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PIERWSZE CZYTANIE   Dz 9, 26-31 
Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do 
uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.
Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opo-
wiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do 
niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię 
Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał 
też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia 
jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali 
do Tarsu.
A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Roz-
wijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

DRUGIE CZYTANIE   1 J 3, 18-24 
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po 
tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze 
serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy 
od naszego serca i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, 
i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowu-
jemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa 
Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam naka-
zał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a 
to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

EWANGELIA   J 15, 1-8 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, 
który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfi tszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypo-
wiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Po-
dobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile 
nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać 
nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, 
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfi ty, ponieważ beze Mnie nic nie 
możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony 
jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i 
płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, popro-
sicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to 
dozna chwały, że owoc obfi ty przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami».
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W Kościele potrzeba nie mentalności menadżera, ale sługi  - 
Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed południową 
modlitwą maryjną okresu wielkanocnego. Pielgrzymom z całego 
świata, przybyłym na plac św. Piotra, wskazał przykład Dobrego 
Pasterza, który oddał swe życie za owce. Ojciec Święty podkreślił, 
że jest to najwyższy wyraz miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka.

 „W otwartej opozycji do fałszywych pasterzy, Jezus przedsta-
wia się jako jedyny i prawdziwy Pasterz ludu. Zły pasterz myśli o 
sobie i wyzyskuje owce; dobry pasterz myśli o owcach i oddaje za 
nie samego siebie. W odróżnieniu od najemnika, Chrystus-Pasterz 
jest zatroskanym przewodnikiem, który uczestniczy w życiu swej 
owczarni, nie szuka swoich korzyści, nie ma innych ambicji niż 
tylko prowadzenie, pielęgnowanie i chronienie swoich owiec. A 
to wszystko za najwyższą cenę, za ofi arę własnego życia – mówił 
Franciszek. - W postaci Jezusa, Dobrego Pasterza, kontemplujemy 
Opatrzność Bożą, ojcowską troskę o każdego z nas. Nie zostawia 
nas samymi. Konsekwencją tej kontemplacji Jezusa prawdziwego i 
dobrego Pasterza jest okrzyk głębokiego podziwu, jaki znajdujemy 
w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii: «Popatrzcie, jaką miłością 
obdarzył nas Ojciec...». To naprawdę miłość zaskakująca i tajem-
nicza, ponieważ dając nam Jezusa jako Pasterza, który poświęcił 
swoje życie za nas, Ojciec dał nam to wszystko, co największe i 
najwartościowsze mógł nam dać! Jest to miłość najwznioślejsza i 
najczystsza, ponieważ nie jest motywowana żadną koniecznością, 
nie jest uzależniona od żadnych kalkulacji, nie jest zależna od 
jakiegoś interesownego pragnienia wymiany. Wobec tej miłości 
Boga odczuwamy ogromną radość i otwieramy się na wdzięczność, 
za to, co darmo otrzymaliśmy”.

Papież podkreślił, że nie wystarczy tylko podziwiać Dobrego 
Pasterza i Mu dziękować, trzeba Go także naśladować. „Zwłaszcza 
ci, którzy mają w Kościele misję prowadzenia - księża, biskupi, 
papieże - są wezwani do tego, by nie przyjmować mentalności me-
nadżera, ale sługi, na wzór Jezusa, który ogołacając samego siebie 
zbawił nas swoim miłosierdziem” – podkreślił Ojciec Święty

Papież szczególnie pozdrowił pielgrzymów z Polski, którzy 
przybyli do Rzymu z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji św. 
Jana Pawła II. W tłumie kilkudziesięciu tysięcy osób, które na 
Regina caeli szczelnie wypełniły plac św. Piotra widać było wiele 
biało-czerwonych fl ag.

„Najmilsi, niech w waszych sercach zawsze rozbrzmiewa Jego 
wezwanie: «Otwórzcie drzwi Chrystusowi!», które wypowiadał 
tym swym silnym i świętym głosem. Niech Pan błogosławi wam i 
waszym rodzinom, a Matka Boża niech was strzeże” – powiedział 
Franciszek.

W poniedziałek o godz. 9:00 rano w bazylice watykańskiej zo-
stanie odprawiona dziękczynna Msza za kanonizację Jana Pawła 
II. Liturgii przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz.
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Mężczyzna i kobieta, którzy się kochają, to prawdziwe zwień-
czenie Boskiego dzieła stworzenia. Mówił o tym Papież podczas 
audiencji ogólnej. Katechezę Franciszek poświęcił chrześcijań-
skiemu małżeństwu, wychodząc od ewangelicznej sceny godów 
w Kanie Galilejskiej. Zaznaczył, że nadal ma być ono świętowa-
niem odnawiającym się przez całe życie małżonków. Tymcza-
sem wielu współczesnych ze ślubu rezygnuje.

„To fakt, że coraz mniej ludzi się pobiera. To jest pewien fakt: 
młodzi nie chcą się pobierać. W wielu krajach rośnie natomiast 
liczba separacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dzieci. 
Trudność pozostawania razem – czy to jako małżeństwo, czy też 
jako rodzina – prowadzi z rosnącą częstotliwością i szybkością 
do zerwania więzi, a to właśnie dzieci jako pierwsze ponoszą 
tego konsekwencje. Pomyślmy, że pierwszymi i najważniejszymi 
ofi arami, które najbardziej cierpią z powodu separacji, są wła-
śnie dzieci. Jeśli doświadczają od dzieciństwa, że małżeństwo 
jest więzią «tymczasową», będzie tak nieświadomie i w ich przy-
padku. Rzeczywiście wielu ludzi młodych stopniowo rezygnuje 
z planu nieodwołalnej więzi i trwałej rodziny. Myślę, że musimy 
bardzo poważnie zastanowić się, dlaczego tak wielu młodych 
ludzi «nie ma ochoty» się pobrać. Istnieje ta kultura tymczaso-
wości, gdzie wszystko jest prowizoryczne i wydaje się, że nie ma 
niczego ostatecznego” – powiedział Papież.

Ojciec Święty zadał pytanie, skąd bierze się ta nieufność do 
trwałych związków małżeńskich i rodzinnych.

„Wielu twierdzi, że zmiany, jakie miały miejsce w ostatnich 
dziesięcioleciach, zostały zapoczątkowane emancypacją kobiet. 
Ale argument ten jest nieprawdziwy. To przecież obraza, postać 
seksizmu, który ciągle chce dominować nad kobietą. Powtarza-
my ten brzydki gest Adama, gdy na pytanie Boga, dlaczego zjadł 
owoc, odpowiedział, że kobieta mu go dała. A zatem to wszyst-
ko ma być winą kobiet. Biedne kobiety! Musimy ich przed tym 
bronić! Bo w rzeczywistości prawie wszyscy mężczyźni i kobiety 
chcieliby stabilnego bezpieczeństwa emocjonalnego, solidnego 
małżeństwa i szczęśliwej rodziny. Rodzina jest na szczycie wszel-
kich ocen zadowolenia wśród ludzi młodych. Jednak, obawiając 
się popełnienia błędów, wielu nawet nie chce o tym myśleć. Choć 
są chrześcijanami, nie myślą o sakramentalnym małżeństwie, 
jedynym i niepowtarzalnym znaku przymierza, który staje się 
świadectwem wiary. Być może ten strach przed porażką jest naj-
większą przeszkodą w przyjęcia słowa Chrystusa, który obiecuje 
swoją łaskę związkowi małżeńskiemu i rodzinie” – powiedział 
Papież.

Jak zaznaczył Franciszek, najbardziej przekonujące świadec-
two błogosławieństwa, jakim jest chrześcijańskie małżeństwo, 
to dobre życie chrześcijańskich małżonków i rodzin. „Nie ma 
lepszego sposobu, aby wyrazić piękno sakramentu!” – dodał Oj-
ciec Święty, zachęcając wiernych, by nie lękali się zaprosić Jezusa 
do swoich domów.
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„Świętego Jana Pawła II możemy nazwać Papieżem Bożego 
Miłosierdzia” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz w homilii 
wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra w Watyka-
nie w pierwszą rocznicę kanonizacji Papieża Polaka.

 W kazaniu kard. Dziwisz podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do beatyfi kacji Jana Pawła II, wymieniając szcze-
gólnie papieży: Benedykta XVI i Franciszka, a także Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych i jej prefekta kard. Angelo Amato. We 
Mszy św., sprawowanej przez dziekana Kolegium Kardynalskiego 
kard. Angelo Sodano, wzięła udział grupa wiernych z archidiece-
zji krakowskiej.

Metropolita krakowski, nawiązując do beatyfi kacji i kanoni-
zacji Jana Pawła II a także wołania ludu Bożego: „Santo subito” 
zaznaczył, że „w tym wołaniu można dostrzec pragnienie, by 
święty Papież nie pozostał tylko na kartach historii Kościoła, 
lecz by towarzyszył dzisiejszym uczniom ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego Pana na drogach wiary, nadziei i miłości w 
naszym niespokojnym świecie”. „Świętość stanowi syntezę tego 
wszystkiego, kim był i czego dokonał Jan Paweł II” – podkreślił 
kardynał.

Kardynał zaznaczył, że po dziesięciu latach, jakie minęły od 
śmierci Jana Pawła II, coraz głębiej widzimy, co wniósł on w życie 
Kościoła i co wytrzymuje próbę czasu. „Świętego Jana Pawła II 
możemy nazwać Papieżem Bożego Miłosierdzia” – powiedział 

Kard. Dziwisz:

  Świętego Jana Pawła II możemy nazwać 
Papieżem Bożego Miłosierdzia

i wskazał, że ten rys jego duchowości oraz inicjatyw duszpa-
sterskich przypomniał nam ostatnio papież Franciszek w bulli 
„Misericordiae vultus”, ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Mi-
łosierdzia. „A przecież bez miłosierdzia nasz świat staje się jeszcze 
bardziej nieludzki. Stąd prorocze słowa i decyzje św. Jana Pawła II, 
by sprawę Bożego miłosierdzia i ludzkiego miłosierdzia postawić 
w centrum życia współczesnego Kościoła” – mówił kardynał.

Ponadto Świętego Papieża nazwał „prorokiem spraw dotyczą-
cych małżeństwa i rodziny”. Przypomniał dzieło papieża Wojtyły 
poświęcone tematyce małżeństwa i rodziny począwszy od czasów 
krakowskich po adhortację apostolską „Familiaris consortio”.

 „Dzisiaj Kościół nadal żyje sprawą rodziny, o czym świadczy 
kolejny Synod Biskupów, który podejmie ten problem i to wyzwa-
nie” – powiedział.

 Kard. Dziwisz wskazał na prorocze podejście Jana Pawła II 
do świata ludzi młodych, czego wyrazem są m.in. Światowe Dni 
Młodzieży.

 Podziękował papieżowi Franciszkowi za decyzję, aby kolejny 
ŚDM odbył się w Krakowie. „Otwieramy na oścież drzwi Ojczy-
zny Jana Pawła II. Otwieramy drzwi królewskiego Miasta Karola 
Wojtyły, duchowej stolicy Bożego Miłosierdzia. Otwieramy drzwi 
dla Piotra naszych czasów i dla rzeszy młodych chrześcijan. Chce-
my dzielić się naszą wiarą i chcemy uczyć się od nich entuzjazmu 
wiary” – zaapelował metropolita krakowski.

Cdn.

Naszemu drogiemu Arcypasterzowi Metropolicie 
Krakowskiemu Kardynałowi Stanisławowi 

Dziwiszowi najserdeczniejsze życzenia imieninowe 
składają Akcja Katolicka, czytelnicy Carolusa wraz 

redakcją. Niech Chrystus Miłosierny, Zwycięzca 
śmierci, piekła i szatana kieruje, wspomaga, prowadzi 

i dodaje sił w realizowaniu zadań pasterskich 
ku chwale Trójcy Przenajświętszej i pożytkowi 
powierzonej Mu Owczarni. Niech Najświętsza 

Dziewica Maryja i Wszyscy Święci mają w łaskawej 
opiece.
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Potrzeba modlitwy za kapłanów (cz.1)
Rozpoczynamy dziś cykl krótkich artykułów na temat modli-

twy za kapłanów, zwłaszcza w Apostolacie Margaretka. Relację 
między wiernymi i kapłanami można by porównać do tzw. na-
czyń połączonych, w których ciecz może swobodnie przepływać. 
Poziom płynu w jednym naczyniu jest wprost proporcjonalny do 
poziomu w drugim. Analogicznie można by rzec: jacy ludzie, tacy 
kapłani i jacy kapłani tacy wierni. Zatem zarówno księża winni 
otaczać gorącą modlitwą swych parafi an, jak i wierni swych pa-
sterzy. 

 Apostolat Margaretka
Archidiecezja Krakowska

www.apostolatmargaretka.pl

Do modlitwy za Kościół i kapłanów od lat wzywa nas Matka 
Boża. Niektóre orędzia dają wiele do myślenia: Dzieci moje, mó-
dlcie się za pasterzy. Niech wasze usta będą zamknięte na każdy 
osąd, bo, nie zapominajcie, mój Syn ich wybrał i tylko On ma 
prawo sądzić (2.01.2013). Dzieci moje, mój Syn podarował wam 
pasterzy. Chrońcie ich, módlcie się za nich (2.05.2013). 

Również wielu mistyków doświadczało wezwań i zachęt, by 
modlić się za kapłanów, wśród nich Służebnica Boża Rozalia 
Celakówna. Pewnego razu, podczas nocnej adoracji Mistyczka 
zapytała Jezusa: Najsłodszy mój Mistrzu i Panie! Powiedz mi, co 
Cię najwięcej boli, kto Ci zadał cios najokropniejszy? Usłyszała 
bolesny głos: Moje dziecko! Najbardziej boli Mnie obojętność, 

wzgarda i zdrada kapłanów. Módl się 
gorąco za nich. Pan Jezus pokazał jej 
ogólny stan kapłanów; ich obojętność, 
oziębłość, brak bezinteresowności i 
miłości, którą było przepełnione Naj-
świętsze Serce Jego w stosunku do Ojca 
Niebieskiego i dusz ludzkich i dodał: 
Módl się, dziecko, i składaj ofi ary z sie-
bie, by kapłani byli świętymi, a których 
jest brak. Dlatego tyle jest zła, bo nie 
ma świętych kapłanów (Maszynopis, 
s. 59).

Służebnica Boża Leonia Nastał w 
swoim Dzienniku Duchowym zapisała 
nadprzyrodzone słowa Jezusa: Dusza, 
która modlitwą i ofi arą wspomaga ka-
płanów, staje się kapłanką w tym zna-
czeniu, że w niebie będzie mieć udział 
w tym osobliwym szczęściu i chwale, 
jakie przygotowałem od wieków dla 
sług moich ołtarzy (Dziennik Ducho-
wy, str. 216). Zatem ten, kto z miłością 
i gorliwie modli się za księży, otrzyma 
wielką nagrodę w niebie. Jedną z form 
modlitwy za kapłanów jest Apostolat 
Margaretka. Ale o tym już w następ-
nym odcinku…

Ks. dr Bogusław Nagel
Opiekun duchowy Apostolatu 

Margaretka w Archidiecezji 
Krakowskiej

opiekun@apostolatmargaret-
ka.pl, tel.605 990 239
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W wielu parafiach Archidiecezji 
Krakowskiej rozpoczęła się nie-
dawno peregrynacja miniatur 
Symboli Światowych Dni Mło-

dzieży. Nawiedzenie rodzin jest formą ich ducho-
wego przygotowania do przyszłorocznego spotkania 
młodych. W ten sposób włączamy się wszyscy, nie 
tylko młodzi, w oczekiwanie na ŚDM Kraków 2016. 
Czytelnikom „Carolusa” proponuję zapoznanie się z 
historią Symboli ŚDM.

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa 
Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej 
Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Roma-
ni). W czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży 
są one obecne w miejscu Wydarzeń Centralnych. W 
okresie przygotowań – pielgrzymują po kraju, który 
organizuje spotkanie młodych. Kolejnym pokole-
niom młodych ludzi, te Symbole wskazują prawdzi-
wy „cel” Światowych Dni Młodzieży: coraz głębsze 
poznawanie Jezusa w Tajemnicy Odkupienia oraz 
zawierzenie swego życia opiece Matki Bożej.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży
Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni 

Młodzieży” został wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia 
Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984). 
Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego, młodzi ludzie 
wnieśli ten krzyż do Bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez 
cały czas trwania Jubileuszu. Ustawiony przy konfesji św. Piotra, 
towarzyszył kolejnym uroczystościom i grupom pielgrzymów, 
którzy przybywali do Watykanu. Wśród nich nie zabrakło też 

SYMBOLE 
ŚWIATOWYCH 

DNI MŁODZIEŻY - 
HISTORIA

młodzieży: przedstawicieli ruchów i wspólnot, którzy wspólnie 
odpowiedzieli na zaproszenie Ojca Świętego.

To właśnie oni poprosili, by papież przekazał im krzyż po 
zakończeniu obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę i w 
Niedzielę Zmartwychwstania powierzył im Krzyż Roku Święte-
go, mówiąc: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego 
powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chry-
stusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do 
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ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i 
zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.” (św. Jan Paweł 
II, Rzym, 22 kwietnia 1984)

To wydarzenie było nie tylko początkiem wędrówki krzyża po 
całym świecie, ale też zapowiedzią Światowych Dni Młodzieży: 
spotkania, podczas którego młodzi ludzie najpierw osobiście do-
świadczają Tajemnicy Odkupienia, a potem niosą ją w świat swo-
im rówieśnikom, rodzinom i rodakom. Właśnie dlatego pierwsze 
Światowe Dni Młodzieży (a do dziś dni młodzieży w wymiarze 
diecezjalnym) odbywają się w Niedzielę Palmową – na progu 
Świąt Paschalnych.

