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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 4, 8-12 
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:
«Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie 
dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to 
niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że 
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, 
a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek 
stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który 
stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawie-
nia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w 
którym moglibyśmy być zbawieni».

DRUGIE CZYTANIE   1 J 3, 1-2 
Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas 
nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy 
się to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, 
jakim jest.

EWANGELIA   J 10, 11-18 
Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce 
nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a 
wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najem-
nikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za 
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczar-
nia i jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem 
znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzy-
małem od mojego Ojca».
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Rozwój Akcji Katolickiej obecnie jest w dużym stopniu utrud-
niany przez ataki zewnętrzne i medialne propagujące natarczywie 
kulturę, a właściwie antykulturę zachodnią, globalną. Akcja Kato-
licka nie dysponuje adekwatnymi środkami, zwłaszcza fi nansowy-
mi i dlatego nie stanowi, jak na razie, odpowiedniej przeciwwagi… 
Całą nadzieję pokłada w Bogu… liczy na Jego pomoc realizując 
co się da: formuje swoich członków, organizuje spotkania mniej-
sze i większe, rozwija ruch pielgrzymkowy, konkursy, wystawy, 
przeglądy pieśni patriotycznych, przygotowuje II Kongres Akcji 
Katolickiej w Krakowie w 17 – 20 września 2015 r. Dba o utrzymy-
wanie struktur i liczy na większe przebudzenie tak duchowe, jak i 
społeczno – gospodarcze, kulturalne zdobywanie współczesnych 
areopagów.

I Kongres robił wrażenie początku rozwoju Akcji Katolickiej w 
Polsce, a paradoksalnie wydaje się, że był na szczycie jej rozwoju 
pod pewnymi względami; liczebność członków spadła z ok. 35 tys. 
do ok. 22 tys. obecnie… Wiele POAK wypaliło się i zaniechało 
bądź ograniczyło swoją działalność. Dla przeciwwagi trzeba za-
uważyć wiele rozwijających się dobrych inicjatyw tak w działalno-
ści wewnątrz krajowej, jak również w rozwijających się kontaktach 
i współpracach zagranicznych. Włączyła się do współpracy z 
międzynarodową organizacją Akcji Katolickiej FIAC. Jednak w 
porównaniu z liczebnością i efektami działalności przedwojennej, 
Akcja Katolicka wciąż nie stała się masową organizacją świeckich 
katolików w Kościele. Przyczyn tego zjawiska jest zapewne wiele. 

WAŻNY KOMUNIKAT 
Związany z II - Ogólnopolskim Kongresem 

Akcji Katolickiej w Krakowie
w dniach 17 – 20 września 2015 r. 

W Kościele dzisiejszym istnieje i rozwija się wiele grup i ruchów 
działających w warunkach bardziej swobodnych, mniej formal-
nych niż Akcja Katolicka – nie trzeba płacić składek i ściśle prze-
strzegać zobowiązań statutowych. Spustoszenie w umysłach lu-
dzi uczynił okres komunistyczny, a dziś też obserwujemy skutki 
oddziaływania środków przekazu informacji będących w rękach 
mniejszości ale dysponujących dużymi środkami fi nansowymi i 
powiązanymi w różny sposób z panującymi władzami w kraju, 
w Europie i świecie, mającymi mentalność odbiegającą od za-
sad Kościoła, a często wrogą Kościołowi i jego nauczaniu. Czas 
obecny obfi tuje w bardziej lub mniej brutalną walkę z wierzący-
mi, w szczególności katolikami. Bardzo niebezpieczne stają się 
metody walki misternie przemyślane i przemycane przez środki 
masowego przekazu i często narzucane przez władze lokalne i 
zagraniczne – nierzadko będące pod wpływem silnie oddziału-
jących zorganizowanych sił zwalczających wiarę. 

Potraktujmy kolejny II - Ogólnopolski Kongres Akcji 
Katolickiej jako nowy impuls dla rozwoju tego pożytecznego 
i bardzo potrzebnego stowarzyszenia w dzisiejszych czasach 
pomagających rozwojowi Kościoła i obrony przed atakami 
różnych wrogów i tzw. samozwańczo „postępowych kierun-
ków” rozwoju ludzkości – bez zwracania uwagi na Boga lub 
wykluczających Jego istnienie. 

Jan Wilk

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej
pod hasłem

NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI 
Kraków 17-20.09.2015

Czwartek –17.09.
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
przejście do Sanktuarium Jana Pawła II

16.00 - Msza św. na rozpoczęcie kongresu – ks. kard. Stanisław Dziwisz 
17.30 – Otwarcie Kongresu – Halina Szydełko prezes KIAK
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17.45 - Wykład bp. Mariusza Leszczyńskiego – Historia Akcji Katolickiej w Polsce.
20.00 - kolacja

Piątek – 18.09.
 9.00 – Msza św. –kościół Wszystkich Świętych (Św. Piotra i Pawła) – Nuncjusz 

 ks. abp C. Migliore
10.30.– Wystąpienie Haliny Szydełko -prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. 

 - Wystąpienie bp. Marka Solarczyka – Krajowego Asystent Akcji Katolickiej 

11.15 - 14.00 I sesja – panel – „Rodzina fundamentem społeczeństwa”
 moderator – Piotr Legutko

   
- Maria Smereczyńska –„ Rodzina pod presją liberalizmu”. 

- Cezary Mech – „Gospodarczo-społeczne konsekwencje załamania demograficznego”  
- Małgorzata i Zbigniew Trybułowie –„ W poszukiwaniu tożsamości w rodzinie – wzór ojca, matki, 

relacje z dziećmi”
- Szymon Grzelak – „?”

14.00-16.00 obiad

16.00.-18.30. – II sesja „ Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych”
  

- Barbara Fedyszak-Radziejowska – „Obraz społeczeństwa polskiego”. 
- Prof. Maria Ryś – „Czy budowanie cywilizacji miłości jest dziś możliwe”.  

- Prof. Michał Królikowski – „Prawo w służbie człowieka”
19.30 – kolacja

Sobota – 19.09.
godz. 9.00 – Msza św. – Katedra na Wawelu- ks. kard. Stanisław Ryłko – Rzym.

11.00 – wykład ks. kard. Stanisława Ryłko – „Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej”.

11.30 – 14.00 – III sesja – „Chrześcijański wymiar polityki”

- Prof. Hanna Suchocka – Konkordat (potwierdzi obecność dopiero w czerwcu) 
- prof. Andrzej Zoll – „ Wpływ prawa UE w szczególności Karty Praw Podstawowych , na polskie 

ustawodawstwo”.
- Marek Jurek „Czy w polityce jest miejsce na wartości chrześcijańskie”.

14.00-16.00 – obiad
16.00 – 18.30 – IV sesja – panel - „Kultura – wolności i odpowiedzialność”

moderator - red. Marek Zając
- prof. Michał Ujazdowski - „Wychowanie przez kulturę”.

- Krzysztof Zanussi - „Granice wolności w sztuce”.
- Jerzy Zelnik – „Aktor wobec konieczności wobec wyboru – czy można zagrać wszystko”.

- Jerzy Sosnowski – „Debata publiczna – wartość dialogu”. 
Koncert

Niedziela – 20.09
11.30 – zbiórka na pl. Grunwaldzkim

11.45– rozpoczęcie przemarszu na Rynek
13.00 - Msza św. w Bazylice Mariackiej – transmisja TV Polonia - ks. abp Stanisław Gądecki – 

przewodniczący KEP



26 kwietnia 20156  726 kwietnia 2015

Rozmowa z księdzem Ada-
mem Garlaczem koordynatorem 
rejonowym ŚDM Kraków 2016 
na terenie dekanatów: Wado-
wice, Kalwaria, Zator i Sucha 
Beskidzka

Jak wygląda program przygotowań 
do przyszłorocznego spotkania mło-
dych z całego świata w Krakowie?

Obejmuje on dwa obszary: duchowy 
i logistyczny. Ten pierwszy ma na celu 
przyprowadzenie młodych do Chrystu-
sa. Dni Młodzieży mają pomóc w tym, 
aby młodych ludzi w Kościele, blisko 
ołtarza, blisko Pana Jezusa, było jak naj-
więcej. Mamy tego świadomość szcze-
gólnie w Wadowicach, miejscu narodzin 
św. Jana Pawła II inicjatora Światowych Dni Młodzieży. 

Aby młodzi na nowo poczuli radość i moc wiary, księża zapra-
szają ich na modlitewne czuwania w parafialnych świątyniach. W 
ich ciąg wpisują się także diecezjalne wydarzenia. Są one wypeł-
nieniem wezwania Papieża Franciszka, który wskazuje młodzieży 
Chrystusowe błogosławieństwo: „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą”. (Mt 5, 8) Plan na najbliższy rok 
wygląda następująco: raz w miesiącu młodzi będą spotykać się w 
różnych miejscach Archidiecezji Krakowskiej po to, by umacniać 
się wzajemnie swoją wiarą i ją pogłębiać. Także u nas, w Wadowi-
cach, takie spotkanie będzie miało miejsce 20 czerwca. 

Ten program obejmuje jedynie ludzi młodych. A co w takim 
razie z ich rodzinami?

I dla nich są przygotowane formy duchowej formacji przed 
przyszłorocznym spotkaniem. W tych dniach chociażby zapra-
szamy rodziny do przyjęcia w swych domach miniatury Symboli 
Światowych Dni Młodzieży: Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus 
Populi Romani. Do modlitwy podczas peregrynacji przystępują 
najpierw rodziny, które już zadeklarowały nocleg dla młodych 
pielgrzymów w lipcu 2016 roku. Modlitwa ma na swój sposób 
wyrazić jedność z tymi, którzy oczekują spotkania w Krakowie 
i je organizują. 

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie i zorganizowa-
nie logistyczne ŚDM?

Odpowiedzialność przejął Komitet Organizacyjny z siedzibą 
w Krakowie. Potrzebuje on jednak współpracowników w terenie 
i dlatego też w każdej parafii powstały Parafialne Komitety Orga-

nizacyjne. Tworzą je ludzie młodzi wraz ze 
swoimi duszpasterzami. Dla naszego miasta 
logistyczne przygotowania mają ogromne 
znaczenie. W przyszłym roku bowiem, 
przez cały miesiąc lipiec będziemy gościć 
pielgrzymów. Już od 20 lipca przybędą do 
naszej Ojczyzny młodzi z całego świata, by 
przygotowywać się do spotkania z Ojcem 
Świętym. W ramach tych przygotowań 
nawiedzą różne miejsca związane z życiem 
Karola Wojtyły. Będziemy ich gościć w Wa-
dowicach w miejscu urodzin i chrztu Papie-
ża Polaka. Przygotowujemy się do tego, aby 
grupy młodzieży mogły odprawiać Msze św. 
i nawiedzać Bazylikę wadowicką. Mamy już 
zapowiedziane kilka grup, między innymi z 
Francji, Włoch oraz Brazylii.

Jak wygląda to przedsięwzięcie od stro-
ny organizacyjnej w naszym mieście?

Kwestia ta jest omawiana na bieżąco z Urzędem Miasta i ze 
Starostwem Powiatowym w Wadowicach. Opracowywane są róż-
ne formy przyjęcia pielgrzymów oraz zmiany organizacji ruchu 
w mieście. Przygotowywane są dodatkowe miejsca parkingowe. 
Bardzo ważną sprawą dla powodzenia całego przedsięwzięcia są 
wolontariusze, bez których nie jesteśmy w stanie przyjąć pielgrzy-
mów i ugościć ich tak, jak należy. W tym miejscu proszę o zaan-
gażowanie się młodzież w prace przygotowawcze w parafiach. 

Rozumiem, że istnieje w obecnej sytuacji paląca potrzeba jak 
największej ilości wolontariuszy?

Zgadza się, choć uczciwie należy powiedzieć, iż jest już ich 
wielu na przykład przy naszej parafii. Bazylika jest miejscem 
szczególnym i dlatego też właśnie tu jest centrum przygotowań 
zarówno tych duchowych jak i logistycznych. W każdy ponie-
działek w godzinach od 9.00-10.00 oraz 16.30-17.30 przyjmujemy 
wszelkie zapytania i zgłoszenia jakiejkolwiek chęci pomocy. Moż-
na się z nami również kontaktować drogą mailową: sdmwadowi-
ce@gmail.com.

Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!
To ja dziękuję i raz jeszcze zapraszam wszystkich młodych 

do otwarcia swych serc dla Chrystusa tak, jak tego chciał św. Jan 
Paweł II. Światowy Dzień Młodzieży nie jest dla tylko waszych 
rówieśników spoza Polski. On jest także dla nas, abyśmy wszyscy, 
zarówno młodzi jak i dorośli, odkryli radość wiary. I to jest naj-
ważniejsze w przygotowaniach do Światowego Dnia Młodzieży.

 

Moc wiary 
młodego 

człowieka…
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Rubryka dla dzieci

K ażdy człowiek oprócz swojej matki ziemskiej ma dru gą 
matką w niebie. Jest nią Najświętsza Maryja Panna, Mat-
ka Pana Jezusa. Została ona wybrana przez Boga na Mat-
kę Syna Bożego, dlatego nazywamy ją Matką Bożą. Ona 

jedna ze wszystkich łudzi wolną była od grzechu pierworodnego, dlatego 
też nigdy nie popełniła żadnego, nawet najmniejszego grzechu.

Toteż modlimy sią do niej w pacierzu:, .Zdrowaś Mary jo, łaski pełna, 
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami’’. Pan Jezus w Wielki 
Piątek przed śmiercią swoją dał nam Najświętszą Maryję Panną za Mat-
ką naszą. Po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, Najświętsza

Maryja Panna przebywała jeszcze przez pewien czas na ziemi. Potem 
została wzięta do nieba z ciałem i duszą. Z nieba opiekuje się nami, jest 
naszą Orędowniczką u Boga i Po średniczką łask.

Dlatego powinniśmy kochać Matkę Najświętszą, mo dlić się do Niej i 
naśladować Ją w cnotach i miłości do Boga. Ten prawdziwie kocha Matkę 
Bożą, kto żyje w łasce uświęcającej czyli bez grzechu ciężkiego.

O MATCE BOŻEJ

ŚLADY

Pewnej nocy miałem cudowny sen i muszę go wam opowie-
dzieć. We śnie zobaczyłem długą drogę; drogę, która prowadziła z 
ziemi i wznosiła się ku górze, ku niebu, ginąc w chmurach.

Ale nie była to droga wygodna, co więcej, pełna była prze-
szkód, pokryta była zardzewiałymi gwoździami, kamie niami o 
ostrych, kłujących krawędziach, kawałkami szkła.

Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe wbijały się im w 
ciało, wielu miało zakrwawione nogi. Jednak osoby te nie zaprze-
stawały wędrówki: pragnęły wejść do nieba. Ale każ dy krok zna-
czony był cierpieniem, a droga była powolna i trudna.

Ale potem we śnie zobaczyłem idącego Jezusa. Również i On 
był boso. Szedł wolno, ale zdecydowanie. I ani razu nie zranił 
sobie stóp.

Jezus szedł i szedł pod górę. Wreszcie dotarł do nieba i tam 
usiadł na wielkim, złotym tronie. Spoglądał w dół, ku tym którzy 
starali się wejść. Spojrzeniem i gestami zachęcał ich.

Zaraz za Nim postępowała Maryja, Jego Matka.
Maryja szła szybciej niż Jezus. A wiecie dlaczego? Stawia ła 

swe stopy na śladach pozostawionych przez Jezusa. I tak szybko 
dotarła do Swego Syna, który poprosił, aby usiadła na wielkim 
fotelu po Jego prawicy.

Również Maryja zaczęła zachęcać idących drogą ku górze, by 
szli śladami, pozostawionymi przez Jezusa, tak, jak to uczyniła 
Ona sama.

Roztropni ludzie tak właśnie postępowali i szybko zbliżali się 
do nieba. Inni skarżyli się na rany, często zatrzymywali się, cza-
sami zupełnie rezygnowali i zostawali, pełni smutku, na poboczu 
drogi.
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1. Jakim Pasterzem jest Jezus? 

2. Co robi najemnik widz¹c 
nadchodz¹cego wilka? 

3. Co musi zrobiæ Dobry 
Pasterz z innym owcami 

nie nale¿¹cymi do Jego 
owczarni?

LITANIA DO MATKI BOSKIEJ
 
ZORZO PORANNA! 
Która kwiaty radujesz, ludzi i ptaszęta, 
spraw, aby dusza nasza była uśmiechnięta,
jako ranek światłością jaśniejący Bożą, 
Poranna Zorzo!...
 
WIECZORNA GWIAZDO!
 Sercom naszym daj spokój zmierzchu czerwcowego. 
Promieniste anioły niech snów naszych strzegą. 
Oto jest prośba nasza cicha i pokorna, 
Gwiazdo Wieczorna!... 
 
NIEBIOS BŁĘKICIE!
 
Uchroń nas od codziennej troski i od szkody. 
Użycz nam słońca Twego i jasnej pogody przez całe życie. 
Niebios Błękicie!... 
(…) 

Julian Ejsmond 

Rozpoczynamy miesiąc 
maj, a wraz z nim nabożeń-
stwa majowe ku czci NMP. 

Pamiętajcie o nich! 
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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

Te biblijne słowa kilkakrotnie przywołał w kaza-
niu ks. inf. Jakub Gil, a kierował je przede wszystkim 
do młodzieży bierzmowanej, zapraszając, aby szła za 
Jezusem, przychodziła do Jezusa, tu do kościoła, ale 
nie z przymusu lecz z miłości. Poniżej pierwsza część 
kazania ze Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierz-
mowania gimnazjalistom. 

To jest wielki dzień. To dzień, który Pan uczynił. Radujmy się 
nim i weselmy! Ten dzień uczynił Pan dla nas. Dzień przyjęcia 
mocy Ducha Świętego, sakramentu bierzmowania. I w tym dniu, 
w oktawie Świąt Zmartwychwstania Kościół czyta Dzieje Apo-
stolskie. Księga Dziejów Apostolskich to jest lektura mówiąca o 
historii pierwszego Kościoła; o tym, jak Kościół się tworzył, jak 
Kościół powstawał. Ten Kościół, który jest zbudowany właśnie na 
Duchu Świętym, na mocy Ducha Świętego. Po Zesłaniu Ducha 
Świętego tworzy się Kościół. Dzisiaj czytany przez lektora frag-
ment Pisma świętego pochodzi z rozdziału trzeciego. Mówi on o 
spotkaniu Piotra i Jana , którzy podążali do świątyni. Spotkaniu 
z człowiekiem sparaliżowanym. Ów człowiek nie mógł chodzić 
i dlatego to rodzina go przynosiła - jak jest napisane w Piśmie 

św. - „pod Bramę Piękną”. Brama Piękna, ale jego życie nie było 
piękne; życie żebraka jest z zasady nędzne. Jego przynoszono pod 
bramę i tam głośno żebrał. Żył z jałmużny. Sam jego nędzny wy-
gląd skłaniał ludzi do tego, by wspierali go datkami. I ten właśnie 
człowiek żebrzący, bardzo nieszczęśliwy, chory - bo sparaliżo-
wany - wyciąga ręce do wszystkich. Tymczasem Piotr z Janem 
patrzą na niego i mówią: Spojrzyj na nas! On jest przekonany, że 
otrzyma od nich pieniądze, które ułatwią mu dalsze życie. Tym-
czasem słyszy od Piotra słowa: Nie mam srebra ani złota... 

Pewnie ten żebrak w tej samej chwili pomyślał, że wszystko 
stracone. Zapewne uznał, że szkoda sobie tymi dwoma głowy za-
wracać, skoro nie mają dla niego pieniędzy, skoro nie oferują mu 
wsparcia. Ale apostoł kontynuuje: Nie mam srebra ani złota - po-
wiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W Imię Jezusa Chrystusa 
Nazarejczyka, chodź! I ten człowiek, dotychczas sparaliżowany, 
został uzdrowiony! Ten, który dotychczas nie mógł chodzić, pod-
niósł się o własnych silach! I Dzieje Apostolskie mówią, że zaczął 
chodzić. Mało tego, on skakał z radości. Bo odzyskał władzę w 
swych nogach. 

Jak wspominają Dzieje Apostolskie, ten człowiek w pierw-
szym geście wdzięczności i radości wszedł z apostołami do 

Wstań i chodź 
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świątyni. Zebrani tam ludzie bardzo się zdziwili. Przecież znali 
dobrze tego człowieka; widywali go zapewne od lat całych że-
brzącego w bramie, nie zdolnego by się poruszyć. Piotr zaś do 
tych zdziwionych ludzi powiedział: Nie naszą własną mocą, ale 
mocą Chrystusa Zmartwychwstałego to się stało. Ta moc Chry-
stusa Zmartwychwstałego temu człowiekowi, który był w niemo-
cy, dała siły, żeby chodził. 

Duch Święty ma was dzisiaj oświecić; powiedzieć do waszych 
serc: Może nie jesteście bardzo sprawnymi w nogach. Te wasze 
nogi może niejednokrotnie nie chcą was prowadzić do kościoła. 
Może te wasze nogi nie chcą się układać do klęczenia, żebyście 
się pokornie modlili. Może ta wasza słabość lat młodzieńczych, 
gdzie jeszcze czasami brak oparcia w domu, brak oparcia w ro-
dzinie sprawia, że trzeba było ogromnego trudu księży, kateche-
tów, którym wyrażam w tym miejscu za to wielkie uznanie, żeby 
was należycie przygotować do bierzmowania... 

Przygotowywano was na różne sposoby. Dostawaliście kartki 
i obowiązkowo musieliście chodzić co miesiąc do konfesjonału, 
żeby się spowiadać. Byłem na początku nawet zdziwiony, skąd 
tej młodzieży jest tak dużo na Gorzkich Żalach... Potem jednak 
zaczęli przychodzić po podpisy i się wyjaśniło. Widziałem was 
także podczas Triduum. Też was było wielu. Odnoszę jednak 

wrażenie, że przede wszystkim chodziło o te nieszczęsne kartki 
i podpisy. Tak sobie w duchu myślę, że wielką radością waszych 
katechetów, waszych rodziców byłoby to, żebyście nie dla kartek, 
które już są zresztą niepotrzebne, ale z potrzeby serca chodzili 
do kościoła. To jest bardzo istotna sprawa. To całkiem jak z tym 
sparaliżowanym: W Imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań 
i chodź! No chodź! Nie omijaj kościoła, tylko chodź! Nie omi-
jaj konfesjonału, tylko chodź. Nie omijaj Mszy świętej... Masz 
zdrowe nogi, a głowę i serce napełnione Duchem Świętym, więc 
chodź! I spodziewam się, że będziecie chodzić, że to będzie waszą 
miłością, a nie przymusem...

Moi kochani, chłopcy i dziewczęta! Często zastanawiam się 
nad wielkim naszym Rodakiem - Janem Pawłem II - który tak się 
kręcił przy ołtarzu jako ministrant, że ojciec go kiedyś upomniał: 
„Lolku, masz tutaj książeczkę, a w niej Modlitwę do Ducha Świę-
tego. I ty ją odmawiaj”. Późniejszy ksiądz, biskup, wreszcie pa-
pież, po latach wyznał: Odmawiałem ją codziennie. Nauczyłem 
się tej Modlitwy do Ducha Świętego na pamięć. I mocą tego Du-
cha Świętego przylgnąłem. Przylgnąłem i do Kościoła, i do ludzi. 
Byli mi bliscy. Przez całe życie byli mi bliscy ludzie i Bóg był mi 
bliski, i Kościół mi był bardzo bliski. 

Cdn.

Krzysztof (gr. Christophoros) znaczy dosłownie „niosący 
Chrystusa”. Będąc przyjacielem, a zarazem lekarzem pana 
Krzysztofa Salachny, pragnę dać świadectwo niesienia przez 
niego krzyża Chrystusowego w chorobie i ukazać okoliczności 
jego cudownego uzdrowienia . Zostałem zwolniony przez niego 
z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Czynię to za jego 
zgodą i zarazem prośbą, aby oddać chwałę Bogu za łaskę powrotu 
do zdrowia i wyrazić wdzięczność wielu osobom za otrzymaną 
wieloraką pomoc i modlitwę.

PIĄTEK
29.03.2013 (Wielki Piątek)
Po zakończeniu wielkopiątkowej drogi krzyżowej Krzysztof 

ODDAĆ BOGU CHWAŁĘ
dzieli się z moją żoną swym niepokojem, ponieważ od jakiegoś 
czasu źle się czuje i wyczuwa na swojej szyi niewielki guzek. 
Nawał pracy i obowiązków, ale najpewniej także zwykła ludzka 
obawa powoduje ,że upłynie jeszcze jakiś czas, zanim zdecyduje 
się na badania.

Maj 2013
Krzysztof czuje się coraz gorzej. Osłabienie, stany podgo-

rączkowe coraz bardziej utrudniają codzienne funkcjonowanie. 
Wreszcie zgadza się poddać diagnostyce. Wyniki kolejno wyko-
nywanych badań są coraz bardziej niepokojące. Powoli odsłania-
ją konieczność zmierzenia się z poważną chorobą. Ostatecznie , 
po blisko dwóch miesiącach, zostaje ustalona diagnoza - guzek 
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na szyi okazuje się być jednym z przerzutów ukrytego w głębi 
gardła bardzo złośliwego nowotworu.

Lipiec 2013
Krzysztof przyjmuje chorobę z niezwykłą pokorą, bez żad-

nych przejawów buntu czy żalu, powierzając całkowicie Bogu 
swoją przyszłość. Odtąd dla niego zacznie się kilkumiesięczny 
okres radykalnych procedur leczniczych. Operacje, serie chemio-
terapii , kilkadziesiąt naświetlań - lekarze w przypadku młodego 
człowieka nie stosują półśrodków, rzucając na szalę walki z cho-
robą wszystko, czym dysponują, w maksymalnych możliwych 
dawkach.

Październik 2013
Krzysztof wraca do domu, skrajnie wyczerpany. Skutki 

uboczne leczenia na długie tygodnie zmieniają jego rzeczywi-
stość w pasmo cierpienia. Spalone naświetlaniami gardło po-
woduje nieustanny ból. Nie pomagają stale podnoszone dawki 
morfiny. Bezsenne noce mieszają się z wydającymi się nie mieć 
końca dniami. Bezradność nieodstępujących go w dzień i w nocy 
rodziców, brak możliwości przyniesienia jakiejkolwiek ulgi, ro-
dzi pierwszą wątpliwość - czy było warto podjąć leczenie za taką 
cenę?

6 listopada 2013
Z powodu kolejnego powikłania Krzysztof trafia do szpita-

la. W trakcie odwiedzin pokazuje relikwię Ojca Świętego Jana 
Pawła II, z którą nie rozstaje się podczas choroby. Jego twarz 
rozjaśnia się, gdy mówi o swym dotąd niezrealizowanym ma-
rzeniu - chciałby kiedyś postawić kapliczkę z figurkami Matki 
Bożej Fatimskiej i Ojca Świętego. Figurkę Matki Bożej zakupił 
na długo przed chorobą, a jej koronę omodlił, kładąc na grobie 
naszego wielkiego Rodaka. Na chwilę obecną to marzenie wydaje 
się być bardzo dalekie od realizacji. Po chwili jego nastrój zmie-
nia się. To bardzo boli - mówi. Domyślamy się, że nie chodzi mu 
o ból fizyczny, bo zazwyczaj się na niego nie skarży. W ostatnim 
czasie staje się celem niewybrednych medialnych ataków swych 
oponentów politycznych. Takie kamienie rzucane w chwili cał-
kowitej bezradności ranią dotkliwiej niż jakiekolwiek cierpienie 
fizyczne.

Koniec listopada 2013
Krótko po wypisaniu ze szpitala stan chorego nagle się po-

garsza. Pojawiają się napady drgawek, chwilami traci kontakt z 
rzeczywistością… Nie zgadza się, aby wezwać pogotowie. Nocna 
droga do kolejnego szpitala wydaje się nie mieć końca. Krzysztof 
majaczy: Dlaczego wszystko wokół jest takie niebieskie? Odpo-
wiedzią jest zmartwione spojrzenie rodziców i mocno wciśnięty 
pedał gazu.

Pobyt szpitalny - od początku z przykrymi perypetiami, 
których lepiej nie opisywać, potem trudności z ustaleniem roz-
poznania i leczenia. Krzysztof gaśnie z każdym dniem. Okresy 
świadomości są coraz krótsze, dołącza się paraliż, w końcu zapa-
da w głęboką śpiączkę. Na tym odcinku drogi cierpienia pomaga 
pani doktor, która jak Weronika okazuje troskę i wielkie serce. 
Przy łóżku rodzice, brat, kilkoro najbliższych przyjaciół, ale w 
duchowej łączności gorące wsparcie modlitewne kilku wiernych 
wadowickich kapłanów i wielu, bardzo wielu życzliwych osób. 

Ustalone w końcu rozpoznanie, którym okazuje się być nie-
wiadomego pochodzenia zapalenie mózgu. Podjęte zabiegi nie 
przynoszą poprawy. Staje się oczywiste, że Krzysztof odchodzi. 

Tylko skąd ta wciąż niegasnąca i zupełnie nieprzystająca do 
rzeczywistości nadzieja? Czyżby jej źródłem była uwiązana na 
rzemyku relikwia Ojca Świętego, unoszona na piersi rytmem 
słabnących oddechów ?

W końcu desperacka decyzja najbliższych - zmiana szpitala. 
Na odchodne słowo jak najcięższy kamień: Możecie go zabierać 
i tak nie przeżyje transportu. Ten nie dotknie już Krzysztofa, ale 
ugodzi w ledwo trzymających się na nogach rodziców.

