczność 
otrzymamy od naszego Pana.

Te i wiele innych sytuacji może się zdarzyć każdemu z nas. Jak 
zatem pielęgnować swoją miłość do bliźnich. Umieć przebaczać, 
wszystkim nawet swoim największym wrogom. Tego uczy nas Je-
zus z krzyża: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Jeżeli 
opanujemy sztukę przebaczenia, bardzo trudną sztukę, wtedy 
zrobimy wielki krok w stronę miłości drugiego człowieka. 

I druga rada: zło dobrem zwyciężaj. Jak to mówi jeden z moich 
kolegów: zabij ich miłością, bądź życzliwy, gdy ktoś cię przeklina, 
opanowany, gdy ktoś krzyczy itd. Nie jest to łatwe, ale potrzebne, 
aby nasza miłość była wielka i świat stawał się coraz lepszy.

Zapewnił Pan Jezus s. Faustynę, ale przecież te sło-
wa kieruje do każdego z nas. W Nim nasza nadzieja, w 
Nim pomoc, dlatego nie powinniśmy się lękać, lecz w 
pełni zaufać Bogu. mówił o tym w kazaniu odpusto-
wym ku czci Miłosierdzia Bożego ks. 
Piotr Wiktor, wikariusz z Wadowic, 
a fragment tego kazania drukujemy 
poniżej. 

Każdy z nas wie, co znaczy lęk, strach. Bo-
imy się różnych rzeczy. Dziecko boi się ciem-
ności w pokoju, uczeń boi się sprawdzianów, 
ktoś inny boi się wyjść wieczorem na ulicę. 
Obawiamy się utraty pracy, a w związku z 
tym - przyszłości. Boimy się też grzechu, zła; 
choroby, śmierci.

Wobec wielu sytuacji stajemy bezradni. 
Niektórzy z ogarniającym ich lękiem zupeł-
nie sobie nie radzą; załamują się, popadają 
w depresję... Inni uciekają od lęku w nałogi, 
uzależnienia. Wielu od realnego świata prze-
nosi się w świat wirtualny... Inni, zwłaszcza 
młodzi, próbują znaleźć poczucie bezpieczeń-
stwa w gronie rówieśników. Tworzą grupy, 

Ja jestem z tobą 
wspólnoty. Jeśli ambitne i dobre, to w porządku. Ale zdarza się, 
że powstają bandy, gangi, których członkowie swoje poczucie 
pewności budują na zastraszaniu innych. Ale czy takie postępo-
wanie może przynieść szczęście? Wątpliwe. Wielu szuka oparcia 

w rodzinie i przyjaciołach. Ale i tu można się 
zawieść i rozczarować. Bo nawet i bliscy nie 
zawsze zrozumieją, dadzą oparcie... Człowiek 
jest zawodny...

W takim poczuciu niepewności i lęku nie 
można być szczęśliwym. Nasze serca wypeł-
nia niepokój i chcemy znaleźć sposób na jego 
przezwyciężenie. Chcemy znaleźć takie źró-
dło odwagi i pewności siebie, które da nam 
prawdziwy pokój i pełną radość.

Nasza wiara prowadzi nas do Pana Jezusa. 
Wpatrujemy się w Niego i wsłuchujemy się w 
Jego słowa. Nie bez lęku, bo i spotkanie z Bo-
giem wzbudza w człowieku lęk. Doświadczyli 
tego i prorocy, i apostołowie i inni święci. 
Apostołowie po śmierci Jezusa zamykają się 
w Wieczerniku, gdyż są pełni obaw o swój 
los. Zmartwychwstały Pan pokonuje ich lęk 
i smutek. Ukazując się mówi do nich: „Po-
kój wam!” (Te słowa słyszymy w dzisiejszej 
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Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

Ewangelii aż trzykrotnie). Słowa te są nie tylko pozdrowieniem 
wypowiedzianym przez Zmartwychwstałego, ale przekazaniem 
Jego daru - pokoju. Podnoszą na duchu apostołów. „Uradowali 
się uczniowie ujrzawszy Pana”.

Podobnie Chrystus zapewniał o Swej - niosącej umocnienie 
-obecności świętą s. Faustynę: „Nie lękaj się niczego! Ja jestem 

zawsze z tobą”. A w nas tak wiele zwątpienia i Tomaszowej nie-
wiary. Nie dostrzegamy obecności Jezusa. A przecież On jest z 
nami, bo sam nas o tym zapewnił.

Cdn.

We wtorek 31 marca 2015 r. uczestniczyliśmy w 
świątecznym apelu wielkanocnym, przygotowanym 

Alleluja - w Wielkanocnym nastroju
przez uczniów klasy III. Podglądnijmy w obiektywie 
jak było kolorowo i świątecznie.

www.witce.superszkolna.pl
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W naszej szkole, nie tylko przed Świętami Bożego 
Narodzenia zasiadamy przy świątecznym stole, ale 
również przed Wielkanocą. Pięknie nakryty stół, 

na nim stroiki wielkanocne, słodkie baby i oczywiście smaczne 

jajka. Nie mogło zabraknąć serdecznych życzeń, stukania się 
jajkami oraz opowiadań o tradycjach rodzinnych, które prze-
żywamy w domach. Wspaniała atmosfera. Już teraz można było 
poczuć klimat tych największych świąt chrześcijańskich - Świąt 
Paschalnych.

www.witce.superszkolna.pl

Wielkanocne śniadania
w gronie klasowym
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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)

To tajemnica matczynego serca, które czuje to, co 
czuje jej dziecko, które trwa przy dziecku zawsze, bez 
względu na to, co to dziecko robi, 
jakie jest. O relacjach w rodzinach, a 
także o szacunku wzajemnym, szcze-
gólnie do rodziców mówił ks. Łukasz 
Gołaś, pallotyn, a my zamieszczamy 
fragment jego nauki. 

Można jednak próbować wskazać ogólną 
zasadę ewangeliczną, która odnosi się do 
wszelkich relacji, a w szczególności do rela-
cji rodzinnych. Co chcielibyście, aby ludzie 
wam czynili, wy im czyńcie. Co chcesz, aby 
tobie czyniono, tak czyń dla swojego brata, 
dla swojej siostry. Jeżeli więc oczekujesz, 
drogi bracie, droga siostro większego zro-
zumienia ze strony ojca czy ze strony swojej 
mamy, zastanów się szczerze przed Bogiem, 
bez okłamywania samego siebie, jaki ty 
okazujesz im szacunek? Szacunek, który 
nie wynika tylko z prawa tej wzajemności: 
cokolwiek chcielibyście, aby ludzie wam czy-
nili, wy im czyńcie, ale przede wszystkim z 

Tajemnica macierzyństwa 
Bożego przykazania: Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo 
żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. 