Na początku młodzi zabrali krzyż… do siebie – czyli do Cen-
trum San Lorenzo, domu młodzieży założonego przez św. Jana 
Pawła II w Watykanie. Tam krzyż zamieszkał na stałe i stamtąd 
– niesiony przez młodych ludzi – wyruszał w kolejne podróże. 
Najpierw na Dni Katolików do Niemiec (1984), a potem do kolej-
nych krajów europejskich. Gdy w 1987 roku w Buenos Aires odbył 
się II Światowy Dzień Młodzieży (a pierwszy poza Włochami), 
krzyż po raz pierwszy przewieziono poza Europę, dając początek 
jego pielgrzymce po całym świecie.

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, 
także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami. Młodzi 
niosą go zarówno do sanktuariów i miejsc wydarzeń religijnych, 
jak też tam, gdzie na co dzień potrzeba świadectwa wiary. Przy 
nim modlono się w miejscu zamachów na World Trade Center 
w Nowym Jorku i w Rwandzie borykającej się ze skutkami krwa-
wej wojny domowej. Odwiedził siedzibę ONZ, ale też niewielkie 
szkoły, szpitale i więzienia.

Od 14.04.2014 roku krzyż wraz z ikoną Maryi pielgrzymuje 
po polskich diecezjach, przygotowując Polskę na Światowe Dni 
Młodzieży.

Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani
Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbar-

dziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek 
„Wybawicielka Ludu Rzymskiego” sięga  wydarzeń z końca VI 
wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W 
roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten wizerunek Maryi w 
błagalnej procesji, prosząc  o ocalenie miasta. Wówczas ujrzał 
na niebie anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce potem 
zaraza ustąpiła.

Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w Bazyli-
ce Santa Maria Maggiore, dokąd rzymianie pielgrzymują w wielu 
intencjach. Także zwyczajem papieża Franciszka jest rozpoczyna-
nie i kończenie podróży apostolskich „u Matki Bożej Większej”.

Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka 
Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię 
ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata.

Trzy lata później, podczas dnia młodzieży w wymiarze die-
cezjalnym, papież zachęcał młodych by, przez Maryję, jeszcze 
bardziej zbliżali się do Jezusa. W Orędziu na Światowy Dzień 
Młodzieży 2003 wyjaśniał: „Maryja jest wam dana, by pomóc 
wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swo-
im przykładem, Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w 
Nim, który ukochał nas jako pierwszy.” To podczas tego spotka-
nia papież powierzył młodym kopię ikony, by wraz z krzyżem wę-
drowała po świecie. W tym geście przekazał też młodzieży swój 
testament: zawołanie „Totus Tuus”, którego kolejne pokolenia 
młodzieży uczą się dziś właśnie u stóp Matki Bożej „od Świato-
wych Dni Młodzieży”.

„Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie bra-
kuje w życiu każdego człowieka, nie jesteśmy sami: tak jak Janowi 
u stóp Krzyża, tak i wam Jezus daje swoją Matkę, aby pocieszała 
was swoją czułością” (św. Jan Paweł II, orędzie na Światowy Dzień 
Młodzieży 2003 roku)

Przygotował ks. Adam Garlacz
źródło: www.krakow2016.com 
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Z życia k ościoła

- Polscy kapłani wyruszyli na pielgrzymkę do Dachau
Polscy kapłani wyruszyli dziś (28 kwietnia) z pielgrzym-

ką do Dachau. Jutro odbędą się tam uroczystości 70. rocznicy 
wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego, w którym 
przetrzymywano ok. 3 tys. księży, w tym prawie 1,8 tys. z Polski.- 
Prześladowani chrześcijanie mają doświadczenie, że świat o nich 
zapomniał, nie myśli o nich, a jednak taki list z odległej Polski 
daje odczuć, że są jednak ludzie, którzy im współczują, myślą, 
modlą się za nich podkreślił ks. Cy a.

W Poznaniu liturgii na rozpoczęcie pielgrzymki przewodni-
czył bp Grzegorz Balcerek. „W naszej katedrze mamy pomnik 
upamiętniający ofi arę 263 kapłanów naszej poznańskiej archidie-
cezji, ofi ar zbrodni niemieckich. Jak wiele tym braciom zawdzię-
czamy, jak bardzo jesteśmy ich dłużnikami” – mówił poznański 
biskup pomocniczy.

Jutro w samo południe na terenie muzeum w Dachau odpra-
wiona zostanie Msza św. Sprawować ją będą: abp Stanisław Gą-
decki, przewodniczący Episkopatu Polski, i kard. Reinhard Marx, 
przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec.

- Watykańska pomoc dla Nepalu
Stolica Apostolska włączyła się w pomoc ludności Nepalu 

dotkniętej trzęsieniem ziemi.Z woli Ojca Świętego Papieska Rada 
„Cor Unum” wyasygnowała na ten cel 100 tys. dolarów. Pieniądze 
te zostaną przekazane za pośrednictwem miejscowych struktur 
kościelnych, by wesprzeć dzieła opieki nad osobami pozbawiony-
mi przez żywioł dachu nad głową. 

- Licheń: XVI Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidar-
ność”

Kilka tysięcy związkowców w asyście niemalże 100 pocztów 
sztandarowych modliło się dziś, 26.04, w Sanktuarium Matki 
Bożej Licheńskiej. Tegoroczna pielgrzymka NSZZ „Solidarność” 
do Matki Bożej Licheńskiej odbyła się po raz 16. 

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę, 25.04. O godz. 19:00 
związkowcy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na placu przed 
licheńską bazyliką, którą poprowadził ks. Grzegorz Molewski, 
duchowy opiekun konińskiej „Solidarności”.

Z kolei dziś odbyły się główne uroczystości pielgrzymkowe w 
bazylice mniejszej pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. O 
godz. 11.15 poczty sztandarowe, które przybyły na uroczystości, 
weszły do świątyni w uroczystym szpalerze. O godz. 12.00 roz-
poczęła się Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Licheńskiej. Sumie przewodniczył ks. Józef Wysocki, proboszcz 
parafi i pw. św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu, który repre-
zentował bpa włocławskiego, Wiesława Alojzego Meringa. W 
koncelebrze modlili się także: ks. Wiktor Gumienny MIC, ku-
stosz licheńskiego Sanktuarium oraz ks. Stanisław Waszczyński, 
były proboszcz konińskiej parafi i.

Dzisiejszego dnia związkowcy modlili się przy relikwiach 
bł. Jerzego Popiełuszki, które zostały przywiezione specjalne na 
licheńską pielgrzymkę z kolegiaty św. Brygidy w Gdańsku. Po 
homilii nastąpił moment poświęcenia sztandaru ze skierniewic-

kiego oddziału NSZZ „Solidarność” (Region Mazowsze).
Na zakończenie Mszy św. związkowcy wręczyli ks. Stanisła-

wowi Waszczyńskiemu okolicznościowy dyplom oraz kwiaty, bę-
dące symbolem wdzięczności za wszelką pomoc i dobro, jakiego 
doświadczyła konińska „Solidarność” z rąk kapłana.

Po zakończeniu Mszy św. związkowcy wraz z pocztami sztan-
darami udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapela-
na „Solidarności” oraz pod pomnik upamiętniający wydarzenia 
Sierpnia 80, znające się nieopodal bazyliki. Tam przedstawiciele 
poszczególnych regionów i zakładów pracy złożyli kwiaty. Od-
śpiewano także hymn państwowy.

XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę NSZZ Solidarność do Matki 
Bożej Licheńskiej uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 
Zespole Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie pod dyrek-
cją Roberta Żurawińskiego.

- Watykan: obchody pierwszej rocznicy kanonizacji Jana 
Pawła II

Dokładnie rok temu na Placu św. Piotra w Watykanie miała 
miejsce kanonizacja dwóch Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła 
II. Dziś w Bazylice Watykańskiej sprawowano specjalną Mszę 
dziękczynną za dar tamtej kanonizacji. Liturgii przewodniczył 
sekretarz stanu z czasów pontyfi katu polskiego Papieża, kard. 
Angelo Sodano. „Razem składamy dzięki Panu za wielki dar, 
którym był dla Kościoła i świata Papież Jan Paweł II. Prosimy też 
o jego wstawiennictwo za nami, za waszą drogą polską ziemią i za 
całym Kościołem” – powiedział dziekan Kolegium Kardynalskie-
go, rozpoczynając celebrację.

Homilię wygłosił osobisty sekretarz polskiego Papieża, kard. 
Stanisław Dziwisz. „Dziękujemy dziś za kanonizację Jana Pawła 
II. Dziękujemy za ten dar, ubogacający cały Kościół. Mamy w nie-
bie wielkiego orędownika naszych spraw osobistych, rodzinnych 
i społecznych” – podkreślił metropolia krakowski. Św. Jana Pawła 
II nazwał m.in. Papieżem Bożego Miłosierdzia i prorokiem spraw 
dotyczących małżeństwa i rodziny. 

- Caritas Polska z pomocą poszkodowanym w Nepalu
Caritas Polska przekazuje kwotę 30 tys. euro na pierwszą 

pomoc dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Nepalu. 
Jednocześnie trwa zbiórka środków fi nansowych, które zostaną 
przekazane na działania ratownicze i aprowizacyjne dla osób, 
które ucierpiały.

Wicedyrektor Caritas Polska poinformował, że przekazane 
dziś środki trafi ą do Caritas Nepal: „Wiemy, że w tej chwili po-
trzebne są podstawowe środki, artykuły pierwszej potrzeby, że 
jest to etap pomocy interwencyjnej i wobec wstrząsów wtórnych 
wielu ludzi spędza czas, w tym także i noce, pod gołym niebem” 
– powiedział o. Hubert Matusiewicz. 

W związku z trzęsieniem ziemi w Nepalu Caritas Polska uru-
chomiła zbiórkę środków na pomoc ofi arom. Pieniądze można 
wpłacać na konto Caritas Polska z dopiskiem Nepal lub wysłać 
SMS o treści POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
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1. Do czego Pan Jezus 
porówna³ siebie? 

2. Co siê dzieje z 
latoroœl¹, która nie 
przynosi owocu? 

3. Kto przynosi owoc 
obfity? 

Podczas swoich wizyt Jan Paweł II od-
wiedzał Jasną Górę, aby pokłonić się 

Maryi, Jasnogórskiej Królowej. Ojciec 
Święty często modlił się słowami: „To-

tus Tuus”, które oznaczają: „Jestem 
cały Twój, Maryjo. Pragnę Ci służyć i 

być Twoim ukochanym synem”.

Hymn

Królowo Polski, Królowo Aniołów! 
Ty, coś na świecie przebolała tyle, 
Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów, 
Skróć umęczonej Polsce Twej - mąk chwile! 
Królowo Polski, Królowo Aniołów, 
Roztocz ponad nią tęczę Twej opieki, 
Odwiąż jej ręce od katowskich kołów; 
Bądź jej Aniołem, teraz i na wieki! 

Królowo Polski, Królowo Aniołów! 
Lilio bez zmazy, Ty gwiazdo poranna, 
Mieczem boleści siedmiokrotnie ranna, 
Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów, 
Co krzyż i gwoździe, i rany, i ciernie, 
Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki 
I jak konania ból boli bezmiernie - 
Bądź nam Aniołem, teraz i na wieki!
(...)

Krasiński Zygmunt

Maryja - Królowa 
Polski
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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 
Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00 

BAZYLIKA

Pierwszą rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II 
mieszkańcy rodzinnego miasta świętego uczcili uroczy-
stą Mszą dziękczynną i spotkaniem pod pomnikiem na 
rynku, gdzie oddano hołd Patronowi Wadowic.

Uczniowie szkół imienia Jana Pawła II, liceum Wa-
dowity, przedstawiciele katolickich stowarzyszeń, de-
legacje władz starostwa i Urzędu Miejskiego oraz liczni 
wierni wzięli udział w poniedziałek (27.04) we Mszy 
świętej w bazylice Ofi arowania NMP w Wadowicach.

W pierwszą rocznicę kanonizacji świętego Jana Paw-
ła II tak dziękowano za dar, jakim było wyniesienie na 
ołtarze przez papieża Franciszka ich rodaka. Homilię 
do wiernych wygłosił emerytowany proboszcz bazyli-
ki, ks. infułat Jakub Gil.

Podkreślił, że rocznica jest nie tylko przypomnie-

I rocznica kanonizacji
 św. Jana Pawła II w Wadowickiej 

Bazylice
niem świadectwa świętości 
papieża, ale także wezwa-
niem dla tych, którzy chcą 
go naśladować w życiu co-
dziennym.

Podczas Mszy przypo-
mniano, że św. Jan Paweł 
II jest nie tylko świętym 
Kościoła Powszechnego, ale 
również patronem Wadowic, 
co stanowi zobowiązanie dla 
katolików do zachowania 
jego dziedzictwa. Po uro-
czystości w bazylice złożono 
kwiaty i oddano hołd św. 
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Janowi Pawłowi II na rynku. Pod 
pomnikiem biorący udział w uroczy-
stości złożyli kwiaty.

27 kwietnia minęła 1. rocznica 
kanonizacji Jana Pawła II i Jana 
XXIII. Rok temu dwaj papieże zostali 
świętymi Kościoła powszechnego.

Ks. Proboszcz Stanisław Jaśko-
wiec:

Kanonizacja Jana Pawła II, która odbyła 
się 27 kwietnia 2014 roku, jest pieczęcią. 
Pieczęcią stwierdzającą autentyczność świę-
tości człowieka, którego znaliśmy, który 
towarzyszył nam z bliska na naszych dro-
gach wiary, którego słuchaliśmy i którego 
kochaliśmy. Jest naszym świętym obowiąz-
kiem, aby przyszłym pokoleniom mówić o 
dziełach, jakie prowadził w Kościele, a także 
o tym, jak wielkim i dobrym był człowie-
kiem. Wyniesienie na ołtarze największego 
z rodu Polaków to niepowtarzalna okazja, 
aby na nowo zgłębić jego nauczanie i szukać 
w nim inspiracji do nieustannego rozwoju 
duchowego. 

Witam bardzo serdecznie wszystkich 
zgromadzonych w tej Bazylice, w tej świąty-
ni na uroczystej Mszy świętej dziękczynnej, 
której przewodniczy Ksiądz Infułat Jakub 
Gil. Witam bardzo serdecznie zgromadzo-
nych Kapłanów, witam Władze miasta, 
witam Dyrekcje szkół, Nauczycieli, Wy-
chowawców, Katechetów, a nade wszystko 
zgromadzoną tu Młodzież.

Niech nauczanie świętego Papieża bę-
dzie drogowskazem dla nas, kapłanów i dla 
powierzonych nam wiernych, ale także dla 
nauczycieli, wychowawców i katechetów, by 
w jego świetle podejmować nowe wyzwania 
, przed jakim stajemy. Niech jego wstawien-
nictwo w domu Ojca będzie dla nas źródłem 
siły w prowadzeniu naszej młodzieży na 
ostateczne spotkanie z Miłosiernym Ojcem. 
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Od 2001 roku każdego 16-go, co miesiąc grupa – przeważ-
nie 52-osobowa pielgrzymuje na Apel Jasnogórski. Jestem… 
pamiętam… czuwam… Obecność przy Matce Bożej przez cały 
ten okres mobilizowała pielgrzymów do stałej pamięci o naszym 
największym Rodaku. Za Jego życia i po śmierci. W tym roku 2 
kwietnia minęła już dekada od czasu, gdy nasz genialny Rodak 
przeszedł do domu Ojca Niebieskiego.

W życiu Jana Pawła II i po Jego śmierci wszystko działo się 
w szybkim tempie. Wcześniej został wyświęcony na kapłana, niż 
Jego rocznikowi koledzy. Bardzo młodo – 38 lat przyjął sakrę bi-
skupią, a potem biret kardynalski. Mając 58 lat zasiadł na Stolicy 
Piotrowej. Był to jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii 
Kościoła. Trwał prawie 27 lat. Po śmierci szybko rozpoczął się 
proces kanonizacyjny. Z końcem czerwca 2005 roku Benedykt 
XVI powołał skład sędziowski. Proces beatyfikacyjny zakończył 
się ogłoszeniem 1 maja 2011 roku Błogosławionym. Wyniesienie 
na ołtarze – ogłoszone przez papieża Franciszka nastąpiło 27 
kwietnia 2014 roku. Same daty mówią o niezwykłej dynamice 
największego z rodu słowiańskiego. Dynamice za życia i po 
śmierci. Jestem przekonany, że w nowym okresie życia wieczne-
go – jako Święty – jest bardzo żywotny. Ma bardzo wiele spraw 
do załatwienia. Realizuje je ku wielkiemu zadowoleniu swych 
czcicieli. 

Wspaniałą cechę żywotności św. Jana Pawła II pragniemy wy-
razić przez ufundowaną złotą różę. Będzie ona zdobiła cudowny 
obraz Matki Bożej znajdującej się w naszej bazylice. Święty Rodak 
przez całe życie był ukochanym dzieckiem Matki Niebieskiej. Był 
Jej najpiękniejszą żywą różą – Totus Tuus. 