SOBOTA
Grudzień 2013
Krzysztof odszedł. Odszedł w pewnym sensie jako przyjaciel, 

wadowicki radny, społecznik, znawca kultury i języka włoskiego. 
Po kilku tygodniach śpiączki oczy otworzył człowiek pozbawio-
ny poczucia tożsamości, pamięci, mowy, możliwości poruszania 
się. Próbuje zrozumieć otaczający świat, nagle skurczony do wiel-
kości szpitalnej salki. 

 Odtąd kolejne dni stają się podobne do siebie jak miarowo 
spadające krople dożylnego wlewu… Poranna wizyta, przyjazd 
dwojga zatroskanych osób nazywających siebie rodzicami i 
młodego człowieka zwanego bratem, kroplówki, lekarstwa, wie-
czorna wizyta, sen, poranna wizyta… Dni łączą się w tygodnie, 
te w miesiące, a przeszłość wciąż pozostaje jak czarna dziura, nie 
dając się przywołać setkami oglądanych fotografii, godzinami 
opowieści.

 Chłopak z sąsiedniego łóżka, zapewne dla żartu , zapewnia 
Krzysztofa, że obuwie nie jest jego własnością. Odtąd syn - ku 
niezrozumieniu rodziców - będzie poruszał się po salce wyłącz-
nie boso. Ogołocenie sięga dna. Kolejna wątpliwość: Czy jest jesz-
cze nadzieja na powrót dawnego kolegi? Stopniowo, z upływem 
czasu, powracają siły fizyczne, ustępują niedowłady, pojawiają się 
pierwsze zdania. Jednocześnie narasta depresja. Krzysztofowi 
wydaje się, że jest w hospicjum i będzie w nim do końca życia. Bę-
dzie wciąż próbował uwolnić się z tego miejsca. Obojętnie z kim, 
obojętnie gdzie, byleby opuścić znienawidzone mury. W końcu 
popada w głęboką apatię. Rodzice ,widząc stan syna, podejmują 
kolejną trudną, aczkolwiek całkowicie zrozumiałą decyzję .Tym 
razem wbrew zaleceniom lekarzy - Powrót do domu!

3 luty 2014
Bardzo emocjonująca chwila przekroczenia progu rodzinne-

go domu. Oszalały z radości pies i dziwnie spokojny, niepozna-
jący niczego Krzysztof. Ciche pytanie: Gdzie jest moje miejsce? 
-wyciska łzy z oczu najbliższych.

NIEDZIELA
Marzec - listopad 2014
Mijają miesiące. Kolejne albumy fotografii, setki kilometrów 

przejeżdżonych po najbliższej okolicy, żmudne ćwiczenia i re-
habilitacja, wszystko po to, aby przywołać utraconą przeszłość. 
Efekty wydają się być niewspółmiernie małe w stosunku do po-
noszonego wysiłku. Takie znane każdemu uczucie… Spotykamy 
kogoś i nie możemy sobie przypomnieć, skąd go znamy. Chwila 
konsternacji, nerwowości i dyskomfortu. Taki stan staje się na 
długo udziałem Krzysztofa, przywoływany każdym spotkaniem, 
każdym wyjściem w dawne otoczenie. Nareszcie, po długim 
czasie, zaczynają wracać obrazy osób i wydarzeń z przeszłości, 
mozaika kawałków tożsamości zaczyna układać się stopniowo w 
spójną całość.
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Grudzień 2014
Ciemny grudniowy poranek. W maleńkim jaroszowickim 

ogródku mrok rozprasza światło bijące od nowo postawionej 
pięknej kapliczki. Dzisiaj czas kontrolnej wizyty, sprawdzającej 
stan zdrowia pacjenta. Przeglądanie dokumentacji, badanie, 
wspólna radość z dobrych wyników. Wreszcie na koniec serdecz-
ny, tak dobrze znany, dawny uśmiech Krzysztofa i słowa: To ja, 
Krzysiek Salachna. WRÓCIŁEM...

 
P.S. Ostatnia wątpliwość. 
Czy to dobry czas na opisanie powyższych wydarzeń? Może 

lepiej byłoby odczekać dla pewności rok, pięć a może dziesięć lat? 
Lub zaczekać aż przeminą ostatnie ślady choroby? Przepraszam, 
Panie, za ciągły brak zaufania. Ty jesteś jedynym Dawcą Życia 
i Czasu. Dałeś go Krzysztofowi, ofiarujesz go w odpowiedniej 
ilości każdemu z nas. Wypełniając go, wędrujemy własnymi 
trudnymi ścieżkami, ale też uczestniczymy w drogach  krzyżo-
wych osób zadanych nam przez Ciebie. Jaką w nich pełnimy rolę? 
Wszystkim, którzy świadczyli jakiekolwiek dobro, uczestnicząc 
w tej opisanej - Panie Boże zapłać.

 Tomasz Skowronek

27 kwietnia, w pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II 
wadowiczanie spotkają się na uroczystej Mszy świętej dzięk-
czynnej. W tym szczególnym dniu wierni modlić się będą oraz 
dziękować za kanonizację swojego rodaka wraz z młodzieżą z 
wadowickich szkół. 

 Już w niedzielę 26 IV kazania na Mszach św. będzie głosił 
ojciec Benedykt Belgrau przygotowując Wadowice do tego waż-
nego wydarzenia. Rok temu, w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku 
papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Wadowice na ten 
dzień czekały od dawna: wierni uczestniczyli na centralnym 
placu miasta w mszy świętej. Po niej, o godzinie 10:00 na usta-
wianym telebimie rozpoczęła się telewizyjna transmisja Mszy 
świętej kanonizacyjnej z placu św. Piotra w Rzymie. Około 6 
tysięcy ludzi, mieszkańców i pielgrzymów z Polski oraz zagrani-
cy zgromadzonych na centralnym placu Wadowic obserwowało 
i brało duchowy udział w liturgii pod przewodnictwem papieża 
Franciszka. Koncelebrowało ją wraz z nim 7 tysięcy duchownych, 
w tym kardynałowie, biskupi i księża. 

27 kwietnia 2014 roku papież Jan Paweł II został ogłoszony świętym

O godz. 10:18 papież Franciszek ogłosił uroczyście: „Na 
chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyższenia katolickiej 
wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych 
prośbach o pomoc Bożą i po wysłuchaniu opinii naszych Braci 
w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych 
Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych i po-
lecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z oddaniem pośród 
świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 

Na wadowickim rynku zapanowała wielka radfość: wypusz-
czono w niebo kilkaset balonów, ludzie machali biało-żółtymi 
chorągiewkami, pojawiły się łzy wzruszenia, zaśpiewano też 
ulubioną pieśń papieża z Wadowic „Barkę” do dźwięków i chóru 
połączonych orkiestr strażackich z OSP Chocznia i OSP Klecza

Wieczór św. Jana Pawła II w bazylice ofiarowania NMP 
w Wadowicach 2 maja od godz. 17:30.

Zapraszamy!

Prowadzący: ks. Janusz Żmuda, ks. Janusz Korbel
KOSZT 800 ZŁOTYCH

ZAPISY W KANCELARII PARAFII 
OFIAROWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

W WADOWICACH 

KOLONIA  NAD MORZEM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W SOPOCIE | TURNUS

11.07- 24.07. 2015

Zapisy od godziny od poniedziałku do piątku 10 00 do 14 00 
oraz w środy od 9 30 do 16 30  i u organizatorów

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
Spotkanie przed kolonią 24 05 2015 g. 15 00

Spotkanie kandydatów na wychowawców
24.05.2015 - godz.16.30 - Wadowice Dom Parafialny przy 

Bazylice.

Pierwsza rocznica kanonizacji
Jana Pawła II w rodzinnym mieście
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II Kongres Sodalicji i Kongre-
gacji Mariańskich odbył się w 
dniach 15-18 kwietnia w Opac-
twie Benedyktynów w Tyńcu. 
Przebiegał pod hasłem: Rola 
Sodalicji Mariańskich i Kongre-
gacji Mariańskich w pogłębianiu 
wiary w Europie. 

W trakcie trwania Kongresu 
uczestnicy nawiedzili Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie-Łagiewnikach z mo-
dlitwą przy grobie św. Faustyny 
i papieskie Wadowice, gdzie 
zaplanowano koncert recytator-
sko-organowy i uroczystą Mszę 
świętą, której przewodniczył 
Metropolita Krakowski - Kardynał Stanisław Dziwisz. 
Przemówienia w czasie Eucharystii były w języku pol-
skim i niemieckim.

Uczestnicy Kongresu zwiedzili ponadto Dom Ro-
dzinny świętego Jana Pawła II i zostali przyjęci przez 
księdza proboszcza na plebanii. Kongres zakończył się 
podjęciem wspólnej rezolucji i wytycznych na przy-
szłość. 

Wprowadzenie (Ksiądz Kardynał Stanisław Dzi-
wisz):

Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich uczestników II 
Europejskiego Kongresu Sodalicji Mariańskiech. Dobrze zrobili-

ście, że wybraliście Wadowice, ponieważ Wadowice były głęboko 
związane z Sodalicją Mariańską, do której należał jako uczeń 
liceum, gimnazjum Karol Wojtyła. Był nawet przez kilka lat pre-
fektem Sodalicji Mariańkiej, a potem, w Krakowie był także w 
Sodalicji akademickiej. Z tych wszystkich powodów jest bardzo 
dobrze, że przybyliście do tego miasta, aby tu szukać inspiracji do 
dalszej twórczej pracy. 

Sodalicja Mariańska miała swą wielką i piękną kartę w życiu 
Kościoła powszechnego, także i w Polsce. Myślę, że trzeba wracać 
do tej pięknej historii, aby budować dalej historię Sodalicji Ma-
riańskiej w obecnych, niełatwych czasach. Aby to jednak uczy-
nić, trzeba się umocnić i szukać inspiracji. A tę inspirację można 
znaleźć właśnie tu, wpatrując się w postać Jana Pawła II. Bo on 

nadal żyje! W inny sposób, ale wciąż żyje i nadal 
inspiruje...

Chciałbym pozdrowić wszystkich obecnych, 
przybyłych na ten Kongres, a przede wszystkim 
Gospodarzy, którzy go przygotowali. Witam i 
pozdrawiam wszystkich obecnych tu Księży, Ka-
pelanów Sodalicji. Przybyli tu dziś z Niemiec i z 
całej Europy. Życzę im odwagi i pójścia naprzód, 
ponieważ w Sodalicji są wielkie treści, które warto 
podejmować i przekazywać następnym pokole-
niom. 

Kazanie:
Dzisiejsza Ewangelii przeniosła nas w myślach 

nad Jezioro Galilejskie. Wielotysięczny tłum 
otacza Nauczyciela z Nazaretu, przyzywającego 
słuchaczy do nawrócenia, ponieważ zbliżyło się 
królestwo niebieskie. Jezus przemawiał z niezwy-
kłą mocą i ludzie słuchali Go całymi godzinami, 
bo odpowiadał na najważniejsze pytania ich życia 
oraz zaspakajał najgłębsze pragnienia ich serc. 

Ale Jezus, jak dzisiaj słyszeliśmy, nie poprze-

II Kongres Sodalicji
i Kongregacji Mariańskich
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stawał tylko na słowach. Dokonywał również 
niezwykłych znaków. A czynił to nie po to, aby 
zdobyć tanią popularność, lecz żeby potwierdzić 
prawdę wypowiadanych przez siebie słów waż-
nych dla losów świata i człowieka. Takim znakiem 
wyjątkowym było rozmnożenie chleba; nakar-
mienie pięcioma jęczmiennymi chlebami i dwoma 
rybami olbrzymiego tłumu. Ewangelista mówi o 
pięciu tysiącach mężczyzn, nie licząc kobiet i dzie-
ci... Po nakarmieniu wszystkich uczniowie - jak 
wspomina Ewangelia - zebrali jeszcze dwanaście 
koszy ułomków chleba. 

Ten cud posłużył Jezusowi do wygłoszenia 
następnego dnia wielkiej mowy o Eucharystii, Na 
początku wypomniał w niej nakarmionym słu-
chaczom, że nie słuchają Go dlatego, bo widzieli 
znak znacznie większą rzeczywistość, ale dlatego, 
że najedli się do syta i chcieli, aby tak było także 
w przyszłości. A Jezusowi chodziło o coś więcej, nieporównanie 
więcej. Chciał, by odkryli Jego prawdziwą tożsamość, Jego praw-
dziwe posłannictwo. Wyraził to w słowach: Ja jestem chlebem 

życia, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało wydane za 
życie świata... 

Cdn.

1. Przed 16 laty zbieraliśmy złote precjoza na korony, które 
miał nałożyć Ojciec Święty na głowę Jezusa i Jego Matki w ob-
razie Nieustającej Pomocy. Wyprzedziliśmy w tym darze na-
szego Wielkiego Rodaka, który sam chciał ofiarować papieskie 
korony. 16 czerwca 1999 roku, podczas sentymentalnej trzeciej 
pielgrzymki do Wadowic dokonał św. Jan Paweł II cudownego 
wyniesienia czczonej w Wadowicach Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

Dla upamiętnienia 10. rocznicy Jego śmierci oraz 1. rocz-
nicy kanonizacji w głowach naszych parafian powstała myśl, 
aby wzorem wielkich sanktuariów przyozdobić ukoronowany 
obraz złotą różą. W to dzieło bardzo zaangażowała się apelowa, 
wadowicka grupa pielgrzymkowa. Podczas jednej ze środowych 
nowenn przekazałem parafianom tę inicjatywę. Dokładnie opi-
sałem ją również w jednym z numerów naszego biuletynu pa-
rafialnego. Jak przed laty składaliśmy złote pamiątki na korony, 
tak teraz zaapelowałem do ofiarnych parafian o składanie ofiar 
w złotówkach. Odzew był nadzwyczajny. Do dnia 20 kwietnia 110 
Ofiarodawców złożyło sumę 10.345 zł. Najczęściej dawano po 50 
zł. Niejednokrotnie były sumy 100 złotowe. Zdarzały się także 
ofiary 300, 400 czy 500 zł. Jedna rodzina złożyła 950 zł, a inna 
2 tys. zł. Wszystkim Ofiarodawcom wyrażam serdeczne Bóg 
zapłać. Pozłacaną różę firma złotnicza Uruszczaka w Krakowie 
wykonała za 3 tys. zł. – oświadczając, że zaniża cenę, gdyż chce 
się włączyć w to piękne, wadowickie dzieło. 

Pytałem niektórych Ofiarodawców, co zrobić z pozostałą 
sumą 7. 345 zł? Odpowiedzieli mi jednogłośnie, że róża jako 
martwy pomnik potrzebuje uzupełnienia żywego pomnika. 
Nadarzyła się świetna okazja. Od 10 lat nasza parafia wraz z 
Urzędem Miasta organizuje dla dzieci podczas wakacji tzw. ra-
dosne czwartki. Poprzednia Pani Burmistrz, w porozumieniu z 
Radą, przekazywała na to dzieło sumę 18 tys. złotych. Obecny 

Gospodarz miasta uznał, że takie dzieło musi się zadowolić sumą 
5 tys. złotych. Otrzymane pieniądze mogą pokryć tylko trzy wa-
kacyjne czwartki. A przecież ich jest 8. Postanowiliśmy z rodzi-
cami i opiekunami – resztę wyżebrać. Chcę więc przekazać pozo-
stałą z ofiar róży sumę na ten piękny cel. Pragnę na tym miejscu 
podzielić się wielkim wzruszeniem, jaki przeżyłem na pogrzebie 
naszego rodaka ks. Pawła Potocznego w Łopusznej. Tam przy 
posiłku, który spożywaliśmy w szkole nauczyciele świadczyli, 
jak bardzo ks. Paweł zajmował się ich dziećmi, że nawet podczas 
wakacji, co tydzień brał ich na wycieczki. Wiedziałem, że ten po-
mysł zaczerpnął z Wadowic. Czyż my mamy zrezygnować z tego 
pięknego dzieła, choć jego sensu Gospodarz miasta nie widzi? 

2. Podczas comiesięcznego pielgrzymowania na Jasną Górę 
postanowiliśmy, że 10. rocznicę śmierci uczcimy złotą różą, a tak-
że żywą różą. Dzieło żywej róży, które rozpoczęliśmy od kwietnia 
tego roku polega na tym, że jedna ze stałych uczestniczek rozdaje 
w autobusie obrazki z poszczególnymi tajemnicami różańcowy-
mi 20 chętnym do odmawiania przez miesiąc dziesiątki różańca. 

3. Jeszcze bardziej uświadomiliśmy sobie potrzebę naszego 
comiesięcznego pielgrzymowania na Apel w celu: 

a/ rozbudzenia kultu św. Jana Pawła II przez obecność na 
wieczornych pierwszo sobotnich nabożeństwach, a także na 
uczestnictwie w apelu pod oknem papieskim Domu – Muzeum w 
następujące dni: 2 kwietnia – dzień śmierci, 27 kwietnia – dzień 
kanonizacji, 18 maja – urodziny i 22 października – Jego Święto,

b/ by młodzież wadowicka jak najliczniej uczestniczyła w 
Światowych Dniach w przyszłym roku w Krakowie,

c/ żeby papież Franciszek, wzorem swego poprzednika Bene-
dykta XVI, odwiedził Wadowice podczas tych Dni. Z Krakowa 
do Wadowic jest tylko 60 km.

ks. Infułat

Trzeba zapamiętać
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ŚW. PIOTR

Ks. Paweł Kukioła, nasz tegoroczny rekolekcjoni-
sta, pracując w Mołdawii, czy w Czechach zaobser-
wował czy też doświadczył wiele ciekawych, ale też 
i trudnych sytuacji, o których opowiada w kolejnym 
odcinku rozmowy. Opowiada o pracy, o biedzie, po-
szukiwaniu ludzi wiary, duszpasterstwie i zwyczajach. 

- Czym się Ksiądz zajmował po powrocie z Mołda-
wii?

- Mój pobyt tam trwał trzy lata - tyle jest przewidziane na 
jedną turę. Obecnie to dzieło kontynuuję inni. Ja wróciłem do 
Polski i pracowałem w Rybniku, w parafi i Królowej Apostołów. 
Powierzono mi tu opiekę nad domem dla bezdomnych; pracowa-
łem wśród nich. Ale katechizowałem też w szkole i pomagałem w 
parafi i. Praca z bezdomnymi to była dla mnie jakby kontynuacja 
tej misji w Mołdawii, gdzie wielu ludzi również cierpiało biedę 
fi zyczną i moralną. Z tą różnicą, że w Moldawii było jeszcze dużo 
tzw. „dzieci ulicy”, które żyją na ulicy, które sprzedają siebie za 
jedzenie. Staraliśmy się te dzieci ratować. Tamtejsze problemy są 
nam często nieznane, a gdy się dowiemy, szokujące, bo to prze-
cież Europa, a nie trzeci świat. 

- Co robił Ksiądz później?
- W Rybniku spędziłem około dwóch lat, a potem wyjechałem 

do Czech. 
- Czy wysłali Księdza przełożeni, czy sam się zgło-

sił?
- Po prostu miałem taką możliwość i wyjechałem do praskiej 

diecezji jako starszy werbista. To znowu była trzyletnia misja. 
- Czy sami możecie decydować o tym, gdzie chcecie 

jechać?

- W tym konkretnym przypadku miałem taką możliwość. 
Chciałem już tam potem zostać, sądząc, że to jest moje miejsce. 
Polska prowincja nie sięga jednak aż tak daleko, dlatego najpierw 
byłem jako werbista w diecezji praskiej, potem zostałem przenie-
siony bliżej Polski do diecezji ostrawsko-opawskiej, do księcia 
biskupa Lobkowicza. Tam się już automatycznie inkarnowałem 
i wszedłem w struktury diecezjalne. Dostałem trzy parafi e, po-
dobnie jak wcześniej w diecezji praskiej. 

- Jak wygląda życie w Czechach?
- To jest zupełnie inna rzeczywistość niż na przykład na 

Wschodzie, gdzie ludzie są bardziej otwarci na to sacrum i nie 
potrzeba ich specjalnie przekonywać o istnieniu Boga, bo choć 
niektórzy może wychłodzeni w wierze, to są wierzący i wychodzą 
z tradycji wiary. W Czechach dla odmiany jest się w środowisku, 
gdzie jest 90% ludzi niewierzących. Praca z tymi ludźmi jest za-
tem bardzo skomplikowana, polegająca na swoistym poszukiwa-
niu człowieka. To nie tak jak w normalnej parafi i w Polsce, gdzie 
się czeka w kancelarii, a kolejka ludzi ustawia się sama, nie. Praca 
tam polega na ciągłym wychodzeniu do ludzi, na poszukiwaniu 
człowieka. Przygotowanie do praktycznie wszystkich sakramen-
tów ma miejsce w domach; np. do chrztu czy ślubu. Wszystko 
po to, by wchodzić w bliższy kontakt z tymi ludźmi. Największy 
problem jest z pogrzebami, bo 80% ludzi nie ma pogrzebów ani 
laickich ani katolickich - żadnych. Większość ludzi odchodzi bez 
jakiegokolwiek obrzędu. Ciała są po prostu kremowane, a rodzi-
na często nawet nie odbiera prochów. A według prawa te prochy 
są przechowywane przez okres 4 lat, a potem się je wysypuje na 
wyznaczone miejsca. 

Cdn. 

Duszpasterstwo w Mołdawii 
i Czechach 
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KARMEL

Ponad siedemdziesięciu karmelitów bosych
odprawiło w Wadowicach rekolekcje zakonne

Polscy karmelici bosi 
z krakowskiej i warszaw-
skiej prowincji zakonnej, 
pracujący w Ojczyźnie, na 
Białorusi, Łotwie i Słowa-
cji, a nadto w Niemczech, 
w Stanach Zjednoczonych 
i we Włoszech, zgroma-
dzili się w dniach 13-18 
kwietnia Karmelitańskim 
Domu Rekolekcyjnym w 
Wadowicach, aby w Roku 
Jubileuszowym Pięćsetle-
cia Narodzin św. Teresy od 
Jezusa i Roku Życia Kon-
sekrowanego odnowić się 
duchowo poprzez uczest-
nictwo w rekolekcjach za-
konnych. Przewodniczył 
im o. Albert Wach, defi nitor generalny zakonu z Rzymu, a tema-
tyka refl eksji dotyczyła cnót chrześcijańskich. Arystotelesowska 
defi nicja cnoty, jako stałej zdolności czynienia dobra („habitus 
operativus bonus”), przejęta przez św. Tomasza z Akwinu, zo-
stała przez rekolekcjonistę ubogacona myślą terezjańską. Wszak 
– jak przypomniał on na samym początku nauk rekolekcyjnych 
– św. Teresa od Jezusa w swoich pismach aż 375 razy używa rze-
czownika „cnota” i 45 razy przymiotnika „cnotliwy”, nie licząc 
nazw poszczególnych cnót. Rekolekcje były także czasem inten-
sywnej modlitwy i okazją do zacieśnienia bliższych relacji po-

między zakonnikami 
obu polskich prowin-
cji karmelitańskich. 
Od podziału prowin-
cji ogólnopolskiej na 
dwie prowincje nieza-
leżne, tj. krakowską i 
warszawską, upłynęło 
już bowiem 22 lata, 
a więc wyrosło nowe 
pokolenie współbra-
ci w powołaniu. Na 
rozpoczęcie i na za-
kończenie rekolekcji 
przybył także przeło-
żony prowincjalny z 
Krakowa, o. Tadeusz 
Florek. Natomiast 
prowincjała z War-

szawy reprezentował o. Jakub Kamiński, radny prowincjalny. W 
trakcie trwania rekolekcji celebrowano także srebrny jubileusz 
profesji br. Tadeusza Stanewicza z Gorzędzieja k. Gdańska, co 
było okazją do odnowienia ślubów zakonnych i braterskiej agapy 
na zakończenie rekolekcji. 

Druga tura rekolekcji prowincjalnych dla zakonników, którzy 
nie mogli przybyć teraz, odbędzie się w dniach 31 sierpnia – 5 
września, także w Wadowicach. 

o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
kronikarz wadowickiego klasztoru karmelitów bosych
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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)

Do pogłębienia wiedzy o Bogu, o Jego Objawieniu 
zachęca poniższy fragment nauki rekolekcyjnej ks. 
Jana Nowaka. Ks. Jan czyni to, bowiem często sami 
tworzymy sobie błędny obraz Boga, nie potrafi my 
otworzyć się na Niego, na Jego dary i trudno nam 
przyjąć Jego wolę, gdyż sami ustalamy sobie zasady 
działania, kierunek życia. A przecież Bóg wie, czego 
potrzebujemy… 

Ale nam jakoś trudno w to uwierzyć. Nie ma na to szans. Bo 
jak może być dobry Bóg, jak może być dobry pasterz, skoro dla 
mnie jest dobry? Dobry będzie dla mnie dopiero wtedy, kiedy 
spełni moją wolę. Tymczasem natura objawienia, które Bóg nam 
przynosi i szczęścia, które Bóg nam ofi aruje, jest świadomość 
tego, co zostało w wyjątkowy i bardzo jednoznaczny sposób za-
pisane w dzisiejszej Ewangelii: Ojciec mój rozradował się z tego, 
że ujrzał dzień przyjścia objawienia miłości. 

Jeżeli będziemy wędrować dalej tą drogą, to zauważymy nie-
słychanie wyrazisty element, który niesłychanie mocno i wyraź-
nie pozbawia nas dostrzeżenia tej miłości Boga. Bo każdy z nas 
chce być uratowany przez Pana Boga z rozpaczy, z cierpienia, ze 
swojej bezradności... Ale pod jednym warunkiem... Że Bóg się 
wreszcie zdobędzie na to i zrobi to, co chcemy... Ale Bóg nie może 
się zgodzić na nasze nieszczęście. Jezus zostawia nam klucz do 
objawienia i mówi jednoznacznie: Ojciec Niebieski wie, czego 
potrzebujecie... Tak, Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go 
jeszcze poprosimy.

Spróbujmy przyjrzeć termu, jak wygląda obraz naszego nie-
szczęścia, gdy sięgniemy po naszą codzienność... Dwie koleżan-

ki, żyjące w wyjątkowej zgodzie i przyjaźni razem kończą studia, 
pracują w tym samym zakładzie... Dla otoczenia są wzorem 
przyjaźni i dobrego sposobu bycia. Po kilku jednak latach jedna z 
nich zajmuje stanowisko kierownicze i jest teraz zwierzchniczką 
tej drugiej. W ciągu trzech miesięcy kończy się ich przyjaźń. Raz 
po raz dochodzi do spięć. Z oczu jednej i drugiej płyną łzy. W 
tej ciężkiej atmosferze pracują przez niemal dwa lata. W czasie 
służbowego wyjazdu kierowniczka ginie w wypadku samocho-
dowym. Koleżanka, stojąc nad trumną, odkrywa, że nie potrafi ła 
jej kochać. Zastanawiała się, o jakie drobiazgi miała do niej pre-
tensje, za co tak naprawdę jej nie lubiła. w jasnym świetle dostrze-
ga, że to wszystko było małe i nieważne, naprawdę niepotrzebne. 
Jest tylko jedna różnica - jest już za późno. Jej serce wypełnia żal 
utraconej szansy, bo z jej winy ich życie w ostatnich latach było 
tak trudne, takie nie do zniesienia. 

 Cdn.

Bóg wie… 

W ubiegłą niedzielę w barwałdzkiej parafi i gościł ks. 
Jan Hańderek wraz z grupą wolontariuszy misyjnych, 
którzy opowiadali o swej działalności, zachęcając tym 
samym wszystkich do włączenia się w głoszenie Chry-
stusa innym przez słowo, czyn i pomoc czy modlitwę. 
Poniżej wypowiedzi ks. Jana oraz misjonarki Ani. 

Ksiądz Jan Hańderek, pracujący w Salezjańskim Wo-
lontariacie Misyjnym Młodzi Światu:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Powitaliśmy się piękną pieśnią z peruwiańskich Andów. Na 

początku dziękujemy Księdzu Proboszczowi, który jest muszę tu 
to wyznać - takim moim dalszym krajanem, bo chodziliśmy do 

Salezjański Wolontariat Misyjny 
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jednej szkoły, tylko że on wcześniej poszedł do semi-
narium, a ja musiałem jeszcze przeżyć troszkę innych 
przygód w życiu i dopiero po siedmiu latach w zawo-
dowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej wstąpiłem do 
seminarium i zostałem salezjaninem. Witamy Was 
serdecznie!

Z naszym wolontariatem misyjnym „Młodzi 
światu”, przybyli tu dziś ze mną: Ania (to jest praw-
dziwa misjonarka), Paweł (który się przygotowuje do 
wstąpienia do zgromadzenia salezjańskiego) i Łukasz 
(który jest w wolontariacie, ale myśli o wyjeździe na 
misje, choć jak sam twierdzi: musi się jeszcze długo 
przygotowywać, musi do tego wszystkiego dorosnąć). 

Kochani, bardzo się cieszymy, że możemy dziś 
tu wśród was być, żeby się podzielić z wami dobrym 
słowem. Dobrym słowem, czyli takim, które buduje 
człowieka, które ma człowieka zachęcić do tego, żeby 
nie pozostawał biernym chrześcijaninem, ale chrze-
ścijaninem, który żyje. „Żyć to żyć!” - jak mawiał Jan 
Paweł II. 

Ania, jak powiedziałem, jest prawdziwą misjonarką. Gdyby 
apostołowie zamknęli się w Wieczerniku na dobre (pamiętamy tę 
scenę po zmartwychwsta-
niu, gdy siedzieli smutni, 
zalęknieni, zatrwożeni i 
bez wiary w Wieczerniku) 
i już z niego nie wyszli, to 
byśmy nigdy nie usłyszeli 
o Jezusie Chrystusie. Ale 
Duch Święty na szczęście 
ma taką moc, że daje czło-
wiekowi taką wewnętrzną 
siłę i on idzie... I idzie... To 
się dzieje tu, w środku... 
Tylko Duch Święty ma taką 
moc. Taką moc dał aposto-
łom. I taką moc otrzymała 
Ania. 