A jeżeli już nie układają się te słynne relacje 
pomiędzy teściową a synową, odpowiedz sobie 
w prawdzie przed Bogiem: Ile razy pomodliłaś 
się za swoją synową? Ile razy pomodliłaś się za 
swoją teściową? Ile razy? Ale tak szczerze, pro-
sząc Boga, aby jej błogosławił, a nie ukarał... 
Bo bardzo często śmiejemy się, opowiadając 
kawały albo śmieszne historie... A modlitwa? 
Cokolwiek chcielibyście, aby ludzie wam 
czynili, i wy im tak czyńcie. Oj, jakież to jest 
trudne! Dla mnie też... 

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

Inaczej nie mogło być. Matka jest przy swoim synu do końca. 
Jest z nim zawsze. Bez względu na to, co się dzieje – w jakim cier-

pieniu, w jakiej słabości uczestniczy. Matka nigdy nie opuszcza 
swojego dziecka. Nigdy. Czuje zawsze to, co jej dziecko czuje, co 
przeżywa. Jest to tajemnica macierzyństwa, niepowstrzymana 
potrzeba serca. Jeśli matka wie, ze jej dziecko przechodzi trudno-
ści, niepowodzenia, nie zazna spokoju, dopóki własnymi oczami 
nie ujrzy swego cierpiącego dziecka... 

Cdn.

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)

O ile jest to miłość prawdziwa, czyli taka, jaką 
kocha Jezus. Często jednak w rodzinach, w otoczeniu 
najbliższych przeżywamy frustracje, rozczarowania, 
mamy do siebie pretensje i wobec tego oczekujemy na 
„receptę-cud”, która to uzdrowi. Co więc powinniśmy 
zrobić? Zagadnienie rozważa poniżej ks. dr Zbigniew 
Syczik. 

A ilu z nas, moi drodzy, odpowiedziałoby podobnie jak ten 
młody człowiek? Małżeństwa nam się sypią, z dziećmi tracimy 
kontakt, sami czujemy się coraz gorzej, ale meczu nie opuścimy, 
serialu nie opuścimy, a na wyjazd na rekolekcje czasu nie mamy... 
A wiecie ile można przeczytać z Pisma świętego w ciągu 90 minut 
- takiego czasu, jaki trwa mecz? Wiecie, ile można pomedytować 
przed Chrystusem na adoracji? Dlatego, moi drodzy, Jezus nie 
daje rad. Pismo święte to nie jest poradnik dla skłóconych rodzi-
ców, poradnik dla tych, którzy mają problemy z czystością, czy 

Miłość zawsze daje radość
dla kobiet, które nie mogą znaleźć męża... Jezus przychodzi do 
nas z trudnymi słowami. Jezus mówi: Wytrwajcie w miłości Mo-
jej, aby radość moja w was była. Jezus nie będzie nigdy naszym 
doradcą do spraw starego świata. Nic z tego. To że Jezus każe nam 
miłować, to my wszyscy wiemy - Kościół i w Kościele. Tylko że 
Jezus nie mówi: Miłuj brata! Chrystus mówi wyraźnie: Wytrwaj 
w miłości Mojej! Konkretnie mówiąc: Kochaj wszystkich tak, jak 
Ja ich kocham! 

A my tymczasem mamy na tej płaszczyźnie ogromne niepo-
rozumienia. Wielu ludzi jest przekonanych, że bardzo kocha, a 
to nie ma czasami nic wspólnego z takim kochaniem, jak kocha 
Jezus. Gdybym tak zapytał: Kogo wy kochacie? Starsi ludzie 
powiedzą: Kocham syna, córkę, wnuczka, wnuczkę... Młodsi po-
wiedzą: Kocham dziewczynę, narzeczonego, chłopaka... Ale czy 
ty kochasz ich tak, jak kocha ich Jezus? Bo jeśli nie kochasz jak 
Jezus, to po pierwsze nie jest to miłość, a po drugie nie będziesz 
mieć z tego związku radości. Kościół uczy nas, że miłość zawsze 
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daje radość. A my mówimy: W domu awantury, smutek, ranimy 
się nawzajem... dlaczego tak jest? Bo być może to nie jest taka 
miłość, jaką kocha nas Jezus... 

A co to znaczy – kochać jak Jezus? To znaczy, moi drodzy 
– zachowywać przykazania. Na przykład pierwsze przykazanie: 
Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną! My najczęściej 
koncentrujemy się na przykazaniu szóstym... Bo ono nas jakoś 
tak drażni, ale pamiętajmy, że przykazania są ułożone według 
pewnej ważności i szóste jest dopiero szóste. A niektórzy przez 

całe życie myślą, że Dekalog to przede wszystkim szóste przyka-
zanie. Tymczasem szóste, moi drodzy, to jest drobiazg. Pierwsze 
przykazanie – to są dopiero schody!

Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną... Ilu młodych 
ludzi odstawia Chrystusa na bok, bo tak zakochał się w dziewczy-
nie... I Pan Jezus idzie na bok. Ona jest przecież taka piękna, jest 
fantastyczna... I co? „Panie Jezu, sorry, ale Ty ze swoimi zasadami 
zejdź na bok”. I odstawiamy Jezusa na bok...

 Cdn. 

Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Wielu ludzi sądzi, że wystarczy coś wiedzieć, aby 
to rozumieć. Ponieważ wiedzę świat ceni bardzo 
wysoko, uganiają się za nią, a gdy ją zdobędą, to się 

nią pysznią. Św. Paweł trafnie zauważył, że wiedza nadyma.
Przywódcy Izraela doskonale wiedzieli, co Chrystus mówił 

i co czynił. Od początku wędrowali za Nim ich donosiciele, 
którzy bardzo precyzyjnie obserwowali wzrost popularności 
Proroka z Nazaretu. Sami uczeni w Piśmie chcieli koniecznie 
podchwycić Go w mowie lub sprowokować czyn, za który można 
by Go było oskarżyć. Wiedzieli o Chrystusie bardzo wiele, ale nic 
nie rozumieli.

Apostołowie, którzy byli jeszcze bliżej Mistrza i stawiali Mu 
pytania prosząc o wyjaśnienie przypowieści, wiedzieli o Nim 
równie wiele. Wprawdzie nie byli przygotowani fachowo do po-
lemiki, tak jak uczeni w Piśmie, ale na chłopski rozum odbierali 
i układali w pewną całość to, co Mistrz powiedział i czynił. Ale 
w Wielki Piątek udowodnili, i to prawie wszyscy, że mimo iż wie-
le wiedzieli, niewiele rozumieli.

Ten, kto wiele wie, może innych uczyć, ale nigdy nie będzie 
świadkiem wartości, które przekazuje. Świadectwo złoży nie ten, 
kto wiele wie, lecz ten, kto wiele rozumie.

Rozumienie zaś polega na dostrzeżeniu możliwie pełnego 
sensu słów czy danego wydarzenia, co się ściśle łączy z dostrze-
żeniem połączenia wszystkiego w jedną całość.