W poprzednim numerze Bazyliki pisałem, że ta maryjna 
dekoracja kosztuje nas 3 tys. zł. Czciciele Matki Bożej i Świę-
tego Papieża złożyli na nią 10.600 zł. Jestem bardzo wdzięczny 
za niebywałą wielkoduszność. Z woli Ofiarodawców sumę 7.600 
przekazałem Pani Marii Zadora na prowadzenie „Radosnych 
Czwartków”. Różę tę zawieziemy na Jasną Górę na Apel Jasno-
górski 16 maja. W tym dniu Ojcowie Paulini proszą mnie, abym 
poprowadził Apel. Po specjalnym błogosławieństwie złotej róży 
w sanktuarium jasnogórskim przywieziemy ją do naszej bazyliki. 
W drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego, w poniedziałek 25 
maja, w dzień Maryi Matki Kościoła, na mszy św. o godz. 18.00 ks. 
Krzysztof Główka ozdobi różą Cudowny obraz Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy. Ks. Krzysztof Główka jest obecnie wikariuszem 
największej parafii krakowskiej św. Krzyża na Kurdwanowie. On 
w 2001 roku, jako wadowicki wikariusz, podjął inicjatywą ape-
lowych pielgrzymek. Księdzu Krzysztofowi za przybycie dzię-
kujemy, a wszystkich Czcicieli Matki Bożej Wadowickiej na tę 
uroczystość zapraszamy.

ks. Infułat

Rocznica kanonizacji
Wadowice uczciły pierwszą rocznicę kaninizacji św. Jana 

Pawła II. W niedzielę 26 kwietnia o. Benedykt Belgrau, poprzed-
ni przeor karmelitańskiej Górki, na wszystkich mszch św. w Ba-
zylice w głęboki sposób przybliżył słuchaczom Świętego Papieża, 
jako męża modlitwy. W kazaniach nieustannie przewijało się 
słowo “miał czas”. Ojciec kaznodzieja przekonywał sluchaczy, 
że ten kto ma dla Boga czas i chętnie się modli – ten również 
nie bedzie żałował czasu dla drugiego człowieka, jak i dla siebie. 
Postulował, ażeby w imię czci dla św. Jana Pawła II nie używać 
wymówek w postaci “nie mam czasu” lecz serdecznie zająć się 
konkretnymi potrzebami. 

W poniedziałek 27 kwietnia, gdy Bazylika watykańśka pełna 
była pielgrzymów polskich czczących pierwszą rocznicę kanini-
zacji – również Bazylika wadowicka wypełniła się na mszy św. o 
godz. 12.00 młodzieżą ze szkół średnich i gimnazjalnych. W kon-
celebrowanej mszy św. brali udział księża katecheci wadowickich 
szkół – a ja jej przewodniczyłem. W kazaniu zachęcałem uczest-
ników do pogłębienia więzi ze Świętym Patronem Wadowic. 
Dziękujemy Starostwu wadowickiemu oraz Urzędowi Miasta, a 
także Dyrektorom szkół za realizowanie słusznego obowiązku 
rozwijania pamięci o Największym Wadowiczaninie. 

Wieczorem tego dnia o godz. 21.30 w niewielkiej grupie sta-
nęliśmy przy pomniku na rynku wadowickim, aby wyspiewać: 
“Maryjo i św. Janie Pawle! Pomóżcie nam, byśmy w codzienności 
naszej byli przy Was, pamiętali o Waszej opiece i czuwali z naszy-
mi przemożnymi Patronami.”

ks. Infułat

Opatrznościowy Święty Wadowiczanin
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W drugiej, poniższej części kazania z uroczystości 
bierzmowania ks. inf. Jakub Gil zachęca młodych do 
podążania drogami Chrystusa, w czym pomoże im 
Duch Święty. Zaprasza także do włączenia się w przy-
gotowanie Światowych Dni Młodzieży, które przeży-
wać będziemy w przyszłym roku. 

Wstań i chodź... Mocą Chrystusa, mocą Ducha Świętego. 
Bo Duch Święty to jest Duch Chrystusa. Duch Święty daje czło-
wiekowi ogromną moc... Podczas ostatnich rekolekcji ksiądz 
rekolekcjonista opowiadał historię pewnego człowieka, który 
popadł w ogromne tarapaty. Oto, wyobraźcie sobie, jako chło-
pak siedemnastoletni najpierw wpadł w alkoholizm, a następnie 
uzależnił się od narkotyków. Później jeszcze zaczął kraść i trafił 
w końcu do więzienia. Życie potworne... Wydawało się, że ten 
człowiek jest już nie do uratowania. I w momencie, gdy osiągnął 
prawdziwe życiowe dno, przeżył bardzo intymne spotkanie z Je-
zusem; tak jak ten paralityk z dzisiejszego czytania, usłyszał od 
Niego: Wstań i chodź! I on zaczął się zmagać. I wyszedł z czasem 
na prostą drogę. Jak sam wspomina: Udało mi się to, bo miałem 
moc Bożą, która kazała mi się podnieść... 

Słuchając nieraz takich przykładów opisujących ludzką pa-
tologię uleczoną przez moc Chrystusa, doświadczam swoistego 
wstrząsu. Dla mnie jednak o wiele piękniejsze są przykłady 
chłopców i dziewcząt, którzy nie zeszli na manowce, ale wciąż idą 
prostą drogą, którzy nieustannie podążają dobrymi drogami. Bo 
wielu z was takimi jest; mam nadzieję, że wszyscy. Jesteście taki-
mi, którzy nie zbłądzili, którzy nie zeszli na złą drogę. Chociaż 
niektórzy w waszym wieku już piją; niektórzy w waszym wieku 
narkotyki biorą, łajdaczą się wręcz... Ale dziś patrzę na was i my-
ślę sobie, że wy jesteście szlachetnymi ludźmi. Wspaniałe dziew-
częta i wspaniali chłopcy. A jeśli jednak nie, to trzeba żebrać - tak 
jak ten biedny paralityk w Pięknej Bramie; tak wy powinniście 
żebrać u Pana Jezusa: Panie Jezu, tonę! Panie Jezu, ratuj mnie, 
bo tonę! W takim wypadku trzeba 
żebrać w modlitwie o wiarę, o na-
dzieję, o miłość. 

Słyszeliśmy w Ewangelii, że 
gdy nie mogli apostołowie tak do 
końca zrozumieć, że Jezus zmar-
twychwstał, On poprosił ich o coś 
do jedzenia. Podali Mu wtedy rybę. 
I kiedy zobaczyli, że Jezus spożywa 
pokarm, pomogło im to w wierze. 
Ja jestem przekonany, że jeśli wy 
będziecie spożywać Komunię świę-
tą; jeśli będziecie się nią karmić, to 
będziecie też mieć silną wiarę...

Moi kochani, patrzę dziś na wa-
szych rodziców. Znam wielu z nich. 
Myślę o nich, że żyją szlachetnie, 
nie rozwodzą się (chociaż różnie 
to bywa, bo współczesny świat kusi 
do rozwodów, kusi do porzucenia). 
Współczesny świat wmawia nam, że 
pieniądze zapewnią nam wszystko i 

wielu ludzi traktuje pieniądz jak boga. Wasi rodzice muszą wiele 
pracować i w tej ciężkiej pracy nie zapominają o swojej rodzinie, 
o żonie, o mężu, o swoich dzieciach... Czy takie postępowanie nie 
jest godne pochwały? Czy wy, kochani rodzice nie jesteście godni 
pochwały za to, że w Imię Chrystusa prowadzicie takie życie? W 
Imię Chrystusa! - tak jak został uzdrowiony żebrak. A przecież 
jesteście często kuszeni i zmagacie się niejednokrotnie z trudny-
mi sytuacjami w życiu. Ale wy się nie poddajecie. 

I pragniecie, by wasze dzieci was naśladowały i żyły w Imię 
Chrystusa, w Imię Ducha Chrystusowego, jakim jest Duch Świę-
ty. Trzeba tak właśnie się rozwijać. Po to przyjmujecie Ducha 
Świętego. Przyjmujecie Go, byście w Imię Chrystusa chodzili 
drogami Chrystusa, drogami Bożymi.  

Patrzę na was i cieszę się, że ta nasza Bazylika tak dużo ma 
młodych. Dzisiaj gromadzi się tu 111 kandydatów do bierzmowa-
nia... To wielu, wielu młodych. Kwiat Wadowic! Daj Boże, żeby 
ten kwiat jak najpiękniej się rozwinął. A rozwijacie się poprzez 
poznanie Boga, poznanie świata. Moi kochani, macie to szczę-
ście, że przyjmujecie sakrament bierzmowania jakby w przeded-
niu Światowych Dni Młodzieży. Już za rok do Krakowa, do naszej 
diecezji przyjadą miliony młodych z całego świata. Myślę sobie 
nieraz: Z całego świata będą przyjeżdżać! A z Wadowic? Czy wy 
jesteście już zaangażowani w przygotowanie? Ksiądz Adam zo-
stał przez księdza proboszcza zobligowany, by zająć się tą sprawą. 
I cieszy się ogromnie z każdego wolontariusza. I przed bierzmo-
waniem prosił mnie: Niech ksiądz pogratuluje. Niech przy tym 
bierzmowaniu powie: Wspaniali jesteście! Ale niech też ksiądz 
prosi i mówi do innych: Wstań i chodź! Wstań i chodź, żebyś za-
szedł na to miejsce Światowych dni Młodzieży; żebyś ty był tym, 
który promieniuje wiarą. Bo kto jak kto, ale młodzież z Wadowic 
powinna być tak zakochana w Papieżu, że swym przykładem po-
ciągną innych. Tego wszyscy się po was spodziewają i na to liczą. 

Chciejcie, chciejcie, proszę was, tymi drogami podążać.  

Iść drogą Chrystusa 
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II Kongres Sodalicji i Kon-
gregacji Mariańskich odbył 
się w dniach 15-18 kwietnia 
w Opactwie Benedyktynów 
w Tyńcu. Przebiegał pod ha-
słem: Rola Sodalicji Mariań-
skich i Kongregacji Mariań-
skich w pogłębianiu wiary w 
Europie. 

W trakcie trwania Kongre-
su uczestnicy nawiedzili Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie-Łagiewnikach z 
modlitwą przy grobie św. Fau-
styny i papieskie Wadowice, gdzie zaplanowano kon-
cert recytatorsko-organowy i uroczystą Mszę świętą, 
której przewodniczył Metropolita Kra-
kowski - Kardynał Stanisław Dziwisz. 
Przemówienia w czasie Eucharystii były 
w języku polskim i niemieckim.

Uczestnicy Kongresu zwiedzili po-
nadto Dom Rodzinny świętego Jana 
Pawła II i zostali przyjęci przez księdza 
proboszcza na plebanii. Kongres zakoń-
czył się podjęciem wspólnej rezolucji i 
wytycznych na przyszłość. W poprzed-
nim numerze drukowaliśmy pierwszą 
część relacji z tego wydarzenia, w tym 
numerze jest dokończenie okoliczno-
ściowego kazania ks. Kard. Stanisława 
Dziwisza: 

Dzieje Apostolskie wprowadzają nas w ży-
cie pierwotnego Kościoła jerozolimskiego. Po 
Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego 
apostołowie stali się nieustraszonymi świadka-
mi zmartwychwstałego i ukrzyżowanego Pana. 
Nic nie mogło ich powstrzymać od głoszenia 
Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Byli gotowi cierpieć dla Je-
zusa i dla sprawy, dla której On przyszedł na ziemię. Byli wtrąca-
ni do więzienia, byli biczowani i cieszyli się, że stali się godnymi 
cierpieć dla imienia Jezus. 

Historia pierwszego pokolenia uczniów Chrystusa powtarza 
się także i w tych ostatnich czasach - w XX wieku i teraz. Dziś 
chrześcijanie stanowią najbardziej prześladowaną grupę religij-
ną. Dzieje się to na Bliskim Wschodzie, w Afryce. Dowodem jest 
chociażby ten wypadek z ostatnich dni, gdy na Morzu Śródziem-
nym muzułmanie wyrzucili z tratwy do wody na śmierć wszyst-
kich chrześcijan, dwanaście osób. Tak sprawdzają się słowa Je-
zusa wypowiedziane do uczniów w Wieczerniku: Jeśli was świat 
nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidzili. Jeżeli Mnie 

prześladowali, to i was będą prześladować. 
Kościół, chrześcijanie byli i są wielokrotnie atako-

wani, prześladowani, niszczeni... Ale ten Kościół wciąż 
się odradza. Sprawdzają się słowa Jezusa, że zbuduje 
Kościół na skale, na wierze apostoła Szymona Piotra, 
a bramy piekielne go nie przemogą. Jesteśmy świadka-
mi i teraz w Europie, że ten Kościół ciągle się odradza. 
Patrząc na obecnych mam to przekonanie, że i Sodalicja 
się odrodzi. 

Jezus zbudował swój Kościół na Piotrze, na jego wie-
rze i miłości. Przez 27 lat Piotrem naszych czasów, na 
którym budował się Kościół, był święty Jan Paweł II. Od 
samego początku inspirował się wiara i postawą rybaka 
galilejskiego. W doświadczeniu tego apostoła, Piotra, 

szukał światła do zrozumienia i wypełnienia swojej misji, jaką 
Opatrzność Boża powierzyła mu 16 października 1978 roku. 

II Kongres Sodalicji
i Kongregacji Mariańskich

Powróćmy jednak jeszcze do Wadowic... Tutaj wszystko się 
zaczęło... 95 lat temu, 18, maja w 1920 roku, gdy w pobliskim 
domu przyszedł na świat Karol Wojtyła. Przypomnę jego słowa, 
wypowiedziane gdy odwiedził Wadowice w 1999 roku:

Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wy-
rażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany 
mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za mi-
łość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i 
mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadcze-
niem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach. 

Z głęboką czcią całuję też próg domu Bożego — wadowickiej 
fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w 
Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. W tej świątyni 
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przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Tu byłem 
ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i — już 
jako arcybiskup krakowski — tu przeżywałem swój srebrny jubi-
leusz kapłański. Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej 
parafi alnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszel-
kich łask. Jemu, Bogu w Trójcy jedynemu, oddaję dziś chwałę na 
progu tego kościoła.

Po wyborze na biskupa Rzymu musiał się zająć całym Ko-
ściołem, poszerzyć przestrzeń jego pasterskiego serca, aby w nim 
znalazły miejsce wszystkie narody, wszystkie kultury i języki. 
Stał się wszystkim dla wszystkich. Szczególne miejsce w sercu 
Jana Pawła II znalazła jednak Europa. Uformowany w kulturze 
tradycji europejskiej patrzył z niepokojem na szerzący się na na-
szym kontynencie sekularyzm, odchodzenie od wiary i wartości, 
które przez wieki formowały oblicze Europy. Dlatego w posyno-
dalnej adhortacji Ecclesia in Europa pisał:

Kościół ma do zaofi arowania Europie najcenniejsze dobro, ja-
kiego nikt inny nie może jej dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, 
źródło nadziei, która nie zawodzi; jest to dar leżący u początków 
jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w 
przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i inte-
grację. Tak, po dwudziestu wiekach Kościół ma do ofi arowania 
na początku trzeciego tysiąclecia to samo orędzie, które stanowi 
jego jedyne bogactwo: Jezus Chrystus jest Panem; w Nim i tylko 
w Nim jest zbawienie (por. Dz 4, 12). Źródłem nadziei dla Europy 
i dla całego świata jest Chrystus, «Kościół zaś jest jakby kanałem 

przenoszącym i rozprzestrzeniającym falę łaski, tryskającej z 
przebitego Serca Odkupiciela».

Drodzy bracia i siostry, w waszym środowisku Sodalicji Ma-
riańskiej, wspominamy dziś św. Jana Pawła II jako najwybitniej-
szego Sodalisa w Polsce obok Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Wspomnieliśmy już o jego przynależności do Sodalicji Mariań-
skiej w latach gimnazjalnych... 6 lutego 1939 roku, a więc podczas 
pierwszego roku studiów polonistyki w Krakowie otrzymał legi-
tymację Sodalicji Mariańskiej akademików Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Należał do sekcji eucharystycznej i charytatywnej. Jak 
sam powiedział po latach: Sodalicja kształtuje całą osobowość 
człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność. Tak po-
wiedział święty Papież, który w swym herbie zamieścił słowa: 
Totus Tuus - cały Twój. 

Życzę Wam, drogie Siostry i drodzy Bracia, aby Sodalicje 
Mariańskie w Europie przyczyniały się do odnowy wiary, nadziei 
i miłości na naszym kontynencie. Niech Europa nie zapomina o 
swoich chrześcijańskich korzeniach! Niech odnawia się ducho-
wo. Nie pozostaje wierna Ewangelii. Niech dostrzega w Kościele 
sojusznika i obrońcę ludzkiego życia, ludzkiej rodziny i ludzkiej 
godności. 

Przedstawmy Bogu te sprawy podczas Najświętszej Ofi ary, 
prosząc orędownictwa Matki Chrystusa, a także świętego Jana 
Pawła II, za Was, za Wasze Rodziny, za Wasze społeczności, 
aby nadal rozwijały się i owocowały dla dobra Kościoła i społe-
czeństw, w których żyjemy. 

ŚW. PIOTR

Boryka się wciąż z wieloma problemami, z których 
największym jest ateizm. O jego przyczynach, jak rów-
nież o zwalczaniu wszelkich przejawów religijności w 
nieodległej przeszłości, opowiada ks. P. Kukioła. Dziś 
ta wiara powoli się odradza. Tam trzeba wychodzić do 
ludzi, poszukiwać ich. Poniżej fragment rozmowy z ks. 
Kukiołą na wspomniany temat. 

- To ciekawe. Czesi są chyba ewenementem na ma-
pie Europy...