Z naszego wolontariatu w cią-
gu 17 lat wyjechało na misje po-
nad 350 misjonarzy. Misjonarzy 
świeckich. To ogromna liczba! 
Prawda? Ale ja już powiedziałem 
swoje. Niech teraz przemawia 
Ania. Powiedz nam, Aniu, jak 
się rodziło to twoje powołanie 
misyjne. Bo to jest prawdziwe 
powołanie. To nie jest takie: je-
stem, bo jestem = ale powołanie. 
Opowiedz, skąd jesteś i jak to się 
rodziło...

Pani Ania:
Niech będzie pochwalony Je-

zus Chrystus!    
Może na początku powiem, 

co śpiewałam tu wcześniej... To 
była pieśń w języku hiszpańskim. 

Nazywa się „El Profete” - czyli „Prorok”. Słowa jej są zaczerpnię-
te z Księgi Proroka Izajasza. Mówią one: „Zanim począłeś się w 
łonie matki, zanim się urodziłeś, już cię znałem. I przygotowałem 
dla ciebie pewną misję do spełnienia”. Tak Bóg mówi do każdego 
z nas... Prorok Izajasz był człowiekiem jak my - jak każdy z nas. 
Nie był jakimś super-bohaterem. Po prostu Bóg go sobie upodo-
bał i powiedział: Ty będziesz robił to i tamto... 

A co zwykły człowiek w takiej chwili robi? Mówi: „Nie, Panie 
Boże, ja mam inny plan. Ja myślę, że nie mam wystarczających 
zdolności: nie jestem wystarczająco elokwentny, nie jestem 
przekonywujący, nie jestem przystojnym brak mi wiedzy, wie-
ku, innych rzeczy... To nie ja... Jeszcze nie teraz...”. Ale później, 
w refrenie, śpiewa tak: „Muszę iść i muszę głosić. Biada mi, jeśli 
tego nie będę robił. Jak mam tego nie robić, jeśli Słowo Twoje 
pali mnie od środka?”. Myślę, że każdy słyszy w sobie ten głos, 
który do czegoś go powołuje. Niekoniecznie musi to być wyjazd 
do drugiego kraju, wyjazd na misje albo wstąpienie do jakiegoś 
zgromadzenia. 
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

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 

Od kilku już dobrych lat wiosnę w Brzeźnicy akcentują 
pięknie kwitnące zagony żonkili przy ulicy Kalwaryjskiej. Wła-
ścicielka pani Magda Kajzar określa je mianem – „Złote pola”. 
Nasuwa się także skojarzenie z ogólnopolską akcją – „Pola Na-
dziei”. Złociste żonkile mają wiele odmian. Warto się zatrzymać 

Pola żonkili w Brzeźnicy
i na nie popatrzeć. Uroda kwiatów przemija szybko, ale pozostaje 
nadzieja, że za rok znowu zakwitną. Ludzkie życie także ucieka, 
ale można w każdy jego dzień wnieść radość i nadzieję. 

W całej Polsce wiosną, kiedy kwitną żonkile, zbierane są fun-
dusze dla hospicjów. „Żonkile są międzynarodowym symbolem 

Czynić dobrze to wielka sztuka. Jeśli dobro ma być świadec-
twem wiary i miłości, które przekraczają bariery doczesności 
i sięgają wieczności, jego czynienie staje się jeszcze trudniejsze.

Świat bazuje na czynieniu dobra, rozumiejąc je głównie jako 
korzyść doczesną. To doskonalenie życia na ziemi przez usuwanie 
cierpienia, ubogacanie stołu, organizowanie rozrywki. W rękach 
Jezusa dobro miało charakter dowodu istnienia innego, wieczne-
go świata. Ten świat dysponuje mocą, która w jednym momencie 
mogłaby zamienić doczesność w raj. Dotknięcie Jezusa usuwało 
kalectwo, nawet od urodzenia, leczyło choroby, łącznie z trądem, 
przywracało życie umarłym. Boska Jego dobroć przelewała się 
w doczesność, cudownie ją przemieniając w świat wolny od cier-
pienia i śmierci.

I w tym działaniu dobra zderzały się dwa sposoby myślenia. 
Ludzie chcieli mieć z rąk Jezusa dobre wino, jak goście w Kanie 
Galilejskiej, świeży i smaczny chleb z wędzoną rybą, jak głodni 
słuchacze nad brzegiem Genezaret, zdrowie dla swoich chorych, 
życie dla zmarłych. Chcieli więc, by dobroć nieba przelewała 
się w życie doczesne, zamieniając je w sielankę pełną szczęścia. 
Tymczasem Jezus chciał, by odbiorcy Jego darów, uczestnicy 
Jego cudów wędrowali po tych darach, jak po stopniach, w świat 
nieutracalnej czystej dobroci. On pragnął, by to, co ziemskie, 
przemieniło się w to, co niebiańskie.

Na tym tle doszło do bolesnego spięcia między światem a Je-
zusem. Skoro On nie chciał się zgodzić na ubogacenie świata, lecz 
chciał jego oczyszczenia i przemienienia, ludzie tego świata Go 
zlikwidowali. Nieliczni zrozumieli, że ukazał drogę do świata 
wielkiego dobra i postanowili za Nim tą drogą wędrować. Odtąd 
ich dobroć i wzajemna miłość była dla świata znakiem możliwo-
ści przeniesienia tego, co doczesne, w to, co wieczne. Losy ich 
jednak przypominają losy Mistrza. Za swoją dobroć i miłość 
płacą często wysoką cenę. Ile razy nie godzą się na to, by świat 
wykorzystał ich dobroć, tyle razy cierpią prześladowanie.

W tej sytuacji czynienie dobra, które byłoby dla innych dowo-
dem istnienia Boga i świata czystej dobroci, wymaga szczególne-
go daru. Duch Święty osobiście współpracuje z ludźmi, których 
dobroć jest świadectwem ewangelicznych wartości. Wspiera On 

ich darem umiejętności. Jest to zdolność czynienia dobra, które 
odbija w sobie światłość dobroci samego Boga. Ktokolwiek spo-
tka się z człowiekiem wyposażonym w dar umiejętności, zawsze 
rozpoznaje w jego czynie promienie dobroci samego Boga. To jest 
pełna realizacja słów Jezusa: „Tak niechaj świeci światłość wasza 
przed ludźmi, by widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie”.

Jest dobroć ludzka, zwyczajna, można ją nazwać zawodową. 
Jest również dobroć przerastająca człowieka. W jego najprost-
szych słowach, gestach, czynach, postawie jest coś wielkiego, 
co zmusza do szacunku i uznania. Gdy odbiorcą tego dobra jest 
człowiek utopiony w grzechach, to owo dobro go denerwuje i nie-
rzadko doprowadza do szału.

Jezus mówi o dobrym pasterzu i o najemnikach. Najemnicy 
mogą być dobrymi rzemieślnikami i owcom może się dobrze po-
wodzić w ich rękach. Tak jest do czasu, gdy nie nadejdzie próba, 
gdy za dobro trzeba płacić sobą. Wtedy ta zawodowa dobroć nie 
wystarcza, ona jest za mała. Dobry pasterz natomiast wyżej ceni 
dobro owiec niż swoje własne życie. On umie w obronie owiec 
oddać życie. Jego dobro odzwierciedla dobroć samego Boga. Staje 
się dowodem istnienia dobra prawdziwego.

Dar umiejętności jest nieodzownie potrzebny, by nasza mi-
łość Boga i ludzi w konkretnej sytuacji ukazała blask dobroci 
i miłości pochodzącej z nieba. Wtedy staje się apostolską dobro-
cią.

Wielu ludzi chce być dobrymi. Często w obliczu przeciwności 
i niewdzięczności dochodzą oni do wniosku, że nie warto być 
dobrym. Zbyt wielką cenę trzeba płacić za dobroć na ziemi. Kto 
jednak wie, że jego dobry czyn jest dowodem dobroci samego 
Boga, a Bóg czeka na to, że on objawi światu tę Jego dobroć, nigdy 
się nie zniechęci. Potrafi  wędrować przez życie nie jak najemnik, 
podpisujący umowę o pracę ze swym Bogiem, lecz jako dobry 
pasterz objawiający dobroć swego Pracodawcy.

Ks. Edward Staniek

Dar umiejętności
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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)

nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących 
naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego 
świata”.

www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

Jest potrzebne każdemu z nas. I chociaż wydaje się 
nam, że kogoś łatwiej nam nawrócić, to jednak naj-
pierw sami musimy podjąć nawrócenie. To jest wska-
zanie samego Chrystusa „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”. O tym trudnym procesie nawrócenia 
mówi poniższy fragment rekolekcyjnej nauki. 

Nie można zatem, najmilsi, wejść 
w sferę nawrócenia, czyniąc sobie 
rozmaite formy wrogie nawróceniu. 
Pan Jezus mówi: Nawracajcie się! My 
mówimy: Nawracajmy się! Oznacza to, 
że nie ma nawrócenia w pojedynkę. Ja 
sam i nikt... Ja sam pracuję, ale z inny-
mi tworzymy wspólnotę nawrócenia. 
Bo ci, którym idzie to lepiej, podźwi-
gną tych, którym idzie gorzej. Podźwi-
gną ich przez zachętę, przez dobre sło-
wo, przez dobry przykład. I może by 
nam było łatwiej nawrócić kogoś, niż 
samego siebie. Ale to jest złudne, bo 
nikt nie może nawrócić innych, kiedy 
sam nie jest nawrócony. Coś na zasa-
dzie: nikt nie może dać, jeżeli wpierw 
sam nie posiada. Nawracajmy się!

Ale czy to w ogóle jest potrzeb-
ne? Czy człowiek musi się nawrócić? 
Zadajemy sobie często takie niepo-
trzebne pytania, łudząc samych siebie, 
nie akceptując tego, że o nawróceniu 

powiedział nam sam Chrystus, Bóg prawdziwy. A jeżeli mówi 
Bóg, w którego ja wierzę, to to ma sens i to ma cel. Bo Bóg nie 
wypowiada czegoś tam. Bóg zna mnie do głębi. Zna wszystko, co 
jest we mnie, co było, jest i będzie. A mówi: Trzeba nawrócić się 
i uwierzyć w Ewangelię. Inaczej mówiąc: Nie wierz we Mnie bez 
mojego Słowa! 

Cdn.

Nawrócenie 
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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)

1 dzień
Chocznia-Miskolc-Eger 
Przejazd przez Słowację do Egeru, po drodze obiad na Słowacji.
W trakcie podróży postój w Miskolc-Tapolca (miejscowość uzdrowiskowa ze słynnymi na całą Europę termami w grotach skalnych 
(temp. wody max.32 stopnie).
Przejazd do Egeru na obiadokolację w Dolinie Pięknej Pani (kilkadziesiąt piwniczek z winem wykutych w tufi e wulkanicznym).Kola-
cja przy muzyce cygańskiej z degustacją win.
Zakwaterowanie Eger.

2 dzień
Eger – Budapeszt
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie barokowego Egeru: Bazylika, Obserwatorium astronomiczne, plac Istvana Dobo, Msza Św. w 
kościele Minorytów z relikwiami Św. Kingi, Bł. Jolanty oraz Królowej Jadwigi, Minaret turecki z okresu XVI w., Zamek Egerski. Czas 
wolny. Możliwość kąpieli termalnych w pobliskim Egerszalok/uważane za węgierskie Pamukkale/termy płatne we własnym zakresie/
Wizyta w pobliskiej winiarni, zwiedzanie hali produkcyjnej, zapoznanie się z historią wina Egri Bikaver/degustacja win. Przejazd do 
Budapesztu/zakwaterowanie/obiadokolacja w regionalnej gospodzie.

3 dzień
Budapeszt 
Po śniadaniu zwiedzanie Budapesztu: Plac Bohaterów, Zamek Vajdahunyad, Restauracja Gundela, Przejazd reprezentacyjnym bulwa-
rem Andrassiego do Centrum Pesztu, po drodze zobaczymy Operę oraz Instytut Polski.Zwiedzanie Bazyliki Św. Stefana z największy-
mi relikwiami Węgier króla Stefana.Parlament z Placem  Wolności oraz pomnikiem Imre Nagy. 
Msza Św. w kościele skalnym Ojców Paulinów.Zakupy w najstarszej Hali Targowej Budapesztu (XIX w.).Obiadokolacja w restauracji 
typu „all inclusive” z muzyką cygańską i pokazem folklorystycznym (40 dań, napoje alkoholowe i bezalkoholowe bez limitu).

4 dzień
Budapeszt
Po śniadaniu Msza Św. w kościele polskim, dalsze zwiedzanie stolicy: Zamek Królewski, Pałac Prezydencki – uroczysta zmiana warty, 
Dzielnica Żydowska, Kościół Macieja z Insygniami Królewskimi, Baszty Rybackie, Pomnik Trójcy Św., Collegium Jezuitów, Labirynty 
Budzińskie, kolejka po Wyspie Św. Małgorzaty. Obiadokolacja w hotelu. Nocny rejs po Dunaju

5 dzień
Zakole Dunaju-Chocznia
Wyjazd na Zakole Dunaju: Szentendre-bałkańskie miasteczko artystów, Muzeum Marcepanu, Muzeum Miniatur, Serbska Cerkiew 
Zwiastowania. Wyszehrad-miejsce spotkań Grupy Wyszehradzkiej, Panorama z wysokiego klifu na Zakole Dunaju. Esztergom-Naj-
większa Bazylika na Węgrzech, miasto zwane Węgierskim Watykanem, Zwiedzanie największego w Europie Środkowej skarbca z 
precjozami kościelnymi. Powrót do kraju. Po drodze obiad na Słowacji.

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA  
NA WĘGRY 
Miskolc/Eger/Budapeszt/Zakole Dunaju
20-24.07.2015 (pon. – pt.)
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CENA WYCIECZKI: 1100 pln/osoba.
Cena zawiera: 4 noclegi w hotelach trzy gwiazdkowych,4 obiado-
kolacje na Węgrzech,2 obiady na trasie przejazdu (Słowacja),rejs 
statkiem po Dunaju, zwiedzanie winnicy z degustacją, wstępy: 
bazylika Św. Stefana, kościół Macieja, kolejka po Wyspie Św. 
Małgorzaty, muzeum Marcepana, muzem Miniatury, skarbiec 
w Bazylice Ostrzychomskiej, ubezpiecznie podróżnych (KL,N-
W+bagaż),opiekę: duszpasterza, pilota, przewodnika na całej 
trasie, przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją.
Cena nie zawiera: wstępu na basen termalny w Miskolcu-cena 
około 2300 huf/osoba (około 35 PLN),dopłata do pokoju typu sgl 
(pojedyńczy) 12 euro doba.

Zgłoszenia: do 17 maja 2015 
ks. Mateusz Wójcik, 
Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, 
Tel. 781 484 939

Piękne sobotnie 
słońce oświetliło kra-
kowski rynek, na który 
to już po raz czwarty, 
w tzw. Białą Sobotę, 
czyli sobotę w oktawie 
Zmar t w ychwsta nia 
Pańskiego, a zarazem 
w dzień przed świętem 
Bożego Miłosierdzia 
wyszli młodzi ludzie, 
aby zatańczyć taniec 
dla Jezusa Miłosier-
nego. 

Zanim jednak to się 
stało każdy osobno w 
swoich parafi ach przy-
gotowywał się do tego 
wydarzenia powtarza-
jąc układ choreogra-
fi czny, tak aby na kilka godzin przed całym 
wydarzeniem spotkać się i wspólnie przećwi-
czyć wszystko na hali „Wisły” w Krakowie. 
   Również i młodzież z naszej parafi i w 
Choczni postanowiła włączyć się w tę 
wspaniałą inicjatywę. Na piętnaście minut 
przed godziną miłosierdzia, czyli godziną 15 
młodzież, dorośli, siostry zakonne i księża 
biorący udział w wydarzeniu zgromadzili 
się na rynku. Wyróżniali się tym, że byli 
ubrani na biało, co nawiązywało do czystości 
i radości ich serc. Chcieli pokazać, że Jezus 
zmartwychwstając dał nam możliwość na 
nowe, lepsze życie, a Bóg jako miłosierny Oj-
ciec każdego kto zbłądzi, będzie szukał tak 
długo, aż nie zdoła wskazać mu tej jedynej, 

Róża dla Miłosiernego Jezusa!
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właściwej drogi.
W końcu rozbrzmiały pierwsze dźwię-

ki podkładu, organizatorzy czyli człon-
kowie Diecezjalnej Diakonii Miłosierdzia 
oraz pomysłodawca wydarzenia  ks. Bo-
gusław Seweryn  przemówił do mikrofo-
nu słowami o zmartwychwstaniu Jezusa. 
Zgromadzeni zaczęli tańczyć, a prze-
chodnie zatrzymywali się, robili zdjęcia, 
nagrywali filmy.  Wspaniałe słowa refrenu 
piosenki, do której tańczyli ‘’ Serca płoną 
– Bo Jezus żyje(...)! ‘’ wywoływały na ich 
twarzach radość. 

O równej godzinie miłosierdzia wszy-
scy wspólnie odmówili koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, każdą dziesiątkę mówiąc w 
innym języku.Następnie wszyscy wolon-
tariusze, którzy brali udział w akcji zabrali 
do ręki białe róże i rozbiegli się po rynku 
krakowskim rozdając je i zapraszając na 
święto Miłosierdzia do Łagiewnik czym 
wywołali uśmiech na każdej twarzy. 

Magdalena Pasternak
Foto: Kinga Ramenda

W dniach 17 – 19 kwietnia 2015 r. grupa 24 osobowa Dzieci 
Maryi naszej parafii wyjechała na weekend do Bystrej, do Ośrod-
ka „ MAKSYMILIANUM ”. Jakie pokoje, ilo-osobowe ? Tym i 
podobnym pytaniom nie było końca. Ale jeśli niektóre dziew-
czynki po raz pierwszy jechały bez rodziców to nie ma się co 
dziwić ich pytaniom czy wątpliwościom. Rodzice prawdopodob-
nie w głębi swych serc też mieli wątpliwości czy ich dzieci dadzą 
sobie radę, czy nie będą tęsknić?

Jak czas pokazał, to chyba zdały egzamin. Pierwszy dzień dość 
krótki, ale intensywny: przy-
jazd, zakwaterowanie, które 
trafiło w gusta, gdyż wszyscy 
byli zadowoleni z przydziału 
pokoi. Kolacja, przygotowanie 
liturgii na sobotnią Mszę św. , 
DOMEK NA SKALE i już czas 
na wieczorną modlitwę ale ze 
snem był kłopot. Bo jak moż-
na spać, gdy wszystko nowe, 
ciekawe i interesujące. Drugi 
dzień przywitał nas chłodem, 
ale to i tak nie przeszkodziło 
nam w wyjeździe do Zubrzy-
cy Górnej do Skansenu. Tam 
czekały na nas ciekawe zajęcia. 
Poznaliśmy drogę od ziarna 
do chleba, ale nie teoretycznie, 
lecz w praktyce. Była młocka 
cepami, przesiewanie przeta-
kiem, mielenie żarnami i co 

najważniejsze własnoręczne wyrabianie ciasta i pieczenie tzw. 
„moskoli”. Po pracy zasłużony posiłek: kawa zbożowa i świe-
żo upieczone moskole. Później jeszcze zwiedzanie skansenu i 
powrót do ośrodka. Tam czekał na nas pyszny obiad. Następny 
punkt programu to oczywiście Msza św., którą odprawił dla nas 
ks. Mateusz. Po południu trochę odpoczynku, czasu na koleżeń-
skie pogaduchy i nawet się nie oglądliśmy, gdy przyszedł czas 
na kolację, a po niej... niespodzianka. Przybyła do nas p. Jadzia 
z Kingą, aż z Ochotnicy Górnej. Zostawiła pracę i przyjechała, 

WMM z CHOCZNI w BYSTREJ
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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)

aby nas wspomóc graniem podczas niedzielnej Mszy św. Korzyść 
okazała się obopólna; ona nauczyła nas nowej pieśni a my ją. 
Trzeba tutaj nadmienić, że p. Jadzia u siebie w parafi i prowadzi 
scholę dziecięcą więc chętnie poznała nasz repertuar. 

W niedzielę pojechaliśmy do kościoła parafi alnego w Bystrej, 
gdzie włączyliśmy się w liturgię poprzez śpiew pieśni, psalmu 
oraz niosąc dary ofi arne wraz z przedstawicielami młodzieży 
tamtejszej parafi i. Był to dla nich czas bardzo szczególny gdyż 
były uroczyście wprowadzone symbole Światowych Dni Mło-
dzieży. Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć w te wydarzenia 
i ubogacić liturgię, za co otrzymaliśmy podziękowanie od ks. 
Proboszcza bystrzańskiej parafi i - Adama Byrskiego. Ale nie 
tylko my mieliśmy udział w tych wydarzeniach, ale również ks. 
Mateusz, który jako rodak, został poproszony o wygłoszenie ka-
zania podczas Mszy św. 

Gdy wróciliśmy do ośrodka, Pan Bóg okazał nam Swoją 
łaskawość, gdyż się rozpogodziło. A co to może znaczyć dla 

młodych, trochę rozbrykanych dzieciaków? Tylko jedno - ruch 
na powietrzu. A że ośrodek posiada bogate zaplecze sportowe 
więc każdy znalazł coś dla siebie. Było trochę siatkówki, mimo 
że większość z nas to dziewczyny ale w nogę kopać każdy może 
jeśli tylko chce, więc i ta dyscyplina zagościła. Ksiądz z s. Marią 
pokazali, że znają się nie tylko na modlitwie ale w piłkę kopać też 
potrafi ą. Na koniec „gra w dwa ognie”, nie każdy wiedział o co 
chodzi, więc na początek skrócona wersja zasad gry i do dzieła. 
Nie będziemy zdradzać kto wygrał aby nie stawiać księdza w 
niezręcznej sytuacji... Obiad, krótki slalom porządkowy po po-
kojach i powrót do Choczni. Na koniec tylko pytanie do Siostry :
”CZY PRZYJEDZIEMY TUTAJ JESZCZE, ALE NA DŁUŻEJ ?”I 
to niech będzie podsumowaniem tego wyjazdu.

 WMM
Foto: s. Maria Michalik

 Dominik Wójcik

Mówił podczas rekolekcji o. Józef Mizera. Zawsze 
jednak niszczy i tego, który go popełnia i jego oto-
czenie. I tu o. Józef przywołuje wiele przykładów, 
aby nas zachęcić do szybkiego i skutecznego zerwania 
z grzechem w sakramencie pokuty. Fragment nauki 
– poniżej. 

Ale zauważcie, dzisiaj, gdyby tu – w waszej parafi i we Fry-
drychowicach – ogłosić, ze Pan Jezus leczy Parkinsona, choroby 
serca, cukrzycę, raka, białaczki, to byście tu przybyłych ludzi nie 
pomieścili... A przecież zdrowego ciała potrzebujemy na ile – na 
sto lat? Niech by było, ze nawet 150... A zdrową i czystą duszę po-
trzebujemy na całą wieczność. Bo z brudną duszą nie wejdziemy 
do nieba... Więc zastanówmy się, dlaczego niektórych trzeba na 
siłę ciągnąć do kościoła, żeby się chcieli wyspowiadać... 
Kochani, Jezus wyraźnie powiedział: Jeśli się nie nawró-
cicie i pomrzecie w grzechach waszych, to zapłatą, którą 
daje grzech, jest śmierć... 

Grzech ma różne twarze. On się ubiera w różne 
ciuchy, ale, ukochani, przykładowo kiedyś chowałem 
do grobu narkomana, siedemnastoletniego chłopca. 
Dziewczyna znalazła go w stanie rozkładu w jego miesz-
kaniu. Drzwi były zamknięte, ale już czuć było, że się 
rozkłada, więc wyważyli drzwi. Potem mnie uprosiła, 
żeby go pochować, bo nikogo innego już nie miał i nikt 
się tą sprawą nie interesował. Matkę już wcześniej do-
prowadził swoim zachowaniem do choroby psychicznej 
i przebywała w szpitalu. On podczas jej nieobecności 
tak doładował sobie narkotyków, że zakończyło się to 
śmiercią. I zauważcie: to jest twarz grzechu - zniszczona 
matka, zniszczony on. Bo grzech niszczy nie tylko tego, 

kto go popełnia, ale także całe jego najbliższe otoczenie. Cały 
świat staje się gorszy o każdy nasz grzech. 

Ukochani, inny przykład. Oto młody student wskutek rozpu-
sty zachorował na AIDS i również jest składany do grobu. Albo 
mąż, który przesadzał z alkoholem i teraz umiera z przepicia na 
marskość wątroby... Kiedyś odwiedziłem w Krakowie, w Nowej 
Hucie, taki zakład sióstr, które opiekowały się chorymi dziećmi. 
Tam też pracowała moja siostra, więc ją odwiedziłem. I te dzieci 
były przywiązywane pasami do foteli, bo wykonywały różne 
konwulsyjne ruchy i mogłoby sobie zrobić krzywdę. Z ich ust 
ściekała po brodach ślina... Tyle zostało po człowieku... Zapyta-
łem sióstr, co to za choroba, a one odpowiadają: Proszę księdza, 
większość tych dzieci pochodzi z rodzin pijaków, alkoholików; 
zostały poczęte po pijanemu. To kolejna twarz grzechu...

Grzech ma różne twarze 
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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 

Każda odmiana grzechu jest naznaczona kalectwem, cierpie-
niem, trupią czachą, bo grzech nigdy nie pomaga człowiekowi. 
Grzech zabija! - Powołałem cię - mówi Bóg - abyś żył, abyś ko-
chał, a nie ginął... Dlatego ten grzech powinniśmy natychmiast 
przynosić do konfesjonału i jak jakiegoś złośliwego raka oddawać 

do usunięcia Chrystusowi. Bo inaczej będzie się przerzucał na 
coraz większe obszary naszego organizmu aż nas w końcu zabije 
- jak nowotwór złośliwy. 

Cdn. 

Konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodnie-
go WBK jest projektem, który odpowiada na potrzeby małych 
miejscowości i organizacji. Pozwala on realizować pomysły w 
różnych zakresach kosztowych (od 2 500 do 20 000 zł), dlatego 
nie dziwi fakt, że w całej Polsce zgłoszono ponad 3000 pomysłów. 
Nagrodzonych grantem zostało 305 projektów, 10 nagród trafi ło 
do Małopolski, w tym 1 do Głogoczowa dzięki Stowarzyszeniu 
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa.  

Kolejny raz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 
udowodniło, że środki zewnętrzne na rozwój miejscowości są w 
zasięgu ręki. Potrzeba tylko chęci i troski o swoje najbliższe oto-
czenie. Potrzeba wrażliwości i umiejętności dostrzegania potrzeb 
oraz skutecznego ich rozwiązywania. Hasło „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” wpisuje się w wizję głogoczowskiego Stowarzyszenia, 
które od początku działalności aktywnie kreuje rzeczywistość. 
Dotychczas większość z pozyskanych środków kierowana była 
na rozwój kapitału ludzkiego, tym razem jednak, z przyznanego 
grantu, powstaną 3 nowe tablice informacyjno – ogłoszeniowe w 
centrum miejscowości i 3 odnowione zamontowane w dalszych 
rejonach Głogoczowa. Projekt realizowany jest w oparciu o poro-
zumienie z Radną Miejską, Sołtysem i Radą Sołecką a istotny jest 
również fakt, iż koszty związane z zakupem 
i montażem tablic w żaden sposób nie obcią-
żyły kieszeni ani Mieszkańców, ani Gminy.

Projekt „Informacje są dobre - Nowe 
tablice informacyjno-ogłoszeniowe w 
Głogoczowie” (bo taki jest tytuł projektu) 
zakończy się w kwietniu, kiedy to do wszyst-
kich lokalnych głogoczowskich Organizacji 
trafi ą klucze do zamykanych części gablot, 
co umożliwi realizować skuteczniej politykę 
informacyjną przez te Organizacje wobec 
Mieszkańców. Ciekawostką będzie specjalna 
skrzynka zamontowana na jednej z tablic, do 
której Mieszkańcy będą mogli wrzucać swoje 
uwagi i propozycje poprawy jakości życia w 
Głogoczowie. Być może, jakiś ze zgłoszonych 
pomysłów uda się wspólnie z sukcesem zre-
alizować.

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

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

To ten, który budzi pytania, rodzi refl eksje, pobu-
dza do myślenia. Takie znaki dawał Bóg ludziom dla 
wzbudzenia ich wiary. Takimi świadkami Boga byli lu-
dzie uzdrowieni, jak np. paralityk czy człowiek leżący 
przy sadzawce. Mówił o tym ks. bp Grzegorz Ryś pod-
czas bierzmowania. Oto fragment jego słowa. 