Oto Kajfasz, Sanhedryn, uczeni w Piśmie wydają wyrok na 
Chrystusa, bo nie rozpoznali w Nim obecnego Me-
sjasza. Wiedzieli, jakie wypowiedział słowa i jakie 
czynił cuda, ale nie potrafili odkryć ich sensu, bo 
nie wiedzieli, Kim jest ten, Kto je wypowiada i Kto je 
czyni. Każde zaś słowo po rozpoznaniu w Chrystu-
sie Syna Bożego musi być interpretowane zupełnie 
inaczej, niż wówczas gdy traktuje się Jezusa jako 
zwyczajnego człowieka.

Rzecz znamienna, że grzech i odpowiedzial-
ność pojawia się już na poziomie wiedzy. Człowiek 
do wiedzy winien dostosować swe postępowanie, 
jeśli tego nie czyni — grzeszy. Stąd Piotr oświad-
cza: „Wiem, że działaliście w nieświadomości, tak 
samo jak przełożeni wasi”. Nie zwalnia ich jednak 
z odpowiedzialności za popełniony czyn zabójstwa 
Sprawiedliwego, lecz wzywa: „Pokutujcie więc i na-

Dar rozumu
wróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”. Rozumienie 
można utożsamić z właściwym przekonaniem. To jest owa mo-
ralna pewność co do prawdy danego słowa czy czynu. Wiedza 
dotyczy zjawisk, rozumienie zaś rzeczywistości, sięga o wiele 
głębiej i ukazuje jej sens.

Dziś można spotkać wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte 
i dużo na temat Biblii wiedzą, nic z niej nie rozumiejąc. Operują 
zwrotami, powołują się na zdania i żyją dokładnie tak jak Kaj-
fasz. On też w oparciu o Biblię, zarzucając Jezusowi bluźnier-
stwo, skazał Go na śmierć.

Ktokolwiek otworzy Biblię, winien wpierw usilnie prosić Du-
cha Świętego o dar rozumu. Bez tego daru wchodzenie w głąb 
wiedzy biblijnej nie tylko nie ubogaci człowieka, lecz go wypaczy. 
Kajfasz, Annasz, faryzeusze dobrze znali Biblię, a ponieważ jej 
nie rozumieli, wykorzystali swą wiedzę przeciw Bogu, przeciw 
Sprawiedliwemu Człowiekowi i przeciw sobie.

Kto czyta Biblię jedynie w tym celu, by powiększyć swą wie-
dzę, może zaszkodzić sobie i Biblii, stosując jej słowa wbrew 
zamierzeniom Boga.

Dar rozumu jest nieodzownie potrzebny do właściwego rozu-
mienia bogactwa objawionej prawdy.

Ks. Edward Staniek
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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)

Jest tematem poniższego fragmentu nauki rekolek-
cyjnej. Jak zapewnia rekolekcjonista , choćby czasami 
dzieci czy też bliscy odwrócili się od nas, to jednak 
wrócą do wartości, które im przekazaliśmy. Tak więc 
warto żyć według zasad, głosić wartości, przypominać 
i prostować drogi swoje i swoich dzieci.

Kochani, myślę, że w sercach wielu z was jest taka pustka wy-
rwania dziecka od was. Nie na zasadzie zabrania, ale gdy dziecko 
opuszcza dom, gdy usamodzielnia się, staje się dorosłe. Z reguły 
człowiek cieszy się, że to dziecko dorasta w domu; cieszy się, że do 
pewnego etapu jest przy rodzicach. Ale potem następuje ten czas, 
kiedy ono jest samodzielne. Mówimy, że wyfruwa z rodzinnego 
gniazda, opuszcza rodzinny dom; mówimy nawet o syndromie 
„pustego gniazda” (jest takie określenie w psychologii rodziny). 
Rzeczywiście, jest coś takiego. Ale to nie jest jeszcze tragedia, bo 
człowiek przynajmniej może obserwować dorastanie dziecka, 
może obserwować jego życie dorosłe. I dzieci was z reguły od-
wiedzają. Gorzej, jeżeli dziecko się odetnie od rodziców. I wtedy 
następuje ta rozpacz porażki. Rozpacz, jaką przeżywał w swoim 
sercu Jeremiasz. 

Wyrwano od niego lud, do którego mówił. Oni nie mają już 
prawa powrotu. Okazuje się, że Bóg wiedzie innymi drogami. Je-
remiasz nie doczeka tego dnia, kiedy w 537 roku przed Chrystu-
sem - a więc 50 lat po rozpoczęciu niewoli babilońskiej - wracają 

Wychowani do wartości
Izraelici do ruin swojego miasta. Wracają do miasta, w którym 
jeszcze przez kilka lat działał Jeremiasz i pozostawił po sobie 
jakieś dzieło, pozostawił po sobie dobre słowo... 

Po co to mówię? Bo może się pojawić w waszym myśleniu, 
moi drodzy, coś takiego: jeżeli dzieci od was odejdą, założą swoje 
rodziny i zatracą kontakt z wami, pojawi się być może rozpacz, 
pustka, myślenie, że wszystko stracone. Tymczasem może się 
okazać, że będą powracać do domu. Może niekoniecznie do 
domu, w którym wy będziecie, ale do domu, w którym zostaną 
wasze wartości. I sednem dzisiejszego spotkania jest mówienie 
najbliższym: domownikom, dzieciom dorastającym, dzieciom 
dużym i tym ze srebrnymi włosami o wartościach rodziny, o 
wartościach, do których swoje dzieci wychowaliście. 

To jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne, bo nie wolno 
odpuścić. Nie wolno odpuścić na żadnym kroku mówienia i 
przypominania: „Nie do takich wartości cię, moje dziecko, wy-
chowywałam cię. Popatrz, co zrobiłeś ze swoim życiem!”. I to jest 
czekanie na to, że to dziecko kiedyś wróci i zrozumie... Tak jak 
już powiedziałem, możemy nie doczekać – jak Jeremiasz – bez-
pośredniego spotkania z tymi, których kochamy, ale to, co po nas 
zostanie – dobre słowo, wiara, i ta, która jest największa, miłość 
– to jest jedyna szansa na to, żeby to wszystko, czym żyliście tutaj 
na ziemi, stało się wartościowe w sercach waszych dzieci – tych, 
którym daliście życie. 

Cdn. 
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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

O kontaktach znanych świętych ze swoimi Aniołami 
Stróżami opowiada w dalszej części nauki rekolekcyj-
nej o. Robert Ryndak, zachęcając nas do modlitwy do 
Aniołów, do szerzenia ich kultu. Poniższymi przykła-
dami zaświadcza o skuteczności ich działania i wielkiej 
trosce o nas.

Ale Ojciec Pio to nie jedyny święty, który namacalnie, oso-
biście w swoim życiu doświadczył anielskiego działania. Pośród 
wielu świętych, którzy mieli tę łaskę, jest także święta Gemma 
Galgani, mistyczka i stygmatyczka, mająca taki – można powie-
dzieć – zażyły kontakt z Aniołami. Często doświadczała łaski wi-
dzenia Anioła Stróża i nawiązywała z nim kontakt, rozmawiała z 
nim. Jak twierdzą świadkowie – nawet się z nim spierała.  