- Tak, mówi się często, że jest to 
punkt największego ateizmu w Eu-
ropie. Ma to jednak swoje głębokie 
uzasadnienie historyczne. W latach 
dwudziestych XX wieku na przykład 
bojowano z sacrum, palono przedm-
mioty święte - jak na przykład krzyże. 
Manifestowano sprzeciw wobec wiary, 
którą tu traktowano jak zabobon, jako 
coś obcego. Na to wszystko wszedł 
później komunizm, który dokończył 
dzieła zniszczenia. Powstał oczywiście 
Kościół podziemny - jak w Chinach - 
ale ten widoczny został podporządko-
wany państwu i praktycznie zniszczo-
ny. Na przykład w ciągu jednej nocy 
zamknięto wszystkie zgromadzenia 

męskie; podobnie załatwiono zgromadzenia żeńskie. siostrom 
nakazano zdjęcie habitów i pójście do obozów pracy. Księży, któ-
rzy mogli mieć jakiś większy wpływ na wiernych, aresztowano. 
Ci, którzy zostali przy pracy, a nie byli uwikłani, nie weszli w 
struktury państwowe, mieli swoich kuratorów i byli śledzeni na 
każdym kroku. Gdy zostali przyłapani przez państwo na czymś 
podejrzanym, na jakiejkolwiek większej aktywności, kończyli 
swoją pracę; w najlepszym wypadku byli wówczas zmuszali do 
pracy zawodowej, a w najgorszym kończyło się to śmiercią albo 

Kościół w Czechach 
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pracą w kopalniach uranu. Komunizm w Czechach był o wiele 
gorszy niż ten znany nam z Polski. I bardzo dobrze przemyślany. 
Wszyscy młodzi ludzie, którzy chcieli studiować, musieli podpi-
sać zrzeczenie się wiary - że odrzucają wiarę i wszystko co się z 
nią wiąże. Kto nie podpisał, miał zamkniętą drogę do wyższego 

wykształcenia. Wielu świeckich bardzo łatwo i szybko uległo 
systemowi. Biskupi zaś zostali praktycznie odizolowani od wier-
nych. A o tym, kto pójdzie do seminarium, decydowało państwo, 
władza świecka. To wszystko przyczyniła się do obecnej sytuacji 
Kościoła w Czechach. 

Cdn.

KARMEL

Diecezjalny etap procesu beatyfi kacyjnego służebnicy Bo-
żej Teresy od Jezusa (Marianny Marchockiej), karmelitanki 
bosej, został zamknięty 24 kwietnia w kaplicy Arcybiskupów 
Krakowskich w Krakowie.

Formalnego zamknięcia dochodzenia diecezjalnego w 
procesie beatyfi kacyjnym „polskiej Teresy od Jezusa” – kar-
melitanki z XVII wieku – dokonał w piątek metropolita kra-
kowski kard. Stanisław Dziwisz, który z tej okazji pogratu-
lował wszystkim karmelitankom i zachęcił do wierności ich 
kontemplacyjnemu powołaniu w Kościele. Na uroczystości 
obecni byli m.in. członkowie Trybunału Kościelnego oraz 
Komisji Historycznej, cenzorzy, kanclerz kurialny, prowincjał 
karmelitów, liczni kapłani, zakonnicy i zakonnice, a także krew-
ni i promotorzy świętości karmelitanki bosej spod Zakliczyna.

Zwracając się do karmelitanek bosych, metropolita krakow-
ski przypomniał, że służebnica Boża Teresa od Jezusa Marchocka 
to przedstawicielka pierwszego ich pokolenia w Polsce. „Pragnę 
przekazać wszystkim klasztorom sióstr karmelitanek Bosych w 
Polsce, jak również polskim klasztorom na Słowacji, na Ukrainie, 
w Kazachstanie, na Syberii i w krajach podbiegunowych, tj. na 
Islandii i w Norwegii, moje gratulacje i słowo zachęty do wier-
ności waszemu kontemplacyjnemu powołaniu w Kościele” – po-
wiedział kardynał. Wyraził też radość, że w Jubileuszowym Roku 
500-lecia Narodzin św. Teresy od Jezusa i Roku Życia Konsekro-
wanego dokonał się tak ważny krok w procesie beatyfi kacyjnym 
Matki Teresy Marchockiej.

O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, postulator w proce-
sie, zaznaczył, że do wystąpienia z prośbą do kardynała o rozpo-
częcie dochodzenia przekonała karmelitów bosych, „niegasnąca, 
mimo upływu czasu, sława świętości tej karmelitanki”. „Wszak 
bezpośrednio po jej śmierci, przy poparciu króla Jana Kazimie-
rza, chciano doprowadzić do otwarcia jej procesu beatyfi kacyj-
nego, w czym przeszkodziły wojny i upadek państwa. Po kasacie 
klasztoru warszawskiego przez zaborców w 1818 r., karmelitanki 
bose udając się do Krakowa zabrały ze sobą ciało swojej Funda-
torki. Odtąd miejscem jej spoczynku stał się krakowski klasztor 
sióstr przy ul. Kopernika, skąd opinia o jej świętości nie przestała 
się szerzyć” – relacjonował zakonnik, dziękując kardynałowi za 

Zamknięto diecezjalny etap proce-
su beatyfi kacyjnego Teresy 
Marchockiej 

to, że nie odrzucił prośby władz zakonnych.
O. Praśkiewicz wezwał na koniec „do wypraszania za przyczy-

ną służebnicy Bożej u dobrego Boga cudu, tj. zjawiska niewytłu-
maczalnego z punktu widzenia naszej wiedzy, które stanowiłoby 
nadprzyrodzoną pieczęć nad świętością jej życia i pozwalałoby 
Ojcu Świętemu zaliczyć ją w poczet błogosławionych”.

Marianna Marchocka, w Karmelu Teresa od Jezusa, urodziła 
się 25 czerwca 1603 r. we wsi Stróże k/Zakliczyna. W wieku 17 lat 
wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie, skąd w 
1642 r. wyjechała jako przełożona na fundację do Lwowa, a na-
stępnie w 1649 r. była fundatorką klasztoru w Warszawie, gdzie 
zmarła w opinii świętości 19 kwietnia 1652 r. Jest autorką „Au-
tobiografi i mistycznej”, która do dziś przyciąga uwagę teologów 
duchowości i mistyki chrześcijańskiej.

Starania beatyfi kację karmelitanki, udaremniane na skutek 
zaborów i wojen, rozpoczęto formalnie w archidiecezji krakow-
skiej 21 grudnia 2007 roku. Akta dochodzenia diecezjalnego, 
zostaną przekazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 
Rzymie.

Po uroczystości w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich w 
krakowskim kościele klasztornym sióstr karmelitanek bosych 
ks. Andrzej Scąber, kierownik referatu spraw kanonizacyjnych 
krakowskiej kurii metropolitalnej, przewodniczył Mszy św. i w 
intencji beatyfi kacji służebnicy Bożej. Eucharystię koncelebrował 
m.in. o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał krakowskiej prowincji 
Zakonu Karmelitów Bosych.

www.karmel.pl
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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

W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bachowicach odbył się koncert „W 
hołdzie Świętemu” poświęcony Janowi Pawłowi 
II w 1. rocznicę Jego kanonizacji. W ten sposób 
chcieliśmy dać świadectwo naszej pamięci o wy-
jątkowym Polaku. Choć minęło 10 lat od śmierci 
Papieża, Jego nauczanie i przykład życia są ciągle 
aktualne, co znalazło odzwierciedlenie w formie 
oraz treściach samego widowiska.

Papież Jan Paweł II zmarł w opinii świętości 2 
kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Tłum zgro-
madzony na Placu świętego Piotra w Rzymie w 
czasie Jego pogrzebu skandował „Santo Subito”. 
Nikt jednak nie myślał wtedy, że słowa te tak 
szybko staną się rzeczywistością. Papież – Polak 
został wyniesiony na ołtarze 27 kwietnia 2014 
roku, czyli zaledwie 9 lat po swoim odejściu do 
domu Ojca Niebieskiego. 

Karol Wojtyła przez całe swoje życie był 
szczególnie wrażliwy na moc oraz urodę słowa. 
Pięknie mówił, ale też tworzył własną poezję. 
Kochał również muzykę i lubił śpiewać. Dlatego 
teksty, wiersze, pieśni i obrazy do naszego wido-
wiska zostały tak dobrane, aby tworzyły logiczną 
całość. Do udziału w tym wyjątkowym przed-
sięwzięciu zaprosiliśmy: chór szkolny „Cantare” 

(„Hallelujah”, „Wypłyń na głębię”, „Taki 
kraj”, „Barka”, „Modlitwa o pokój”), chór 
parafi alny („W tobie jest światło”, „Su-
tanna”, „Ave Maria”, „Schowaj mnie”) 
oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Bachowicach („Święty 
uśmiechnięty”, oprawa słowna). Wielu 
wykonawców w różnym wieku przedsta-
wiło słowem, śpiewem i gestem historię 
życia Świętego oraz Jego bogate naucza-
nie. Formuła koncertu została wzbogaco-
na przez adekwatną do treści widowiska 
prezentację multimedialną.

Chcieliśmy pokazać, że Jan Paweł II 

był jednym z najbardziej wpływowych ludzi przełomu 
wieków. Pracował bez wytchnienia, aby budować fun-
dament moralny współczesnego świata. Odegrał też 
kluczową rolę w obaleniu komunizmu w Polsce. Nie 
to jednak sprawiło, że został zaliczony w poczet świę-
tych.  Na tytuł ten zasłużył sobie przede wszystkim 
swoim życiem i modlitwą. Był człowiekiem ciepłym i 
pogodnym. Miał trudne dzieciństwo, wcześnie stracił 
matkę, jednak zawierzony przez ojca Matce Bożej 
Kalwaryjskiej wzrastał w domu przepełnionym mo-
dlitwą. Od młodzieńczych lat długie godziny spędzał 
na głębokich rozmowach z Bogiem. Był oddanym 
czcicielem Maryi – to Jej p wierzył się mówiąc „Totus 
Tuus!” i wyjątkowym orędownikiem Bożego Miło-
sierdzia. Kochał ludzi, szczególnie umiłował dzieci 
i młodzież, dla której był „Wujkiem”. Chodził po gó-

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

rach, pływał kajakiem, jeździł rowerem. Nawoływał do miłości, 
pokoju i godności. Był niezwykłym człowiekiem.

Skupienie i cisza i towarzyszące całemu wydarzeniu pozosta-
wiły w nas przekonanie, że było to bardzo wyjątkowe przedsię-
wzięcie artystyczne, które pozwoliło na chwilę zadumy i refl eksji 
nad nauczaniem Jana Pawła II ale i naszym życiem. Zebrani w 
kościele nie kryli łez wzruszenia, bo przecież większość z nich to 
pokolenie JPII. Wielu z nas zrozumiało, że powinniśmy na miarę 
swoich możliwości naśladować święte życie naszego Papieża, pa-
miętając o tym, że mamy w niebie Przyjaciela, który uśmiecha się 
do nas mówiąc: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi!”. 

Piękny śpiew, wymowne słowa i atmosfera miejsca sprawiły, 
że godnie uczciliśmy pamięć wybitnego Polaka. Na zakończenie 
wspólne odśpiewaliśmy „Apel Jasnogórski” i „Barkę”, którą tak 
kochał.

Inicjatorką koncertu była pani Jadwiga Stanek, która zajęła się 
jego organizacją. Scenariusz widowiska, oprawę słowną i prezen-
tację multimedialną przygotowała pani Agnieszka Harmata. 

Szczególne podziękowania składamy księdzu proboszczo-
wi Franciszkowi Jeleśniańskiemu za bardzo ciepłe przyjęcie 
wszystkich zaangażowanych w organizację koncertu i pomoc 
w jego realizacji. Dziękujemy też pani dyrektor Małgorzacie 
Balonek, chórowi parafi alnemu, chórowi szkolnemu z panią 
Dagmarą Książek, naszym dzieciom i młodzieży, którzy zawsze 
potrafi ą stanąć na wysokości zadania oraz paniom Kazimierze 
Łosiowskiej, Annie Wiktor, panu Michałowi Chrząszczowi i pani 
Joannie Dębskiej za okazaną pomoc. Dziękujemy też wszystkim, 
którzy zechcieli niedzielne popołudnie spędzić ze Świętym Ja-
nem Pawłem II.

Agnieszka Harmata

Niedawno w tej parafi i 
gościła grupa wolontariuszy 
salezjańskich, zrzeszona w 
Wolontariacie Misyjnym 
„Młodzi światu”. Byli tutaj 
wraz ze swoim opiekunem 
ks. Janem Hańderkiem, 
który ich przedstawił, a 
następnie głos zabrała mi-
sjonarka Ania. Oto konty-
nuacja jej wypowiedzi. 

Powołania są różne. Są powo-
łania do bycia dobrą matką, do-
brym ojcem, dobrym nauczycie-
lem, wychowawcą, także dobrym 
kapłanem... W moim przypadku 
było jeszcze inaczej... Otóż, ja pochodzę 
z Litwy. Mój dom rodzinny znajduje się 
niedaleko Wilna. Po skończeniu matury 
przyjechałam do Polski na studia. Do-
piero po IV roku studiów dowiedzia-
łam się o istnieniu takiego miejsca, jak 
salezjański wolontariat misyjny. A było 
to tak, że przez przypadek poznałam 
dziewczynę z Warszawy i podczas na-
szej rozmowy powiedziała w pewnym 
momencie, że za rok o tej samej porze 
będzie w Afryce. - Jedziesz na wycieczkę, 
na jakieś safari? - zapytałam.   - Nie, jadę 
na misje... - Ale przecież na misje jeżdżą 

zakonnicy i siostry zakonne... - myślałam w duchu. Wów-
czas nie chciałam drążyć tego tematu, ale ziarno zostało 
rzucone... W końcu, po jakimś czasie, odnalazłam ten 
wolontariat. Mieści się w Krakowie na ulicy Tynieckiej 39. 
Jakby ktoś młody duchem odczuwał taką potrzebę, zawsze 
może tam zajrzeć. Zapraszamy do nas.

Koleżanka, za sprawą której zainteresowałam się tym 
tematem, podzieliła się ze mną swoim świadectwem; po-
dzieliła się ze mną swoja radością, swoimi planami i za-
miarami. Życie potoczyło się tak, że w końcu nie wyjecha-

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

ła, gdyż miała wcześniej wypadek motocyklowy. Dzięki Bogu, 
żyje, ale przez to ten zaplanowany wyjazd był wykluczony. Kiedy 
się o tym dowidziałam, napisałam do niej z podziękowaniem za 
to, że powiedziała mi o całym tym dziele, dzięki czemu mogłam 
się do tego przyłączyć. Finalnie złożyło się tak, że zajęłam jej 
miejsce. Dlatego też uważam, że jeśli w życiu doświadczamy do-

brych rzeczy, dobroci innych ludzi, obecności Chrystusa, to trze-
ba się tym dzielić. Nie można tego zachowywać tylko dla siebie, 
nie można milczeć. A jeżeli już się tym wszystkim w jakikolwiek 
sposób z innymi dzielimy, to jest z pewnością jakiś rodzaj głosze-
nia Ewangelii. 

Cdn.  

W sobotni wieczór 26 kwietnia br. został poświęcony nowy 
przydrożny krzyż na Podżarku II. To kolejny krzyż na tym miej-
scu. Poprzedni przetrwał 24 lata. Od wielu pokoleń mieszkańcy 
dbają by na tym rozstaju dróg górował znak naszej wiary. Bo 
krzyż to znak nadziei i miłości. Codziennie w cieniu tego krzyża 
przechodzą i przejeżdżają mieszkańcy Podżarka i goście. Piękna 
tradycja i znacznie coś więcej. Uroczystość poświęcenia zgroma-
dziła przedstawicieli wszystkich pokoleń. Jest nadzieja, że solid-
ny, nowy krzyż przetrwa co najmniej ćwierćwiecze. A młode po-
kolenie zadba o kolejny symbol obecności Boga w znaku miłości 
i nadziei zatopionych w drewnianym krzyżu.

Ks. Krzysztof Rudzik - proboszcz

Nowy krzyż 
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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)

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)

We wtorek 14.04.2015 r. w Galerii polsko-słowac-
kiej w Brzeźnicy odbył się Gminny Konkurs Wiedzy 
dla klas II gimnazjum dotyczący problematyki uzależ-
nień, w tym roku zatytułowany „Jestem świadomy 
– jestem bezpieczny”.

 
Konkurs zorganizowała Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych we współpracy z pedagogami szkół: 
Barbarą Piórkowską-Prorok i Katarzyną Pietrykowską. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie drugich klas gimnazjów z Brzeź-
nicy i Łączan. Uczestnicy solidnie przygotowali się do zmagań 
konkursowych i nieobce im były tematy dotyczące uzależnień od 
alkoholu, narkotyków, papierosów i innych coraz częściej doty-
kających młodzież uzależnień.

Komisja w składzie: Maria Leśniak, Wiesław Gramatyka, 
Katarzyna Pietrykowska, Barbara Piórkowska-Prorok, Edyta 
Babska przyznała nagrody:

I miejsce - klasa II z Zespołu Szkół w Łączanach: Oliwia Ku-
termak, Michał Kozioł, Aleksandra Mostowik

II miejsce – klasa II a z Zespołu Szkolno-przedszkolnego w 
Brzeźnicy: Magdalena Garlej, Paulina Bolech, Aleksandra Ku-
mak

III miejsce – klasa II b z Zespołu Szkolno-przedszkolnego w 
Brzeźnicy: Julia Szydłowska, Kacper Bednarz, Krystian Wąsio-
łek

www.gkrpa.brzeznica.pl

Jestem świadomy – 
jestem bezpieczny”

To wewnętrzny niepokój, wywoływany często ne-
gatywnymi wspomnieniami, wypominaniem krzywd, 
które dawno minęły i winny być darowane. Ten brak 
spokoju powoduje smutek, rozterkę i przeszkadza w 
nawróceniu. Trzeba go wyeliminować z życia i z serca. 
O tym poniżej. 