I teraz zauważcie, ten gość leży jakby w samym środku Pisma 
świętego, nad wodą która uzdrawia i nic to z nim nie robi... Ni-
czego to nie zmienia w jego życiu. A leży w samym środku Słowa 
Bożego, w miejscu, które jest mocne mocą Boga. Ale on leży 
spokojnie i dobrze mu, że się nic mu nie dzieje... Rozpoznajecie 
się, młodzi, w takim obrazku? Wiem, że nie macie 38 lat... Ale 
rozpoznajecie się? To jest o nas. Niedziela po niedzieli słuchamy 

Świadek Boga 

Uroczysta kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II rozpoczęła 
się o godz. 10:00 na placu św. Piotra i rozpoczęła ją śpiew Litanii 
do Wszystkich Świętych oraz procesją ze 100 kardynałami i 1000 
biskupami. Po procesji urzędujący papież podszedł do emeryto-
wanego papieża Benedykta XVI, z którym przywitał się, a wierni 
ten gest nagrodzili oklaskami. Na fasadzie Bazyliki Świętego 
Piotra wisiały kanonizacyjne portrety dwóch papieży. Portret 
papieża Polaka był taki sam który wisiał w dniu jego beatyfi ka-
cji w 2011,w czerwonej pelerynie na niebieskim tle, zaś do tego 
zdjęcia wybrano taki sam grafi cznie wizerunek Jana XXIII gdyż 
w dniu jego beatyfi kacji jego portret był malowany. O godz. 10:
10 rozpoczął się obrzęd kanonizacji, gdzie prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato prosił papieża o 
włączenie w poczet świętych Jana XXIII i Jana Pawła II. O 10:
15 po licznych prośbach Franciszek orzekł i stwierdził, że ci dwaj 
papieże są świętymi, wpisując ich do katalogu świętych. Po tym 
obrzędzie nastąpiło wniesienie relikwii nowych świętych, gdzie 
relikwię Jana Pawła II wniosła Floribeth Mora Diaz, zgodnie z 
opinią Kościoła katolickiego – uzdrowiona przez papieża Polaka, 
zaś relikwię św. Jana XXIII wniosła rodzina papieża Roncalliego. 
Po tym obrzędzie nastąpiła liturgia słowa w językach włoskim, 
polskim, łacińskim i greckim, następnie następca świętego Pio-
tra wygłosił homilię, podczas której powiedział, że ci dwaj nowi 
święci „mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zra-
nionych ran”. Podczas tej homilii św. Jana Pawła II ogłosił patro-
nem rodzin, zaś św. Jana XXIII nazwał „papieżem posłuszeństwa 
Duchowi Świętemu”. Po homilii odbyła się modlitwa wiernych, 
wśród czytających była włoska zakonnica Marie Simon-Pierre 
Normand, której uzdrowienie uznano za cud dokonany dzięki 

Karolowi Wojtyle, potrzebny do jego beatyfi kacji. Po zakończo-
nej mszy papież Franciszek odprawił z wiernymi modlitwę Regi-
na Coeli, w rozważaniu przed modlitwą Ojciec Święty podzięko-
wał uczestniczącym w tej kanonizacji oraz po kolei pozdrawiał 
przybyłe delegacje. Następnie wsiadł do papamobile i objeżdżał 
plac, pozdrawiając wszystkich zebranych wiernych. Pielgrzymi 
opuszczając plac udawali się do Bazyliki św. Piotra, by modlić się 
przy grobach obu świętych papieży.

Ostatnim obrzędem, zamykającym obchody kanonizacji, 
była wizyta papieża Franciszka w polskiej parafi i pod wezwa-
niem świętego Stanisława w Rzymie, gdzie 4 maja 2014 odprawił 
dziękczynną mszę za dar świętości Jana Pawła II.

Dziennikarze we Włoszech uroczystość tę określili „kanoni-
zacją stulecia”, gdyż po raz pierwszy brało w niej udział dwóch 
papieży (obecny i emerytowany). Jedna z telewizji w Portugalii 
dzień kanonizacji opisała jako „jeden z najważniejszych dni w 
historii Kościoła katolickiego”. W Iraku dzień przed uroczysto-
ścią obyła się msza, po której odsłonięto pomnik Jana Pawła II. 
Mieszkańcy Libanu, darzący Jana Pawła II wielkim szacunkiem z 
powodu zwołanego przez niego w 1995 roku synodu poświęcone-
go temu państwu, zorganizowali okolicznościowe nabożeństwa. 
Katolicy w Indonezji przygotowali specjalne miejsca, w których 
można było oglądać transmisje uroczystości, zaś w jednej z archi-
diecezji w parku odbyło się specjalne nabożeństwo. W związku 
z kosztami wyjazdu na kanonizację, dzięki jezuitom część Fili-
pińczyków w handlowej części miasta mogła obejrzeć transmisję 
uroczystości. W tym samym miejscu w 1981 miało miejsce spo-
tkanie Jana Pawła II z Filipińczykami.

Warto sobie przypomnieć

Uroczysta kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II
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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

tego Słowa. Niektórzy pewnie częściej, 
bo chodzą do kościoła codziennie. 
Dzień w dzień słuchasz tego słowa. Co-
dziennie jesteś o dwa kroki od mocnego 
znaku, którym jest sakrament mający 
moc uzdrawiać i zmieniać. I co? I co to 
z nami robi? 

To jest obraz początkowy Ewangelii. 
Najciekawsze jest w nim to przerażenie. 
Chcesz być zdrowy? - Byle nie to... A wy 
się tak dzisiaj przypadkiem nie boicie? 
Jak zstąpi na was Duch Święty, to się 
może podziać... Nie boicie się? Nie lepiej 
to żyć tak jak do tej pory: „a jakoś to bę-
dzie...”? To jest punkt wyjścia. A wiecie 
jaki jest punkt dojścia? Jak ten człowiek 
chodzi po Jerozolimie z łóżkiem na ple-
cach. To przepiękna scena. Wyobrażacie 
to sobie? Albo lepiej: wyobraźcie sobie, że dostajecie taką pokutę 
po spowiedzi - całą niedzielę chodzić po Jaroszowicach z wer-
salką na plecach... Aha, w Jaroszowicach nikt nie dostaje takich 
ciężkich pokut. Rozumiem. 

Ale to nieważne, bo to nie była pokuta dla tego człowieka. 
Zresztą Pan Jezus był bardzo łagodnym spowiednikiem i ni-
komu nie dawał ciężkich pokut. Widać to wielu przypadkach. 
Oto kobieta złapana na cudzołóstwie - Pan Jezus mówi: Idź i nie 
grzesz więcej. Nawet jej nie zadał pokuty. Święty Piotr trzy razy 
się Jezusa zaparł i za pokutę otrzymał trzy razy powiedzieć Panu 
Jezusowi: Kocham Cię! Więc to nie była pokuta w przypadku 
tego człowieka z nad sadzawki. Pan Jezus takich pokut nie zada-
wał; on go uczynił znakiem. W tej tradycji Starego Testamentu 
było tak, że prorocy nie zawsze gadali; zanim zaczęli mówić, 
wykonywali jakiś znak, który kazał innym ludziom dowiedzieć 
się o co chodzi. Na przykład w Księdze Jeremiasza jest scena, jak 
Jeremiasz założył na szyję jarzmo na woły i chodził tak po Jero-
zolimie. Ludzie dopytywali, co to znaczy. Nieraz te znaki były 
bardzo mocne - prorok Ozeasz ożenił się z prostytutką. Ale nie 
wiadomo, czy miał na to ochotę; Pan Bóg mu kazał. To było zna-
kiem mówiącym, że Pan Bóg jest mężem, który ma za żonę pro-
stytutkę, a jest nią naród wybrany... Niektóre znaki sprawiały, że 
u ludzi pojawiały się pytania. Tak samo było w tym wypadku...

Pan Jezus kazał uleczonemu paralitykowi chodzić po mieście 
z tym łóżkiem w szabat, w święto. A w szabat nawet chodzić 
nie było można w nieskończoność, tylko postawić ograniczoną 
liczbę kroków. A już na pewno nie można było nosić niczego na 
plecach. tak więc, gdy ten człowiek tylko się ruszył, zaraz go inni 

napadli, pytając o co chodzi. A 
on odpowiadał, że Ten, który 
go uzdrowił, kazał mu chodzić z 
łożem na plecach. Jakbyśmy da-
lej czytali Ewangelię, to zauwa-
żymy, że Pan Jezus robi wielki 
wykład na temat tego, czemu 
służy szabat. Nie byłoby tego 
wykładu, gdyby nie ten znak. 
Pan Jezus tego człowieka, który 
do niedawna był sparaliżowany i 
wszystko co święte - Słowo Boga, 
znaki od Boga - nie miało na 
niego żadnego wpływu i zdążył 
się już przyzwyczaić do tego, że 
wiara jest dla niego czystą teorią, 
nie mającą żadnego wpływu 
na życie - tego człowieka czyni 

świadkiem Boga. Ten człowiek staje się kimś takim, kto budzi 
pytania. Tego wam bardzo życzę. 

Życzę wam, abyście po wyjściu stąd stali się dla ludzi znakiem 
zapytania. I żeby ludzie, patrząc na was, musieli sobie zadać pyta-
nie: Właściwie dlaczego oni tak żyją? co nimi kieruje? Sakrament 
bierzmowania jest po to. Jak Duch Święty zstąpił na apostołów 
i wyszli z tego Wieczernika, stali się znakiem zapytania dla 
wszystkich. Ludzie się zbiegli i zaczęli dziwić: Opili się! Opili się 
młodym winem... Zaczęli się bowiem zachowywać tak, jak nikt 
do tej pory się nie zachowywał. I pytali: Co się dzieje? 

Właściwie witać po człowieku, że jest wierzący, kiedy się 
staje znakiem zapytania, kiedy jest świadkiem zapytania. Papież 
Franciszek używa takiego określenia: „uczeń-misjonarz”. To nie 
są dwa osobne słowa dla niego, bo jak ktoś jest uczniem, to także 
i misjonarzem; jak jest misjonarzem, to najpierw powinien być 
uczniem, bo jak nie uczył się od Chrystusa, to będzie marnym 
misjonarzem. Uczeń-misjonarz... I to jest to, co się stało z tym 
człowiekiem. Od kogoś na kogo Słowo Boga, znaki od Boga nie 
miały żadnego wpływu, kompletnie go nie poruszały, a nawet się 
bał, że mogą go poruszyć, stał się naraz kimś, kto był znakiem 
zapytania dla całej Jerozolimy. I był świadkiem działania Boga. 
Mocnym świadkiem działania Boga. 

Chcecie tak? Chcecie takiej zmiany? Nie chodzi o to, żebyśmy 
zrobili jakieś czary-mary i żeby proboszcz wpisał ten fakt do pa-
rafi alnych dokumentów, ale o to, by się poddać działaniu Pana 
Jezusa, który chce z was uczynić swoich świadków. Zakładam, że 
chcecie... Zatem będziemy teraz bierzmować... 

Tym koncertem młodzi ze Szkoły Muzycznej w Kal-
warii Zebrzydowskiej obudzili wiosnę, na scenie wystąpili 
najlepsi uczniowie. Dyrektor Szkoły Zbigniew Czarniak 
podkreślał wielokrotnie o postępach jakie poczynili mło-
dzi muzycy od powstania szkoły. 

Młodzi muzycy obudzili 
wiosnę w Kalwarii
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Spotkanie z młodymi uczniami Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kalwarii Zebrzydowskiej nazwano  „Koncert Wiosenny”,  mu-
zycy zagrali radosne i pogodne  utwory, które miały wprowadzić 
wszystkich w dobry wiosenny nastrój i bez wątpienia ta sztuka im 
się udała, zostali oni nagrodzeni gorącymi brawami.

Na scenie CKSiT zaprezentowali się najlepsi uczniowie od 
najmłodszych przez starszych kończąc na nauczycielach, którzy 
na co dzień pracują w Szkole Muzycznej.

Najwięcej radości i wiosennego ciepła już na samym początku 
Koncertu wniosła najmłodsza grupa dzieci.

W dalszej części koncertu swoje umiejętności zaprezentowa-
li  uczniowie szkoły wykonując utwory na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce i akorde-
onie. Dyrektor Szkoły Zbigniew Czarniak podkreślał, że nauka  w szkole daje efekty, z każdym miesiącem można  zauważyć  coraz 
lepszy kunszt gry na instrumentach oraz muzykalność występujących.

Szkoła Muzyczna I stopnia wspiera sporą już grupę ambitnych, utalentowanych muzycznie młodych ludzi, którzy dzięki pomocy 
wykwalifikowanej kadry nauczycieli, rodziców, a także swojej ciężkiej pracy,  mają już teraz wymierny wpływ na życie kulturalne 
naszego regionu - podkreśla Dyrektor Szkoły Zbigniew Czarniak 

Dyrektor Szkoły zapowiedział też kolejny koncert z udziałem młodych muzyków ze Szkoły Muzycznej. Tym razem zaprezentują się 
oni w Bazylice oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji  „Dnia Matki”.

Warto też wspomnieć, że do Szkoły Muzycznej trwa właśnie rekrutacja do klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, 
klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu i akordeonu – szczegółowe informacje można uzyskać w Szkole lub na stronie internetowej szko-
ły.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej  prowadzi edukację w dwóch cyklach kształcenia: sześcioletnim – dzieci w 
wieku od 5 do 10 lat oraz czteroletnim – dzieci i młodzież od 8 do 16 lat. Zajęcia w szkole odbywają się w systemie popołudniowym. 
Nauka w szkole jest bezpłatna.

www.naszakalwaria.pl
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

I to codziennie. Do tego nas wzywa Pan Jezus 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miło-
sierny”. Kościół przychodzi nam z pomocą, pod-
powiadając niejako uczynki miłosierdzia co do 
duszy i co do ciała. Na Boże Miłosierdzie mamy 
odpowiadać naszym miłosierdziem. Przypomniał 
o tym w czasie kazania odpustowego w kaplicy w 
Zarąbkach ks. proboszcz Andrzej Kołodziej. Oto 
fragment słowa. 

Szczytem zaś objawienia miłosierdzia Bożego jest mi-
sterium paschalne, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa Pana - to, co żeśmy tak niedawni przeżywali: 
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek, a przede wszystkim w 
Niedzielę Zmartwychwstania. W całych dziejach zbawienia 
- podkreśla papież: „Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie 
się Boga nad człowiekiem, nad tym, co człowiek - zwłasz-

Mamy być miłosiernymi
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cza w chwilach trudnych i bolesnych - nazywa swoim losem” 
Człowiek przytłoczony cierpieniem, a często własnym grzechem 
i jego niszczącymi konsekwencjami skłonny jest myśleć, że jest 
igraszką w rękach Boga, tymczasem Bóg dla ocalenia człowieka 
nie zawahał się wydać swojego Syna, aby przez Krzyż dokonał 
zbawienia. Miłosierdzie „jako doskonałość nieskończonego Boga 
jest również nieskończone” - pisze Ojciec Święty, dodając, że nie-
wyczerpana jest także gotowość Boga w przyjmowaniu powraca-
jących marnotrawnych synów i córek. Ograniczyć ją może tylko 
upór człowieka, brak dobrej woli, gotowości nawrócenia, czyli 
pokuty. Choćby nie wiadomo jak bardzo Pan Bóg byłby miłosier-
ny (zresztą jest nieskończenie miłosierny) jak bardzo by chciał 
przebaczyć człowiekowi, to jeżeli ten człowiek się nie otworzy: 
nie otworzy swojego umysłu, swojego serca, swojego życia - to 
Pan Bóg nic nie może zdziałać. 

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Mamy 
czynić Boże Miłosierdzie. To jest ta miłość miłosierna. Kościół 
w swoim Katechizmie mówi o tzw. „uczynkach miłosierdzia” i 
co do duszy, i co do ciała. Jest ich po siedem. Są tam wyliczone 
w sposób konkretny. Ale przecież nie tylko tyle jest uczynków. 

Mamy być miłosiernymi na co dzień i oczywiście przede wszyst-
kim, jakby gwoździem tego miłosierdzia jest miłość. Miłość 
przebaczająca w naszym życiu. 

Kiedy dzisiaj obchodzimy to święto Bożego Miłosierdzia, 
musimy prosić przede wszystkim o dar zrozumienia i przyjęcia 
Bożego Miłosierdzia dla nas i dla całego świata. Dar przyjęcia i 
równocześnie - bo to jest nasz obowiązek - musimy odpowiadać 
swoim miłosierdziem w codziennym życiu na to Boże miłosier-
dzie. 

Jak to dobrze wiedzą przygotowujący się do bierzmowania 
- są również grzechy przeciw Bożemu Miłosierdziu. To nie jest 
takie wszystko proste w dzisiejszym świecie, kiedy nadeszła era 
Bożego Miłosierdzia, gdy nastąpił jakby taki zwrot o 180 stopni. 
Nam się to nie może w głowie pomieścić, bo człowiek nie za bar-
dzo potrafi  łączyć sprawiedliwość z miłosierdziem. Wydaje się, 
że to są dwie przeciwstawne cechy. A przecież wiemy, że Pan Bóg 
jest sprawiedliwy - za dobre wynagradza, a za złe karze. A z dru-
giej strony Pan Bóg jest miłosierny, bez przerwy przebaczający. 
Jak to zatem połączyć? 

Cdn. 

Jasna Góra – znane na całym świecie maryjne sanktuarium 
jest również skarbnicą polskiej historii. W tym roku obchodzimy 
rocznicę 360-lecia obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Przyszły 
rok będzie rokiem rocznic: przede wszystkim 1050 rocznica 
chrztu Polski, a także wielkich ślubów narodowych: 360-lecia 
Ślubów Królewskich Jana Kazimierza, złożonych w katedrze 
lwowskiej 1 kwietnia 1656 r., oraz 60-lecia Jasnogórskich Ślubów 
Narodu, napisanych przez internowanego w Komańczy Sługę 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski – Prymasa 
Tysiąclecia, a wygłoszonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r.

Na przestrzeni dziejów były jeszcze inne ważne okoliczności, 
w których Polacy uroczyście zawierzali się Maryi. Również w 
przyszłym roku będą przypadać rocznice: 90-lecia Ślubowania 
Kobiet Polskich z 3 maja 1926 r.; 80-lecia Ślubów Akademickich z 
24 maja 1936 r.; 70-lecia Aktu Ofi arowania Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, którego Episkopat dokonał na Jasnej Górze 8 września 
1946 r.; a także 50-lecia Milenijnego Aktu Oddania w Niewolę 
Maryi z 3 maja 1966 r. 

Obrona Jasnej Góry przed Szwedami stała się początkiem 
zwycięskiej kampanii militarnej wojsk Rzeczypospolitej w sferze 
politycznej, zaś w sferze duchowej – inspiracją dzieła przemiany 
serc i odnowy moralnej. Pierwszym aktem odnowionego myśle-
nia duchowego były Śluby Królewskie. Jeszcze w trakcie oblęże-
nia Jasnej Góry, 18 grudnia 1655 r., Jan Kazimierz wyruszył z 
Opola na Śląsku, gdzie się schronił, do Ojczyzny. Przez południe 
Polski, które było już wolne, i przez Węgry dotarł 9 lutego 1656 

r. do Lwowa, gdzie pozostał przez dwa miesiące. Tam też złożył 
ślubowanie, które odbiło się głośnym echem nie tylko w Polsce, 
ale i poza jej granicami, podobnie jak wcześniejsza obrona Jasnej 
Góry. 

Inspiratorem doniosłego aktu Ślubów Królewskich, które 
stały się testamentem dla przyszłych pokoleń i są nim do dziś, 
był ówczesny prymas Polski Andrzej Leszczyński. Przebywał on 
na dobrowolnym wygnaniu razem z królem Janem Kazimierzem, 
aby uniknąć ewentualnego przymusu „zhańbienia [się] korono-
waniem heretyckiej głowy” (króla szwedzkiego), jak sam pisał do 
papieża Aleksandra VII. Tenże prymas słał listy do papieża, aby 
skłonił władców Europy do niesienia pomocy katolickiej i osa-
motnionej Polsce. W czasie kilku miesięcy wygnania, a zwłasz-
cza po otrzymaniu wiadomości, że Jasna Góra odparła Szwedów, 
prymas podjął myśl ślubów maryjnych, jeżeli tylko król powróci 
do wolnej Polski. Swoim zamiarem podzielił się z ówczesnym 
nuncjuszem apostolskim Piotrem Vidonim, który również prze-
bywał przy królu. Nuncjusz inicjatywę poparł całym sercem, o 
czym świadczą jego późniejsze listy do papieża. Król propozycję 
ochoczo podjął, a tekst ślubowania był wielokrotnie dyskutowa-
ny, zanim przybrał konkretną formę. 

Śluby Królewskie Jana Kazimierza odbyły się 1 kwietnia 1656 
r. w katedrze lwowskiej. Gdyby wówczas Częstochowa i ta część 
Rzeczypospolitej była wolna, śluby zostałyby złożone na Jasnej 
Górze. Uroczystą Mszę Św. w katedrze, gdzie w procesji prze-
niesiono obraz Bogurodzicy, odprawił nuncjusz apostolski Piotr 

ŚLUBY KRÓLEWSKIE
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Vidoni. Uczestniczyli w niej dworzanie, senatorowie i rycerstwo, 
duchowieństwo, mieszczanie i rzesza wiernych. Po Mszy Św. król 
ukląkł na najniższym stopniu ołtarza, zdjął koronę, odłożył ber-
ło i odczytał – w języku łacińskim – tekst ślubowania: „Wielka 
Boga-Człowieka Matko, Przeczysta Panno! Ja, Jan Kazimierz 
[…] obieram Cię dzisiaj za Patronkę i moich państw Królową i 
polecam Twojej szczególnej opiece i obronie siebie samego i moje 
Królestwo Polskie z księstwami […]. Wzywam pokornie w tym 
opłakanym i zamieszanym Królestwa mego stanie Twego miło-
sierdzia i pomocy przeciw nieprzyjaciołom Rzymskiego Kościo-
ła”. Następnie król przyrzekał szerzyć chwałę Maryi i ślubował 
wyjednać u Stolicy Apostolskiej specjalne święto ku Jej czci w 
rocznicę tych ślubów oraz że wraz z biskupami dołoży wszelkich 
starań, żeby obietnice te były wypełnione. Przyznał, że świadom 
jest, iż wszelkie nieszczęścia ostatnich lat były „chłostą za jęki 
i uciemiężenie chłopów”, dlatego uroczyście oświadczył: „Przy-
rzekam i ślubuję, że po odzyskaniu pokoju użyję ze swymi sta-
nami wszelkich środków, aby lud mego Królestwa od wszelkich 
niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia był uwolniony”. 

Po ślubowaniu króla, w imieniu senatorów i szlachty, podob-
ną rotę odczytał podkanclerz bp Andrzej Trzebnicki, zaś wszyscy 
obecni powtarzali słowa jego ślubowania. 

Z katedry lwowskiej wszyscy procesjonalnie udali się do 
kościoła Jezuitów, gdzie odśpiewano Litanię Loretańską, zaś 
nuncjusz apostolski, na prośbę króla, dodał trzy razy wezwanie: 
„Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”. Ten fakt jest bar-
dzo ważny w Ślubach Królewskich, gdyż ustami przedstawiciela 
Ojca Świętego, w obecności najwyższego zwierzchnika państwa 
oraz reprezentacji wszystkich stanów, Matka Boża została ogło-
szona Królową Korony Polskiej. Odtąd każdy król polski miał 
sprawować jakby zewnętrzne tylko rządy – w imieniu Maryi. 

Jakie było znaczenie Ślubów Królewskich, skoro nie zostały 
do końca spełnione? Szkoda, że nie zostały wykorzystane poli-
tycznie. Wniosły jednak bardzo wiele w życie religijne i narodowe 
Polaków. Przede wszystkim bardzo wzrosła cześć Matki Bożej i 
rola Jasnej Góry. Nie został koronowany na króla Polski prote-
stancki władca Szwecji. To prawda, że lud nie został uwolniony 
od „niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia”, zaś święto Matki 

Bożej, Królowej Polski, wprowadzone zostało dopiero w 1923 r. 
– Polska uratowała jednak swój byt narodowy, choć dalej toczyły 
się różne wojny. Król abdykował w 1668 r., zaś demokracja szla-
checka nie dotrzymała złożonych ślubów (składała je razem z 
królem), nie polepszyła doli chłopów, niszczyła mieszczaństwo, 
oświatę; coraz bardziej zanikała tolerancja, rosło rozpasanie i 
prywata. Doprowadziło to do rozbiorów. Dopiero czasy niewoli 
były okazją do przebudzenia, a Jasna Góra stała się latarnią oca-
lenia. 

Były jednak i bardzo konkretne, wymierne owoce Ślubów 
Królewskich. Siedem dni po ich złożeniu do Lwowa dotarła 
wiadomość o zwycięstwie polskim, pod wodzą Stefana Czarniec-
kiego, nad Szwedami pod Warką. Wkrótce wypędzono z granic 
polskich wojska moskiewskie, z Kozakami zawarto ugodę w Ha-
dziaczu, nie powiódł się też najazd Rakoczego. 25 lutego 1657 r. 
Jan Kazimierz przybył na Jasną Górę na naradę i na specjalne na-
bożeństwo dziękczynne za ocalenie Ojczyzny. Król uczestniczył 
w odbudowie zniszczonych wałów. Od tej pory Jasna Góra bywa 
nazywana Jasną Górą Zwycięstwa. 

Były też podjęte instytucjonalne próby zrealizowania ślubów 
(o czym w kolejnym tekście). Przede wszystkich rozpoczęły one 
powszechną praktykę obierania sobie Matki Bożej za Patronkę 
i Opiekunkę, co – jak mówią dokumenty – wielu ludziom ura-
towało życie i wydało błogosławione owoce w ich działalności. 
Warto nadmienić, że już w 1632 r. dwaj polscy jezuici, Franciszek 
Stanisław Fenicki i Jan Chomentowski, czerpiąc z tradycji wło-
sko-hiszpańskiej, wydali drukiem dwa dzieła o „Niewolnictwie 
Mariańskim”. Z pewnością były one inspiracją do powstania 
Ślubów Królewskich, zwłaszcza że Jan Kazimierz związany był 
z Jezuitami. 

Widzimy jasno, że polska praktyka maryjnego „niewolnic-
twa” wyprzedza o ponad 200 lat druk „Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Matki Najświętszej” Ludwika Grignion de 
Montfort. Dzieło o doskonałym nabożeństwie maryjnym pisał 
on w latach 1712-16, powołując się na Polskę jako kraj kwitnącego 
niewolnictwa maryjnego, zaś traktat ten ogłoszono drukiem do-
piero w połowie XIX wieku. Maryjny naród powinien pamiętać o 
swych chlubnych tradycjach. 

Ks. Wojciech Matyga

Właśnie przeżywamy I rocznicę kanonizacji naszego 
rodaka Ojca św. Jana Pawła II, a niedawno minęła 
10 rocznica Jego odejścia, olodzona tu uroczyście z 
udziałem licznych gości i parafi an. W kazaniu z tej 
uroczystości ks. Marek Ślęczek stawia pytania i co w 
nas zostało z nauczania św. Jana Pawła II? czy tylko 
potrafi my się chwalić kontaktem z Nim, pamiątką po 
Nim? Druga część słowa poniżej. 

W ilu z nas pojawił się entuzjazm, gdy papież przybywał do 
Polski? - mówię do starszego pokolenia. Warto się dziś nad tym 
zastanowić. Ilu z nas jest tak naprawdę wiernych nauczaniu Pa-
pieża? I nie wymagam tu od nas cudów. Podstawowe nauczanie 
Papieża mieściło przede wszystkim nauczanie wierności Bogu 
w Dekalogu, a przede wszystkim nauczanie wierności Bogu w 
przykazaniu miłości bliźniego. Tymczasem wystarczy spojrzeć 
na dzisiejsze środowisko, w którym żyjemy. Ileż w nim złości, za-
wiści, nienawiści! Ale wszyscy kochają Papieża! Wszyscy próbują 

Co w nas zostało? 
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Do tego zachęcał młodych w czasie rekolekcji ks. 
Włodzimierz Kurek. Uczynić to można otwierając 
serca na działania Ducha Świętego, żyjąc w pokoju i 
zgodzie, słuchając tego, co mówił Bóg. Fragment tej 
nauki zamieszczamy poniżej. 

Wchodząc w ten świat dorosłego musimy się przyzwyczajać 
do tego, co mamy, a nie do tego, co byśmy chcieli mieć. Wczoraj 
rozpoczęliśmy te rekolekcje i mieliśmy pierwszą konferencję, dziś 
mamy drugie spotkanie. Mówiłem wczoraj, że musimy odnaleźć 
klucz; że trzeba odnaleźć klucz do naszych serc, żeby otworzyć te 
serca dla Boga - zgodnie z wezwaniem świętego Papieża: Otwórz-
cie na oścież drzwi Chrystusowi! 

Nie bój się tam wpuścić Ducha Świętego! Pewnie że Sobór 
Watykański II posłuchał Papieża i też otwiera szeroko drzwi 
Kościoła dla ludzi dla ludzi, aby mogli wejść. Ale jak otworzył 

te drzwi, to przychodzi z tego świata do środka również to, co 
jest nie zawsze święte. I to się wszystko musi jakoś macerować ze 
sobą- po to, by wypłynęło piękno. 

Te serca - mówiłem wczoraj - nasze nie widzą; one są nie-
widome, ślepe. I przez nie widzimy zafałszowany obraz świat 
- świat nieprawdziwy, w nieprawdziwych kolorach. Często mamy 
pretensje do matki, do kolegi, koleżanki, a tak naprawdę jest to 
jakieś wewnętrzne niepoukładanie w środku. Ja coś tam czuję w 
sobie... I atakuję... Tak właśnie jest: gdy człowiek jest niespokojny, 
to atakuje drugiego człowieka. W ten właśnie sposób się bronimy 
- wypuszczając pierwszy atak. 

Mówiłem też, że często mając po 15, 18, 20 i więcej lat, zacho-
wujemy się jak dzieci pięcioletnie czy dziesięcioletnie i nie potra-
fi my nad tym zapanować. Bo żyjemy w nieprawdzie. Jesteśmy jak 
taki Piotruś Pan: wszystko mi się od świata należy, a sam nic nie 
chcę od siebie dać. 