Inny ze świętych to święty Dominik Savio. Miał on daleko do 
szkoły, zatem często był pytany, czy się nie boi samotnie chodzić 
tak daleko. Mały Dominik z rozbrajającą szczerością dziecka od-
powiadał: „Nie jestem sam. Jest ze mną Najświętsza Maryja Pan-
na i mój Anioł Stróż”. Matka Dominika, ucząc go, często przy-
pominała, by nie obrażał nigdy Anioła Stróża żadnym grzechem 
i wzywał go zawsze, gdy będzie potrzebował pomocy. Któregoś 
dnia siostra Dominika – Rajmunda (tak miała na imię) – bawiąc 
się nad brzegiem stawu czy jeziora, wpadła do niego. Dominik 
bez zastanowienia wskoczył do wody i wyciągnął dziewczynkę 
na brzeg. Zbiegli się ludzie. Ktoś zapytał: „Jak tego dokonałeś, 
skoro jesteś taki mały?” Dominik odpowiedział: „Jedną ręką 
trzymałem Rajmundę, a drugą podałem mojemu Aniołowi Stró-
żowi”. To było dla niego takie naturalne, takie oczywiste, takie 
wręcz - można by powiedzieć – zwyczajne...  

Wzywaj swojego Anioła Stróża
Święty Jan Bosko często do tych, których wychowywał, mówił 

tak: wzywaj swojego Anioła Stróża w chwili pokusy, bo bardziej 
on chce ci pomóc niż ty chcesz jego pomocy. Jeśli znajdziesz się w 
jakimś niebezpieczeństwie duszy i ciała, wezwij go, a zapewniam 
was – mówił do wychowanków – że Anioł Stróż stanie przy was i 
was wyzwoli. I dobrze wiedział święty Jan Bosko, co mówi. 

A święty Jan Maria Vianney do swoich najtrudniejszych pe-
nitentów zwracał się tak, zachęcając ich i prosząc, wręcz nama-
wiając: Idźcie do kaplicy Aniołów Stróży na mojej plebani i tam 
pomódlcie się przynajmniej przez pól godziny... dopiero po tej 
półgodzinnej modlitwie w kaplicy Aniołów Stróżów rozpoczy-
nała się spowiedź.

Święta Teresa z Lisieux, gdy miała pół roku, została w cudow-
ny sposób uratowana przez Anioła Stróża od upadku z łóżka. Jej 
mam powtarzała jej później, gdy już dorosła: Bądź aniołem. Dla 
kogokolwiek ci się uda, za opiekę, jakiej doznajesz od Anioła, 
którego ci Bóg zesłał.

A Pius IX? Jako kilkunastoletni ministrant doświadczył bar-
dzo konkretnej interwencji z nieba. Gdy służył do Mszy świętej w 
pewnym momencie zauważył jakaś taką świetlistą postać, która 
zawołała go po imieniu. On na to odpowiedział, podchodząc do 
tej osoby, którą widział. I gdy uczynił kilka kroków z miejsca, 
w którym wcześniej stał, figura, która wcześniej była w ołtarzu, 
w jakiś tajemniczy i niewyjaśniony sposób upadła i rozbiła się o 
posadzkę. Gdyby został w tym miejscu, w którym stał wcześniej, 
z pewnością by zginął... To Anioł Stróż interweniował. Sam pa-
pież o tym opowiadał i często nawoływał do modlitwy do Anioła 
Stróża. Już jako papież 8 sierpnia 1851 roku udzielił specjalnych 
odpustów dla osób odmawiających Koronkę do świętego Michała 
Archanioła. 

Cdn.
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W ubiegły poniedziałek w parafii Sanka należącej 
do dekanatu Krzeszowice, był pogrzeb śp. Stanisławy 
Tekiela matki ks. Krzysztofa, który jest notariuszem 
kurialnym. Mszy św. koncelebrowanej, w której wzięli 
udział biskupi krakowscy i wielu księży, przewodni-
czył ks. kard. Stanisław Dziwisz. Kościół wypełniony 
był przez wiernych z których większość uczestniczyła 
na zewnątrz świątyni.  

Zmarła miała 71 lat. Chorowała od wielu lat, przy-
najmniej od sześciu. Tata Księdza Krzysztofa zmarł 
jeszcze w 1984 roku, kiedy on szedł do seminarium. 
Kiedy ks. Krzysztof sprawował urząd notariusza w 
kurii, zachorowała mu mama, wtedy ks. kardynał po-
zwolił mu zamieszkać w domu i opiekować się mamą; 
codziennie dojeżdżał stąd do Krakowa. Ksiądz Krzysz-
tof w tym roku obchodzi 50 urodziny i 25-lecie ka-
płaństwa. Parafianie z Sanki z pewnością zapamiętają 
widok księdza Krzysztofa prowadzącego swoją mamę 
do kościoła. Uczył nas tego, że dom rodzinny to nie 
sufity i ściany, ale serce kochającej mamy. Parafianie 
lubią Księdza Krzysztofa; lubili i szanowali też bardzo 
Zmarłą.  

Ostatnie pożegnanie
śp. pani Stanisławy,

matki ks. Krzysztofa Tekieli

BŁOGOSŁAWIENI KTÓRZY
UMIERAJĄ W PANU

Wprowadzenie (Ksiądz Kardynał)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W tym kościele nigdy tylu księży nie było... Nie 
wspominając już o biskupach... Jest to wielkie 
wydarzenie. Zmarła Mama Księdza Krzysztofa i 

jego Brata. Ksiądz Krzysztof pracuje w Kurii Metropolitalnej; 
jest znany nam wszystkim. Znana jest jego dobroć i życzliwość i 
dlatego dzisiaj znajdujemy się tu z nim, kiedy on opłakuje razem 
z Bratem odejście swojej Mamy do wieczności. 

Kto przeżył taki dzień, to sobie uświadamia, że mimo przewi-
dywania, że wszyscy musimy odejść, zwłaszcza jeśli ktoś jest cho-
ry to musi umrzeć, ale każda śmierć jest zaskoczeniem. Również 
i ta, która dla Księdza Krzysztofa i jego Brata była zaskoczeniem. 
Miał to szczęście, żeby pożegnać Mamę. Podobno patrzyła na 
niego, a on na nią i w pewnym momencie zamknęła oczy. 

Księże Krzysztofie, jesteśmy dzisiaj z Wami, z Rodziną, żeby 
się modlić za Zmarłą. Chcemy Jej towarzyszyć w tej drodze do 
domu Ojca i prosić Go, żeby Ją przyjął do wiecznej radości. A że 
każdy człowiek obarczony jest słabością i grzechami, dlatego ta 
modlitwa jest wielką prośbą, aby Pan darował Jej winy i okazał Jej 
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miłosierdzie. W tym duchu łączymy się z całą parafią, jak widzę 
- licznie zebraną (tutaj zawsze kościół jest pełny, bo nieduży); z 
całą parafią, która serdecznie pozdrawiam. 