Bo taki jest teraz Kościół, zauważmy: my bardzo wierzymy 
w Pana Boga, ale słów Chrystusa, Ewangelii, nie znamy. Nawet 
teraz, gdyby zapytać o czym mówił fragment Ewangelii, który 
odczytaliśmy... to nie mamy takiej pewności. Nawet nie mamy 
pewności, który to ewangelista był. A treść? Trzeba nam nawró-
cenia poprzez oddalenie przeszkód, które nam w tym nawróce-

Hałas w sercu 
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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)

Przyjmij Księgę Pisma Świętego, otaczaj ją szacunkiem i 
wiernie przekazuj słowo objawione ku chwale Boga i pożytkowi 
wiernych” – Te słowa w sobotę 25 kwietnia usłyszał każdy z osob-
na nowopobłogosławiony lektor dekanatu Wadowice Północ w 
czasie wieczornej Eucharystii podczas przyjęcia tej posługi. 

Trzydziestu trzech młodych chłopców po intensywnym 
przygotowaniu na kursie zorganizowanym przez Moderatora 
Dekanalnego Dekanatu Wadowice Północ – ks. Janusza Korbla, 
zostało pobłogosławionych do pełnienia tak ważnej funkcji jaką 
jest czytanie Słowa Bożego podczas liturgii. Uroczystego błogo-
sławieństwa do posługi lektora w Bazylice Ofi arowania Najświęt-
szej Maryi Panny w Wadowicach udzielił ks. infułat Jakub Gil. 
Eucharystię koncelebrowali ks. Zbigniew Bizoń, proboszcz para-
fi i Narodzenia św. Jana Chrzciela w Choczni, ks. Mateusz Wójcik 
oraz ks. Andrzej Kita. 

W swoim kazaniu podkreślił wiernym, jak istotną odpo-
wiedzialność przyjęli na swe ramiona ci młodzieńcy. Zebranym 
lektorom pragnął przypomnieć, że od tej chwili nie tylko będą 
odczytywać teksty Pisma Świętego podczas Mszy Świętych, ale 
sami powinni być jego słuchaczami, głosicielami i przykładem 

poprzez życie zgodnie z jego treścią. By pomimo czasem różnych 
trudności, nie zniechęcali się i godnie służyli Bogu na miarę wła-
snych możliwości. 

Nowopobłogosławieni lektorzy po raz pierwszy założyli nowe 
stroje liturgiczne – alby. Po poświęceniu alb, w których rozpo-
częli posługę, rodzice pomogli swoim synom w ich wkładaniu.  
Ksiądz Infułat podziękował rodzicom za to, ze ich synowie mogli 
doznać tej łaski Pana Boga, jak również wskazał pewnego rodzaju 
zobowiązanie do bycia świadkami dla swoich dzieci.

Jako znak podjęcia zobowiązań i dowód przyjęcia do 
grona lektorów Słowa Bożego chłopcy otrzymali krzyże lek-
torskie, które kapłani nałożyli im na szyje. Potwierdzają one 
złożenie przyrzeczeń gorliwego i sumiennego wypełnia-
nia powierzonych zadań oraz mają przypominać, że lektor 
ma żyć według Słowa Życia zawartego w Piśmie Świętym..
Zechcę przywołać jeszcze pewną historię:

„  - Pragnę służyć Panu! - powiedział człowiek o lękliwych 
oczach i drżących rękach. Ojciec Sergiusz spojrzał na pielgrzy-
ma, ale nie rzekł ani słowa i nie pokazał mu drogi.
    - Pragnę służyć Panu! - powiedział człowiek dumny, o zu-

33 NOWYCH LEKTORÓW  DLA 
DEKANATU WADOWICE PÓŁNOC 

poprzez życie zgodnie z jego treścią. By pomimo czasem różnych 
trudności, nie zniechęcali się i godnie służyli Bogu na miarę wła-
snych możliwości. 

Nowopobłogosławieni lektorzy po raz pierwszy założyli nowe 
stroje liturgiczne – alby. Po poświęceniu alb, w których rozpo-
częli posługę, rodzice pomogli swoim synom w ich wkładaniu.  
Ksiądz Infułat podziękował rodzicom za to, ze ich synowie mogli 
doznać tej łaski Pana Boga, jak również wskazał pewnego rodzaju 
zobowiązanie do bycia świadkami dla swoich dzieci.

Jako znak podjęcia zobowiązań i dowód przyjęcia do 
grona lektorów Słowa Bożego chłopcy otrzymali krzyże lek-
torskie, które kapłani nałożyli im na szyje. Potwierdzają one 
złożenie przyrzeczeń gorliwego i sumiennego wypełnia-
nia powierzonych zadań oraz mają przypominać, że lektor 
ma żyć według Słowa Życia zawartego w Piśmie Świętym..
Zechcę przywołać jeszcze pewną historię:

„  - Pragnę służyć Panu! - powiedział człowiek o lękliwych 
oczach i drżących rękach. Ojciec Sergiusz spojrzał na pielgrzy-
ma, ale nie rzekł ani słowa i nie pokazał mu drogi.
    - Pragnę służyć Panu! - powiedział człowiek dumny, o zu-

33 NOWYCH LEKTORÓW  DLA 
DEKANATU WADOWICE PÓŁNOC 

niu przeszkadzają. 
Przeszkoda pierwsza - brak milczenia, brak ciszy. Hałas i ha-

łas... Hałas to nie to, o czym myślimy, mówiąc, że jadą samocho-
dy, jeden za drugim, i przez to nie możemy obejrzeć w spokoju 
telewizji. Nie, tu chodzi o ciszę wewnętrzną i o hałas wewnętrzny, 
hałas w sercu, w umyśle i w mojej woli. Bo nie będzie się nawracać 
„coś” tylko człowiek, którego identyfi kuję jako osobę umysłową, 
który jest człowiekiem przez działanie umysłu, przez to, że chce 
i przez to że kocha. Te trzy władze muszą być spójne. To co nam 
przeszkadza w sercu to właśnie hałas niemiłych, złych wspo-
mnień. Człowiek dręczy się tym i je przywołuje. Nieraz już ktoś 
nawet nie żyje, a my dalej wspominamy: „On był taki niedobry. 
I dla mnie, i dla żony, i dla dzieci, i dla sąsiadów...”. I żyjemy 
problemami nieboszczyka. Po co? A może nas dręczy, że brakło 
z naszej strony dobrego słowa dla tego człowieka? I to tak ciągle 
w nas jest. Nie mamy w sobie dojrzałości, by dać sobie z tym 
spokój. Ktoś nie żyje już od 15 lat, a ciebie ciągle i ciągle dręczą 
jakieś sprawy związane  z tym kimś...  Nieraz chcemy powiedzieć 
w takiej sytuacji: „A to diabeł mnie kusi”. Nie, to jest sztucznie 
wytworzony hałas w nas samych. 

Inną przeszkodą jest nasza ciekawskość. Bo ja muszę wszystko 
wiedzieć, o wszystkim wiedzieć. A to jest jeden krok do plotkar-

stwa. Bo ja nie wiem, czy to co usłyszę, co ktoś mi powiedział, jest 
prawdą, czy czegoś nie poprzekręcał. A może tylko powiedział 
mi pewien skrót, a moja wyobraźnia spowodowała, że dopisałem 
do tego nowe, nieprawdziwe rzeczy. Bo rozróżniamy ciekawość 
od ciekawskości. Człowiek musi być ciekawy świata. Ciekawość 
jest motorem ludzkiego rozwoju. Dzięki ciekawości poznajemy 
coś nowego i się rozwijamy. To sprawia, że szukamy tego, kto jest 
sprawcą, przyczyną tych rzeczy doznawanych, poznawanych. Za 
to ciekawskość degeneruje człowieka. Jest tym czymś takim mi-
nimalistycznym, wręcz obrażającym. 

Jeszcze inną przeszkodą jest brak zwrócenia uwagi na istotę 
życia człowieka. Tą istotą jest moje zbawienie. Wszystko inne 
winno jakby służyć, odpowiadać, podprowadzać, umacniać mnie 
w tym, ażebym się zbawił - czyli w drodze do nawrócenia. 

Ktoś, kto się boryka ze swoimi frustracjami, kto jest zbyt 
ciekawski, powoduje u siebie stan niedojrzałości osobowej. Jemu 
zaczyna brakować 24 godzin. On nie ma już wtedy czasu na Pana 
Boga, na bliźniego. On sobie wówczas wmawia: Ja nie mam cza-
su. A u nas ksiądz proboszcz w takich wypadkach mawia: - Jak 
nie masz czasu, to umieraj. Co będziesz niepotrzebnie zawracać 
głowę.... - E, nie, aż tak źle nie jest... - odpowiada zapracowany 
człowiek. - Czyli jednak masz czas...

Cdn.             
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chwałej twarzy i rękach gotowych do chwytania.
Ojciec Sergiusz wysłuchał i nie rzekł ani słowa. Jemu także nie 
pokazał drogi.
    - Ojcze, czemu oddalasz od siebie tych ludzi? Pragną się tylko 
nauczyć, jak służyć Wszechmogącemu - zapytał uczeń, który 
widział tę scenę.
     - Otóż wiedz, że Bóg ma trzy rodzaje służebników: niektórzy 
są niewolnikami i służą Mu ze strachu; inni są najemnikami i 
służą Mu przewidując nagrodę...
Przerwał, ponieważ zbliżał się jakiś człowiek. Wyprostowany i 
spokojny, pierś miał nagą, a ręce złożone do modlitwy.
     - Pragnę służyć Panu! - powiedział. Ojciec Sergiusz pocało-
wał go.
     - ... i wreszcie, są synowie, którzy służą Mu z miłości.”
     W przeddzień Niedzieli Dobrego Pasterza rozpoczynającej 
tydzień modlitw o powołania wierzymy, że do służby lektorskiej 
przystąpili właśnie młodzi chłopcy, którzy zaliczają się do tego 
trzeciego rodzaju służebników. Bo tylko taka służba jest praw-
dziwa, najtrwalsza, najwierniejsza. Służba z powołania. Miłość 
jest najsilniejsza i dopóki ona trwa, to nic dzięki niej nie ma 
prawa się skończyć. Naszym nowym 
lektorom Słowa Bożego życzmy tej 
miłości posługi na każdy dzień.

Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda

Przyjęci do grona lektorów Słowa 

Bożego 2015:
Wadowice: Brudny  Jakub, Foryś  Jakub, Garus Paweł, Stroka 
Patryk
Wysoka: Drabczyk Dawid, Dziedzic Eryk, Jeziorski Jakub, Pająk 
Jakub, Pająk Wojciech, Trela Adrian, Trestka Łukasz, Turek 
Szymon, Wodniak Łukasz 
Chocznia: Bienia Michał, Górkiewicz Tomasz, Gracyasz Robert, 
Gzela Dawid, Kolber Filip, Parządka Jakub, Wider Piotr, Wola-
nin Piotr
Tomice: Adamczyk Jakub, Dubel Sebastian, Kalamus Dominik, 
Sikora Mikołaj
Frydrychowice:  Łopata Jakub, Nikliborc Konrad, Żwawa Da-
wid
Tłuczań: Handzel Jakub, Sekuła Dominik, Zmysłowski Kamil
Mucharz: Michalik Kacper
Woźniki: Drzazga Jakub

Ks. Janusz Korbel, 
Moderator Dekanalny Służby Liturgicznej

 i Ruchu Światło – Życie 
Dekanat Wadowice Północ
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Rajd Papieski 2015 – uczniowie 
Choczeńskich szkół w hołdzie 
papieżowi

W piękny sobotnie przedpołudnie 25.04.2015 r, 2 dni 
przed I rocznicą kanonizacji Papieża Polaka, Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 i Ze-
społu Szkół nr 2 w Choczni wzięli udział w Rajdzie Papie-
skim.  Głównym organizatorem Rajdu części choczeńskiej 
była Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni, 
a współorganizatorami nasze choczeńskie szkoły. Wraz z 
uczniami frydrychowickich szkół chcieli oddać hołd św. 
Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę jego kanonizacji 
i wybrać się pieszo do miejsca, w którym „wszystko się 
zaczęło”. 

Dla Zespołu Szkół nr 2 w Choczni był to również akt 
wdzięczności, za fakt, że w październiku 2014 uczniowie 
gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 za patrona otrzymali 
jeszcze św. Jana Pawła II. Oczywiście, rajd nawiązywał 
również do turystycznej aktywności naszego Papieża. 

Dlaczego zatem wybraliśmy sobotę 25 kwietnia?  
Wszyscy dobrze wiemy, że rocznic związanych z papieżem 
jest mnóstwo, bo przecież mamy 2 kwietnia, - śmierć pa-
pieża, 18 maja - rocznica urodzin, 16 października  roczni-
ca wyboru, 1 maja beatyfi kacja, 27 kwietnia kanonizacja, 
dlatego, aby nie dokonywać multiplikacji wydarzeń,  zde-
cydowaliśmy się zorganizować rajd  na I rocznicę kanoni-
zacji.  Z wszystkich tzw. „papieskich rocznic” ta wydaje się 
być najważniejsza - bo pokazuje cel naszej ziemskiej piel-
grzymki jaki osiągnął papież - świętość (a jej wyrazem jest 
właśnie kanonizacja i rozszerzenie kultu św. Jana Pawła II 
na Kościół powszechny)

Każda z grup wyruszyła ze swojej szkoły, by stopniowo łączyć 
się w coraz większą wspólnotę. Nasza choczeńska grupa w sumie 
liczyła blisko 300 uczniów, prowadzona przez księży Roberta i 
Mateusza, s. Teresę Pawlak, albertynkę świetnie grającą na gita-
rze i mobilizującą uczniów wspólnego śpiewu. O bezpieczeństwo 
całej grupy na trasie zatroszczyli się porządkowi Pieszej Pielgrzy-

mi Krakowskiej: Ryszard Łazorko, Kamil Janoszka, Krystian Ła-
zorko, Justyna Kozik. Opieką medyczną zajął się zespół medyków 
w składzie:  Piotr Kozik i Gabriela Suchodolska, a nad bazą rajdu 
czuwała Iwona Kręcioch. 

 Ostatni odcinek - już w Wadowicach - wszyscy uczestnicy 
przebyli razem. Śpiewając hymn Światowych Dni Młodzieży 
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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)

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 nawrócicie 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 mieszkaniu. 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 doprowadził swoim 
zachowaniem do choroby psychicznej i przebywała w szpitalu. 
On podczas jej nieobecności tak doładował sobie narkotyków, 

Grzech ma różne twarze 
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...

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. 
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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 

Kościół pw. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego położony 
u stóp potężnego wapiennego 
wzniesienia Brodło w miejscowo-
ści Szklary służy wiernym od 20 
lat. Budowa kościoła rozpoczę-
ła się w 1990r. Kościół został 
poświęcony przez Metropolitę 
Krakowskiego kard. Franciszka 
Macharskiego 12 VIII 1994r. 
Duszpasterstwo rozpoczęło się 
przed 41 laty, wszystko zaczęło 
się od punktu katechetycznego, 
od domku który został zamie-
niony na kaplicę. Ks. Kardynał 
Karol Wojtyła 19 VIII 1974r, 
odprawił w tej kaplicy Mszę św. 
Tak więc po 41 laty  9 kwietnia 
2015 roku, parafi anie przeżywali 
wielkie święto, bowiem Metropolita Krakowski ksiądz 
kardynał Stanisław Dziwisz - dokonał konsekracji tej 
świątyni.

Dzień konsekracji kościoła w Szklarach to święto dla wszyst-
kich, jest on bowiem uwieńczeniem długiego procesu walki o 
świątynię. Data wybrana została nieprzypad-
kowo. Przypadająca na ten czas Oktawa Zmar-
twychwstania Pańskiego, jest swoistym sym-
bolem walki dobra ze złem, gdzie nienawiść 
nie ma ostatniego słowa i że wiara, wolność i 
męstwo przynosi zwycięstwo - nawiązując tym 
samym do wydarzeń sprzed czterdziestu lat, 
gdy mieszkańcy Szklar bronili praw człowieka.

W Mszy Świętej uczestniczyli zarówno 
mieszkańcy Szklar oraz okolicznych miejsco-
wości, a także m.in. proboszcz parafi i św. Marii 
Magdaleny w Głogoczowie, ks. kanonik Józef 
Pochopień, proboszcz parafi i Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Dzianiszu, ks. mgr Stefan 
Urban, proboszcz parafi i Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Podłężu, ks. Tomasz 
Boroń, ks. kanonik dr Stanisław Bąk, liturgista 
ks. dr Stanisław Miszczak oraz proboszczowie 
z Dekanatu Bolechowickiego, a także pro-
boszcz parafi i w Szklarach, ks. Teodor Kilian, 
który te uroczystość Konsekracji Kościoła 

w Szklarach przygotował. Władze Gminy reprezentował Wójt 
Gminy - Adam Piaśnik. W wygłoszonym przemówieniu Wójt 
Gminy przypomniał historię kościoła, która obfi towała w wiele 
dramatycznych momentów.