Widzieć świat oczami Chrystusa

się przy ogniu Papieża ogrzać... Warto nad tym pomyśleć i za-
stanowić się, czy jest to ogrzewanie się jak na dziedzińcu Pałacu 
Arcykapłańskiego, gdzie dokonała się zdrada Piotra: Nie znam 
tego człowieka. Nie wiem, o kim mówisz...

W iluż z nas, Polaków, jest trochę z Piotra w tej sytuacji? Gdy 
Papież był zdrowy, wydawało się, że świat się kończy na Papieżu. 
Gdy zabrakło go, iluż nie bało się założyć koszulki z napisem: 
„Nie płakałem po Papieżu”. To nie są fakty wyssane z palca; to 
jest rzeczywistość kwietnia i maja 2005 roku. Nie płakałem po 
Papieżu... Czy przypadkiem w nas nie ma tego typu myślenia? 
Nie chodzi już o zakładanie tego typu koszulek w geście wyra-
żenia swojej dezaprobaty. Nie. Ale w ilu z nas może się pojawić 
myślenie, że nauka Papieża jest poprzeczką postawioną za wyso-
ko. Albo że to byłby fajny Papież, gdyby mówił tylko i wyłącznie 
o kremówkach. Proszę, zaważcie kochani, ile w ludzkich sercach 
zostało właśnie takiego, „kremów-
kowego” myślenia: bo fajnie Papież 
powiedział...  A w ilu ludziach zo-
stało myślenie kategoriami wiary i 
wartości, do których wzywał?      

Wielki Tydzień to czas zdrady, 
niestety. I dlatego musimy sobie 
dziś zadać pytanie, co zrobiliśmy z 
wartościami naszego Świętego ro-
daka. Co z nimi zrobiliśmy, kłócąc 
się, „bo to jest papieskie, a tamto 
już nie”, „bo to jest od samego Jana 
Pawła II”, a tamto tylko przez niego 
dotknięte”. Może dzisiaj warto nad 
tym intensywnie pomyśleć: gdzie 

jest czas miłości, gdzie jest czas zdrady, a gdzie jest czas auten-
tycznego przylgnięcia do nauki?

Pragnę gorąco życzyć, aby ten Wielki Tydzień, był czasem za-
trzymania się w swoim kalkulowaniu, w swoim obliczaniu, co mi 
się opłaca, co mi się nie opłaca w osobistym życiu. Zachęcam, aby 
już w Wielki Piątek gorąco, z sercem pełnym oddania przylgnąć 
do wyciągniętych w naszą stronę rąk Pana Jezusa i powiedzieć 
Mu to wszystko, co nas boli, to wszystko, co sprawia, że nie je-
steśmy Mu wierni. I gwarantuję, że On to wszystko przemieni. 
Pod jednym warunkiem - że Mu o tym opowiemy szczerze i z 
wielkim oddaniem. Tej takiej brutalnej, mocnej, ale prawdziwej 
szczerości w Wielki Piątek w spotkaniu z Tym, który nas odkupił, 
gorąco życzę. Życzę, abyśmy byli wierni Mu. wierni Jego przyka-
zaniom, wierni zobowiązaniom z chrztu świętego, a wtedy nigdy 
nie pojawi się w nas pokusa bycia Judaszem, bycia tchórzliwym 

Piotrem, bycia Janem, którym 
wysługują się apostołowie: Za-
pytaj Pana, kto cię zdradzi? 

Myślmy nad tym, o co py-
tamy Boga i o co pytamy czło-
wieka. Bo Bóg udzieli takiej 
odpowiedzi, która wprawi na-
sze serca w ruch miłości, ruch 
pokoju, a przede wszystkim 
wielkiej łagodności dla siebie 
nawzajem. Tej łagodności, mi-
łości, dobra i pokoju życzę na 
przeżycie tego świętego czasu 
odkupienia. 
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Powiedzieliśmy również o Światowych Dniach 
Młodzieży, które pomagają nam odnaleźć zagu-
biony klucz do serca. Kiedy kardynał był w waszej 
parafi i na wizytacji i kiedy słyszał tutaj właśnie 
wykonany przez młodzież hymn Światowych Dni 
Młodzieży, bardzo się wzruszył. Dla niego to bar-
dzo ważne. Jeździł przecież po całym świecie wraz 
ze świętym Papieżem i widział różne okoliczności. 
Dostrzega doskonale, że ta wasza parafi a pracuje. 
Kiedy ułożono hymn Światowych Dni Młodzieży i 
podano go parafi om, jedne zajęły się tym tematem 
bardziej, a inne mniej poważnie; ta parafi a wzięła 
to bardzo na serio. Wasza młodzież się tym zajęła, 
wzięła do siebie i teraz, śpiewając przyciągają do 
siebie innych i jeszcze bardziej otwierają serca na 
Pana Boga. 

Mówiliśmy wczoraj również, że chrześcijanin 
to człowiek, który nie wierzy własnemu sercu. 
Dlaczego? Bo to serce nas okłamuje, bo to serce 
pokazuje nam świat we fałszywych kolorach. Ale powiedzieliśmy 
ż że chrześcijanin to człowiek, który chce widzieć świat oczami 
Pana Boga. Chce widzieć ten świat oczami Chrystusa. Zawołaj, 

zaproś więc Chrystusa do swojego serca! A to nie jest modne w 
dzisiejszych czasach. 

Cdn.

Jeśli je złączymy z cierpieniem Jezusa, jeśli przyjmie-
my ten krzyż prowadzący do odkupienia z miłością, z 
poddaniem się woli Boga, prosząc o siłę. Doświadczył 
tego i nasz rekolekcjonista o. Sławomir Zieliński, fran-
ciszkanin, dotknięty niegdyś chorobą nowotworową. 
Jego świadectwo zamieszczamy poniżej. 

Ale wiem również, co to znaczy i ile 
znaczy powiedzieć: Panie Boże, jak chcesz 
niemego kapłana, to go będziesz miał. Jak 
chcesz martwego, też go będziesz miał. 
Wiem, ile znaczy dojść do tego, żeby to 
powiedzieć; żeby zaakceptować, żeby pytać 
siebie dlaczego. Nieważne dlaczego. Ważne, 
żeby wziąć ten krzyż i iść. I czy cierpienie ma 
sens? Ma, bracie i siostro Ma, jeśli to cier-
pienie złożymy u stóp Chrystusa i będziemy 
wołali, jak ten Bartymeusz z dzisiejszej 
Ewangelii: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną! Ulituj się! I niekoniecznie fi zycz-
nie mnie uzdrów, ale daj mi siłę duchową, 
abym przeszedł przez życie chory, stary, 
zmęczony, niemogący już wiele uczynić, 
przeszedł przez życie ciągle Ciebie chwaląc. 

Chwaląc za każdy dzień i za zaproszenie 

do apostolstwa chorych, do apostolstwa modlitwy. Do apostol-
stwa - nie narzekania, ale powtarzania: Bądź wola Twoja, jako 
w niebie, tak i na ziemi. Do powtarzania tego, co mówił Jezus 
w ogrodzie oliwnym, gdy krwawym potem zraszał kamień, przy 
którym się modlił: Jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich. Ale 
i nie jako Ja chcę, ale jako Ty... Gdyby nie było cierpienia, to chy-

Cierpienie ma sens 
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ba nie byłoby naszego odkupienia. Zatem nasze cierpienie niech 
będzie powodem naszego odkupienia, ale również przyczyną do 
tego, aby inni odkupili siebie, zawrócili nieraz z drogi buntu i 
spojrzeli na Chrystusa i zobaczyli, że Jemu trzęsą się dłonie, że 

Jego dłoń jest słaba, że Jego nogi są na uwięzi, że Jemu też wraz 
z nami nie jest łatwo, bo bierze naszą chorobę i uzdrawia nasze 
słabości.  

Ten okrzyk powitania Pana Jezusa wjeżdżającego 
na osiołku do Jerozolimy, powtarzamy recytując lub 
śpiewając na każdej Mszy św. O tym wydarzeniu roz-
mawiał z dziećmi w niedzielę palmową nasz rekolekcjo-
nista. Przypominamy fragment tej nauki. 

Mam pytanie do dzieci: Czy odrobiłyście pracę domową? 
Tak, a co było zadane? Może ktoś pamięta, ręka do góry... - Trze-
ba było ściągnąć z półki Pismo święte, wytrzeć i przeczytać... 
- Bardzo dobrze... I jeśli ktoś tego nie zrobił, to chociaż dziś jest 
niedziela, to niech to zrobi dzisiaj. Zdejmijcie Pismo święte z pół-
ki, wytrzyjcie i przede wszystkim przeczytajcie, albo obejrzyjcie 
chociaż, jeśli ktoś ma takie z obrazkami, a ktoś nie umie jeszcze 
czytać...

A dzisiaj, moi drodzy, jest naprawdę co oglądać. Dzisiejsza 
niedziela to wyjątkowa niedziela - Niedziela Palmowa. Na pa-
miątkę tego niezwykłego dnia przynieśliście dziś palmy. Słysza-
łem, że będzie konkurs z nagrodami... Ale to później dopiero... 
Teraz mam takie pytanie: Dlaczego, kiedy Pan Jezus wchodził do 
Jerozolimy, wszyscy machali palmami i krzyczeli: Hosanna, Kró-
lowi Dawidowemu! Dlaczego była taka wielka wrzawa, dlaczego 
aż tak bardzo radośnie witano Pana Jezusa?

To trudne pytanie... Może ktoś mi pomoże? Dlaczego tak 
wszyscy się cieszyli z tego przybycia Pana Jezusa? Nikt nie wie... 
A co Pan Jezus robił niezwykłego? Z czego był szczególnie zna-
ny jak chodził po ziemi? - Uzdrawiał ludzi. - Brawo! A znacie 

jakieś uzdrowienie? Kogo uzdrowił? - Uzdrowił paralityka. - Na 
przykład paralityka. Paralityk to taki człowiek, który nie może 
chodzić... Jezus go uzdrowił i już mógł chodzić. Kogo jeszcze Pan 
Jezus uzdrowił? - Niewidomego! - Tak, nawet nie jednego. Nawet 
takiego niewidomego, który nie widział od urodzenia. Pan Jezus 
go uzdrowił i od tej pory zaczął widzieć wszystko i wszystkich. 

Moi drodzy, było jeszcze wiele innych uzdrowień, ale przed 
samą Niedzielą Palmową było jeszcze jedno wielkie wydarzenie. 
Otóż, może pamiętacie, była taka rodzina, którą Pan Jezus dobrze 
znał i której członków nazywał swoimi przyjaciółmi. Ci ludzie to 
Maria, Marta i Łazarz. Takie rodzeństwo, które mieszkało razem 
niedaleko Jerozolimy, w Betanii. Okazało się, że Łazarz zachoro-
wał. Wtedy Marta z Marią posłały do Jezusa kogoś z prośbą, żeby 
przyszedł do nich i uzdrowił tego Łazarza. Liczyły na to, że skoro 
Pan Jezus wszystkich uzdrawia, to pomoże i swojemu przyjacie-
lowi. A Pan Jezus nie przyszedł...

Przyszedł dopiero po czterech dniach. Łazarz w tym czasie 
umarł. I wszyscy płakali: Marta, Maria i wszyscy, którzy tam 
byli. No bo co teraz można było zrobić? Pan Jezus uzdrawiał, ale 
Łazarz już przecież nie żył... Tymczasem Pan Jezus powiedział: Ja 
go wskrzeszę... On wyjdzie z grobu... - I się udało. Łazarz wyszedł 
żywy z grobu. I to był wielki cud. To był ogromny cud. Tak wiel-
ki, że wszystkim oczy na wierzch wyszły ze zdziwienia. I zapano-
wała wielka radość. Bo przecież jak ktoś odzyskuje zdrowie albo 
był martwy, a nagle żyje, to się trzeba cieszyć, prawda? 

Cdn. 

Hosanna! 
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Ale w tej postaci z Pierwszej Księgi Kronik możemy 
odnaleźć siebie, bo przecież w nas jest wiele bólu, a 
może to właśnie my sprawiamy go innym. Zatem na-
sze uleczenie może przyjść jedynie od Jezusa – mówił 
o tym ks. Łukasz Gołaś. Fragment jego rozważania 
– poniżej.

Modlitwa Jabesa: „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 ty, drogi przyjacielu, 
być może jesteś takim cierpiącym człowiekiem, którego można 
by było nazwać imieniem z Pierwszej Księgi Kronik, imieniem 
przesiąkniętym bólem, imieniem Jabes...

Matka jego dała mu na imię Jabes, mówiąc: „Jabes, ponieważ 
w bólu porodziłam”. Imię każdego z nas ma swoje własne zna-
czenie. Jabes zaś znaczy „ból”. Naznaczony bardzo bolesnym i 
trudnym doświadczeniem. Od samego początku to imię przypo-
minało mu, że był, a mu nadal jest, przyczyną bólu matki, bólu 
ojca, a może nawet bólu całej rodziny. Może jego osoba stała się 
przyczyną cierpienia całej jego rodziny. Może z jego życiem był 
związany ból, cierpienie, choroba, jakieś trudne doświadczenie, 
brak miłości, akceptacji. A może brak zauważenia przez innych. 

A może i my jesteśmy takimi Jabesami? Zobaczcie; dzięki 
temu, że imię Jabes znaczy ból, w Jabesie każdy z nas może od-
kryć siebie. Bo ten człowiek przypomina każdego z nas – mnie 
i ciebie. Jezus będzie uzdrawiał w czasie tych rekolekcji. Zaufaj 
mu; przyjdź i spotkaj się z Nim. 

Z jakiego powodu Jabes był bardziej poważany niż jego bracia? 
Może właśnie dlatego, że był to człowiek, który cierpiał. My tez 
jesteśmy takimi Jabesami. Też jesteśmy takimi Jabesami – ludź-
mi, którzy cierpią. I to 
cierpienie jest i będzie 
obecne w naszym życiu, 
ale przy tym nie można 
nigdy zapomnieć, że 
największym Jabesem 
był sam Jezus Chrystus. 

Zobacz, jak wygląda-
ło Jego życie związane z 
bólem i cierpieniem. Od 
samego Nazaretu – od 
Betlejem aż po Golgotę. 
Bóg, który brzydzi się 
grzechem; który nie 
może znieść grzechu, 
stał się człowiekiem i 
wziął grzech na siebie, 
aby zadać mu ostatecz-

Jabes znaczy ból
ny cios na drzewie krzyża. To jest największy Jabes. I wiesz co? 
Bóg kocha tych ludzi, którzy nie wstydzą się tego imienia, czyli 
nie wstydzą się bólu, poniżenia, odrzucenia przez innych; ludzi, 
którzy nie lękają się cierpienia, którzy nie narzekają i nie złoszczą 
się. Jezus zaprasza nas dzisiaj na spotkanie z nimi. Zaprasza mnie 
i ciebie.  

Czy wiesz, że Jezus myśli o tobie teraz? Czy wiesz, że Jezus też 
myśli o mnie? On pragnie się z nami spotkać; wyciąga do nas 
rękę. Wybiera nas. Właśnie ciebie: bo jesteś zły, bo jesteś dobry, 
bo jesteś ubogi, bo jesteś bogaty, bo jesteś ułomny, bo jesteś nie-
widomy, bo jesteś chromy... To jest niesamowite! Zaprasza cię, 
bo cię kocha. Kocha cię miłością ojcowską. Jezus kocha wszyst-
kich, zwłaszcza ludzi niedoskonałych i potrzebujących. Czyli nas 
- mnie i ciebie. Każdego i każdą. I jest niesamowite, że ktoś mnie 
kocha. Jezus dziś myśli o tobie. Podejmuje ten ogromny trud i 
wysiłek, aby ciebie i mnie odnaleźć, aby dotrzeć do nas. 

Zauważcie, że Jezusa przyciągają ludzie, którzy doświadczają 
jakiegokolwiek bólu, którzy są w niewoli, którzy są naznaczeni 
niemocą, słabością, grzechem. To dla każdego z nas jest pociesza-
jące. To dla ciebie i dla mnie jest dobra nowina! Jeśli rzeczywiście 
chcemy spotkać Jezusa, doświadczyć Jezusa, Jego mocy, musimy 
odkryć w sobie swoją słabość: swoją niemoc, chorobę, zniewole-
nie. Czyli coś, od czego być może chcemy uciec. Coś, czego nie 
chcemy mieć w sobie, bo to nas niszczy, ośmiesza, poniża, oddala 
od innych. Dla ludzi możemy być trędowaci... Ale nie dla Jezusa. 
Bo miłosierdzie Boże, które otrzymujemy w sakramencie pokuty 
i pojednania wylewa się na grzeszników, a nie na sprawiedliwych. 
My nie chcemy przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznikami, 
bo to wstyd.  

Cdn.



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

26 kwietnia 201536 

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

 3726 kwietnia 2015

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)

To On nas pierwszy umiłował i kocha nas nie-
ustannie. Powinniśmy zatem na tę Bożą miłość od-
powiedzieć miłością Boga – przekonuje w poniższym 
rozważaniu o. Krzysztof Czerwionka. Przekazujmy tę 
miłość dalej, znajdując czas na relacje z Bogiem i bliź-
nimi – przypomina rekolekcjonista. 

Być może dopiero zatrzymujemy się, każdy z nas, także ja, gdy 
jesteśmy na czyimś pogrzebie. Umarł? Więc idziemy na pogrzeb. 
I naraz może się okazać, że masz taką myśl, którą ja też kiedyś w 
sobie odkryłem: Boże, nie miałem czasu, żeby tę osobę odwie-
dzić! I teraz jej już nie odwiedzę? Jestem tylko na tym pogrzebie i 
mogę się pomodlić, ale tej osoby już nie spotkam. 

A ile rzeczy umiera w każdym z nas? Ile umiera relacji w mał-
żeństwie? Może tego nie widać często, bo jest gonitwa – codzien-
na, życiowa. Ile brakuje i umiera relacji z dziećmi? Nie ma czasu, 
żeby spokojnie z nimi porozmawiać; żeby wysłuchać to młode 
pokolenie i żeby oni też cię spokojnie wysłuchali. Jest tylko rozli-
czanie z tego, co jest zrobione albo niezrobione. Ile umiera w nas 
relacji z Bogiem czyli modlitwy? Dzieje się tak, bo nie ma czasu, 
bo wszystko chcemy zrobić szybko.

I umiera też radość. Znika. Jako ludzie potrzebujemy tej ra-
dości, więc szukamy jej. Może zdarzyć się tak, że nawet wejście w 
nałóg jest szukaniem jakiegoś momentu radości i odetchnienia. 
Ale nie jest to dobra droga. Gdzie znaleźć radość? Gdzie znaleźć 
tak naprawdę pokój serca? Szukajmy jej u źródeł – to znaczy w 
Bogu. Tak jak słyszymy w dzisiejszą niedzielę te dobra słowa, któ-
re wypowiedział Jezus: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
dał. Albo Paweł w Liście do Efezjan: Bóg bogaty w miłosierdzie 
przez wielką swą miłość, którą nas umiłował. 

Źródło pokoju. Pierwsze, podstawowe źródło, które przy-
wraca nam pokój, radość, to jest sam Bóg. Oczywiście, my to 
wszystko wiemy. Ale jeśli tego nie ma w sercu, czyli nie jesteś tym 
poruszony wewnętrznie, to znaczy, że to nic nie daje, że to jest 
gdzieś daleko, gdzieś poza tobą, a ty w swoim życiu sam. 

Święty Jan w swoim pierwszym Liście napisał tak: W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On 
sam nas umiłował. I dodaje dalej: Bóg jest miłością. Bóg jest 
miłością dla każdego z nas. On umiłował ciebie jako pierwszy, 
zanim ty jeszcze nauczyłeś się modlić. Zanim rodzice czy dziad-
kowie nauczyli cię modlić się. bóg już wtedy kochał ciebie. 

W niesamowitych słowach napisał o tym Papież Benedykt 
XVI w takim niewielkim dokumencie o miłości: 

On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; 
dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie na-
kazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On 
nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość 

Bóg Cię uzdalnia, byś Go mógł kochać 
i z tego <pierwszeństwa> miłowania ze strony Boga może, jako 
odpowiedź, narodzić się miłość również w nas.

Bóg nie nakazuje tobie miłować Go; On cię uzdalnia byś mógł 
Go kochać. Jak? Że możesz odczuć, doświadczyć, zobaczyć, jak 
On ciebie kocha, jak Jego miłość jest blisko ciebie. Bywają osoby, 
które mówią: „Ale ja nie potrafi ę! Nie potrafi ę wyrazić uczuć...”. 
Jest wiele takich osób - mężczyzn, a nawet kobiet. Nieraz wynika 
to z tego, że nie otrzymali takiej miłości w domu rodzinnym. 
Może też rodzice nie potrafi li tego przekazać. I dlatego też jako 
dorośli nie potrafi my potem przekazać tego dalej. Ale jeżeli - tak 
jak mówi Papież - Bóg może pomóc nam odczuć i doświadczyć 
miłość, to wtedy możemy przekazać tę miłość. Kiedy odczu-
wasz, że Bóg cię kocha, kiedy wreszcie zaczynasz kochać siebie, 
naprawdę umiesz przekazać miłość innym osobom i naprawdę 
kochasz Boga. Ale pierwsze jest to w odpowiedzi to właśnie do-
świadczenie: Bóg nie nakazuje tobie siebie kochać; Bóg kocha 
ciebie i uzdalnia ciebie, by kochać innych, by odpowiadać na 
miłość. 

/ Za tydzień relacja ze spotkania rocznikowego księ-
dza wikarego /

Program imprezy
- godz. 16:00 Otwarcie i zwiedzanie wystawy zdjęć.
- godz. 17:00 Układanie mapy Skawiec z fotografii domów,
   zrobionych przez Ewę Czaicką. Potem ostatnie zbiorowe
   zdjęcie na tle pustych Skawiec i zrobionej przez nas mapy.
- godz. 17:30 Ostatnia Majówka z ks. Proboszczem
   w miejscu, gdzie stała Figurka.
- godz. 18:00 Cisza na trąbce .
- godz. 18: 00 dla chętnych wycieczka busem
   wokół przyszłego jeziora.

Wystawa zdjęć
Ewy Czaickiej

i krakowskiego fotografa Tomasza Wiecha
pt. Tu na dole były Skawce

Termin i miejsce:
niedziela 3 maj godz. 16:00 na dole w Skawcach
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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 

Obchody Światowego Dnia Książki, przypadają 
w czasie trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
blijnego. Temat Tygodnia brzmi: „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię” i jest nawiązaniem 

do myśli przewodniej roku duszpasterskiego. Celem Tygodnia 
Biblijnego jest świętowanie obecności Pisma Świętego w naszym 
życiu oraz wzbudzanie zainteresowania jego czytaniem. W tym 
roku przypada 50 rocznica wydania Biblii Tysiąclecia. Jest wiec 
dobra okazja, by w Tygodniu Biblijnym pogłębić swoje wiadomo-
ści na temat różnych przekładów Pisma Świętego.

Biblia, jak podaje Encyklopedia Chrześcijaństwa, jest zbiorem 
tekstów świętych, spisanych pod natchnieniem Ducha Bożego, 
która wywarła olbrzymi wpływ na kulturę zachodnią. Dlatego 
Biblia jest najczęściej tłumaczoną i badaną księgą, uznawaną za 
słowo Boże oraz świadectwo objawienia się Boga człowiekowi, 
jest zapisem pewnej historii ożywionej przez Bożą interwencję. 
Jako słowo Boże, Biblia interpretowana jest przez nas oczami 
wiary i uważana za główną formę przekazu prawdy Bożej lu-
dziom. O tym, że „Pismo święte to przestrzeń, w której literatura 
i sztuka zachodnia działały aż do XVIII wieku i jeszcze teraz w 
szerokiej mierze działają”, stwierdził w dziele „Wielki rękopis” 
Northrop Frye.   

Sobór Watykański II w swych dokumentach wyjaśnia, że 
Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden depozyt słowa Boże-
go powierzony Kościołowi. 

Kiedyś Ernst Bloch zadał pytanie: Czyż to nie nadzwyczajne, 
że Biblia i jej język przemawiają do wszystkich i wszędzie? Od-
powiadając pisał między innymi: „Żadna inna książka nie miała 
w ciągu wieków tak licznych wydań(…) i przeszła przez wiele 
krajów. Nigdy nie zostało przyswojone w tak głęboki sposób coś, 
co było całkowicie obce. Gdzie moglibyśmy znaleźć tak dawną 
historię małego ludu, w obcej ziemi, dla której wystarczyło jedy-
nie, że została opisana, aby otrzymać dar wszechobecności, i to 
nie tylko w odniesieniu do treści, ale również do formy”. 

Biblia jest Pismem Świętym Starego i Nowego Testamentu. 
Składa się z 73 ksiąg, których teksty pisane były w trzech języ-
kach: aramejskim, hebrajskim i greckim. Stary Testament opisuje 
zdarzenia, które nastąpiły przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. 
Jest spisany w 46 księgach. Są to: Księga Rodzaju, Księga Kapłań-

Biblia jest księgą ksiąg, depozytem
i magazynem życia i pocieszenia

G. Herbert

ska, Księga Liczb, Księga Powtórzonego Prawa, a także Księga 
Jozuego, Księga Sędziów, Księga Ruth, Księga Samuela, Pierwsza 
i Druga Księga Królewska, Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga 
Przysłów, Pieśń nad Pieśniami, Księga Mądrości, Księga Kohele-
ta, Płacz Jeremiasza.

Nowy Testament zawiera 27 ksiąg. Opisuje wydarzenia po na-
rodzinach Jezusa Chrystusa. Do kanonu należą Księgi Historycz-
ne, a w nich Ewangelie, napisane przez: św. Mateusza, św. Marka, 
św. Łukasza, św. Jana. Zawiera również Dzieje Apostolskie, Listy 
Apostolskie, Apokalipsę św Jana oraz Psalmy.

Pełnym przekładem Biblii na język łaciński, był przekład 
zwany Wulgatą, dokonany na przełomie IV i V w. Autorstwo 
przypisuje się św. Hieronimowi. Sobór Trydencki ogłosił Wul-
gatę jako tekst obowiązujący w Kościele rzymsko-katolickim. Już 
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w średniowieczu tłumaczono Biblię na języki narodowe. Z XV 
w. pochodzi tłumaczenie zwane Biblią Królowej Zofii. W wieku 
XVI przekładami zajmowali się luteranie i kalwini i powstały w 
tym czasie:

Biblia, Jana Leopolity, z roku 1563 - należała do przekładu 
katolickiego.

Biblia brzeska z roku 1563, przekład kalwiński.
Biblia nieświeska Szymona Budnego, z roku 1572.
Biblia gdańska z roku 1632, przekład luterański.
Biblia Jakuba Wujka z 1599 roku, przekład katolicki.
Biblia Tysiąclecia z 1965 roku, przekład katolicki.
Biblia Poznańska z 1975 roku, przekład katolicki.
Biblia Warszawska z 1975 roku, przekład katolicki
Biblia Warszawsko-Praska z1998 roku, przekład katolicki.

Pismo Święte było dla św. Jana Pawła II źródłem inspiracji. 
Zarówno w papieskich dokumentach, jak i w swoich przemówie-
niach używał wielu cytatów i odniesień biblijnych. Ktoś napisał, 
że wynikało to nie tylko z oczywistej prawdy, że nauka Kościoła 
opiera się na Piśmie Świętym, lecz z głębokiego, osobistego do-
świadczenie mocy Słowa Bożego.

Pismo Święte ma większość chrześcijańskich rodzin. Jak czę-
sto po nie sięga i czyta, to zależy od wielu czynników, ale spotyka 
się z nim przede wszystkim na Mszach świętych, także w różnych 
innych okolicznościach.

W każdą niedzielę ks. Proboszcz zachęca do czytania Pisma 
Świętego, a w czasie kazań tłumaczy i rozwija stosownie do tema-
tu, przykłady i wątki biblijne. 

BŁ

Świętego, a w czasie kazań tłumaczy i rozwija stosownie do tema-
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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)

W poniedziałek 7 kwietnia parafia Paszkówka że-
gnała wszystkim dobrze znaną i cenioną panią Zofię 
Kucharczyk, wdowę po śp. Ryszardzie. Pani Zofia była 
zawsze bardzo zaangażowana w sprawy parafialne, w 
życie tej wspólnoty. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, 
chętna do współpracy i pomocy innym dobrze zapi-
sała się w pamięci szczególnie tych, którzy ją bliżej 
znali. Niedawno przeżyła wielki dramat śmierć męża 
Ryszarda. Wybierali się z mężem do kościoła na Mszę 
św. dziękczynną za ich 40-lecie pożycia małżeńskiego, 
Była jeszcze na piętrze, a Ryszard siedział już na dole 
czekając na jej zejście. Kiedy zeszła, już nie żył, umarł 
siedząc na stołku. Msza św. była już dziękczynieniem 
za całe jego życie. Dobre to było życie podobne do 
życia żony, aktywne, otwarte na innych, na współpra-
cę, z humorem i zrozumieniem innych. Teraz znów są 
razem, a parafia tak na obu pogrzebach pożegnała ich 
godnie, wyrażając swoją wdzięczność.

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. ZOFII KUCHARCZYK
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Mszy św. pogrzebowej 
śp. Zofii przewodniczył 
ks. Andrzej Kołodziej, 
proboszcz parafii Klecza, 
który przed laty duszpaste-
rzował w parafii Paszków-
ka, w koncelebrze oprócz 
proboszcza parafii ks. 
Marka Holoty, był także 
ks. Henryk Młynarczyk z 
parafii Radocza, który też 
kiedyś był wikariuszem 
w Paszkówce. Poniżej 
zamieszczamy słowo ks. 
Andrzeja, wprowadzające 
na początku Mszy św. w tą 
liturgię żałobną, a następ-
nie w dodatku parafialnym 
kazanie ks. Marka proboszcza z Paszkówki.  