Dziękuję Proboszczowi za to, że przygotował tę wyjątkową 
uroczystość. Bo to jest uroczystość - uroczyste pożegnanie kogoś, 
w tym wypadku osoby znanej nam, do wieczności. 

Kazanie (Ks. Jarosław Żmija,
proboszcz parafii Sanka)

Chrystus zmartwychwstan jest, 
Nam na przykład dan jest, 
Iż mamy z martwych powstać, 
Z Panem Bogiem królować.

Czcigodny Księże Kardynale, Księża Biskupi, Infułaci, drodzy 
Kapłani, Rodzino i Wy wszyscy, zgromadzeni na tej uroczysto-
ści! 

Jak powiedział Ksiądz Kardynał, gromadzimy się na uroczy-
stości. Żartowaliśmy w gronie księży, bo od 3 grudnia nikt nie 
umarł w Sance. Wszyscy mówili: dobrze jest im w Sance; nie chcą 
umierać... A Pani Stasia nam dzisiaj zrobiła taką uroczystość, 
której Sanka pewnie nie widziała i nie będzie długo widzieć. 
Kardynał, tylu biskupów, kapłanów. Przychodzimy, aby Panu 
Jezusowi podziękować za Jej życie. Przychodzimy, aby modlić się 
o miłosierdzie dla Niej. 

Czas daje nam Bóg. To On działa. Chrystus Zmartwychwstały 
przyłączył się do uczniów idących do Emaus. Byli zasmuceni. Byli 
pełni bojaźni. Przeczytałem tę Ewangelię dlatego, że zmarła Sta-
nisława, Mama Księdza Krzysztofa, prosiła mnie, abym często o 
Niej myślał. Gdy byłem u Niej ostatnio, mówiła: Księże probosz-
czu, niech ksiądz o mnie myśli. Niech się ksiądz modli za mnie 
w myślach. 

Jak tak układałem to kazanie, postanowiłem, że nie będzie 
kazania, tylko po prostu świadectwo. Świadectwo, że to była 
kobieta, która - tak jak mówi św. Paweł - dopełniała udręk Chry-

stusa. Jak tu jestem szósty rok, to całe jej to 
życie było jednym wielkim pasmem cierpie-
nia. Niosła krzyż bolących nóg, sinych jak 
kłody... Często prosiła Pana Jezusa, aby ją 
zabrał. Bo nie mogła iść do kościoła. A tak 
bardzo chciała iść do tego kościoła... Dzisiaj 
wielu ludzi nie idzie z czystego lenistwa. 
Ona tak bardzo chciała iść do kościoła... 
Mawiała często: „Patrzę przez to okno i tylu 
ludzi idzie, a ja nie mogę...”. Mówiłem jej 
wówczas: „Trzeba pani modlitwy i tej ofiary, 
i tego cierpienia”. I modliła się za nas. Za 
swojego syna - Księdza Krzysztofa, za nas 
- kapłanów. Często to powtarzała: „Modlę 
się w intencji biskupów i kapłanów. Ofiaruję 
moje cierpienie za was”.

Cierpiała z Chrystusem. Każdy ma swój 
Wielki Post i Wielki Tydzień. I ten Wielki 
Post był Jej Wielkim Postem. Bo w Środę 
Popielcową zaczęła się tak na dobre ta cho-
roba. W Wielką Środę trafiła do szpitala, a 
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w Środę Wielkanocną umarła. Na Regina Caeli... W środę, gdy 
w szczególny sposób modlimy się do Matki Bożej - tutaj na No-
wennie, gdy czcimy Ją - jeszcze bardziej teraz przed tą koronacją 
przyszłoroczną. 

Modliła się do tej Matki Bożej. Nad jej łóżkiem wisi Jej obraz. 
Modliła się z wielką wiarą i prostotą, świadoma świętych obco-
wania. Często - jak mówił mi Ksiądz Krzysztof - wprost wolała 
do tej Matki Bożej, patrząc w Jej obraz: „Mamo, Tato, Mężu, 
pomóżcie mi być blisko Boga. Wy przecież już tam jesteście przy 
Nim”.

Przeczytałem tę Ewangelię o dwóch uczniach idących do 
Emaus, bo właśnie w tę Środę Wielkanocną, gdy umarła, ta 
Ewangelia była czytana w Kościele. I gdy ją tak rozważałem, to 
wtedy sobie tak pomyślałem: Dwaj uczniowie idący do Emaus, 
początkowo pełni wątpliwości i smutni, ale później też radośni, 
bo Chrystus zmartwychwstał, ukazał się im przy łamaniu chle-
ba. I dwaj synowie: Krzysztof i Jacek... Pomyślałem sobie: Trzeba 
przyjąć wolę Pana Boga, jaka by ona nie była... A potem telefon: 
„Moja Mama dzisiaj umarła....”.

 Dwaj synowie przy łożu matki... Czytanie brewiarzowe, w 
którym święta Monika mówi do swoich synów: Gdziekolwiek 
złóżcie moje ciało, ale nigdy nie zapomnijcie o mnie przy ołta-
rzach Pańskich. 

Jeszcze jedna sprawa... Chcę podziękować Księdzu Krzysz-
tofowi, naszemu Parafianinowi, któregoście tu widzieli często 
prowadzącego Mamę do kościoła. On dał nam przykład tego, jak 
trzeba szanować ludzi starszych i chorych. I - można powiedzieć 

- był dla tej mamy wszystkim w domu - i lekarzem, i pielęgniarką, 
i posługującym. Za ten przykład i świadectwo pragnę mu tutaj 
gorąco podziękować. 

Matka Najświętsza w naszym obrazie miała zaraz po świętach 
być oddana do renowacji. Ale stało się tak, że też jest na tym po-
grzebie. Będziemy przy ostatnim pożegnaniu śpiewać o Matce 
Najświętszej, która wychodzi do progu do domu Ojca. Prośmy, 
by wprowadziła tam Zmarłą Mamę Księdza Krzysztofa... 

  Za liczne intencje, które zamówiliście, a które odczytam w 
niedzielę, serdecznie Wam dziękuję. Niech ta dzisiejsza modli-
twa, niech Komunie święte wypraszają dla Niej miłosierdzie 
Boga. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie...

Podziękowanie rodzinne: 
 
Eminencjo, Księże Kardynale;
Czcigodni Księża Biskupi, 
Szanowni Kapłani,
Wszyscy Uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej!

Pozwólcie, że w imieniu synów zmarłej śp. Stanisławy - Księ-
dza Krzysztofa i Jacka - odczytam słowo podziękowania. 