Wszystko zaczęło się w roku 1973, kiedy ks. Józef Pochopień, 
ówczesny wikary parafi i Racławice, zakupił dom w Szklarach, 

KONSEKRACJA KOŚCIOŁA
W SZKLARACH
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który miał stać się punktem 
katechetycznym. To działa-
nie spotkała się ze stanowczą 
odpowiedzią władz komuni-
stycznych, które 12 sierpnia 
1974 roku podjęły akcję 
wyburzenia ganku, a w ak-
cję zaangażowano około 120 
milicjantów, funkcjonariusz 
ZOMO i ORMO. W obronie 
punktu katechetycznego 
stanęli mieszkańcy Szklar, 
wśród których szczególnie 
liczne były kobiety. Władze 
potraktowały brutalnie 
obrońców - użyto pałek i 
gazu, a akcja zastraszania 
prowadzona była jeszcze dłu-
go po walkach. O wydarzeniach w podkrakowskich Szklarach 
dowiedział się ówczesny metropolita krakowski - kardynał Karol 
Wojtyła, który w tajemnicy z obawy przed interwencją władz 
przyjechał do Szklar i we wspomnianym punkcie odprawił po-
ranną Mszę Świętą. Według różnych szacunków w liturgii wzięło 

udział nawet tysiąc osób, a mieszkańcy Racławic na tę 
okoliczność przybyli w procesji. Tak też było podczas 
konsekracji - mieszkańcy Racławic pokonali tę samą 
drogę co Parafianie przeszło czterdzieści lat temu.

Warto przypomnieć, że wezwanie św. Maksymilia-
na Marii Kolbego jako patrona szklarskiego kościoła 
zaproponował ówczesny sekretarz kardynała Karola 
Wojtyły - ks. Stanisław Dziwisz, który 9 kwietnia 2015 
roku przybył do Szklar i dokonał konsekracji kościoła. 
Św. Maksymilian Kolbe - polski duchowny z zakonu 
Franciszkanów, który 14 kwietnia 1941 roku zmarł w 
obozie koncentracyjnym w Auschwitz, w męczeński 
sposób oddając swoje życie za współwięźnia - kanoni-
zowany przez Jana Pawła II 10 października 1982 roku, 
stał się również swego rodzaju symbolem nawiązując do 
wydarzeń lat siedemdziesiątych ze Szklar.

Metropolita Krakowski wziął również udział w 
drugiej części uroczystości. Konsekracja kościoła w 

Szklarach zbiegła się z 
wielkimi wydarzeniami 
minionych lat. W mie-
siącu kwietniu wspomi-
naliśmy już 10. rocznicę 
odejścia do Ojca św. Jana 
Pawła II, którego roczni-
cę kanonizacji będziemy 
obchodzić 27 kwietnia, a 
za niedługo 18 maja przy-
pada również 95. roczni-
ca Jego urodzin. Wielkie 
rocznice sprawiły, że rok 
2015 został ustanowiony 
przez Parlament Rze-
czypospolitej Polskiej 
rokiem św. Jana Pawła II. 
Na tę okoliczność w obec-
ności kompanii honoro-
wej wszystkich jednostek 
Ochotniczych Straży 

Pożarnych ze sztandarami i sztandarem Oddziału Gminnego 
ZOSP RP Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Komendant Gminny 
Jerzy Adamczyk złożył meldunek Metropolicie Krakowskiemu, 
następnie przy akompaniamencie Jurajskiej Orkiestry Dętej z 
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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)

Racławic i Czubrowic pod buławą 
Mariusza Mazura wykonano utwory: 
Marsz Generalski, Rotę, Hymn Polski 
i Warszawiankę. 

Wspomniano również, że 10 
kwietnia przypada również 5. rocz-
nica katastrofy smoleńskiej. Wśród 
jej ofi ar był generał Włodzimierz 
Potasiński, który wraz z kompanią 
honorową i orkiestrą Wojska Polskie-
go uczestniczył w uroczystych obcho-
dach 2. rocznicy śmierci Jana Pawła II 
- zorganizowanym Apelu Jasnogór-
skim w Szklarach w 2007 roku.

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją 
Matkę i Królową. Bolesław Chrobry miał wystawić w Sandomie-
rzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, 
uleczony cudownie, jak twierdził, przez Matkę Bożą, ku Jej 
czci wystawił okazałą świątynię w Krakowie „na Piasku”. Król 
Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej wystawił ku czci 
Najświętszej Maryi Panny kaplicę (zwaną Zygmuntowską), która 
jest zaliczana do pereł architektury renesansu. Bolesław Wsty-
dliwy wprowadził zwyczaj odprawiania Rorat w Adwencie. Jan 
Sobieski jako zawołanie do boju pod 
Wiedniem dał wojskom imię Maryi. 
Na tę pamiątkę papież bł. Innocenty 
XI ustanowił święto Imienia Maryi 
(obchodzone do dziś 12 września w 
rocznicę wiktorii wiedeńskiej). Ma-
ryja była także Patronką polskiego 
rycerstwa. Stefan Czarniecki przed 
każdą bitwą odmawiał Zdrowaś Ma-
ryja. Tadeusz Kościuszko swoją sza-
blę poświęcił w kościele Matki Bożej 
Loretańskiej w Krakowie. Na palcu 
hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 
czasie badania grobu znaleziono po 
wielu latach pierścień z napisem: Man-
cipium Mariae (własność Maryi).

Bardzo często także mieszczanie 
zdobili swoje kamienice wizerunkami 
Matki Bożej, by mieć w Niej obronę. 
Figury i obrazy ustawiano na murach 
obronnych, jak to jeszcze dzisiaj moż-

na oglądać w Barbakanie Krakowskim. Pod fi gurą Matki Bożej 
Niepokalanej, która stała we Lwowie nad Bramą Krakowską, był 
napis: Haec praeside tutus (pod Jej opieką bezpieczny). Bardzo 
wiele przydrożnych kapliczek poświęcano Maryi. Święto Zwia-
stowania lud polski nazywał Matką Bożą Wiosenną; na nabożeń-
stwach majowych wypełniał kościoły; Matkę Bożą Wniebowziętą 
nazywał Zielną, bo niósł wtedy do poświęcenia dożynkowe wień-
ce ziela; siewy rozpoczynał z Matką Bożą Siewną (Narodzenie 
Matki Bożej obchodzone 8 września). W wigilie, poprzedzające 

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

Został ks. Krzysztof Wiernicki, pallotyn 
który obecnie jest duszpasterzem na Kopcu 
i głosił tutaj rekolekcje. Studiował w Rzy-
mie duszpasterstwo młodych. A czym się 
obecnie zajmuje? O tym opowiada nam w 
poniższym fragmencie rozmowy. 

- Kto Księdza wyświęcił?
- Należałem do ostatniego rocznika pallo-

tyńskiego, któremu świeceń prezbiteratu udzielał 
ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Świę-
cenia przyjąłem w 2006 roku. 

- Gdzie Księdza skierowano po święce-
niach?

- Moją pierwszą placówką była parafi a w 
Sandomierzu. Tam w latach 2006-2009 pełniłem 
funkcję wikariusza. Tam pracowałem w dwóch szkołach – pod-
stawowej i średniej. 

W latach 2009-2012 pracowałem jako wikariusz przy naszym 
seminarium w Ołtarzewie. Wykonywałem posługi w parafi i i 
katechizowałem w tamtejszych szkołach. 

Po 3latach pobytu w Ołtarzewie, zostałem skierowany przez 
przełożonych na studia na Papieski Uniwersytet Salezjański w 

Rzymie, gdzie przez dwa lata studiowałem 
duszpasterstwo młodych. W 2014 roku skoń-
czyłem te studia i od 1 września zeszłego roku 
mieszkam pod Wadowicami, na Kopcu. 

- Czy te studia były ukierunkowa-
ne na jakąś szczególną pracę z mło-
dzieżą?

- Tamte studia można było skończyć albo 
ze strony teologii pastoralnej, albo ze strony 
pedagogiki. Z racji tego, że miałem już ma-
gisterium teologii, wybrałem duszpasterstwo 
młodych, 

- Czy uczył się Ksiądz języka wło-
skiego?

- Tak, bowiem do Rzymu pojechałem bez 
znajomości języka. Przez pierwsze trzy mie-

siące uczyłem się na uniwersytecie języka, a dopiero potem – po 
egzaminie z języka – mogłerm podjąć dalszą naukę.

- Jaką obecnie ksiądz pełni funkcję?
- Zostałem skierowany na Kopiec do pracy w charakterze 

socjusza, mistrza nowicjatu, ale z racji tego, że nowicjat przenie-
siono z Kopca do Ząbkowic Śląskich, więc moja funkcja wygasła. 
Zostałem mianowany duszpasterzem i wicerektorem wspólnoty. 

Wyświęcony przez kard. Glempa 

święta Matki Bożej - pościł. Na piersiach noszono szkaplerz lub 
medalik Matki Bożej. Pieśni religijnych ku czci Matki Bożej nie 
ma tyle żaden naród w świecie, co naród polski.

Także polscy święci uznawali Maryję za swą szczególną 
Opiekunkę. Św. Wojciech uratowany jako dziecko z ciężkiej cho-
roby za przyczyną Matki Bożej został ofi arowany na służbę Panu 
Bogu. Znana jest legenda o św. Jacku (+ 1257), jak wynosząc z 
Kijowa Najświętszy Sakrament przed Tatarami usłyszał głos 
z fi gury: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”. Figurę 
tę pokazują dzisiaj w kościele dominikanów w Krakowie. Ze 
śpiewem na ustach Salve Regina zginęli z rąk Tatarów bł. Sadok 
i jego 48 towarzyszy (1260). Bł. Władysław z Gielniowa napisał 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i kilka pieśni ku czci Matki 
Bożej. Św. Szymon z Lipnicy miał według podania umieścić w 
swojej celi napis: „Mieszkańcze tej celi, pamiętaj, byś zawsze był 
czcicielem Maryi”. W grobie św. Kazimierza znaleziono kartkę z 
własnoręcznie przez niego napisanym hymnem nieznanego au-
tora Omni die dic Mariae (Każdego dnia sław Maryję). Św. Sta-
nisław Kostka, zapytany z nagła, czy kocha Matkę Bożą, zawołał: 
„Wszak to Matka moja!”. Chętnie o Niej mówił, Ona to zjawiła 
mu się w Wiedniu, dała mu na ręce Dziecię Boże i uzdrowiła go 
cudownie. Jego śmierć poznano po tym, że nie uśmiechnął się, 
kiedy wetknięto mu w ręce obrazek Matki Bożej. Uprosił sobie u 

Matki Bożej, że przeszedł do nieba z ziemi w samą Jej uroczystość 
(15 sierpnia 1568 r.), podobnie jak św. Jacek (15 sierpnia 1257 r.).

Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych 
sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi poświęcano utwo-
ry literackie. Jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się 
hymn Bogarodzica, napisany według większej części krytyków 
w wieku XIII, a według niektórych wywodzący się nawet z cza-
sów św. Wojciecha. Od wieku XIV pojawiają się także w muzyce 
polskiej tłumaczenia sekwencji, hymnów i innych utworów 
gregoriańskich, liturgicznych. Powstają pierwsze pieśni w języ-
ku polskim. Od wieku XV pojawia się w Polsce muzyka wielo-
głosowa (polifonia). Od tego też wieku znamy kompozytorów, 
którzy pisali utwory ku czci Matki Bożej. Najdawniejsze polskie 
wizerunki Matki Bożej spotykamy już od wieku XI (Ewangeliarz 
Emmeriański, Ewangeliarz Pułtuski i Sakramentarium Tyniec-
kie; fi gury i płaskorzeźby w kościołach romańskich). Najwięk-
szym i szczytowym arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest 
ołtarz Wita Stwosza z lat 1477-1489, wykonany dla głównego oł-
tarza kościoła Mariackiego w Krakowie, zatytułowany Zaśnięcie 
Matki Bożej. Jest to arcydzieło na miarę światową, należące do 
unikalnych. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane 
mariackimi - a więc poświęcone w sposób szczególny Maryi.
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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

- Czy wyznaczacie sobie obecnie w Zgromadzeniu 
jakieś szczególne cele?

- Tutaj, na Kopcu, drugi rok prowadzona jest katolicka szkoła 
publiczna. Pragniemy, by to był ośrodek edukacyjny z prawdzi-
wego zdarzenia. Jest to zarazem nasz powrót do pierwowzoru 
tego miejsca. Kopiec, ten nasz klasztor - Collegium Marianum 
– powstał właśnie po to, by tu stworzyć szkołę – gimnazjum i li-
ceum (na początku była to szkoła męska). Teraz wracamy do tego 
i póki co, Bogu dziękować, się nam to udaje. 

Oprócz tego prowadzimy kaplicę publiczną, do której – jak do 
zwykłych parafi i – uczęszczają wierni. Nie maja obowiązku tutaj 
przychodzić, ale wielu to czyni; zwłaszcza w niedzielę gości u na 
wielu ludzi. 

- Jakie jest Księdza doświadczenie jako rekolekcjo-
nisty?

- Rekolekcje w zasadzie głoszę od czasu diakonatu. Jako dia-
kon wygłosiłem swoje pierwsze rekolekcje adwentowe. Od tamtej 
pory czynię to regularnie. Głosiłem jako neoprezbiter, później 
pracując na kolejnych parafi ach, a nawet podczas studiów w 
Rzymie. 

- Czy tematy się zmieniają?
- Tak, staram się nie powtarzać. Tematykę rekolekcji wiel-

kopostnych dostosowuję do danej niedzieli (bo w niedzielę 
najczęściej się zaczynają nauki), do tematu, jaki dana niedziela 
wielkopostna porusza) oraz do specyfi ki danej parafi i, jej cha-
rakteru i mieszkańców oraz prowadzonego tam duszpasterstwa. 
Mam także doświadczenie prowadzenia rekolekcji dla Polonii za 
granicą; to też jest specyfi czna grupa odbiorców. 

- Czy uważa Ksiądz, że jest to interesujące zajęcie?
- Zdecydowanie tak. Głoszenie rekolekcji zawsze mnie jakoś 

pociągało. Odkryłem to już będąc klerykiem, gdy prowadziliśmy 
rekolekcje dla młodzieży w Warszawie i jej okolicach. Od tamtej 
pory czuję, że to jest coś, co szczególnie lubię. Oprócz głoszenia 
rekolekcji i misji jestem na Kopcu odpowiedzialny za duszpaster-
stwo naszego domu. Ponadto zajmuje się spowiadaniem i kierow-
nictwem duchowym. 

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!

We wtorek 21 kwietnia w kościele parafi al-
nym w Zakliczynie był pogrzeb śp. Marii Cygan, 
matki ks. Wiesława, proboszcza kalwaryjskiego i 
dziekana tego dekanatu. W uroczystej Mszy św. 
pogrzebowej wzięło udział dwóch biskupów; 
ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej, kolega 
rocznikowy ks. Wiesława ks. Bp Roman Pindel 
(przewodniczył koncelebrze) oraz o. Bp Damian 
Muskus, bardzo wielu kapłanów i osób świeckich. 
Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Franciszek 
Ślusarczyk, Rektor sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Łagiewnikach. Zamieszczamy je poniżej, a 
następnie słowo o. Bp. Muskusa i podziękowanie 
syna zmarłej ks. Wiesława    

Kazanie ks. Rektora
Po kamienistej drodze życia…!
 W okresie wielkanocnym tak często powracamy w 

brewiarzu do wymownych słów hymnu z Nieszporów: 
Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia

*** ZAKLICZYN ***
OSTATNIE POŻEGNANIE 

ŚP. MARII CYGAN, MATKI KS. WIESŁAWA
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I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy! 
Po kamienistej drodze do Emaus wędrowali po śmierci Je-

zusa dwaj Jego uczniowie. Ich serca były przepełnione bólem, 
cierpieniem i uczuciem bezradności tych ostatnich dni, kiedy ich 
Mistrza spotkała tak wielka niesprawiedliwość, fałszywe oskar-
żenie, krzyżowa droga i śmierć na drzewie hańby! Ich nadzieje 
oraz plany zostały przytłoczone ciężkim kamieniem grobu. 
Wspomnienie Golgoty stało się tym dramatycznym doświad-
czeniem, od którego chcieliby uciec jak najdalej, wymazać je z 
pamięci na zawsze. A tymczasem na tej kamienistej drodze, peł-
nej zwątpienia, pojawia się Ktoś, kto otwiera ich oczy i serca na 
zupełnie nową rzeczywistość! Dopiero przy łamaniu chleba oczy 
im się otworzyły i poznali Jezusa, lecz On zniknął im z oczu! 

Dziś po „kamienistej drodze życia” niemal od cmentarza, z 
domu szlachetnych Cyganów, przybyliśmy do tej świątyni, by 
stanąć przy trumnie śp. Marii – mamy Celiny i ks. Wiesława; 
wdowy po ś.p. Alojzym, który odszedł do Pana 17 lat temu; sio-
stry Henryka, a później o. An-
drzeja – dominikanina, który 
zmarł w wieku 69 lat; a przede 
wszystkim wiernej uczennicy 
Jezusa, któremu zaufała całym 
sercem! Kiedy stajemy przy ołta-
rzu Chrystusa „kamienista dro-
ga” Marii, którą przemierzała 
tysiące razy przybywając do tego 
parafialnego kościoła – staje się 
drogą nadziei i światła; słowa 
zrodzone z lęku i niepewności 
o przyszłość – stają się dziś 
słowami pokoju i miłości, bo 
sam Chrystus Zmartwychwsta-
ły staje przed nami i mówi jak 
kiedyś do przerażonych uczniów 
w Wieczerniku: Pokój wam, nie 
bójcie się, Ja jestem z Wami!