Wprowadzenie (Ks. A. Kołodziej):

Gromadzimy się w Godzinie 
Miłosierdzia w naszej świątyni 
przy trumnie zmarłej Zofii, 
aby wypraszać dla Niej to Boże 
Miłosierdzie. Przychodzimy, 
aby ją pożegnać i aby ją od-
prowadzić na cmentarz, gdzie 
będzie czekała na powszechne 
zmartwychwstanie. Przeżywa-
my oktawę Zmartwychwstania 
Pańskiego – największe nasze 
święto. Zmartwychwstanie 
– podstawa całej naszej wiary. 
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał – mówi święty Paweł – to 
próżna jest nasza wiara, próżne jest nasze nauczanie. Szkoda by 
było czasu nawet tutaj przychodzić – lepiej by było od razu iść na 
cmentarz... 

Ale my wierzymy w zmartwychwstanie. Tak jak wierzyła 
Zofia. Dla niej ten ostatni Wielki Post był szczególnym czasem. 

Czasem jednoczenia się z Chrystusem cierpiącym. Niosła ten 
swój krzyż przez te kolejne tygodnie i zakończyła nawet wcześniej 
niż w Wielki Piątek. Miała swój Wielki wtorek i wtedy znalazła 
się też przed Bożym obliczem i trzeba było złożyć w ręce Boga 
całe swoje życie. Każdy z nas będzie miał swoją Drogę Krzyżową, 
swój Wielki Piątek, swoją Godzinę Miłosierdzia, gdy trzeba bę-
dzie stanąć przed Bogiem i zdać relację z całego życia. 

A wiemy, że w skutek skłonności ludzkiej natury do złego, 
wszyscy popełniamy grzechy. Przed Najświętszym Bogiem nikt 
z nas nie jest bez winy i dlatego chcemy teraz złożyć za naszą 
zmarłą Siostrę Zofię Ofiarę Eucharystyczną jako zadośćuczynie-
nie i wynagrodzenie dobremu Bogu za Jej grzechy. Przychodzimy 
żegnać Zofię jako Babcię, Mamę, Przyjaciółkę, Znajomą, osobę, 
która zawsze pełna życia, zatroskana i o sprawy Kościoła, i o 
sprawy wsi, gminy; tam gdzie się pojawiała, zawsze wnosiła ra-
dość, entuzjazm i dzisiaj chcemy Jej za to wszystko podziękować. 
Za wszelkie dobro, które uczyniła. Być może dla każdego z nas 
osobiście. 

Szczególnie najbliżsi muszą wiele dziękować. Bo zawsze jak 
umiera matka, to – jak my to mówimy – kończy się dom. Dopóki 
mama żyje, jest dom. Gdy mama umiera, budynek zostaje, ale 
domu już nie ma. Trzeba budować swój dom. Bo przecież dom to 
nie jest budynek, tylko to wszystko, co w tym domu się dzieje, at-

mosfera, modlitwa, po-
siłki i ta życzliwość, i ta 
dobroć, i wychowanie... 
To wszystko to jest dom. 
I wiemy, jak trudno jest 
ten dom stworzyć. A 
Ona to potrafiła i za to 
Jej trzeba podziękować. 
I za wszelkie inne do-
bro, które pod różnymi 
innymi postaciami do-
cierało do nas. 

Za to wszystko Bogu 
chcemy dzisiaj dzięko-
wać. A równocześnie 
trzeba prosić, jeżeli tej 
modlitwy naszej po-
trzebuje, naszej Mszy 
świętej, naszej Komunii 
świętej, naszych uczyn-



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

26 kwietnia 201542 

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

 4326 kwietnia 2015

ków miłosierdzia. Dlatego to jej trzeba w imię wiary w Świętych 
Obcowanie ofiarować. Dlatego starajmy się w tej Mszy świętej so-
lidnie uczestniczyć – z głęboką wiarą, że Chrystus umarł i zmar-
twychwstał, Tak samo Ona umarła, ale przecież zmartwychwsta-

nie. Zmartwychwstanie razem ze swoim mężem Ryszardem.
I będą żyli wiecznie. Niech ta wiara przepełnia tę naszą obecność 
tutaj, naszą modlitwę.

Prosimy dobrego, miłosiernego Boga, aby oczyścił Ją od wszel-
kiej winy i jak najszybciej dopuścił do społeczności wszystkich 
świętych. 

   

  

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. 

W cierpieniu…
Gdy dotyka nas cierpienie, choroba lub inna trud-

ność czy krzywda, jakże trudno nam je przyjąć. Py-
tamy wówczas o Boga – gdzie jest, dlaczego na nas 
dopuszcza to doświadczenie. Szukamy wytłumaczenia 
zaistniałej sytuacji. Próbę wyjaśnienia jej odnajdziemy 
w poniższym fragmencie rozważania misyjnego. 

Moi drodzy, to powiedzenie, które wspomniałem przed chwi-
lą, nie jest prawdziwe z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że 
Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i nie ma wyjątku na świecie, żeby 
był jakiś człowiek, o którym Pan Bóg powiedziałby: O nie, nie 
– tego to ja nie kocham! Ja kocham innych, ale tego akurat nie... 

– To nie jest prawda. Pan Bóg kocha wszystkich. To jest pierwsza 
sprawa...

A druga sprawa jest taka, ze źródłem cierpienia nie jest Pan 
Bóg. Źródłem krzyża w życiu człowieka nie jest Pan Bóg. Źródeł 
cierpienia możemy szukać w różnych miejscach. Podstawowym 
źródłem cierpienia jest to, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy stwo-
rzeniami, ze jesteśmy materialni, a materia nie jest wieczna. 
Materia przemija, materia psuje się. Doświadczamy upływu 
czasu, nieuchronnego... I to jest źródło cierpienia: nasz organizm 
starzeje się, coraz bardziej zaczyna niedomagać. Są też przecież 
różnego rodzaju bakterie, wirusy, pasożyty i inne różnego ro-
dzaju stworzenia, które niszczą nasze zdrowie – to też źródło 
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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 roku szkolnym 2014/15 przytkowicka szkoła po raz 
pierwszy wzięła udział w projekcie edukacyjnym Wszystkie 
Kolory Świata organizowanym przez UNICEF. Celem projektu 
jest: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji 
i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być 

nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne; zebranie środków na rato-
wanie życia dzieci w Sudanie Południowym.

Akcja UNICEFU polega na uszyciu szmacianych laleczek, 
które mają symbolizować pomoc dla najbardziej potrzebujących 
dzieci na świecie. Każda lalka ma swoją tożsamość, ponieważ 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

cierpienia. 
Źródłem cierpienia też może być drugi człowiek. Wiemy, 

jak wiele cierpienia doświadczamy od innych ludzi, którzy nas 
krzywdzą, którzy zdradzają, którzy robią inne przykre rzeczy. 
Tak wiele cierpienia doświadczamy od innych ludzi. Źródłem 
cierpienia jest też grzech i nasza słabość. Bądź co bądź, grzech 
nie niszczy tylko świat i drugiego człowieka, ale niszczy przede 
wszystkim mnie. Jest zatem źródłem cierpienia w moim życiu.

 Zauważcie, tych źródeł cierpienia moglibyśmy wymieniać 
bardzo dużo, ale żadnym z nich nie jest Pan Bóg. Nawet kiedy 
Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona, to nie jest to brzemię, 
które nakłada Mu Bóg Ojciec, ale to jest krzyż, który na jego ra-
miona nakładają mu ludzie. On się na to zgadza, On to cierpienie 
przyjmuje, ale to nie jest krzyż, który otrzymuje od swojego Ojca. 
Krzyż na barki Jezusa nakładają ludzie. Popatrzcie, Bóg nie jest 
Tym, który daje krzyż. Nasz Bóg nie jest Tym, który zsyła cier-
pienie na swoje dzieci. Nasz Bóg jest Tym, który nas w naszym 
cierpieniu potrafi zrozumieć. Nasz Bóg jest Tym, który sam po-
dejmuje tę drogę cierpienia – coś co jest najtrudniejszego w życiu 
człowieka. 

Jezus Chrystus przyjmuje na siebie nasze wszystkie cierpie-
nia. Bo kiedy popatrzymy na Jezus 
i Jego mękę w czasie Wielkiego 
Postu – czy to przezywając Drogę 
Krzyżową, czy to przezywając 
Gorzkie Żale – widzimy Chrystusa, 
który cierpi w różnoraki sposób. 
Przede wszystkim widzimy Jego 
cierpienie fizyczne: bicie, biczowa-
nie, maltretowanie przez żołnierzy, 
koronę cierniową i przede wszyst-
kim okrutną śmierć na krzyżu. 
Na krzyżu umierał człowiek przez 
uduszenie, nie przez wykrwawie-
nie. Śmierć na krzyżu była tak 
okrutną męką, tak okrutną karą, 
ze niejednokrotnie ludzie męczyli 
się na krzyżu przez kilka dni. Kie-
dy Piłatowi doniesiono, że Jezus 
umarł, on zdziwił się, że Chrystus 
skonał tak szybko, bo raptem po 
kilku godzinach męki. Ale to tylko 

dlatego, że Chrystusowi na krzyżu pękło serce. 
Jeżeli chodzi o tę karę, to człowiekowi przebijano ręce w miej-

scu, gdzie spotykają się wszystkie połączenia nerwowe, które 
prowadzą do naszych palców, do naszych dłoni. Metalowe gwoź-
dzie przebijały nadgarstek i drażniły nerwy. Jeżeli macie krzyże 
ze sobą, to przyjrzyjcie się dłoniom Jezusa. Jedna z dłoni Jezusa 
jest specyficznie zagięta. To właśnie z powodu tego przebicia. I 
człowiek na krzyżu umierał normalnie dusząc się, kiedy już nie 
miał sił po kilkudziesięciu godzinach walki o każdy oddech (bo 
żeby zaczerpnąć oddech musiał się podciągać na tych przybitych 
do krzyża rękach). Kiedy już nie miał na to sił, dusił się i umie-
rał...Chrystus jednak walczył o każdy oddech. Ale umarł tak 
szybko, bo pękło mu serce... 

Moi drodzy, cierpienie fizyczne to jest jedno, ale zobaczcie też 
Chrystusa, który doświadcza cierpienia może jeszcze gorszego 
niż cierpienie fizyczne. Chrystus przecież zostaje zdradzony 
przez najbliższych. Opuścili Go przyjaciele, którzy towarzyszyli 
Mu przez trzy lata. A wcześniej deklarowali się: „Życie jesteśmy w 
stanie za Ciebie oddać ; wszystko dla Ciebie zrobić. Jesteś Mesja-
szem, Nauczycielem, Mistrzem!” I co? Wszyscy puciekali.

Cdn.
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uczniowie sami wy-
bierali dla zrobionej 
przez siebie lalki kraj 
pochodzenia, kolor 
skóry, strój i imię, 
które umieszczali w 
specjalnym „akcie uro-
dzenia”. 

W szycie lalek za-
angażowali się ucznio-
wie klas młodszych (I-
III) i starszych (VI-VI) 
szkoły podstawowej 
oraz nasi gimnazjaliści. 
Laleczki dzieciom młodszym pomagali w domach uszyć rodzice. 
Natomiast starsi szli je na zajęciach w bibliotece publicznej. W 
prace zaangażowały się panie bibliotekarki, które służyły facho-
wą pomocą i radą. Dzięki temu projektowi współpracowaliśmy z 
Biblioteką Publiczną im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, która u nas w szkole ma swoją filię oraz naszą 
Biblioteką szkolną. 

Lalki sprzedawaliśmy na zabawie ostatkowej oraz na specjal-
nie na tą okazję zorganizowanym kiermaszu. Cena wywoławcza 
jednej laleczki wynosiła 10 zł. Jest to kwota, która umożliwia 
zaszczepienie w Sudanie Południowym jednego dziecka prze-
ciwko chorobom wieku dziecięcego, a tym samym uratowanie 
mu życia. 

W organizację tych działań zaangażowało się Szkolne Koło 
Caritas, Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum oraz uczniowie, którzy realizują projekt Mieć wyobraźnię 
miłosierdzia. Zebrane dzięki tym działaniom fundusze przeka-
zaliśmy na konto UNICEFU. 

Potwierdzeniem naszego udziału w tej kampanii edukacyj-
nej jest Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku 
szkolnym 2014/2015, który otrzymaliśmy od UNICEFU.

I. Kondela

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 

Z życia szkoły ZSCKU w Radoczy
Finał Licealiady Powiatu Wadowickiego
w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

W dniach 8 i 9 kwietnia 2015 r. na sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. św. Jana Pawła II w Radoczy zostały przeprowa-
dzone Finały Licealiady Powiatu Wadowickiego w Te-
nisie Stołowym Drużynowo Dziewcząt i Chłopców. 

W zawodach wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu wadowickiego. W środę rywalizowały dziewczęta, 
a we czwartek chłopcy. 

Po zaciętych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców. Zarówno w 
kategorii dziewcząt jak i chłopców najlepsi okazali się uczniowie 
z I LO w Wadowicach i oni właśnie będą reprezentować nasz po-
wiat w finale wojewódzkim. 
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A oto wyniki klasyfikacji:

Dziewczęta:
I LO Wadowice
ZS 3 Wadowice
ZS 2 Wadowice
ZS KEN Kalwaria
ZS 1 Andrychów, LO Andrychów
7.  ZS CKU Radocza, ZS i PO Kalwaria

Chłopcy:
I LO Wadowice
ZS i PO Kalwaria
ZS 2 Wadowice
ZS CKU Radocza
ZS 3 Wadowice
ZS KEN Kalwaria
LO Andrychów

26 marca 2015r. odbył się szkolny konkurs wiedzy 
o krajach niemieckojęzycznych „Die deutschsprachigen 
Lander entdecken”, którego celem jest zaintereso-
wanie młodzieży nie tylko językiem niemieckim, ale 
także wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru 
językowego oraz poznanie kultury, literatury, historii, 
geografii i polityki.

Pogłębienie wiedzy o naszych zachodnich sąsiadach, Austrii 
czy Szwajcarii, ma służyć lepszemu zrozumieniu odmiennych 
wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia.

Wśród uczestników konkursu najlepsza okazała się uczennica 
klasy II Technikum Logistycznego - Katarzyna Bury, II miejsce 
zajął uczeń klasy I Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych 
- Grzegorz Nowak, natomiast na III miejscu znalazł się uczeń 
klasy IV Technikum Geodezyjnego - Michał Hałat.

Do etapu powiatowego, który odbył się 31 marca w LO im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, zakwalifikowali się: 

Katarzyna Bury oraz 
Grzegorz Nowak. Nieste-
ty nie udało im się zdobyć 
miejsca na podium. 

Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i życzy-
my sukcesów w kolejnych 
konkursach.

Konkurs wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych

18 kwietnia 2015r. w Zatorze, uczniowie Techni-
kum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. 
Jana Pawła II w Radoczy po raz kolejny prezento-
wali Radoczański Jabłecznik, który bierze udział w 
projekcie współpracy pt.: Komercjalizacja Produktu 
Lokalnego, realizowanego w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 
Leader. 

W ramach tego Radoczański Jabłecznik testowany jest na 
terenie obszaru działania partnerów biorących udział w pro-
jekcie, a nad całością czuwa Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Komercjalizacja
Produktu Lokalnego
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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 

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)

Ksiądz kanonik Władysław Kania (ur. 5.04.1914 r. 
zm. 15.04.1980 r.) trwale wpisał się w historię Ryczowa, 
gdzie duszpasterzował w latach 1945 – 1959 jako admi-
nistrator parafi i. Z jego inicjatywy i pod jego kierun-
kiem rozpoczęto budowę kościoła, której nie udawało 
się wcześniej zrealizować z różnych powodów. Ostatnim 
był wybuch drugiej wojny światowej. Ksiądz Kania objął 
parafi ę zaraz po jej zakończeniu, a jesienią 1945 roku 

Ks. Władysław 
Kania – duszpasterz 
i budowniczy

Panie, Jezu Chryste, 
jedyny Pasterzu Twojego Kościoła, 
Tobie oddaję wszystkie owoce mojej posługi 
wśród tego ludu: przebacz wszelkie zło, pomnażaj dobro 
 to Twoje dzieło i Tobie jednemu należy się chwała. 
Ufny w Twoje miłosierdzie, Tobie zawierzam braci i siostry, 
których przed laty oddałeś pod moją pasterską troskę. 
Zachowaj ich w miłości, zjednocz w Twojej owczarni 
i nieustannie prowadź, aby nie ulegli rozproszeniu. 
Weź na ramiona słabych, ulecz poranionych, ochraniaj mocnych. 
Weź w opiekę umiłowany Kościół, który jest w Rzymie i wszystkie Kościoły na całym świecie. 
Przenikaj światłem i mocą Twojego Ducha pasterzy, których postawiłeś na czele 
swego ludu, aby go uświęcali, nauczali i by mu przewodzili. 
Niech z zapałem wypełniają swoje dzieło, aby przybliżało się Twoje Królestwo. 
Przez ręce Maryi, umiłowanej Matki, Tobie oddaję siebie, 
moją teraźniejszość i przyszłość, abym wypełnił moją posługę tak, jak Ty tego pragniesz. 
Najwyższy Pasterzu, bądź pośrodku nas, abyśmy u Twego boku 
mogli bezpiecznie zdążać do domu Ojca. Amen.

Dobry pasterz daje życie 
swoje za owce Jan Paweł II

Te słowa wypowiedział Chrystus, zanim powierzył 
Apostołom swoją misję pasterską. Nie wiedzieli 
jeszcze, że mówi o sobie. Przekonali się o tym dopie-

ro, gdy stanęli u stóp krzyża, na którym prawdziwie oddawał 
życie za owce. A gdy nadszedł czas, aby sami tę pasterską misję 

podjęli, mieli w pamięci te słowa. Zdawali sobie sprawę, że to 
zadanie, które im powierzył, mogą wypełnić tylko wtedy, gdy 
przez ich posługę On sam będzie działał. Był tego świadom 
Piotr, świadek Chrystusowych cierpień, gdy napomina star-
szych Kościoła: paście stado Boże, które jest przy was. Tak też 
w ciągu wieków w mocy Ducha Świętego następcy Apostołów 
kontynuują zadanie gromadzenia owczarni i przewodzenia jej 
w drodze do niebieskiej chwały. Przez wieki trwa w nich świa-
domość, że tylko przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystu-
sie mogą tę wielką odpowiedzialność wypełnić.
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rozpoczęła się już budowa. Nie były to, jak 
wiadomo czasy łatwe. Klimat polityczny i bieda 
materialna nie były sprzymierzeńcem takiej 
inwestycji. Mimo to młodemu, trzydziestolet-
niemu duszpasterzowi udało się zmobilizować 
i zjednoczyć tutejszą społeczność przy budowie 
świątyni. Był dobrym organizatorem. Budując 
kościół pracował równo z innymi. 

Po czterech latach kościół został zbudowa-
ny, wykończony i wyposażony. Jako ciekawost-
kę warto dodać, że był to pierwszy kościół w 
naszej diecezji zbudowany po II wojnie świa-
towej. Następne dwa lata zajęła budowa nowej 
plebanii i zabudowań gospodarskich. Trzeba 
jednak pamiętać, że budowa nie była jedynym 
zajęciem nowego proboszcza. Niezależnie od 
niej prowadził duszpasterstwo, katechizował i 
starał się o duchowy rozwój parafian. 

Zadbał również o rozwój kulturalny para-
fii. Z jego inicjatywy powstała orkiestra dęta, 
której był kierownikiem organizacyjnym i 
muzycznym. Założył chór „Dźwięk”, którego członkowie nie 
tylko śpiewali podczas uroczystości i Mszy świętych, ale także 
chodzili po kolędzie i zbierali na budowę kościoła. Ks. Włady-
sław ze stajni dworskiej zrobił salę teatralną i tam odbywały się 
przedstawienia. Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą i założył 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży do którego należało kilka-
dziesiąt osób. Z pomocą parafian kupił poniemiecki barak i tam 
zorganizował świetlicę. Był także inicjatorem powołania koła ło-
wieckiego „Hubert” i pierwszym jego prezesem. Prowadził także 
gospodarstwo. Miał konia i samochód. Ze wspomnień parafian 
wyłania się sylwetka księdza Władysława jako człowieka towa-
rzyskiego, z dużym poczuciem humoru a równocześnie bardzo 
wrażliwego na potrzeby innych. Chętnie pomagał biednym, po-

życzał pieniądze nauczycielkom. 
Bardzo dobrze grał w piłkę. Miał 
także swoje hobby. Był zapalonym 
grzybiarzem i wędkarzem. Zda-
rzało się, jak wspominają starsi 
parafianie, że polowania, łowienie 
ryb czy nawet gra w piłkę tak go 
pochłaniały ze spóźniał się na 
nabożeństwa. Był człowiekiem 
wszechstronnym o licznych zain-
teresowaniach, lubił towarzystwo. 
Zawsze było u niego wielu gości, 
znajomych i przyjaciół. Rzadko 
kiedy podróżował samochodem 
samotnie. Zawsze kogoś ze sobą 
zabierał. 

W kwietniu tego roku wspo-
minamy 35 rocznicę jego śmierci. 
Zmarł 15 kwietnia 1980 roku jako 
proboszcz parafii Stróża. Został 
pochowany 19 kwietnia na cmen-

tarzu w Przeciszowie, skąd pochodził. Rocznica jego śmierci 
była w Ryczowie okazją do wspomnień i odkurzenia pamiątek 
po księdzu Kani, zwłaszcza zdjęć, których trochę się zachowa-
ło. Dzięki uprzejmości parafian mogliśmy je zobaczyć na małej 
wystawie w przedsionku kościoła. Trwałym znakiem obecności 
księdza Władysława Kani w Ryczowie będzie zawsze kościół i uli-
ca nazwana jego imieniem. Rocznica śmierci księdza Kani była w 
Ryczowie nie tylko okazją do wspomnień, ale także do modlitwy 
w jego intencji. W niedzielę, 19 kwietnia na Mszę św. o godz. 1100 
oprócz parafian przybyli licznie krewni księdza Władysława, 
rodzina Kaniów z Krakowa, Bielska-Białej i Przeciszowa. Była to 
dla nich okazja do pierwszego tak licznego spotkania w gronie 
rodziny. 
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

Z życia parafii  

Fotograficzne wspomnienie 
Niedzieli Palmowej
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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)

„Cechą cywilizacji prawdziwie ludz-
kiej jest szacunek i miłość do ludzi sta-
rych, dzięki którym mogą oni czuć się 
żywą częścią społeczeństwa” Jan Paweł II

W dniu 11 kwietnia 2015 r. w kościele 
parafi alnym w Spytkowicach z okazji 100 
urodzin Pani Marii Sołtys- Mieszkanki 
Gminy Spytkowice, odbyła się uroczysta 
Msza Św. koncelebrowana przez księży 
tutejszej parafi i. Następnie w Sali Wiej-
skiego Domu Kultury w Spytkowicach 
rodzina, bliscy oraz przedstawiciele władz 
samorządowych złożyli życzenia i gratu-
lacje. 

Pani Maria urodziła się 2 kwietnia 
1915 roku w Okleśnej. Mieszkanką na-
szej Gminy stała się w 1936 roku 
poślubiając spytkowianina Pana 
Michała. Tutaj na świat przyszło 
czworo dzieci państwa Sołtys: Mi-
chał, Krystyna, Józefa, Kazimierz. 
Wspólnie z mężem prowadzili 
także 10-hektarowe gospodar-
stwo rolne. 

Podczas uroczystości Wójt 
Gminy Spytkowice Pan Mariusz 

100 lat Pani Marii
Krystian, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Pan Jerzy Piórowski, przedstawiciel 
KRUS Wadowice oraz zaproszeni goście 
złożyli Jubilatce życzenia. Na Jej ręce 
przekazano również gratulacje oraz 
wyrazy szczególnego szacunku i uzna-
nia przesłane przez Panią Premier Ewę 
Kopacz oraz przez Wojewodę Małopol-
skiego Pana Jerzego Millera. 

Sto lat, to czas, który dla większości 
z nas wydaje się nie do osiągnięcia. To 
czas, w którym zebrać można mnóstwo 
cennych doświadczeń i mądrości, które 
stają się skarbnicą wiedzy dla przyszłych 
pokoleń. Przy okazji tak pięknego ju-
bileuszu powinniśmy jeszcze bardziej 

docenić wartość ludzkiego 
życia oraz drogocennego dzie-
dzictwa, którego ludzie starsi są 
żywym światłem. 

Jubilatce życzymy wielu 
sił, pogody ducha i radości na 
nadchodzące lata. Niech będą 
one dla Pani pomyślne i pełne 
szczęśliwych chwil.

www.spytkowice.net.pl
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

Zachęcał ks. bp Grzegorz Ryś w czasie wizytacji, 
ale też i zadawał pytanie: czy chcecie jako Kościół 
– wspólnota – rosnąć czy się kurczyć? Przypomniał 
także, że to w nas inni mają dostrzec Jezusa i z naszą 
pomocą do Niego dotrzeć. Oto fragment słowa. 

Miesiąc temu byłem na takim spotkaniu w Warszawie i 
sam poczułem przerażenie, bo spotkanie było na temat Papieża 
Franciszka. 350 ludzi mniej więcej się zebrało i kto tylko stawał 
do dyskusji, mówił mniej więcej: „Papież to tak wy-
chodzi do świata, że zgubi wszystkich, których ma 
przy sobie”. Dość dużo ludzi w ten sposób myśli... A 
przecież Papież nie chce nikogo zgubić; Papież chce 
wszystkich posłać. I mówi: Kościół nie jest dla sie-
bie. Celem Kościoła nie jest Kościół. Kościół jest dla 
świata. W związku z tym każdy ze świata ma prawo 
przyjść do Kościoła i powiedzieć: Pokaż mi Jezusa! I 
nie ma od tego ucieczki...

Kiedyś Paweł VI, obecnie już błogosławiony 
Paweł VI, powiedział, że jeśli my nie przekażemy 
innym Jezusa, to być może Pan Jezus znajdzie do 
nich inną drogę, ale nam wówczas biada. Paweł VI 
to był łagodny człowiek, tak na marginesie, ale mu 
się takie zdanie wyrwało. To znaczy: jeśli ja nie po-
wiem komuś o Jezusie, to Pan Jezus być może trafi  
do niego inaczej, ale mnie biada... Bo moja wiara nie 
jest dla mnie. - Pokaż mi Jezusa!

Wczoraj wieczorem jeszcze rozmawiałem z pro-
boszczem. To jest szczery facet... Macie tutaj 1100 

osób w tej parafi i. Do kościoła chodzi tu 
przynajmniej 450. Dodajmy jeszcze drugie 
czterysta, że do klasztoru. To jest 800. A te 
300 to gdzie? Znacie ich? Nie znacie ich? 
Po domach ich nie macie, w sąsiedztwie, w 
szkole, w pracy? Znacie ich? Zostawicie ich 

samych sobie? „A co tam... Ważne, żeby nam tu było dobrze. Im 
nas mniej, tym lepiej. Nie liczy się ilość, tylko jakość...”. Tak? Po-
wtarzamy takie bzdury i na naszych oczach Kościół zamiast się 
rozwijać, to się kurczy.

W tamtym tygodniu miałem rekolekcje dla Polaków w Niem-
czech, wcześniej w Rzymie. W Kolonii w Niemczech, gdzie jest 
polska parafi a, 10 lat temu było dwanaście parafi i niemieckich. 
Wiecie ile jest dzisiaj? Jedna. W ciągu 10 lat ten Kościół o niczym 
innym nie rozmawiał, tylko o tym, jak się skurczyć z dwunastu 

Bądźcie jak Jezus! 
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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)

parafi i do jednej... Księża, świeccy ludzie gromadzili się w koście-
le na zebrania, najlepiej ze cztery razy w roku, żeby zastanowić 
się, jak to zrobić, żeby się zredukować z dwunastu do jednej pa-
rafi i... Nie kręćcie na nich nosami, tylko się zastanówcie, czy tu 
macie odwrotne dążenie. Czy chcecie rosnąć, czy się kurczyć? 

Człowiek jest zdrowy, jak rośnie. Wystarczy spojrzeć na te 
maluchy, które tu siedzą w pierwszych ławkach - jak już więcej 
nie będą rosnąć, to zaczną szukać lekarza. I to jest chyba dość 
oczywiste. Kościół to też jest żywy organizm - jest zdrowy, gdy 
rośnie. Jak was jest w kościele tylko połowa czy 60%, to dowo-
dem waszego zdrowia we wierze będzie to, że za jakiś czas nie 
będzie was 60%, ale &0% albo więcej. Jeśli to, co przeżywacie we 
wierze, jest dla was ważne, to nie możecie tego trzymać tylko dla 
siebie... To wszystko jest wpisane w owo: „Pokaż mi Jezusa!”. I 

jeśli ktoś cię o to prosi, tak naprawdę nie masz innego sposobu, 
tylko musisz powiedzieć: „Popatrz na mnie”. Czy macie odwagę 
tak powiedzieć? 

Popatrz na mnie... Twarz Jezusowa... Ja wiem, że to jest dość 
zawstydzające. Każdy z nas zna prawdę o sobie i wie, jak jest mu 
daleko do Pana Jezusa. Dlatego, zauważcie... Muszę się zacząć się 
kontrolować. Mówię w ogóle inne kazanie niż chciałem powie-
dzieć... To przedziwne jest... To dlatego, że chłopaki służą już 
drugą Mszę i nie chciałem, żeby się im powtarzało (śmiech). To 
nie jest tylko takie moralizowanie: „Bądźcie jak Jezus... Bądźcie 
jak Jezus... Bądźcie jak Jezus; pokażcie ludziom Jezusa przez 
siebie”. To nie chodzi o to, ze przyjechał biskup i do czegoś was 
zmusza. Tak naprawdę to to jest cała prawda o nas - najgłębsza...