Przez sprawowaną Eucharystię podziękowaliśmy dobremu 
Bogu za ziemską egzystencję śp. Stanisławy. Za to, że mnie i mo-
jego brata Jacka urodziła, wychowywała i obdarzyła matczyną 
miłością. Teraz nasze synowskie słowa wdzięczności pragnie-
my skierować do Arcybiskupa, Metropolity krakowskiego, że 
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zechciał przewodniczyć uroczystościom 
pogrzebowym naszej Mamy. 

W 2009 roku zwróciłem się do Księ-
dza Kardynała z prośbą, bym mógł 
zamieszkać w domu rodzinnym. Pa-
miętam jak wtedy mama, po powrocie 
ze szpitala, powiedziała do mnie, że tyle 
lat przebywałem poza domem i chciałaby 
żyć jeszcze przez rok, by się mną nacie-
szyć. Bóg dał, że ten jeden rok z życzenia 
Mamy przedłużył się do sześciu lat. Emi-
nencjo, za tę zgodę na moje zamieszkanie 
z Mamą z serca dziękuję. 

Wraz z bratem jesteśmy wdzięczni za 
obecność Księżom Biskupom: Janowi 
Zającowi, Janowi Szkodoniowi, Grze-
gorzowi Rysiowi; Kapitule Kolegackiej 
św. Floriana i św. Jana Pawła II; Współbraciom z rocznika święceń 1990 roku. Księżom 
z Kurii Metropolitalnej i z Dekanatu Krzeszowice oraz wszystkim Kapłanom i Sisotrom 
Zakonnym, którzy przybyli do saneckiej parafii, by modlić się za naszą Mamę. 

Pozwólcie, że wraz z bratem Jackiem skierujemy także słowa naszej wdzięczności do 
konkretnych osób... Tereniu, dziękujemy, że przez lata z oddaniem troszczyłaś się o zdro-
wie naszej Mamy. Naszą wdzięczną myślą ogarniamy także Lekarzy Szpitala im. Naruto-
wicza w Krakowie, którzy ratowali Jej życie. Dziękujemy Ciociom: Zosi, Annie, Hannie 
oraz Jasi, za to że w ostatnich tygodniach byłyście przy Mamie; że dzięki Wam żadnego 
dnia Mama nie była samotna. Bóg zapłać za Wasze poświęcenie. Dziękujemy Wam - Zo-
siu, Jurku, Lucynko i Staszku - za to, że byliście na każde zawołanie, na każdy telefon. 

Nasze szczególne podziękowanie kierujemy do Ciebie, Księże Proboszczu, za dusz-
pasterską opiekę, jaką przez te lata obecności w saneckiej parafii otaczałeś naszą Mamę. 
Dziękujemy za przygotowanie dzisiejszej uroczystości pogrzebowej. Księże Jarosławie, 
Mama tak bardzo wyczekiwała każdego spotkania z Tobą! Dziękujemy Twoim Rodzicom 
i całej Twojej Rodzinie; Mamie tak wiele radości dawały odwiedziny w Waszym domu. 
Zawsze się nimi cieszyła.

Dziękujemy Strażakom, Bractwu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
oraz Bractwu św. Jakuba i św. Jana Pawła II, a także całej Służbie kościelnej za przygoto-
wanie uroczystości pogrzebowej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na pogrzeb naszej Mamy: Parafianom, Pra-
cownikom Kurii, Gościom spoza parafii. Dziękujemy za Waszą modlitwę. Bóg zapłać! 
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Co niesie tydzień (19 - 25 IV 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

19 kwietnia – III niedziela wielkanocna

GORSI OD PIŁATA

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 3,13-15.17-
19) jest mowa świętego Piotra Apostola, który po uzdrowieniu 
żebrzącego w świątyni chromego człowieka, przemówił do 
zebranych, przedstawiając im tragiczną historię narodu, który 
nie rozpoznał swego Zbawcy. Powiedział takie sowa: Wydaliście 
Go i zaparliście się przed Piłatem, który postanowił Go uwolnić. 
Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaska-
wienie dla zabójcy. Te słowa były skierowane do wszystkich, bo 
przecież cały lud wrzeszczał: Na krzyż z Nim!

Dlaczego tak się stało, że przyszedł do swojego dziedzictwa, 
a swoi Go nie przyjęli? Otóż dlatego, że Chrystus jako światło 
podzielił ludzi na tych, którzy nie bali się światła tzn nie bali się 
ujawnienia swoich uczynków – byli otwarci na to światło, żeby to 
światło do nich weszło, oraz na tych, którzy bali się światła, bo nie 
były dobre ich uczynki – tak jak Kaina. Ta historia się powtarza i 
będzie powtarzać aż do końca świata. Zawsze będzie rozdział na 
tych, którzy przyjmują światło Boże w szczerości serca i na tych, 
którzy tego światła nie przyjmują, ustanawiając własne prawa 
chroniące ich złe uczynki i złe postępowanie. 

Jak gdyby dopowiada do tych myśli świętego Piotra drugie 
czytanie z Listu św. Jana Apostoła (1 J 2,1-5a). Mówi święty Apo-
stoł, żeby nie grzeszyć, a jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika 
wobec Ojca – Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebła-
ganiem za nasze grzechy, za grzechy całego świata. Musimy zdać 
sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzeszni, ze jesteśmy nędzni. 
I w tej nędzy potrzebujemy właśnie Chrystusa Miłosiernego. 
Chrystus Miłosierny otwarty jest na każdy grzech, na każde zło. 
Wszystko potrafi przebaczyć temu, który uzna swoją winę. 

Natomiast w Ewangelii (Łk 24,35-48) Chrystus ukazuje się 
apostołom i zmieszanym, wylękłym wyrzuca wątpliwości ich 
serc. Na dowód, że nie jest zjawą, ale prawdziwym człowiekiem, 
je przy nich rybę. Oświecił również ich umysły, żeby zrozumieli 
słowa, które do nich mówił wcześniej, gdy z nimi był. Słowa, 
które są zapisane u proroków i w psalmach, że wszystko miało 
się wypełnić: miał cierpieć, a potem zmartwychwstać trzeciego 
dnia. I posyła ich jako świadków, aby głosili to wszystkim naro-
dom. Świadków Jego zmartwychwstania. 

Wiara w zmartwychwstanie nie jest prawdą przekraczającą 
ludzkie pojęcie. Wręcz odwrotnie – ona jest zakodowana w 
ludzkiej nadziei. Odbija się we wszystkich wierzeniach, mitach, 
baśniach, bo duch ludzki jest na to otwarty. Spełnienie proroctw 
jest dowodem na prawdziwość zmartwychwstania. 