Całe niemal 90-letnie życie 
ś.p. Marii było - jak wiemy - 

związane z Zakliczynem. Przez kolejne lata żyła „między ziemią 
a niebem”. Praca na roli była jej chlebem powszednim: znała 
bogactwo i trud każdej pory roku; wiedziała, że na dobre owoce 
trzeba długo czekać, ale konieczny jest także ludzki trud, wysiłek, 
krople potu, by zasiane ziarno mogło wydać w swoim czasie plon 
obfity! A ile trudu, poświęcenia i nieprzespanych nocy potrzeba 
na to, by dobrze wychować i wykształcić swoje dzieci?! O ile dal-
sze kształcenie córki, by mogła być nauczycielką dla kolejnych 
pokoleń uczniów było czymś zrozumiałym, o tyle oddanie jedy-
nego syna po odbyciu 3-letniej służby wojskowej w Marynarce 
na wyłączną służbę Bogu i ludziom w kapłaństwie, wymagało z 
jej strony niemałej ofiary serca. Jako rodzice mieli pewnie wo-
bec niego inne plany, oczekiwania (mógłby na ten temat więcej 
powiedzieć ks. Prałat Stefan). Miała jednak świadomość, że Bóg 
ma pierwsze prawo do ich dzieci, dlatego odpowiedź była krótka: 
Fiat voluntas Tua! 

Każdego dnia odrywała swój wzrok od ziemi i wznosiła 
ku niebu, by w ciszy serca powtarzać Bogu tę niełatwą prośbę: 
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bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi…! Jej umiłowaną 
modlitwą był Różaniec oraz Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
Dopóki jej siły pozwalały, starała się przez wiele lat codziennie 
uczestniczyć we Mszy świętej, przyjmować Pana Jezusa do swo-
jego serca, a kiedy przyszła choroba i bezradność, do modlitwy 
dołączyła dar cierpienia wypraszając potrzebne łaski dla swoich 
dzieci oraz ich posługi wychowawczej i duszpasterskiej, ale i dla 
całego Kościoła, modląc się także za kapłanów oraz prosząc o ła-
skę nowych powołań, by orędzie Dobrej Nowiny mogło docierać 
do wszystkich zakątków świata. Pan Bóg dał jej łaskę krótkiego 
pobytu w szpitalu, gdzie doświadczyła ogromnej troski lekarzy i 
służby zdrowia, a odchodziła do domu Ojca otoczona miłością 
córki oraz syna kapłana, który wcześniej - jak wiemy - przez 
wiele lat towarzyszył chorym jako kapelan szpitala w ich dojrze-

waniu do nieba. 
Dzień pogrzebu jest chwilą wielkiego dziękczynienia Bogu 

za to, że Jezus przez kolejne lata wędrowania do naszego Emaus 
na różne sposoby rozmawia z nami w tej drodze i Pisma nam 
wyjaśnia. Pomaga nam odkryć swoją obecność nie tylko przy 
łamaniu chleba w świątyni, ale także na kolejnych etapach na-
szej krzyżowej drogi, kiedy podąża razem z nami, pokrzepia nas 
Najświętszym Ciałem w Komunii świętej, ukazuje cel tej drogi, 
która prowadzi nie tylko w stronę Kalwarii, ale także ku radości 
Zmartwychwstania! Dziś wraz z Księżmi Biskupami: Romanem 
i Damianem, tak licznie zgromadzonymi kapłanami oraz wier-
nymi chcemy uwielbiać Boga za życie oraz posługę śp. Marii: tak 
cichą i pokorną, jak ziarno wrzucone w ziemię, a zarazem tak 
owocną jak dojrzały kłos pszenicy, która staje się chlebem, karmi 
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rzesze ludzi i pozwala im żyć! 
Dlatego mimo smutku i zadumy jesteśmy 

pełni nadziei, nie poddajemy się zwątpieniu. 
Św. Paweł Apostoł zapewnia nas, że „jeśli 
nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od 
Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.” Tej 
parafii i świątyni w Zakliczynie, do której wędrowała ś.p. Maria, 
patronują Wszyscy Święci, których ku szczęśliwej wieczności 
prowadziła Maryja – Królowa Różańca świętego. W tej szkole 
Różańca świętego dojrzewało również serce śp. Marii, która od 
chrztu nie tylko nosiła Jej imię, ale starała się być Jej wierną 
uczennicą. Dlatego naszą zmarłą siostrę polecamy Bogu, prosząc 
dla niej o Boże miłosierdzie, pokój i wieczną radość! Ufamy, że 
Maryja – Matka Miłosierdzia wyjdzie jej na spotkanie, by mogła 
mieć udział również w chwalebnych tajemnicach Różańca świę-
tego, do których dojrzewała przez całe życie.

Dla nas ten czas dojrzewania jeszcze trwa, ale nie jesteśmy 
sami! 

Pomiędzy nami idziesz, Panie,
Po kamienistej drodze życia
I słuchasz słów zrodzonych z lęku
Przed jutrem pełnym tajemnicy! 
Ta tajemnica wędrowania po kamienistej drodze życia jest już 

opromieniona blaskiem Zmartwychwstania! Dlatego gromadząc 
się dziś w tym Wieczerniku nadziei prosimy z ufnością: Dopo-
móż nam, Panie Jezu, byśmy Cię mogli rozpoznać - jak ucznio-
wie idący do Emaus - nie tylko na kartach Pisma Świętego, przy 
łamaniu chleba, w trudach codzienności, na krzyżowej drodze w 
stronę Kalwarii, ale i w twarzach cierpiących sióstr i braci, skoro 
sam nas zapewniasz: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią! 

Bp Muskus:
Czcigodny Księże Wiesławie,
Rodzino pogrążona w żałobie,
Drodzy Współbracia w Kapłaństwie,
Siostry i Bracia!

Pięknego określenia użył dzisiejszy kaznodzieja, ksiądz Fran-
ciszek. Kustosz łagiewnickiego sanktuarium mówił o procesji, 
która wyszła z domu szlachetnych Cyganów. Człowieka pociąga 

to co szlachetne. Chce być w bliskości szlachetności. Chce jej do-
tknąć, jeśli odkryje ją w drugim człowieku. I to by tłumaczyło, 
dlaczego tak wielu kapłanów i tak wiele osób jest dzisiaj obok 
Księdza Wiesława, obok jego Siostry, Najbliższych i obok trumny 
ich Mamy. Chcieliśmy po prostu dotknąć tej szlachetności...Ale 
nie tylko. Chcieliśmy w ten sposób także dać wyraz naszej so-
lidarności, szacunku dla ich Mamy, wdzięczności za dzieło Jej 
życia, a także okazać zwykłe ludzkie współczucie. 

Choć każdy pogrzeb jest uroczystością smutną, to w naszych 
sercach jest również radość. Radość z faktu, że – i znowu odwo-
łam się do słów dzisiejszego kaznodziei – dla śp. Marii skończyło 
się już jutro pełne tajemnicy, skończył się lęk o jutro. Ona jest 
juz dzisiaj w Bożej obecności. W „dzisiaj”, które się nie skończy. 
„Dzisiaj” radosnym i szczęśliwym. Wierzymy, że już ogląda Boga 
twarzą w teraz. Dlatego niech smutkowi ustąpi radość z jej ra-
dości, z jej szczęścia. Prośmy Boga, abyśmy mogli razem z Nią w 
tym radosnym „dzisiaj” uczestniczyć, gdy przyjdzie na to czas. 

A teraz przeczytam słowa Księdza Kardynała Stanisława Dzi-
wisza, które skierował na ręce Księdza Wiesława: 

Drogi Księże Proboszczu Wiesławie,
Droga Rodzino Zmarłej śp. Marii,

Na wiadomość o śmierci śp. Marii, Matki czcigodnego Księdza 
kanonika, przesyłam wyrazy głębokiego współczucia. Nie mogąc 
osobiście uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, pragnę wyrazić 
drogiemu Księdzu Kanonikowi i całej Rodzinie moje serdeczne 
wyrazy bliskości. 

Łączę się w modlitwa o wieczne szczęście dla śp. Marii, a po-
grążoną w smutku rodzinę, polecam opiece Matki Bożej Pocieszy-
cielki Strapionych. Z serca błogosławię Księdzu Kanonikowi, całej 
Rodzinie i Uczestnikom uroczystości pogrzebowych. 

Stanisław Kardynał Dziwisz
   Metropolita Krakowski
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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.

W dniu 26 kwietnia strażacy czci-
li swojego patrona św. Floriana. Po 
godzinie ósmej zbiórka druhów przy 
remizie strażackiej, gdzie nastąpiło 
wyciśgnięcie fl agi na maszt i nastąpił 
przemarsz do kościoła parafi alnego 
na mszę św., którą odprawił ks. pro-
boszcz. Ciepłe słowa skierował do dru-
hów celebrans liturgii, a ks. wikariusz 
Robert w kazaniu nawiązał, że w ciągu 

Dzień Strażaka
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

roku nie tylko widać ich w akcji, ale też podczas wszystkich uro-
czystości kościelnych....

Po Mszy przy plebanii orkiestra dęta zagrała kilka utworów, 
grupa taneczna - marżonetki pokazała swój występ, a delegacja z 
wiązanką kwiatów udała sie na cmentarz, aby ogólnie wszystkim 
zmarłym druhom złożyć hołd wdzięczności. Od kilkunastu lat 
wiązanka składna jest ks. Franciszkowi Miśkowcowi, probosz-

czowi tutejszej parafi i, który w 1933 roku pełnił funkcję Prezesa 
OSP w Kleczy. Przy rytmie marsza, defi lada ruszyła w stronę 
remizy na plac apelowy. 

Druh prezes M. Stopa powitał wszystkich zaproszonych 
gości. Zostały wręczone oddznaczenia strażackie, jeden złoty i 
jeden srebrny i siedem odznak „Strażak Wzorowy”. Z okazji stra-
żackiego święta złożył wszystkim druhnom i druhom życzenia. 

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga 
drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy 
poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne 
uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwy-
cięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej 
Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.

Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan 
Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej 
przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję 
za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szcze-
gólnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył 
berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczy-
nając swoją modlitwę od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, 
Najświętsza Dziewico”, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką 
Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wy-
starać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej 
święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężo-
nych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość 

społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również 
Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym 
Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej 
Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entu-
zjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwa-
nie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.

Warto dodać, że Jan Kazimierz nie był pierwszym, który od-
dał swoje państwo w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512 
gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką 
Florydy. W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i 
uroczyście ogłosił Matkę Bożą Wniebowziętą Patronką Francji, a 
Jej święto 15 sierpnia ustanowił świętem narodowym.

Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem 
Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło 
się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski 
jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi 
koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o kró-
lewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki 

Najświętsza Maryja Panna 
Królowa Polski
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

Na zajęciach z przyrody uczniowie z klasy 1 w Jastrzębi 
wcielili się w role ogrodników. W marcu posadzili cebulki 
frezji, a w kwietniu wysiewali marchewkę, szpinak, szczypio-
rek i rzodkiewkę do specjalnej skrzyni. Wyhodowane samo-
dzielnie warzywa będą   dodatkiem do drugiego śniadania.

 W zajęciach przyrodniczych pomagała Erika – student-
ka z Hiszpanii, która dzięki projektowi ERASMUS odbywa 
praktykę zawodową w Stowarzyszeniu Gościniec i w naszej 
szkole.

Erika Nunez Gomes pochodzi z San Sebastian. Intere-
suje się ochroną środowiska, w szczególności zaś edukacją 
społeczną w tym obszarze. W przyszłości chce zostać na-
uczycielem. Posługuje się dwoma językami: hiszpańskim i 
baskijskim. Posiada również bardzo dobrą znajomość języka 
angielskiego. Od dziecka trenuje taniec baskijski, a obecnie 
jest jego instruktorem.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie z klasy 1 bawią się w 
tradycyjne zabawy hiszpańskie i trenują dwa tańce baskijskie: 
Polka pik i Zazpi jauzi.

[SP w Jastrzębi]
www.izdebnik.info

MALI OGRODNICY  W JASTRZĘBI

Bożej, która odbyła się poza Rzymem.
Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu 

spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej 
o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej 
Polski”. Papież Benedykt XV chętnie przychylił się do tej prośby 
(1920). Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 
maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sej-
mem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku 
pierwszą Konstytucją polską.

Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII do-
konał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Zachęcił równocześnie, aby aktu oddania się dopełniły 
wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski uchwalił, że 
w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają wszyst-
kie katolickie rodziny polskie; 15 sierpnia - wszystkie diecezje, a 
8 września - cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. 
miliona pątników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Epi-
skopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August 
Hlond.

Wcześniej, zaraz po wojnie w roku 1945, Episkopat Polski pod 
przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej 
Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też 
złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej 
brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do 

tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej 
„Wielkiej Nowenny”, na apel prymasa Polski, kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę 
Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki. 26 sierpnia 1956 
roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasno-
górskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. Pry-
mas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron 
i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfi kalnej 
odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów naro-
du. W odróżnieniu od ślubowań międzywojennych, akt ślubowa-
nia dotykał bolączek narodu, które uznał za szczególnie niebez-
pieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 r. wszystkie 
diecezje i parafi e oddały się pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej 
Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu 
polskiego, diecezji, parafi i, rodzin i każdego z osobna (w roku 
1965), tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami 
dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla 
królestwa Chrystusowego na ziemi.

Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wy-
szyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał 
w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczy-
nające się nowe tysiąclecie Polski.

W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną 
patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie 
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ODPUST: 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495)

Na Chrystusa i Jego prawdę, na Jego słowo i mi-
łość, którą nam ofi arowuje. I na Nim też należy bu-
dować swoją przyszłość, bo to, co lansuje współczesny 
świat jest nietrwałe, niepewne i złudne. Mówił o tym 
do młodzieży ks. Włodzimierz Kurek. Fragment słowa 
– poniżej. 

Trwa okres Wielkiego Postu, który przygotowuje nas na 
Wielkanoc. Nie jest nam łatwo w nim w pełni uczestniczyć: 
bo praca, bo obowiązki, bo uczelnia, bo szkoła, bo zadania, bo 
klasówki, bo semestr... Nie jest łatwo, by choćby raz w tygodniu 
przyjść do kościoła na 40 minut... A do tego przez 24 godziny na 
dobę i siedem dni w tygodniu jestem bombardowany negatywny-
mi informacjami na temat Kościoła, na temat mojego światopo-
glądu, mojego myślenia. Ustawiają mnie, wręcz „meblują” mnie. 
Nie jest łatwo dzisiaj zaprosić Chrystusa do swojego serca. Pytaj 
Go zatem - proszę cię o to - w swojej intymnej modlitwie, kiedy 
jesteś sam; pytaj Go: Kim ja jestem, Panie Boże?

Młody człowiek jest ambitny. Pytajcie: Kim ja jestem? Niech 
dziewczyna pyta: Kim ja jestem? Niech chłopak pyta: Kim ja 
jestem? Niech młode małżeństwo pyta: Kim jesteśmy? Proś Go, 
żeby dał ci prawdę. Serce we współczesnym świecie bardzo się za-
gubiło. Ciągle szukamy tego, co zewnętrzne. Interesuje nas moda, 
sukces, korporacja, dobre oceny, studia, praca. Często mama 

mówi: „Ucz się! Idź na studia. Bądź przykładny, bądź dobry”. Ale 
zapomina powiedzieć: „Bądź przy tym uczciwy; nie odpisuj od 
innych, nie oszukuj. Bądź uczciwy, przeżegnaj się. Bądź uczciwy, 
uklęknij przed Bogiem, bo to z Niego wypływa mądrość”. 

Bóg otwiera nas na drugiego człowieka. Nie szukaj zatem 
tego, co atrakcyjne i modne, żeby się przypodobać innym. Staraj 
się za to przypodobać Bogu. Bo jeśli będziesz się podobał Bogu, 
to daję słowo, że wówczas taki chłopak będzie się podobał dziew-
czynie, a dziewczyna będzie się podobać chłopakowi. Wystarczy, 
że będziesz podobał się Bogu... Nie patrz na to, co jest powierz-
chowne, co jest kolorowe, co hałaśliwe, co atrakcyjne. Naprawdę 
czasami trzeba na to wszystko popatrzeć z boku... 

Świat tak szybko mija. Jeszcze niedawno byliście u pierwszej 
spowiedzi, potem I Komunii Świętej, a ile lat teraz już macie... 
Często licytujemy się o złe: „Zapaliłem dwa blanty” - mówi 
jeden. - „A ja wypiłem kratę browarów” - mówi drugi. „Pękły 
trzy fl aszki” - chwali się trzeci. Egzaltacja złem... Po co? Po co 
się spowiadacie między sobą? Idź do krat konfesjonału. Mamy 
poranione serca, które rodzą smutek. Dlatego usilnie szukamy 
szczęścia. Bo ten świat bez Boga dołuje nas. Wpadamy przez to 
nagminnie w depresję.

Często pracuję na detoksie. Pomagam tam ludziom, rów-
nież młodym. Przybywa was coraz więcej. I przybywa coraz 
młodszych - dzieci, które piją, które są już alkoholikami. Mło-

dzi ludzie, którzy mówią: „Proszę 
księdza, marihuana nie uzależnia”. 
Ale jakoś są na tym oddziale, bo po-
tem sięgnęli po coś innego. To jest 
trampolina podstawiona pod półkę 
z mocniejszymi używkami. I jest ich 
coraz więcej. - „Proszę księdza, ten 
świat mnie oszukał. Wszyscy mówili, 
że to jest dobre...”. A później impreza o 
godzinie 12 w nocy i parkują na nasy-
pie kolejowym. I kolejne dwa krzyże... 
I co? Mama napisze: „Bóg tak chciał”? 
Ja też pytam: Bóg tak chciał? 