 Cdn.  

Tak nazwał ks. bp Grzegorz Ryś 
dziedziniec pogan, najdalej odległy 
od miejsca świętego, który miał 
być miejscem spotkań wierzących 
z poganami. W tym jednak miejscu 
urządzono sobie handel. Na to apo-
stolstwo, także w dzisiejszym świecie 
– zwraca uwagę bp Ryś w poniższym 
fragmencie kazania wygłoszonego w 
czasie wizytacji w marcu br. 

Coś powiem... Niedługo, nie bójcie się... 
Wiem, że jesteśmy po Gorzkich Żalach i 
słuchaliśmy Słowa... Nie zamierzam mówić 
tej samej homilii, którą głosiłem przed po-
łudniem. Chcę jednak dodać do tego jedną 
istotną myśl. 

Otóż, żeby dobrze zrozumieć to wy-
darzenie, trzeba wiedzieć, jak wyglądała 
świątynia w Jerozolimie. A nie wyglądała 
ona tak, jak nasze kościoły. Świątynia w 
Jerozolimie to był niewielki budynek, do 
którego nikt nie wchodził. Ten budynek 
był tak mały, że w środku mieścił się ołtarz, 
właściwie dwa ołtarze (bo ten budynek był 
podzielony na dwie części - na „miejsce 
święte” i „miejsce najświętsze”). Do miej-
sca najświętszego kapłan wchodził raz w 
roku. A do miejsca świętego kapłani wcho-
dzili codziennie, żeby składać Panu Bogu 
ofi ary. Ludzie nie wchodzili do świątyni... 
Natomiast do tego niewielkiego budynku 

przylegał cały system dziedzińców, na 
których ludzie się gromadzili, żeby się 
modlić. Wiec najbliższy dziedziniec 
do tego budynku, świątyni, to był 
„Dziedziniec kapłanów”. Potem był 
duży dziedziniec, który się nazywał 
„Dziedzińcem Izraela”, gdzie byli 
mężczyźni żydowscy. Wtedy było 
trochę inaczej niż dzisiaj - mężczyźni 
byli bliżej, a kobiety dalej. Potem był 
dziedziniec przeznaczony dla kobiet 
izraelskich, Żydówek, a na końcu był 
ostatni dziedziniec, który się nazywał 
„Dziedzińcem Pogan”. 

Ten dziedziniec był po to, aby do 

Miejsce apostolstwa 
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świątyni mogli przyjść także ci, którzy nie należeli do narodu 
wybranego - poganie, niewierzący, ludzie z innych ludów. Oni 
wszyscy mieli prawo tam wejść, ale nie wolno im było iść dalej, 
bo tam już było miejsce święte, nie dla nich. ale mimo wszyst-
ko było dla nich w świątyni miejsce, do którego mogli przyjść i 
pomodlić się, spotkać się z tymi, którzy byli wierzący. Mogli tu 
przyjść i usłyszeć o co tu właściwie chodzi w tej religii; po co jest 
to wszystko, co tam się dzieje dalej. Może gdyby usłyszeli kogoś, 
kto im opowiada z wypiekami na twarzy, po co jest ta świątynia i 
o co w niej chodzi, to kto wie... Mogliby przyjąć wiarę i wejść da-
lej... Ale dokąd byli niewierzący, nie wolno było im wejść dalej. 

Niemniej, było takie miejsce w tej świątyni jerozolimskiej, 
które było otwarte dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co się 
dalej dzieje, dla niewierzących. Przygotowano dla nich miejsce 

spotkania z tymi, którzy wierzą. Miejsce spotkania i rozmowy. 
Dzisiaj byśmy powiedzieli „miejsce apostolstwa”. I właśnie na 
tym „Dziedzińcu Pogan” byli porozstawiani ze swoimi towarami 
ci handlarze, o których mówi dzisiejsza Ewangelia. To miejsce, 
gdzie wierzący Żydzi mieli teoretycznie spotykać się z niewie-
rzącymi, gdzie mieli im mówić o Bogu, gdzie mieli mówić o tym 
kulcie, gdzie mieli ich zapraszać do przyjęcia wiary, to miejsce 
zostało zajęte przez te wszystkie kramy: tu woły, tu baranki, 
tu gołębie, a tam jeszcze kantory wymiany walut... Wszystko 
potrzebne, bo to wszystko jest niezbędne do święta Paschy - naj-
ważniejszego święta w roku żydowskim. Ale właśnie to miejsce, 
które miało być miejscem apostolstwa, zostało zaadaptowane na 
potrzeby własnego kultu...

Cdn.

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)

I to całkowicie. Była wstrząsem, przełomem, co 
spowodowało poważne podejście do życia, do powo-
łania. Tak swoją spowiedź jako kleryka wspomina po 
latach na rekolekcjonista ks. Krzysztof Porosło. Wtedy 
nie do końca rozumiał postępowanie owego spowied-
nika. Dziś jest mu wdzięczny. Poniżej kontynuacja re-
fleksji ks. Krzysztofa na temat spowiedzi. 

Dlaczego o tym mówię, drodzy bracia i siostry? Bo kiedy 
patrzę na to wydarzenie po 10 latach, to patrzę na to wydarzenie 
z wielką wdzięcznością. I tak, z wielką wdzięcznością. Otóż, ta 
spowiedź - taka trudna do przyjęcia dla mnie, była mi wówczas 
szalenie potrzebna. Bardzo potrzebna. Pojawiły się stare grzechy. 
Przygotowywałem się do kapłaństwa i potrzebowałem kogoś, kto 
mną tak potrzaśnie. I to była ta spowiedź. Ona - mogę to teraz 
śmiało powiedzieć - całkowicie odmieniła moje 
życie. W końcu wziąłem się za siebie, za pracę 
nad sobą, za poważną formację do kapłaństwa, 
a nie powracałem do starych rzeczy, które miały 
miejsce kiedyś, w przeszłości. 

I gdy patrzę na to teraz, to widzę wyraźnie, że 
ta spowiedź była mi bardzo potrzebna, że gdyby 
nie ona, prawdopodobnie dzisiaj bym przed wami 
nie stał, bo na pewno nie zostałbym kapłanem. I 
wiem, że tych 10 lat temu Bóg też się posłużył tym 
kapłanem, który mną wstrząsnął. Jestem o tym 
święcie przekonany. 

A dlaczego wspominam to wydarzenie? Bo 
być może i w waszym życiu coś takiego mogło się 
przytrafi ć, bądź przytrafi  w przyszłości... Może 

coś takiego przytrafi ło się kiedyś komuś z waszych znajomych 
i przestał chodzić do kościoła, przestał się spowiadać i powie-
dział: „Dość mam już tego Kościoła, tych księży. Może się tak 
wydarzyło. Jeśli tak, to powiedzcie temu człowiekowi w moim 
imieniu i w imieniu wszystkich kapłanów słowo „przepraszam”. 
Ale powiedzcie mu też, że może to mu było potrzebne – taka 
spowiedź - bo takie potraktowanie przez spowiednika czasami 
jest potrzebne, żeby się otrząsnąć, wziąć w garść i zacząć żyć jak 
prawdziwy chrześcijanin. 

Moi drodzy, jesteśmy w drugim dniu naszych rekolekcji. 
Przypomnę, że wczoraj powiedzieliśmy sobie w, co to jest spo-
wiedź, dlaczego warto się spowiadać, po co jest w ogóle spowiedź. 
Mówiliśmy również, ze w sakramencie pokuty kimś najważniej-
szym nie jest osoba, która spowiada ani osoba, która się spowia-
da, ale Chrystus, który rozgrzesza. To On jest najważniejszy w 

Ta spowiedź odmieniła moje życie 
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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)

sakramencie. To z Nim się spotykamy. Mówiliśmy też, że w sa-
kramencie pokuty chodzi o przebaczenie grzechów, o spotkanie z 
Bogiem. Bo słowo sakrament oznacza spotkanie, a nie tylko jakiś 
zewnętrzny rytuał, bo tak trzeba...

Idźmy więc dalej po naszych szlakach odkrywania bogactwa 
sakramentu pokuty. Moi kochani, lekarz, który chce wyleczyć 
swoich pacjentów, często stosuje wobec nich odpowiednią kura-

cję. Ale powiedzmy sobie szczerze: Czy to tylko od lekarza zależy, 
czy pacjent wyzdrowieje? Oczywiście że nie. Wiemy doskonale, 
że możemy zażywać nawet najlepsze na świecie leki, że możemy 
korzystać z pomocy najlepszego na świecie lekarza, światowej 
klasy specjalisty, a mimo to nie wyzdrowieć. Bez zaangażowania 
się samego pacjenta kuracja pójdzie na marne.  

Cdn.

W centrum dzisiejszej niedzieli wieńczącej Oktawę Wielkano-
cy, a którą Jan Paweł II zechciał poświęcić Miłosierdziu Bożemu, 
znajdują się chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego.

Pokazał je już po raz pierwszy, gdy ukazał się apostołom, wie-
czorem tego samego dnia po szabacie, w dniu Zmartwychwsta-
nia. Ale tamtego wieczoru nie było Tomasza i gdy inni powie-
dzieli mu, że widzieli Pana, odpowiedział, że jeśli nie zobaczy i 
nie dotknie tych ran, nie uwierzy. Osiem dni później Jezus ukazał 
się ponownie w Wieczerniku, pośród uczniów i był tam również 
Tomasz. Zwrócił się wówczas do niego i poprosił, by dotknął Jego 
ran. Wówczas ten szczery człowiek, przyzwyczajony do osobiste-
go sprawdzania, ukląkł przed Jezusem i powiedział: „Pan mój i 
Bóg mój” (J 20, 28).

Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, ale są również spraw-
dzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego 
rany nie zanikają, lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym zna-
kiem miłości Boga do nas i są niezbędne, by wierzyć w Boga. Nie 
po to, by wierzyć, że Bóg istnieje, ale aby wierzyć, że Bóg jest mi-
łością, miłosierdziem i wiernością. Święty Piotr, cytując Izajasza, 
pisze do chrześcijan: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 
P 2, 24; por. Iz 53, 5).

Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, 
dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wsty-
dzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie 
wstydzili się ciała swego brata (por. Iz 58, 7), ponieważ w każdej 
osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, 
pełni parezji [szczerości] Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i 
światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia.

Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. 
Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy 
był w nich Bóg; silniejsza była w nich wiara w Jezusa Chrystusa, 
Odkupiciela człowieka i Pana historii; silniejsze było w nich mi-
łosierdzie Boga, które objawia się w tych pięciu ranach; silniejsza 
była macierzyńska bliskość Maryi.

Warto sobie przypomnieć

Kanonizacja Jana XXIII
i Jana Pawła II

Homilia Papieża Franciszka W tych dwóch ludziach kontemplujących rany Chrystusa i 
świadkach Jego miłosierdzia była “żywa nadzieja” wraz z “rado-
ścią niewymowną i pełną chwały” (1 P 1,3.8). Nadzieja i radość, 
jaką zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom i których 
nic i nikt nie może ich pozbawić. Paschalna nadzieja i radość, 
przeszedłszy przez tygiel odarcia z szat, ogołocenia, bliskości z 
grzesznikami aż do końca, aż do mdłości z powodu goryczy tego 
kielicha. Oto są nadzieja i radość, jaką dwaj święci papieże otrzy-
mali w darze od zmartwychwstałego Pana i z kolei przekazali 
obficie Ludowi Bożemu, otrzymując za to nagrodę wieczną.

Tą nadzieją i tą radością żyła pierwsza wspólnota wierzących 
w Jerozolimie, o której mówią nam Dzieje Apostolskie (por. 2, 
42-47). Jest to wspólnota, w której żyje się tym, co najistotniej-
sze z Ewangelii, to znaczy miłością, miłosierdziem, w prostocie 
i braterstwie.

Taki obraz Kościoła miał przed sobą Sobór Watykański. Jan 
XXIII i Jan Paweł II współpracowali z Duchem Świętym, aby 
odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, 
który nadali mu święci w ciągu wieków. Nie zapominajmy, że to 
właśnie święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się roz-
wija. Zwołując Sobór, Jan XXIII okazał taktowne posłuszeństwo 
Duchowi Świętemu, dał się Jemu prowadzić i był dla Kościoła 
pasterzem, przewodnikiem, który sam był prowadzony. To była 
jego wielka posługa dla Kościoła. Był papieżem posłuszeństwa 
Duchowi Świętemu.

W tej posłudze Ludowi Bożemu Jan Paweł II był papieżem 
rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamię-
tany jako papież rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy 
przeżywamy proces synodalny o rodzinie i z rodzinami, proces, 
któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go wspiera.

Niech ci obaj nowi święci pasterze Ludu Bożego wstawiają się 
za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego 
był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej 
dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami 
Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, 
które zawsze żywi nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje.
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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 
 

W ostatniej części nauki rekolekcyjnej ks. Oleg 
Żanik z Ukrainy, w nawiązaniu do uroczystości Zwia-
stowania NMP, apeluje o troskę o życie, o podjęcie 
duchowej adopcji dziecka poczętego, ale także zachęca 
do odnalezienia prawdziwego obrazu Boga, do refleksji 
nad samym sobą dla dobra naszej duszy, dla dobrych 
relacji z Ojcem. 

Te obrazy Boga, które przedstawiłem, często pojawiają się 
w naszej świadomości, w naszym życiu. Często w taki właśnie 
sposób podchodzimy do Boga w różnych sytuacjach. Ale moż-
na sobie dzisiaj postawić pytanie, jakim jest Bóg w moim życiu. 

Czy widzę ten prawdziwy obraz Pana Boga? Czy traktuję Boga 
jako prawdziwego Ojca? Czy postrzegam Boga jako miłość? 
Czy postrzegam Boga jako Tego, który troszczy się o mnie? Czy 
rozumiem to, że Bóg we mnie wierzy, interesuje się mną i czeka 
na mnie, nawet gdy ja idę inna drogą? Czy widzę ten prawdziwy 
obraz Pana Boga? Czy może ten obraz jest zafałszowany? 

  Bóg daje nam życie. On jest Panem naszego życia. Chce od-
działywać na nasze życie w prawdziwym swoim obrazie. Dlatego 
bardzo ważne jest, byśmy ten prawdziwy obraz Boga odszukali. 
I bardzo dużo w tej mierze zależy od nas samych. Bo jeżeli my 
będziemy w jakiś sposób rozpatrywać, kontemplować swoje 
wnętrze, swoje serce, to zrozumiemy prędzej czy później, jakimi 

Bóg jest Panem życia 

Z życia parafii Świnna Poręba



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

26 kwietnia 201554 

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

 5526 kwietnia 2015

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)

jesteśmy ludźmi. A kiedy to zrozumiemy, wtedy 
odkryjemy obraz, jaki mamy w swoim sercu. 

Na koniec chciałbym także powiedzieć, że za 
dwa dni będziemy przeżywać ważną uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, czyli wcielenie Syna Bo-
żego. Właśnie w tym dniu cały Kościół obchodzi 
Dzień Świętości Życia. W tej waszej parafi i będą 
podawane deklaracje, aby dokonać duchowej 
adopcji dziecka poczętego, ale dziecka zagrożone-
go... Bywają różne sytuacje, kiedy życie człowieka 
jest naprawdę zagrożone, kiedy mężowie zmuszają 
swoje żony do aborcji... Bywa też, że o aborcji my-
śli dziewczyna porzucona przez swego chłopaka...

 Może nieraz tak czysto fi zycznie nie jesteśmy 
w stanie pomóc osobom znajdującym się w takiej 
sytuacji, ale bardzo ważne jest to, byśmy spróbo-
wali udzielić im wsparcia właśnie naszą modlitwą. 
To niezwykle istotne. Ta nasza modlitwa potrafi  
sprawić prawdziwy cud. Dlatego zachęcam, by po-
święcić te 9 miesięcy na modlitwę, może uczynić 
też jakieś postanowienie, by w jakiś sposób pomóc tym dzieciom, 
którym życie dał sam Pan Bóg, aby one mogły się narodzić. Sam 
osobiście modliłem się już 3 razy tą specjalną modlitwą i mam 
już zatem adoptowanych duchowo troje dzieci. W tym roku też 
postanowiłem to uczynić, bo uważam, że to niezwykle ważna 

sprawa.  Zachęcam, by to czynić, bo jest to takim małym kro-
kiem w stronę troski o te bezbronne dzieci, które powinny mieć 
prawo do tego, by się narodzić. Proszę o przemyślenie tej sprawy 
i pochylenie się nad nią przez was w modlitwie...

Hosanna Królowi Dawidowemu! 
W Niedzielę Palmową rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Ty-

godnia. W tym dniu zazieleniło się od kolorowych palm przynie-
sionych przez dzieci i dorosłych. Na szczególną uwagę zasługuje 
palma wykonana przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W 
szkole podstawowej również odbył się konkurs na najpiękniejszą 
palmę. W konkursie wzięło udział wiele dzieci, najpiękniejsze 
palmy zostały nagrodzone. Najwazniejsze palmy zostały przy-
niesione do kościoła i poświęcone Zbawicielowi świata. 

Fotorelacja z Wielkiego Tygodnia 
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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 

Mówi Pan Jezus, który jest prawdziwie obecny 
wśród nas i bliski. Trzeba Mu zaufać, tak jak dziecko 
ufa swoim rodzicom – przypomniał w kazaniu podczas 
Sumy odpustowej ks. Piotr Wiktor. Przywołane też zo-
stały słowa Pana Jezusa skierowane do św. s. Faustyny 
związane z kultem Miłosierdzia Bożego i obietnicami 
wobec Jego czcicieli. Poniżej fragment kazania. 

Pewnej nocy w domu na peryferiach wybuchł pożar. Kiedy 
płomienie rozprzestrzeniły się, rodzice wraz z dziećmi wybiegli 
na zewnątrz. Jednak w którymś momencie spostrzegli z przera-

żeniem, że brakuje najmłodszego, pięcioletniego synka. W mo-
mencie, gdy wybiegali, przeraził się trzasku ognia i dławiącego 
dymu, i ukrył się na strychu. Co robić? Ojciec i matka spoglądali 
na siebie zrozpaczeni, dwie córeczki zaczęły krzyczeć.

Wtedy zobaczyli otwierające się na strychu okno, a w nim 
krzyczącego chłopca: „Tato, tato!” Ojciec podbiegł i zawołał:

- Skacz w dół!
Chłopiec widząc pod sobą tylko czarny dym i ogień, a jedynie 

słysząc głos, odpowiedział. - Tatusiu, ja cię nie widzę...
- Ale ja ciebie widzę, to wystarczy. Skacz w dół! - krzyczał 

ojciec. Chłopiec skoczył w przestrzeń i opadł cały i zdrowy w 

Ja jestem z tobą 
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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)

silne ramiona ojca. Jesteśmy jak ten chłopiec. Mówimy Jezusowi: 
Panie, ja Cię nie widzę.

A Pan Jezus ciągle nam powtarza: Ale Ja ciebie widzę. Za-
ufaj mi. Jestem zawsze z tobą. Od chrztu św. - jestem z tobą w 
przyjaźni. Jeśli odchodzisz przez grzech, w sakramencie pokuty 
odnawiam Moją łaskę w twym sercu. W I Komunii św. umocni-
łem naszą przyjaźń. W każdej Mszy św. w każdej Komunii św. 
- Ja jestem z tobą. I w każdej chwili, nieustannie - Ja jestem z 
tobą. Dziś chcemy na nowo odkryć obecność Jezusa i doświad-
czyć Jego bliskości. Tak wiele znaków Pan Jezus nam zostawił. 
Dziś Niedziela Miłosierdzia. „Niech się nie lęka zbliżyć do mnie 
grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na 
dusze ludzkie” (Dz 50).

Godzina Miłosierdzia (trzecia po południu) - godzina śmierci 
Jezusa „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego... 
w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi 
przez mękę Moją” (Dz 1320).

Koronka do Miłosierdzia Bożego. „Dusze, które odmawiać 

będą tę koronkę, miłosierdzie 
moje ogarnie w życiu, a szcze-
gólnie w śmierci godzinie” (Dz 
754)

Obraz miłosiernego Jezusa 
i wychodzące z Jego Serca pro-
mienie, które obejmują nas i 
cały świat. „Obiecuję, że dusza, 
która czcić będzie ten obraz, nie 
zginie... Ja sam bronić ją będę 
jako swej chwały” (Dz 48).

Słowa modlitwy umieszczo-
ne pod wizerunkiem Zbawicie-
la: „Jezu, ufam Tobie”. Tylko trzy 
słowa, a wypowiedziane pokor-
nie i szczerze, wypełniają nasze 
serca pokojem i radością. „Jezu, 
ufam Tobie”, bo Ty jesteś Panem 

całego wszechświata, jesteś Panem przyrody i jej praw, Panem 
burz i ciemności, i wszelkich żywiołów... Panem czasu i wieczno-
ści... Ty zwyciężyłeś wszelkie zło i rodzące się z niego lęki, wraz ze 
strachem przed śmiercią; bo ją pokonałeś zmartwychwstaniem. 
Jeśli jesteśmy z Tobą, nic nas nie trwoży.

Bo dokąd człowiek polegać będzie na swoich siłach, pozosta-
nie sparaliżowany swoją niewiarą, bezradnością i zamknięciem 
się w doczesności. Jeśli dostrzeże Jezusa, znajdzie w Nim umoc-
nienie i ocalenie w najtrudniejszej nawet sytuacji. Mówił papież 
Franciszek: „Wierność Boga jest silniejsza niż nasze niewierności 
i zdrady. Nie możemy ufać swoim siłom, ale jedynie Jezusowi i 
Jego miłosierdziu”.

Tomasz nie wierzył i męczył się ze swoją niewiarą dotąd, do-
póki nie spojrzał na Jezusa i nie zamienił z Nim kilku słów. Gdy 
to uczynił, znalazł się w zupełnie innym świecie. Wtedy nieważ-
na już była jego słaba wiara, lecz ważny był Jezus i Jego cierpliwe 
miłosierdzie.

Cdn.

W dniu 16 kwietnia przedszkolaki z Witanowic miały okazję obej-
rzeć przedstawienie pacynkowe pt. „Trzy Świnki”. Opowiadało ono 
o perypetiach trzech braci - małych świnek. Ponieważ nie mogły 
dojść do porozumienia, z jakich materiałów powinno być zbudowane 
ich nowe schronienie, każda postanowiła stworzyć domek według 
własnego pomysłu. Jedna wykorzystała słomę, druga drewno. Zaś 

Teatrzyk
Pacynkowy
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trzecia - najmądrzejsza i najbardziej pracowita z nich, 
postanowiła zadać sobie wiele trudu i zbudować so-
lidny dom z cegieł... Urocze przedstawienie o trzech 
świnkach nauczyło nas, iż to, co w życiu ważne, wy-

Z życia parafii Witanowice

maga przemyślenia i zaangażowania. Kolejny raz prze-
konaliśmy się, że ...”ciężka, sumienna praca naprawdę 
się opłaca”. 
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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)

Nasze zuchy i harcerze razem z strażakami z 
Woźnik, brali w tym roku czynny udział w warcie 
przy Grobie Pana Jezusa. Było to dla nich nie lada 
przedsięwzięcie, a zarazem przeżycie duchowe. Już od 
środy dzielnie trenowaliśmy zmianę oraz dojście pod 
czujnym okiem zastępcy naczelnika OSP Woźniki 
dh Mateusza Stybaka w naszej remizie. Jego trafne 
wskazówki pozwoliły nam szybko zrozumieć jak 
należy się zachować. Kolejnym sprawdzianem przed 
wielkim dla nas przeżyciem była Droga Krzyżowa , w 
której całą gromadą licznie wzięliśmy udział. Po na-
bożeństwie mogliśmy przećwiczyć nasze dojście już w 
Kościele. Próba przebiegła pomyślnie i bez zakłóceń. 
Dzięki tym przygotowaniom mogliśmy naprawdę za-
prezentować się uroczyście i z pełną klasą przy grobie 
Pana Jezusa. Zuchy i harcerze byli do warty prowa-
dzeni przez dh Agnieszkę Ścierę. 

14 Drużyna Harcerska Krople Rosy działa w Szko-
le Podstawowej w Woźnikach oraz przy OSP Woźniki 
od 2011r. Przez te lata prowadzą ją i pomagają się 
rozwijać Panie Alina Hardek, Magdalena Piotrowska, 
Agnieszka Sienkiewicz, Izabela Adamczyk, Pan Paweł 
Bryła i drużynowy Krzysztof Szydło. Praca z drużyną 
trwa cały rok kalendarzowy. W roku szkolnym zbiór-
ki (spotkania z ciekawymi ludźmi, np Arkadiuszem 
Pytel z KPP w Wadowicach, biwaki, wycieczki edu-
kacyjne ( Bezpieczny Dom w JRG PSP Andrychów, 

Zuchy i harcerze przy Grobie Pana Jezusa 
w kościele p.w. WNMP w Woźnikach

Obserwatorium Astronomiczne), zabawy i podchody. W wakacje 
biwaki i obozy harcerskie w Pogorzelicy, biwaki w Zalesiu i in-
nych ośrodkach Hufca Ziemi Wadowickiej. Na zbiórkach zuchy 
i harcerze zdobywają sprawności nie tylko harcerskie, również 
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpiecznego 
poruszania się po miejscowości zarówno w drodze do i ze szkoły. 
Bezpieczeństwa w domu i zdrowego stylu życia. Dzieci i młodzież 
jest również zapoznawana teoretycznie i praktycznie z zasadami 
bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi. W soboty rano od 6:
15 zuchy pływają na Krytej Pływalni DELFIN w Wadowicach, z 
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maskami i rurkami pod bezpośrednim nadzorem Instruktora – i 
po prostu mają z tego frajdę i doskonałą zabawę. Jednocześnie 
nabywając wiedzę i umiejętności które pozwolą im bezpiecznie 
wypoczywać nad wodą. Zuchy próbują „oddychać pod wodą” za 
pomocą fajki nurkowej, wspaniała zabawa i początek przygody 

z prawdziwym nurkowaniem, uczą się „puszczania bąbelków”, 
zajęcia prowadzą Izabela Adamczyk, Krzysztof Szydło z pomocą 
rodziców.

phm. Krzysztof Szydło drużynowy 14 DH Krople Rosy 

I mówić prawdę z miłością – jak Jezus, tego po-
winniśmy się uczyć i na tym budować nasze relacje z 
bliźnimi. Bo łatwo jest powiedzieć „kocham”, ale za 
tym słowem niewiele mamy do zaoferowania. Temat 
pogłębia poniższy fragment nauki ks. dr. Zbigniewa 
Syczika.

Ileż matek popełnia grzech bałwochwalstwa wobec swoich 
dzieci! Ileż babć popełnia grzech bałwochwalstwa wobec swoich 
wnuków! A co to znaczy – kochać tak, jak kochać Jezus? To zna-
czy: mówić prawdę; umieć podejść do swojej mamy, do swojego 
ojca i powiedzieć: Mamo, tato, musimy porozmawiać o pewnych 
sprawach, bo się źle dzieje. Tak by postąpił Jezus. On zawsze mó-
wił prawdę i mówił tę prawdę z miłością. 

My też często mówimy: Ja jestem chrześcijaninem, ja jestem 

Miłować jak Jezus
katolikiem i zawsze mówię prawdę”. Ale to nie jest chrześcijańska 
prawda, gdy podejdziemy do kogoś i powiemy: „Wiesz, ale jesteś 
brzydki, gruby i garbaty”. Choćby to nawet była faktograficzna 
prawda, to my takiego człowieka wtedy niszczymy. I to nie jest 
chrześcijaństwo. A my kogoś niszczymy i podpieramy się tym, że 
przecież to prawda. Ale przy tym nieraz w sercu odczuwamy ra-
dość. – „Ale go załatwiłem! – cieszymy się. – Miałem na to ochotę 
już od dawna, ale nie było okazji...”. 