Wypełniło się, co zapowiadali prorocy- abyśmy uwierzyli

20 kwietnia – Poniedziałek 

BARDZIEJ NIŻ POZNANIA BOGA, PRAGNIE 
CZŁOWIEK CHLEBA

 
Ewangelia z poniedziałku - według świętego Jana (J 6,22-29) 

– jest o rozmowie Chrystusa z tłumem, który za Nim podążał, 
bo szukał u Niego następnych cudów. Przecież dopiero co jedli 
rozmnożony cudownie przez Niego chleb! I powiedział im Chry-
stus: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, 
żeście jedli chleb do sytości. Ten chleb był znakiem Jego Boskiego 
pochodzenia, Jego Boskości. Ale to było jakby na drugim planie 
myślenia tłumu. Ważniejsze było dla nich nasycić się. 

Dlatego też to pokolenie, które widziało znaki, ale bardziej 
było otwarte na korzyści ziemskie – jak choćby spożywanie chle-
ba – zaakceptowało ukamienowanie świętego Szczepana za to, że 
powiedział, iż widzi Jezusa po prawicy Ojca Niebieskiego. Mowa 
jest o tym w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 
6,8-15). W tym urywku jest oskarżenie Szczepana, postawienie 
fałszywych świadków i wyrok śmierci na świętego. 

W Krwi Najświętszego nasze zbawienie, w krwi świętych moc 
przykładu

21 kwietnia - Wtorek

LUDZIE TWARDEGO KARKU, OPORNYCH SERC 
I USZU

 
Tak mówił do ludu i do starszych, i do uczonych w Piśmie w 

święty Szczepan (Dz 7,51-59;8,1), udowadniając, że zawsze sprze-
ciwiali się Duchowi Świętemu. Zarówno ojcowie ich, jak i oni 
sami. Prześladowali proroków i zabijali ich. Słuchający nie mogli 
tego znieść, a kiedy jeszcze powiedział Szczepan, że widzi otwar-
te niebo i Syna Człowieczego, czyli Jezusa, stojącego po prawicy 
Boga, zatkali uszy, rzucili się na niego z wrzaskiem, wyrzucili za 
miasto i tam ukamienowali. A świadkiem tego, również zezwala-
jącym na to, był Szaweł, późniejszy święty Paweł. 

W Ewangelii według świętego Jana (J 6,30-35) lud - można 
powiedzieć – testował Chrystusa, żądając od Niego znaku, który 
byłby podobny do znaku manny, jakiego przez Mojżesza Bóg 
udzielał Izraelowi przez 40 lat na pustyni. Chrystus na to wskazał 
im na inny chleb – na chleb życia: Kto będzie spożywał ten chleb, 
nigdy nie będzie łaknął, i kto będzie w niego wierzył, nigdy pra-
gnąć nie będzie. To testowanie stało się swoistym sprzężeniem 
zwrotnym, bo przecież upominając się, sami wystawili się na 
egzamin. Bo ci, co nie uwierzyli Jego słowom, sami skazywali się 
na odrzucenie.  

Chlebem na życie wieczne jest ten, który z nieba zstąpił 
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22 kwietnia – Środa

PRZEŚLADOWANIE ROZSZERZAŁO GRANICE 
GŁOSZENIA EWANGELII

Po śmierci Szczepana w dalszym ciągu trwało prześladowanie 
w Kościele jerozolimskim i rozproszyli się wierzący w Chrystusa 
po Judei i Samarii (Dz 8,1b-8). Szaweł niszczył zaś Kościół; cho-
dził do domów, porywał mężczyzn, kobiety i wtrącał do więzie-
nia. Filip, diakon, w Samarii głosił Chrystusa z tak wielką mocą, 
że tłumy wierzyły mu bez zastrzeżeń. Czynił też znaki: wypędzał 
złe duchy, uzdrawiał chorych i wielka przez to radość zapanowa-
ła w tym mieście. Tak więc prześladowanie wzmacniało Kościół. 
Tak jest i dziś – gdzie Kościół jest prześladowany, tam jego siła 
rośnie. 

Z kolei Ewangelia św. Jana z tego dnia (J 6,35-40) mówi o ko-
lejności powołania człowieka do prawdy. Powiedział Chrystus: 
Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie. A tego, który do 
mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Bo przyszedłem pełnić wolę 
Tego, który Mnie posłał. 

Tak właśnie jest, jak mówił Jezus na innym miejscu: Nikt do 
Mnie przyjść nie może, którego Ojciec Mój nie powoła. To powo-
łanie należy rozumieć w dobrym sensie – nie jako przeznaczenie 
z góry, ale jako odpowiedź na Boże wezwanie. Bo wszyscy są po-
wołani, ale nie wszyscy na to powołanie odpowiadają. To już jest 
osobista sprawa człowieka i dlatego na świecie są – o czym mowa 
w pierwszym czytaniu – prześladowcy i prześladowani. 

  Wielu jest powołanych, ale mało wybranych

23 kwietnia – Czwartek

ZESŁAŁ CHRYSTUS DUCHA NA APOSTOŁÓW, 
OBDARZYŁ APOSTOLSKĄ MOCĄ

Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 1,3-8) jest o 
zapowiedzi Zesłania Ducha Świętego na apostołów, którym uka-
zywał się Chrystus po zmartwychwstaniu przez 40 dni i kazał im 
nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać spełnienia obietnicy; 
obietnicy Zesłania Ducha. Powiedział: Wkrótce zostaniecie 
ochrzczeni Duchem Świętym. A na ich pytanie, czy przywróci 
królestwo Izraela, odpowiedział: Nie waszą jest sprawą znać cza-
sy i chwile, ale macie być moimi świadkami w Duchu Świętym. 
To jest właśnie apostolskie zadanie. 

Natomiast w drugim czytaniu z Listu do Filipian (Flp 1,20c-
30) święty Apostoł Paweł mówi o swojej wewnętrznej więzi z 
Chrystusem i że pragnąłby bardziej śmierci, ażeby się z Nim po-
łączyć, ale wie, że jego dalsze życie potrzebne jest dla umacniania 
wiary. Jest wewnętrznie rozdarty: chciałby już być z Chrystusem, 
a równocześnie wie, że dla dobra Kościoła jest tu potrzebny. I 
zwraca się do swoich uczniów, do wierzących, ażeby sprawowali 
się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Ta wskazówka 
świętego Pawła jest zawsze aktualna. Musimy żyć, sprawować 
się w sposób godny Ewangelii Chrystusa. To jest wymóg naszego 
Zbawiciela i równocześnie to jest przykład dla innych, aby się do 
nas przyłączyli.  

Sprawujmy się w sposób godny Ewangelii, nieśmy Chrystusa 
całemu światu, 

24 kwietnia – Piątek

Z PRZEŚLADOWCY STAŁ SIĘ NAJWIEKSZYM 
SŁUGĄ EWANGELII

Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 9,1-20) mówi 
o wrogiej Kościołowi działalności Szawła, późniejszego świętego 
Pawła, o którym napisano, ze siał grozę, dyszał żądzą zabijania 
uczniów Pańskich. I dlatego udał się do Damaszku z listami, by 
uwięzić mężczyzn i kobiety, zwolenników Chrystusa. W czasie 
zbliżania się do Damaszku oświeciła go światłość z nieba; upadł 
na ziemię i usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego 
mnie prześladujesz? Na pytanie Pawła: Kto jesteś, Panie? Usły-
szał odpowiedź: Ja Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I Chry-
stus kazał mu iść do miasta, gdzie go zaprowadzono, do ucznia 
imieniem Ananiasz, który położył na niego ręce, a on przejrzał. 
Wówczas został ochrzczony; nakarmiono go i odzyskał siły. Jakiś 
czas spędził w Damaszku, a potem głosił w synagogach, że Jezus 
jest Synem Bożym.

To dziwne nawrócenie – całkiem inne niż wszystkie, które są 
zaznaczone w Piśmie świętym. Tamte nawrócenia były od serca 
i rozumu, bo trafiał swoja mocą Chrystus do wierzących, nato-
miast tutaj wręcz przymusił Pawła, aby ten zrozumiał, kto jest 
prawdziwym Synem Bożym. 

Jest jeszcze jeden jak gdyby motyw – słowa Chrystusa z Apo-
kalipsy św. Jana: Bodaj byś był zimny albo gorący, ale żeś letni, 
to cię wypluje z ust moich. Święty Paweł nie był gorący, ani letni 
– był zimny. I właśnie ta jego krańcowość była gwarancją, że je-
żeli rozumem pojmie prawdę, to całą duszą ją pokocha. I tak się 
stało.  Z kolei Ewangelia św. Jana (J 6,52-59) mówi o dylematach 
Żydów, którzy słysząc słowa Chrystusa, że mają spożywać Jego 
Ciało i pić Jego Krew, sprzeczali się między sobą. Słowa Chrystu-
sa skierowane są również do nas: Kto spożywa Moje Ciało i pije 
Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. Dla nas, ochrzczonych, jest tylko jedna droga – zbliżyć się 
całkowicie do Chrystusa przez spożywanie Ciała i Krwi Jego, aby 
On mógł się zbliżyć do nas i wejść w nasze serce, w naszą duszę, w 
nasze życie. W Jego Ciele i w Jego Krwi jest nasze życie  

25 kwietnia - Sobota 

CHRYSTUS WSTĘPUJĄC DO NIEBA PRZEKAZAŁ 
MISJĘ APOSTOŁOM

Ewangelia z soboty (Mk 16,15-20) to przesłanie Jezusa do apo-
stołów, to zadanie, jakie otrzymali, aby iść na cały świat i głosić 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A kto uwierzy i przyjmie 
chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 
Równocześnie Chrystus zapowiedział, że ci, którzy w Niego 
uwierzą, będą zdolni do czynienia cudów. Taki testament zosta-
wił Chrystus apostołom przed swoim Wniebowstąpieniem. Po tej 
rozmowie został wzięty do nieba. 

Mocą tego wezwania w pierwszym czytaniu (1 P 5,5b-14) 
święty Piotr Apostoł upomina, abyśmy przyoblekli się w pokorę. 
Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Mamy 
się upokorzyć przed mocną ręką Boga. On nas wywyższy w 
stosownej chwili. Dlatego wszystkie troski trzeba polecić Jemu. 
I w trzeźwości, w stanie ciągłego czuwania żyć, bo przeciwnik 
– diabeł – jak lew ryczący szuka kogo pożreć. Tylko wtedy, kiedy 
będziemy mocni w wierze, będziemy potrafili się mu sprzeciwić.  

Pokora niebiosa przebija, a pycha jest drogą do piekła
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Rozmowa
przy stole na plebanii

Ks. Proboszcz: ostatnio dostałem list od jednej pani miesz-
kającej w naszej parafii, deklarującej się jako ateistka, w którym 
wyrażała wątpliwości w „jakieś tam” Boże miłosierdzie, jak to 
napisała. List dość długi, więc nie będę czytał, ale tylko wspomnę 
najważniejsze. Gdzie był miłosierny Bóg w Oświęcimiu i innych 
obozach zagłady, gdzie jest dziś jak dzieją się straszne zbrodnie, 
gdzie jest, jak umierają małe dzieci, gdzie jest w tym świecie bez 
litości i czy będzie miłosierdzie w piekle.

Ks. wikariusz: Wiemy o kogo chodzi i znamy jej jeszcze gor-
sze wypowiedzi, trudno się dziwić, bo tak została wychowana, 
chociaż trzeba przyznać, że stara się żyć uczciwie, lubi zwierzęta 
opiekuje się nimi i ma litościwe serce.

Ks. Rezydent: Mówiąc obiektywnie to nie mając w sercu 
wiary, takie skojarzenia są prawdziwe, bo świat rzeczywiście jest 
trudny dla takich ludzi do zaakceptowania i dlatego Jan Paweł 
II powiedział w Warszawie, że nie można do końca zrozumieć 
człowieka bez Chrystusa.

Ks. Wik: Też nie wiadomo, czy nie są gorsi ci, którzy chcą so-
bie najlepiej ułożyć życie, wykorzystując innych i także Kościół. 
Przecież takich Judaszy jest wielu. Ale ciekawe, skąd ludzie nie-
wierzący mają siłę do uczciwego życia, a głównie do przyjęcia ze 
spokojem śmierci.

Ks. Prob: Moim zdaniem nie ma w ogóle ludzi prawdziwie 
niewierzących, bo albo nie przyjmują takiego Boga jakiego się im 

GDZIE TO MIŁOSIERDZIE
proponuje, albo „moc życia” zastępuje im ideę Boga, czy też nie 
uznając realizmu spraw duchowych, nadzieję pokładają w reali-
zmie materialnym i coraz głębszym jego poznaniu. W każdym 
razie są to manowce i Pismo św. mówi wyraźnie: „głupi rzekł w 
sercu swoim – nie ma Boga”. Tym bardziej głupi, bo Pismo Święte 
mówi, że: „ diabły także wierzą w Boga, chociaż drżą ze strachu”. 
Wiadomo, tylko mogą wierzyć, bo nie mogą mieć oglądu Boga 
jak aniołowie 

Ks. Rez: Skąd niewierzący biorą siłę do życia, oczywiście z 
tego, że Bóg ich stworzył i nieustannie podtrzymuje w istnieniu i 
nie tylko, bo pomimo ich niewiary, nie zostawia ich bezbronnych 
lecz daje im zawsze jakąś pomoc. Ciekawe jest stwierdzenie św. 
Jana Apostoła że: „była światłość prawdziwa, która oświeca każ-
dego człowieka gdy na świat przychodzi”. Komentować to można 
odnosząc do człowieka, jak i do światłości, ale tak czy inaczej. 
oświeca” każdego człowieka, więc niewierzący też mają pomoc 
„światłości”. Sobór Watykański II zaliczył przecież do kręgów 
Kościoła także niewierzących, jeżeli starają się postępować wg. 
własnego sumienia.

 Dalszy ciąg rozmowy w następnym numerze.

Ks. H. Młynarczyk 