Jezus zawsze mówił prawdę z miłością. Nawet prawdę trudną. 
A w wielu rodzinach, moi drodzy, nie było szczerej rozmowy 
nigdy. Ojciec nigdy nie gadał z synem. Było tylko: „Jak się pro-
wadzisz? Z kim chodzisz? Jak się do matki odzywasz!”. A to nie 
jest tak, moi drodzy. Trzeba tak: „Synku, siadaj. Porozmawiajmy 
trochę”. Ja wiem, że przy takiej rozmowie przychodzi nieraz 
skurcz gardła, że to się może czasami nie klei,.. Ale Jezus by tak 
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kochał...
Nam w seminarium mówiono: „Uważaj; chcesz iść do kapłań-

stwa, to się zastanów”. Bo nieraz chłopcy się pytają nas, księży: 
„A proszę księdza, czy ja wytrzymam w seminarium?”. Ty lepiej 
zapytaj: Czy seminarium z tobą wytrzyma? Albo dziewczyna 
pyta księdza: „Czy ja z tym chłopakiem będę szczęśliwa?”. Wiele 
dziewczyn o to pyta, A czy zastanowiłaś się kiedyś, czy ten chło-
pak będzie szczęśliwy z tobą? Nieraz cała rodzina się spiera: 

-Czy nasza Gosia będzie z nim szczęśliwa?  
- No tak, chyba będzie szczęśliwa – stwierdza ciocia. 
Ale nikt się nie zastanawia, czy owa Gosia uszczęśliwi tego 

chłopaka...
Moi drodzy, Jezus przyszedł, by wnieść w ludzkie życie dobro 

i radość. Dlaczego zatem nieraz w takich sytuacjach, które my 
nazywamy „miłością”. Mało tego, jest ciągły niepokój. Wszystko 
dlatego, że jest to wyrób tylko do miłości podobny. Moi drodzy, 
jak mi imponują ludzie, którzy potrafią powiedzieć: „Proszę księ-
dza, uczę się powolutku kochać; dzisiaj powiedziałem do mamy 
dobre słowo; z ojcem porozmawialiśmy trochę tak naprawdę; nie 
odegrałem dziś nic przed rówieśnikami; nie plotkowałem. I to 
jest, proszę księdza, mój sukces. Ja się uczę codziennie prawdzi-
wej miłości, ale wiem, że jest we mnie jeszcze dużo za i jestem 

człowiek niebezpieczny”. 
Ja pamiętam do dziś dwie ostatnie konferencje księdza rektora 

Stańka, który nam mówił: „Idziesz do kapłaństwa; będziesz albo 
pasterzem, albo najemnikiem, albo wilkiem. Albo będziesz pa-
sterzem i będziesz ludzi prowadził do nieba, albo będziesz najem-
nikiem i będziesz pracował tylko dla pieniędzy w kapłaństwie, 
albo będziesz wilkiem, który będzie niszczył ludzi. Bo ksiądz 
może niesamowicie niszczyć ludzi. Bo ludzie księdzu ufają. 
Otwierają się przed księdzem i ksiądz może zniszczyć. Pamiętaj, 
żebyś nie był księdzem, który w jednym szpitalu ludzi leczy, a w 
drugim szpitalu ludzi zabija. Bo i tak może być. Zastanów się, czy 
będziesz kochał ludzi tak, jak kocha ich Jezus”. 

Powiedzieć komuś: „Kocham!” – to jest, moi drodzy, wyż-
sza szkoła jazdy. A musimy przyznać, że strzelamy z tego, jak 
grochem z rurki. Bo to są dość łatwe do wypowiedzenia słowa. 
My wiemy, że to robi na drugiej stronie wrażenie. Jeżeli chło-
pak chce, żeby dziewczynie zaszkliły się oczy, to jej powie parę 
ciepłych słów i wyzna miłość. Ale tutaj chodzi, moi drodzy, o to 
„zaszklenie”, a tymczasem Pan Jezus uczy nas, byśmy się wzajem-
nie miłowali tak, jak On nas miłuje, bo wtedy – z takiej miłości 
– zawsze zrodzi się radość. 

 Cdn.

 

 

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II – uroczystość 
religijna, która odbyła się 27 kwietnia 2014 w Waty-
kanie na Placu Świętego Piotra, podczas której dwaj 
błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz Jan Paweł II 
– zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.

5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawien-
nictwem bł. Jana Pawła II. Za cud uznano, jak poinformował 
ks. Federico Lombardi, zatwierdzone przez lekarzy i teologów 
z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i w ich opinii niewy-
tłumaczalne z medycznego punktu 
widzenia uzdrowienie Floribeth Mory 
Diaz – Kostarykanki cierpiącej na 
nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Jako 
cud opisano sytuację, w której kobieta, 
oglądając beatyfikację Jana Pawła II, 
zaczęła się do niego modlić, po czym 
miała doznać nagłego uzdrowienia. 
Papież Franciszek poinformował, że 
razem z Janem Pawłem II kanonizo-
wany zostanie również bł. Jan XXIII. 

Warto sobie przypomnieć

PRZED KANONIZACJĄ
DWÓCH PAPIEŻY Papież Franciszek podczas konsystorza w dniu 30 września 2013 

wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia 
Bożego) kanonizację dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. 
Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy 
lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzyna-
ście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież zdecy-
dował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem 
błogosławionego. Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że na 
kanonizację nie będą potrzebne żadne wejściówki i będą mogły 
wziąć udział wszystkie osoby, które znajdą miejsce na placu św. 
Piotra, placu Piusa XII oraz Via della Conciliazione. Burmistrz 
Rzymu Ignazio Marino ogłosił, że na uroczystość kanonizacji 
dwóch papieży ma przyjechać 100 światowych przywódców. 

31 marca 2014 ks. Federico Lombardi 
poinformował, że na tę uroczystość 
został zaproszony emerytowany papież 
Benedykt XVI. 26 kwietnia 2014 rzecz-
nik Watykanu ogłosił, że papież senior 
przyjął zaproszenie na uroczystość i 
będzie w gronie koncelebransów pod-
czas mszy świętej kanonizacyjnej Jana 
XXIII i Jana Pawła II. 24 kwietnia 2014 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
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Trzeba mieć takie zaufanie do 
Boga jak prorok Jeremiasz lub syn 
marnotrawny ze znanej przypowie-
ści, wtedy nie będzie rozczarowań 
w naszym życiu, bo przyjmiemy z 
pokorą i zaufaniem Boży plan wobec 
nas. I o tym właśnie, w kontekście 
spowiedzi, mówi poniższy fragment 
rozważania rekolekcyjnego. 

Kończąc, pragnę podkreślić znaczenie 
jutrzejszego dnia. Jutro dzień spowiedzi 
świętej. Dzień, kiedy właśnie te nasze 
ludzkie porażki, te wychowawcze  - trzeba 
powiedzieć uczciwie - nieraz tragedie po 
prostu razem z Jeremiaszem można zosta-
wić Panu Bogu. A dlaczego? Ano dlatego, że 
on powiedział takie słowa, także w dzisiejszym czytaniu: Panie 
Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na 
sumienie i serce, dozwól, abym i ja zobaczył. Tobie bowiem po-
wierzyłem swą sprawę. Tobie powierzam swą sprawę...

Jeżeli jest w człowieku zaufanie Panu Bogu, jeżeli jest to ta-
kie wrzucenie swojego życia w Jego kochające ramiona, to jest 
szansa, że nigdy, ale to nigdy nie będziecie rozgoryczeni tym, że 
coś w waszym życiu rodzinnym, małżeńskim, wychowawczym 
się nie udało. Bo w tym wszystkim zobaczy się plan Pana Boga 

Tobie powierzam swą sprawę 

– jak plan Boga zobaczył Jeremiasz. Bo pomimo tego, że przegrał 
– patrząc po ludzku – to wygrał, bo zawierzył Panu Bogu. Życzę 
wam, abyście jutro nie bali się rzucić w kochające ramiona Boga 
Ojca, który w sakramencie pokuty przez takiego a nie innego ka-
płana odpuści wam grzechy. Pamiętajcie, by zawsze się rzucać w 
ramiona kochającego Ojca – jak uczynił to syn marnotrawny, aby 
coś się w jego życiu zmieniło. Życzę wam bardzo gorąco radości 
spotkania z ramionami Ojca miłującego. Szczęść Boże!     

                

uchwałę uczczenia papieża błogosławionego 
Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji. W 
głosowaniu wzięło udział 416 posłów, z czego 
„za” było 380, „przeciw” – 34, a 2 wstrzymało 
się od głosu. Według danych szacunkowych 
w kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II na 
placu Świętego Piotra uczestniczyło 800 tys. 
wiernych.

Była to pierwsza podwójna kanonizacja 
papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza 
kanonizacja głowy Kościoła od czasu kano-
nizacji Piusa X w 1954 oraz pierwszy raz, 
kiedy papież kanonizował dwóch swoich po-
przedników i kiedy to na jednej uroczystości 
przewodniczyło dwóch papieży – emeryto-
wany i obecny.
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To nasz Anioł Stróż, nazwany tak przez św. papieża 
Jana XXIII – wielkiego czciciela Aniołów Stróżów. Tę i 
inne postaci – mające wielkie nabożeństwo do aniołów 
przybliża w rekolekcyjnym kazaniu o. Robert Ryndak. 
Oto fragment. 

Z kolei święty Jan XXIII w dzieciństwie osobiście prakty-
kował nabożeństwo do Anioła Stróża. Nazywał go niebiańskim 
obrońcą, kierownikiem naszych kroków, świadkiem naszych 
najbardziej intymnych wysiłków. To ten papież, który zwołał 
Sobór Watykański II, miał się pewnego razu zwierzyć jednemu ze 
swoich przyjaciół, biskupowi, że ta myśl zrodziła się na modlitwie 
pod wpływem bardzo konkretnej sugestii Anioła Stróża. 

Często powtarzał – w takich zwyczajnych, normalnych re-
lacjach względem innych ludzi: „Mój dobry Anioł podsunął mi 
to...”. I wymieniał w tym miejscu różne konkretne rzeczy. „Mój 
dobry Anioł obudził mnie dzisiaj rano...”. A do swojej bratanicy 
Anieli Roncalli, zakonnicy powiedział: 

Ja osobiście pięć razy na dzień odmawiam tę modlitwę „Aniele 
Boży, Stróżu mój” i często obcuję z nim duchowo, zawsze w ciszy 
i spokoju. Kiedy mam złożyć wizytę jakiejś ważniejszej osobisto-
ści, by z nią omówić sprawy Stolicy Apostolskiej, wówczas proszę 
mego Anioła Stróża, by się porozumiał z Aniołem tej osobistości, 
by ją dobrze usposobił do tej rozmowy.

Kochani, to nie jedyni święci, którzy w bardzo konkretny 
sposób doświadczyli interwencji swoich Aniołów. Pośród świę-
tych wymienię jeszcze tylko kilku: święty Franciszek Salezy, św. 
Tomasz z Akwinu (nie bez przyczyny nazywany „doktorem aniel-

Niebiański obrońca 
skim), św. Jan Damasceński, Alfons de Liguori, Filip Nereusz, 
Bernard z Clairvaux, Franciszek z Asyżu, Klara, św. Katarzyna 
ze Sieny, św. Augustyn z Hippony i wielu, wielu, wielu innych... 
Oni wszyscy w bardzo konkretny sposób doświadczyli interwen-
cji z nieba. 

Aniołowie nie wnoszą nowych treści do nakazów Boga, ale 
fakt, że nam je przekazują, wspomagają nas i opiekują się nami, 
pozwala nam stwierdzić, że Pan Bóg dopuszcza nas do poznania 
swoich planów, które łączą się z powołaniem ludzi do uczestnic-
twa w Jego życiu. 

Ktoś mógłby powiedzieć: „No dobrze, ale to święci... Nie 
dziwne, ze mogli mieć kontakt z Aniołami. Ale nie jestem świę-
ty”. Tak, ale ta relacja z Aniołem nie jest zarezerwowana tylko 
dla tych, którzy już tę świętość osiągnęli, ale dla wszystkich, 
którzy do tej świętości zmierzają, także i dla nas. Są pewnie całe 
tysiące różnorodnych, osobistych, bardzo nieraz intymnych 
i bardzo konkretnych świadectw ludzi, którzy w swoim życiu 
doświadczyli opieki Aniołów. I znów jakby wraca to, co wspomi-
nałem wcześniej... Dlaczego akurat właśnie to oni doświadczyli 
tej interwencji z nieba? Czyżby byli wybrańcami? Nie, każdy z 
nas doświadcza obecności anielskiej, bo każdy z ans posiada tego 
swojego własnego najbliższego przyjaciela – Anioła Stróża. 

Tylko właśnie... Nie rozumiejąc anielskiego języka, nie je-
steśmy w stanie go dostrzec i zobaczyć jego działania. Ci, któ-
rzy choć trochę nauczyli się „anielskiego”, bez trudu w swojej 
codzienności dostrzegają anielskie interwencje. Pozwólcie, że 
przywołam kilka takich bardzo konkretnych świadectw. 

Cdn.
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Co niesie tydzień (26 IV - 2 V 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

26 kwietnia – IV Niedziela Wielkanocna

KTO ODRZUCA CHRYSTUSA, BUDUJE
BEZSENSOWNE ŻYCIE 

Czytania z tej niedzieli przedstawiają wieloraką misję Je-
zusa Chrystusa względem człowieka i ostateczną funkcją w 
królestwie Bożym. Są to porównania, obrazy i symbole przed-
stawiające Chrystusa w różnych naświetleniach. 

W pierwszym czytaniu z dziejów Apostolskich (Dz 4,8-12) 
święty Piotr przemawia do ludu, tłumacząc cud uzdrowienia 
chromego od urodzenia mocą Chrystusa i wytyka ludowi „Bo-
gobójstwo”. Mówi, że Chrystus jest kamieniem odrzuconym 
przez nich, budujących, który stał się kamieniem węgielnym, 
to znaczy fundamentem całości budynku. To oni, przełożeni 
ludu i starsi, odrzucając Chrystusa, nie zakończą rozpoczętej 
budowli, a to co zbudowali, zaprowadzi ich donikąd. Nato-
miast Bóg bierze ten odrzucony kamień i czyni go kamieniem 
węgielnym, podstawą i fundamentem wszystkiego. I na nim 
buduje Królestwo Boże.

Druga myśl z tej niedzieli pochodzi z I Listu św. Jana Apo-
stoła (1 J 3,1-2), w którym św. Jan mówi: Obecnie jesteśmy 
dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie ujawniło, czym będziemy. I 
dodaje, że będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go takim, 
jaki jest. Wiec zaczyna św. Jan od dziecięctwa – twierdząc że 
jesteśmy dziećmi Bożymi – i rozwija tę myśl, która w różny 
sposób jest dopełniona już w słowach Jezusa Chrystusa, który 
powiedział do apostołów: Już nie nazywam was sługami, ale 
przyjaciółmi. Nazywa też apostołów braćmi. Wszystkie te 
„nominacje” człowieka, który zaufał Chrystusowi konkrety-
zują się w podobieństwie do Niego: o tyle jesteśmy coś warci, o 
tyle będziemy, o ile będziemy podobni do Chrystusa. 

Trzecia myśl w dzisiejszym dniu wypływa z Ewangelii i 
mówi o Dobrym Pasterzu, który daje życie swoje za owce. Z 
kolei najemnik nie kocha owiec: opuszcza je w sytuacji za-
grożenia, bo mu na nich nie zależy. To porównanie pasterza 
i owcy jest jednak jakoś dwuznaczne. Dobry Pasterz nie żywi 
się swoimi owcami, ale opiekuje się nimi prowadzi je na pa-
stwiska, aby życie miały. Nie zabiera im życia. Natomiast zły 
pasterz w zagrożeniu ucieka, a same owce są mu potrzebne do 
tego, by mógł się nimi żywić. 

Te trzy porównania: kamienia węgielnego, na którym opar-
ta jest cała budowla, dziecięctwa Bożego, w którym ludzkość 
wzrasta i dojrzewa, aby stać się podobną do swojego Mistrza i 
dobry pasterz, który nie po to hoduje owce, aby je zjadać, ale 
po to, aby życie miały i miały je w obfitości. To o szatanie, o 

diable powiedział Chrystus: obchodzi jako lew ryczący, aby 
kogo pożarł.  

Dobry Pasterz chroni owce przed krwiożerczym diabłem 

27 kwietnia – Poniedziałek 

CHRYSTUS PRZYSZEDŁ, ABY ZNIEŚĆ
PODZIAŁY I OCZYŚCIĆ DROGI 
 
Czytania poniedziałkowe mówią o nowym ustosunkowa-

niu się Boga w odniesieniu do człowieka. W pierwszym czyta-
niu z Dziejów Apostolskich (Dz 11,1-18) jest mowa o przyjęciu 
pogan do Kościoła. Stało się to dzięki oświeceniu św. Piotra, 
który miał widzenie spuszczonych na płótnie zwierząt czy-
stych i nieczystych i zachęty, by zabijał je i jadł. Odpowiedział, 
że nigdy nie wziął do ust niczego nieczystego. Pan jednak po-
wiedział: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. W ten 
sposób stary podział na zwierzęta czyste i nieczyste przestał 
istnieć. Ten podział przedstawiał dotychczasowe uznanie: Ży-
dzi czyści, poganie nieczyści. To objawienie Piotra otworzyło 
nowy rozdział, bo Piotr ochrzcił rodzinę Korneliusza, setnika- 
poganina, bo taka była wola Pana. 

W podobnym tonie jest Ewangelia św. Jana (J 10,1-10). Tutaj 
Chrystus zwraca się do przełożonych, do kierujących ludem 
Bożym, aby zrozumieli, że tylko On jest bramą. Nie mogą 
wejść inaczej do owczarni czyli do Kościoła, aby sprawować 
swoje funkcje, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Kto wchodzi 
do owczarni nie przez Chrystusa, jest złodziejem i rozbójni-
kiem. I owce nie pójdą za nim, bo nie znają jego głosu. Zło-
dziej przychodzi po to, by kraść, zabijać i niszczyć, a Chrystus 
przyszedł po to, by owce miały życie i miały je w obfitości. To 
otwarcie drzwi Kościoła dla pogan i wskazanie na Chrystusa 
jako bramy do owczarni jest nową drogą Boga i człowieka.  

Chrystus daje i chroni życie, szatan zabija i niszczy

28 kwietnia - Wtorek

PRZEŚLADOWANIE NOWYM
ZASIEWEM EWANGELII
 
Czytania z wtorku mówią o rozszerzaniu się Ewangelii (Dz 

11,19-26). Wbrew pozorom prześladowanie, jakie wybuchło z 
powodu Szczepana, przyniosło dobro, ponieważ rozproszyło 
uczniów, którzy dotarli do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. I 
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tam głosili Chrystusa. W Antiochii po raz pierwszy uczniów 
nazwano chrześcijanami. 

Natomiast Ewangelia św. Jana (J 10,22-30) mówi o tym, w 
jaki sposób otwierały się serca ludzkie na Słowo Boże. Chry-
stusa – kiedy był w Jerozolimie na uroczystość poświęcenia 
świątyni (była to zima) i przechadzał się w portyku Salomona 
– otoczyli go Żydzi i zapytali: Dokąd będziesz nas trzymał w 
niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwar-
cie. Wtedy On do nich powiedział: nie wierzycie dlatego, bo 
nie jesteście z Moich owiec, a Moje owce słuchają Mego głosu. 
Ja je znam i one idą za Mną, a Ja daję im życie wieczne. I nie 
zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki. To Ojciec 
mój, mi je dał, a jest większy od wszystkich. W innym miejscu 
Chrystus powiedział: Nikt do Mnie przyjść nie może, kogo 
Ojciec mój nie powoła. Zatem powołanie jest od Boga samego 
i jest ono tajemnicą.   

Nie wyście Mnie wybrali, lecz Ja was wybrałem

29 kwietnia – Środa 

BÓG PYSZNYM SIĘ SPRZECIWIA,
A POKORNYM ŁASKĘ DAJE

Czytania ze środy mówią o prawdzie sumienia, o otwarciu 
się człowieka na prawdę. W Ewangelii (Mt 11,25-30) Chrystus 
modli się do Boga tymi słowami: Wysławiam Cię Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztrop-
nymi, a objawiłeś je prostaczkom. Dalej mówi: Nikt też nie 
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, 
komu Syn zechce objawić. Zaprasza, aby do Niego przyjść, 
szczególnie tych, którzy są obciążeni i utrudzeni, a On ich po-
krzepi. Zaprasza, aby wzięli Jego jarzmo na siebie i uczyli się 
Jego cichości i pokory. A to będzie ukojeniem dla ich dusz. Bo 
jarzmo Jego – czyli ciężar, który bierze na siebie – jest słodkie, 
a brzemię jest lekkie. 

Co zakrył Ojciec Niebieski przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawił prostaczkom? Wyjaśnia to pierwsze czytanie (1J 1,5-
2,2). Apostoł wyjaśnia to tak: Bóg jest światłością i nie ma w 
Nim żadnej ciemności. Jeżeli my mówimy, że mamy z Nim 
współuczestnictwo, a równocześnie jesteśmy w ciemności, to 
kłamiemy. W ciemności to znaczy w grzechu. To znaczy, że je-
żeli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy 
i nie ma w nas prawdy. Ci, którzy w dzisiejszej Ewangelii uwa-
żali się za mądrych i roztropnych i za takich ich uważali ludzie 
nie uznawali jednak swoich grzechów, byli w ciemności. Nie 
przyznawali się do własnych błędów. Natomiast ci, których 
Chrystus nazywa prostaczkami, utrudzonymi i obciążonymi, 
otrzymują od Niego pokrzepienie; On ich uczy, by brali Jego 
jarzmo na siebie i naśladowali Jego cichość i pokorę, a On bę-
dzie ich wspomożeniem.  

Grzech jest ciemnością naszego serca i pułapką naszych 
myśli

30 kwietnia – Czwartek
HISTORIA LUDU BOŻEGO PROWADZIŁA
PROSTO DO CHRYSTUSA

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 13,13-
25) jest o tym, jak Paweł nauczał w Antiochii Pizydyjskiej. 
Paweł wraz ze swoimi towarzyszami, kiedy dotarli do Antio-
chii, weszli w dzień sobotni do synagogi i zostali poproszeni 
o przemówienie. Paweł przemówił do nich, zaczynając od 
opowiedzenia historii wybrania przez Boga narodu izrael-
skiego. Bóg wybrał ten naród i wywyższył ich na obczyźnie, 
w Egipcie, potem wyprowadził Swą mocą z Egiptu i przez 40 
lat prowadził ich po pustyni, gdzie się buntowali. W końcu 
osiedlili się w ziemi Kanaan. Tam najpierw byli rządzeni przez 
tzw. „Sędziów”, później zaś prosili o króla i dał im za władcę 
Saula. Następnie rządził Dawid, z którego pokolenia narodził 
się Chrystus. 

Ta historia powołania ludu Bożego jest uzupełniona w 
Ewangelii z tego dnia (J 13,16-20), w której Jezus mówi, że 
kto przyjmuje tego, którego On pośle, Jego samego przyjmuje. 
Odwracając, można powiedzieć, że Bóg posyła swojego Syna 
Jezusa Chrystusa, a Chrystus posyła swoich apostołów. Ta 
moc zstępująca może być przyjęta bądź też nie przez ludzi. Tak 
więc odwrotnie: kto przyjmuje apostołów, przyjmuje samego 
Chrystusa, a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Tego, który 
Go posłał czyli Ojca. I tu odwrotnie: droga wstępująca – od 
człowieka przez apostołów, przez Syna, do Ojca.  

Zstępująca droga Mocy i wstępująca droga nadziei

1 maja – Piątek
GRZECH BOGOBÓJSTWA W JEROZOLIMIE 
ZAOWOCOWAŁ ZMARTWYCHWSTANIEM

Czytania piątkowe mówią o tym, że Chrystus jest drogą, 
prawdą i życiem. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostol-
skich (Dz 13,26-33) Paweł w dalszym ciągu przemawia w 
Antiochii do zebranych w tamtejszej świątyni. Wykazuje, że 
mieszkańcy Jerozolimy wraz z ich zwierzchnikami nie uznali 
Chrystusa, ale odrzucili Go, zabili, złożyli do grobu, ale Bóg 
Go wskrzesił z martwych. I właśnie tę Dobrą Nowinę – o 
zmartwychwstałym Chrystusie głosił Paweł w Antiochii. 

Ewangelia z tego dnia (J 14,1-6) jest ukoronowaniem tych 
myśli. Mianowicie, Chrystus mówił do uczniów: Niech się nie 
trwoży wasze serce. Jeżeli wierzycie w Boga, to we Mnie też 
wierzcie, bo Ja od Niego pochodzę i pójdę do Niego i przygo-
tuję tam wam miejsce, ażeby was tam zabrać. Wtedy Tomasz 
apostoł zapytał Go: Nie wiemy, dokąd idziesz, więc jak może-
my znać drogę? I odpowiedział wtedy Chrystus: Ja jestem dro-
gą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak 
tylko przeze Mnie. Drogą – to znaczy – sensem życia. Prawdą 
– to znaczy – celem. I życiem – to znaczy – że tylko w Chrystu-
sie możemy żyć na wieki.  

Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem, trzeba nam tę Dro-
gę, Prawdę i Życie pokochać 
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2 maja - Sobota 

PYCHA CZYNI NIEMOŻLIWYM
POZNANIE CHRYSTUSA 

Czytania z soboty mówią o tym, że nie wszyscy chcą poznać 
Jezusa takim, jakim jest. W pierwszym czytaniu z Dziejów 
Apsotolskich (Dz 13, 44-52) św. Paweł w dalszym ciągu w sy-
nagodze w Antiochii Pizydyjskiej przemawia do zgromadzo-
nych tłumów. Porwał ludzi swą żarliwością. Widząc to, Żydzi 
bluźnili i sprzeciwiali się Pawłowi. Wtedy powiedział on, że 
należało Słowo Boże głosić najpierw im, ale skoro je odrzucają, 
to zwracają się najpierw do pogan... Oni wtedy podburzyli po-
bożne i wpływowe kobiety i wyrzucono ich (Pawła i Barnabę) 
z miasta. 

Te trudności w poznaniu Chrystusa mieli sami apostoło-
wie. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia (J 14, 7-14), w której 
Chrystus na prośbę Filipa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy. Odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a Mnie 
nie poznaliście? Kto Mnie widzi, widzi i Ojca. Jeżeli tego nie 
rozumiecie, to niech dzieła, które czynię będą świadczyć o 
Mnie. Powiedział również inną ważną rzecz: Kto we Mnie wie-
rzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję. 
Nawet większe od nich uczyni. O cokolwiek prosić będziecie w 
Jmię Moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 
O cokolwiek będziecie prosić w Imię Moje, Ja to spełnię.  

Tylko przez wiarę możemy w Chrystusie rozpoznać Ojca

* * * * *

Przypominamy z poprzedniego numeru- pewna 
pani (ateistka) zainspirowana obchodami Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego napisała do proboszcza niezbyt 
uprzejmy list wyrażając swoje wątpliwości w „jakieś 
tam” miłosierdzie Boże. Pyta gdzie było miłosierdzie 
w Oświęcimiu i innych obozach zagłady, gdzie jest 
dziś tam, gdzie dzieją się straszne zbrodnie, a w ogóle 
czy jest go chociaż trochę w piekle. Rozmowa utknęła 
wtedy na dyskusji o sens ateistycznej postawy i skąd 
niewierzący biorą siłę do godnego przyjęcia śmierci. 
W tym odcinku będzie próba odpowiedzi na zarzuty, 
że Bóg nie pomaga pokrzywdzonym, nie karze zbrod-
niarzy zatem Go nie ma, bo nie interweniuje na zło. 

Ks. Wikariusz: Infantylne pretensje – Bóg stworzył czło-
wieka, dał mu rozum poczucie sprawiedliwości i człowiek 

sam powinien układać te sprawy, a jeżeli zawinił zaniedbał, 
nie był ostrożny, to tak jak w każdej innej dziedzinie życia, 
zdarzają się katastrofy wypadki. To raczej znieczulica na cu-
dze problemy prowadzi do takich tragedii.

Ks. Proboszcz: W tych pretensjach raczej chodzi o to, że 
gdyby Bóg był to zadbałby o to aby była sprawiedliwość i 
pilnował by porządku, a że tak nie jest to znaczy że Go nie 
ma, a choćby był to nic nam z takiego Boga. Tak więc życie 
nie ma żadnego kierownika, toczy się jakimś przypadkowym 
trybem. A powodem takiego myślenia jest pomijanie świata 
duchowego niewidzialnego, rządzącego się całkiem innymi 
prawami

Ks. Rezydent: Tu chodzi o coś więcej, bo przecież ta Pani 
wciągnęła w te swoje pretensje miłosierdzie, to już całkiem 
inna półka. Miłosierdzie jest czymś innym od litości czy 
współczucia, bo jest sprawcze, może i chce pomóc, nawet 
można powiedzieć że musi pomóc bo miłosierdzie w człowie-
ku jest dawaniem siebie, a w Bogu uzupełnieniem, udosko-
naleniem aktu stwórczego. Dlatego Bóg nie może nie okazać 
miłosierdzia i to w takim stopniu, jak nie może przestać 
utrzymywać świata w istnieniu.

Ks. Wik: Tak, ale to sam rozum nie wystarczy aby uporał 
się z tym problemem, inaczej samym rozumem bez wiary nie 
zobaczymy wokół siebie tego miłosierdzia. Ono jest jakby 
zamaskowane, odczuwa się go, a równocześnie się chowa w 
jakiejś nadziei i jeżeli braknie nadziei, miłosierdzie może wy-
glądać na bezsensowną słabość przeciwstawiającą się mocy.

Ks. prob: Ale konkretnie jak to zrozumieć kiedy dzieją się 
bestialstwa zbrodnie niesprawiedliwości, a niebo jakby mil-
czy. Otóż myślę że można to zrozumieć tylko przez złożenie 
ofiary, miłosierdzie działa tylko w akcie ofiarowania, dlatego 
Ojciec Niebieski własnemu Synowi nie przepuścił, ale Go za 
nas wszystkich wydał. Tak Miłosierdzie zostało zasadzone w 
ziemi, z której wyrosło aż do samego nieba.

Ks. Rez: Bóg utrzymuje w istnieniu tak krzywdziciela, jak 
i ofiarę i jest w obydwóch ze swoim miłosierdziem. To mi-
łosierdzie chce zagoić rany pokrzywdzonego, ale równocze-
śnie darować winy krzywdzicielowi. Potrzebuje tu pomocy, 
aby pokrzywdzony chciał darować krzywdy, a krzywdziciel 
przyjął miłosierdzie jak chory zabieg chirurgiczny, w któ-
rym krzywdziciel oddaje pokrzywdzonemu cząstkę siebie, 
by krzywdziciel przyjmując to pokochał jego jak siebie. A to 
Bogu już wystarczy za zadośćuczynienie. 

CDN.

Ks. Henryk Młynarczyk

ROZMOWA PRZY STOLE
NA PLEBANII

Gdzie to miłosierdzie (cd)