Poranione serce, które rodzi smu-
tek. Serce to najgłębsza prawda o to-
bie. Serce to najbardziej ukryta prze-
strzeń. Serce to najgłębsze ja. To jest 
właśnie serce. I Chrystus puka dzisiaj 
do ciebie i mówi: Młody człowieku, ja 
chcę dać ci życie. 

Cdn.

Otworzyć serca



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

3 maja 201538 

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

 393 maja 2015

Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Ale nie tego w Jerozoli-
mie, lecz tego w Łączanach, 
wybudowanego przez starsze 
pokolenia dla chwały Bożej, 
było zadaniem w czasie tych 
rekolekcji. W tajemnicę Wie-
czernika wprowadzał wier-
nych o. Sławomir Zieliński. 
W poniższym fragmencie 
mówi o kapłaństwie i Eucha-
rystii. 

Pascha i ten Wieczernik stały 
się nową ofi arą, inną od tej skła-
danej w świątyni jerozolimskiej. 
Innym kapłaństwem ten wieczer-
nik się wypełnił, niźli kapłaństwo, 
które było w świątyni jerozolim-
skiej. I dziś po spowiedzi, oczysz-
czeni na duszy, idziemy do Wieczernika, w którym apostołowie 
zrozumieli słowa, które wcześniej były dla nich bardzo trudne. 
Mówili nawet: „trudna jest ta mowa; słuchać jej jest ciężko” gdy 
Jezus mówił o tym, że należy spożywać Jego Ciało i pić Jego 
Krew. O czym oni wtedy myśleli? Czy myśleli o tej Eucharystii, 
którą my znamy? Nie. Oni przeżywali jakąś traumę. Zastanawiali 
się nad tym, czy On każe im siebie jeść. Co to znaczy „spożywać 
Ciało Pańskie i pić Jego Krew”? A przecież Jezus powiedział, że 
kto spożywa, ten będzie miał życie wieczne... 

I ten Wieczernik stał się odkryciem tajemnicy. Stał się ja-
snością tych słów. Ten Wieczernik dzisiaj chce odkryć się przed 
nami. a ja chcę, żebyśmy weszli w ten Wieczernik. Ten jerozolim-
ski Wieczernik jest mniejszy od waszego kościoła; jak ktoś był 
w ziemi świętej, to wie. Jest mniejszy... Jest pusty. Nie odprawia 
się tam Mszy świętej. Nie ma żadnego symbolu chrześcijańskie-
go. Ten Wieczernik, gdzie zaczęło się to wszystko, w czym dziś 
uczestniczymy, nie jest własnością chrześcijan. To jest wielki 
paradoks historii, ale to jest również nasz wyrzut. Bo tego miej-
sca nie udało się nam obronić. Bo z tego miejsca pozwoliliśmy 
usunąć Chrystusa - Tego, który tam zrodził się dla nas pod po-
staciami chleba i wina. 

Dlatego wprowadzam cię w ten Wieczernik twój, wybudo-
wany pewno twoją ciężką pracą, twoim wielkim poświęceniem. 
Wybudowany przez wielu ludzi, których już nie ma wśród ży-
wych. Ale wybudowany po to, aby nie służył tylko budowniczym, 
lecz i następnym pokoleniom, które wychowane w wierze będą 
przekraczały jego próg. I chciałbym, abyśmy ten Wieczernik dziś 

odkryli... Uczyńmy to w czterech odsłonach. Uczyńmy to, aby-
śmy wiedzieli, co to za miejsce. Abyśmy wchodząc tutaj wiedzieli, 
dlaczego tu jesteśmy.

Dwie pierwsze odsłony wieczernika... Już o nich wspomnia-
łem. To kapłaństwo i Eucharystia. Przecież Wieczernik w Jero-
zolimie, to - można by powiedzieć - pierwsza katedra, w której 
udzielone zostały pierwsze święcenia Nowego Testamentu. To 
pierwsza Msza święta, którą Chrystus odprawił dla apostołów, 
mówiąc: „To czyńcie na Moją pamiątkę”. On tego nie uczynił 
tylko raz. Nie był to jednorazowy akt. Powiedział: „To czyńcie 
na Moją pamiątkę”. Powtarzajcie to, a Ja będę z wami przez 
wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak! Jest z nami przez te 
wszystkie dni...

Wieczernik obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramen-
cie ołtarza. To pierwsza tajemnica Białego Chleba, przed którym 
klękamy. Białego Chleba, który spożywamy. On ciągle ma smak 
Chleba, ale to jest Jezus. To jest Chrystus. To jest mój Zbawiciel. 
To jest Jego Przenajświętsze Ciało. I to jest dla nas ten Przenaj-
świętszy Sakrament. Sakrament, którego nie wytłumaczę tobie, 
bo on jest tajemnicą naszej wiary. To sakrament, przed którym 
my zginamy swoje kolana. Sakrament, w który się wpatrujemy, 
który adorujemy w monstrancji i który jest naszym pokarmem. 
Nie byłoby jednak Eucharystii, gdyby nie było kapłanów... Te dwa 
sakramenty są jakby dla siebie ustanowione, choć służą wszyst-
kim. Ale są jakby zależne od siebie. 

Cdn.

Odkrywanie Wieczernika 
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Wołali mieszkańcy Jerozolimy na 
widok Pana Jezusa wjeżdżającego na 
osiołku do miasta. To pozdrowienie 
zawiera słowo „Hosanna”. O radości, 
o przesłaniu niedzieli palmowej i zbliża-
jącej się męce traktuje fragment nauki 
rekolekcyjnej skierowanej do dzieci. 
Warto ją sobie odświeżyć. 

I to właśnie, moi drodzy, było kilka dni 
przed Niedzielą Palmową. Dlatego ci wszyscy 
ludzie, którzy pamiętali, którzy widzieli cuda 
Pana Jezusa: widzieli chorych, którzy odzy-
skiwali zdrowie, którzy widzieli tego Łazarza, 
który umarł, a potem wyszedł z grobu, cieszyli 
się. I kiedy zobaczyli Pana Jezusa, który wjeż-
dżał do Jerozolimy na osiołku wszyscy machali 
palmami i śpiewali: Hosanna Synowi Dawidowemu! Hosanna to 
taki okrzyk radości, który znaczy: Niech nam żyje!

Jakbyśmy nie śpiewali Hosanna!, wołalibyśmy: „Niech nam 
żyje Pan Jezus, który tyle może zrobić; pomaga, uzdrawia, ule-
czy! Wspaniale”. 

Czytamy dzisiaj Pismo święte dalej... Przed chwilą ksiądz 
przeczytał opis męki Pana Jezusa... I zrobiło się nam chyba smut-
no. Prawda? Tu uroczysty wjazd; machamy palmami i cieszymy 
się, a tutaj za chwilę słyszymy w kościele, że Pan Jezus umrze na 
krzyżu... To jak to właściwie jest? Jest taki mocny, czy nie ejst taki 
mocny? Jest mocny. Ale przede wszystkim jest kochający. Bo jak 
ktoś kogoś kocha, to jest gotów zrobić dla niego wszystko. Jak nie 
wierzycie, to zapytajcie własnych rodziców, co są gotowi dla was 
zrobić. Myślę, że są gotowi pójść nawet na koniec świata, żeby 
tylko dać wam zdrowie, radość, szczęście. Czasami nawet chyba 
przesadzają z tą miłością, a szczególnie z prezentami. Zwłaszcza 
babcia z dziadkiem. Czy tak nie jest? Ale, moi drodzy, to wszyst-
ko dlatego, że was kochają...

Z miłości człowiek gotów jest zrobić bardzo wiele. I Pan Jezus 
zrobił najwięcej, bo umarł za nas na krzyżu. On umarł dla nas na 
krzyżu. I to nie dlatego, że był taki słaby, bo skoro był Bogiem, to 
mógł pokonać i tych żołnierzy, i Piłata, i Heroda... Poradziłby so-
bie z nimi wszystkimi. Bez problemu. Na pewno. Ale On przede 
wszystkim kochał swojego Ojca w niebie. A ten Ojciec Go posłał 
na ziemię po to, żeby pokazał wszystkim, jak On kocha ludzi. Jak 
umarł na krzyżu, pokazał przez to, że jest gotów zrobić dla nas 
wszystko; że gotów jest za nas nawet umrzeć. Za każdego z nas...

I to nas może trochę martwi, że umarł, ale powinno jeszcze 
bardziej cieszyć. Bo umarł za nas. Myślę, że dzisiaj warto pomy-

Niech nam żyje! 

śleć o tych, których kochamy i o tych, których kochamy za mało. 
Jest tak modlitwa eucharystyczna z Mszy świętej dla dzieci, za-
wierająca taki zwrot: „Boże, prosimy cię z a tych, których kocha-
my i za tych, których kochamy jeszcze za mało”. Myślę, że nieraz 
w naszych domach niektórych kochamy za mało. Nieraz chcemy 
tylko, żeby wszyscy nam coś dawali. „Daj mi to, daj mi tamto, bo 
potrzebuję...”. Pytanie, czy my sami potrafi my kochać bezintere-
sownie. Ale to bardziej myśl dla waszych rodziców niż dla was. 

Moi drodzy, mówię tu do starszych, też pomyślmy o tym, czy 
potrafi my kochać. Czy gotowi jesteśmy uwierzyć w to, że miłość 
to nie jest tylko pokaz siły, którą pokonujemy innych, zdobywa-
my coś. Bo kiedy potrafi my zniżyć się, pokazujemy przez to naszą 
jakąś dziwną może słabość, ale równocześnie wytrwałość i to, że 
umiemy być z tym, który potrzebuje naszej miłości. Tak się dzieje 
w małżeństwie, tak się dzieje w rodzinie... 

Za kilka dni będziemy obchodzić rocznicę śmierci Ojca świę-
tego Jana Pawła II... Wielu z was uważa, ze powiedziano o nim już 
wszystko, może nawet za dużo, ale myślę, że zgodzicie się wszyscy 
ze mną, że Papież większym był świadkiem wtedy, kiedy cierpiał 
i nie mógł mówić, niż wtedy, kiedy był sprawny, zdrowy, pozdra-
wiał tłumy. Bardziej przemawiał do ludzi poprzez swoją niemoc i 
pragnienie służenie człowiekowi przez tę swoją niemoc niż wte-
dy, kiedy był w pełni sił. Bo to łatwo przychodzi, kiedy człowiek 
jest sprawny, zdrowy, kiedy wszystko może, kiedy ma wszystko: 
pieniądze, bogactwo, wolny czas... Wtedy to nie jest trudne. 
Trudniejsze jest kiedy człowiek nie może, nie ma, kiedy jest bez-
radny. Także i bezradny w swojej bezradności, a mimo wszystko 
potrafi  w tej bezradności wytrwać, być, służyć, pomagać. To jest 
prawdziwe świadectwo. I tego nas uczy Jezus na krzyżu. 



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

3 maja 201540 

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

 413 maja 2015

Marcyporęba - Parafia św. Marcina

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

I wybacz, nawet 77 razy, jeśli trzeba. Nie chowaj 
urazy w sercu, pozwól działać Chrystusowi – oto 
często powtarzane słowa, jakie padały w czasie reko-
lekcji. Ale przecież nawracać się mamy stale. Są więc 
aktualne. Przypomina je w poniższym fragmencie na-
uki ks. Łukasz Gołaś. 

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 sprawiedli-
wych. 

My nie chcemy przyznać się do tego, że jesteśmy grzesznika-
mi, bo to wstyd. - „Bo moja córka jest z mężczyzną bez ślubu, bo 
mój syn jest z kobietą bez ślubu... Bo moje dziecko nie ma bierz-
mowania...”. Wstydzimy się... 

Stań w prawdzie przed Bogiem! Bez przebaczenia nie moż-
na ruszyć dalej ani na krok... Żeby nie gryźć się w sercu, żeby 
otworzyć się na Jezusa, trzeba najpierw przebaczyć. Oh, jakie to 
jest trudne! Nawet, a może zwłaszcza, największemu wrogowi 
trzeba przebaczyć. To jest bardzo istotne. Nie może być tak, że 
przebaczyłem, ale zapomnieć nie mogę. Nie, przebaczyć trzeba 
całkowicie. Musisz zrezygnować z siebie totalnie i powiedzieć: 

Stań w prawdzie 
przed Bogiem 

Wybaczam! Bo to przebaczenie jest kluczem do przyjęcia Jezusa. 
Jeżeli przebaczysz z głębi serca, to On uczyni cuda w twoim ży-
ciu. Jestem o tym przekonany. Trzeba tylko zaryzykować.

Stań w prawdzie przed Bogiem. Zapomnij o tym, co było 
kiedyś. Przebacz tym, którzy zawinili wtedy. Boże Miłosierdzie 
może się wylać na ciebie i to z wielką łaską. Bo Jezusa przyciąga 
nędza, słabość. Oddajcie to wszystko Jezusowi. Żebyście Go za-
prosili do własnych serc, żebyście ponazywali osoby, które was 
zraniły i żebyście oddali po kolei je wszystkie Jezusowi, mówiąc: 
Wybaczam, wybaczam, wybaczam... I jeżeli trzeba to powiedzieć 
77 razy, to klęknijcie i powiedzcie 77 razy wybaczam...

Jabes przez to, że nosił takie imię, związane z jego życiem, z 
jego sytuacją, zwrócił na siebie uwagę Pana Boga. I ta jego posta-
wa sprawią, że Bóg spojrzał na Niego z miłością. I dlatego autor tej 
księgi stwierdził, że Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. 
Zauważ, że Bóg liczy się z takimi osobami. I nie tylko się liczy, ale 
jeszcze przychodzi do nich. I nie tylko przychodzi, ale jeszcze ma 
wobec nich szczególny plan. Chce objawić przez te osoby samego 
Siebie. Bóg chce objawić siebie przez ludzi grzesznych, chorych, 
ułomnych, paralityków. Bóg chce objawić siebie przez ciebie. 

Jabes może nie liczyłby na Boga, nie odkryłby Boga, który 
przychodzi mu z pomocą, gdyby nie to trudne, bolesne doświad-
czenie, które nakazało mu dać na imię „Ból”. Wiecie co, kochani? 
Może właśnie zostaliśmy poranieni - w jakikolwiek sposób - po 
to właśnie, aby Boża miłość objawiła się w naszych ranach. I po-
ciągnęła mnie i ciebie do Boga. A Boga do nas...

Zapraszam cię na 
jutrzejszy dzień. Na spo-
tkanie z ta modlitwą... 
Może znajdź chwile czasu 
dziś w domu, wyjmij Sta-
ry Testament, bo rzadko 
go czytamy, otwórz 
na Pierwszej Księdze 
Kronik i przeczytaj jej 
czwarty rozdział. Od-
kryj to, co ja odkryłem 
jakiś czas temu. I to, co 
przemieniło moje życie 
i kapłaństwo. Ale tym 
będę się z wami dzielił 
trochę później.
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM

ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl, 
www.parafiamucharz.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)

Z rocnika ks. Leszka Węgrzyna, tutejszego wikare-
go miało miejsce w Mucharzu w sobotę 18 kwietnia i 
rozpoczęło się wspólnym udziałem kapłanów i wier-
nych w Eucharystii. Na początku ks. Leszek przywitał 
wszystkich księży – kolegów, dziękując ks. probosz-
czowie za wygłoszenie słowa Bożego. Poniżej zamiesz-
czamy fragment tego kazania dotyczącego dynamizmu 
wiary, nawrócenia oraz przeżywania kapłaństwa.

Drodzy Siostry i Bracia, 
Bracia w kapłaństwie!

Zawsze budziło pewnego rodzaju zdumienie, a zarazem jakąś 
irytację, to zdanie z Dziejów Apostolskich, które pada na końcu 
dzisiejszego czytania: „A nawet bardzo wielu kapłanów przyjmo-
wało wiarę”. No właśnie... Jak się było klerykiem, kiedy słyszało 
się takie słowo, okazywało się zdumienie. Prawda? Nawet kapłani 
mogą przyjąć wiarę.. Tak jakby kapłan będący człowiekiem wie-
rzącym, był kim rzadko spotykanym... W czasach Dziejów Apo-
stolskich oczywiście chodziło o kapłanów świątynnych - tych, 

Spotkanie rocznikowe kapłanów
którzy byli bardzo pobożnymi, tych, którzy byli bardzo upo-
rządkowanymi pod względem zasad postępowania, przepisów, 
ale którzy nie poznali jeszcze Jezusa Chrystusa. A przyjmowanie 
wiary to znaczy przyjmowanie Jezusa Chrystusa. 

Program duszpasterski na bieżący rok wyznaczają na Jezusa z 
Ewangelii św. Marka, rozpoczynające Jego działalność publicz-
ność. Słowa bardzo ważne. Pan Jezus mówi bowiem: „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię!”. Śmiem twierdzić, że większość z 
nas w Kościele jest nawróconych. Ale Pan Jezus mówi wyraźnie: 
„Nawracajcie się!”. A więc nie zapominajcie, że to nie może być 
raz na zawsze, że to jest zadanie na całe życie, że wiarę cechuje 
pewien dynamizm. 

Do tego jeszcze to dopowiedzenie: „Wierzcie w Ewangelię!”. 
To dopowiedzenie jest bardzo znaczące. Wielu z ludzi wierzą-
cych jest w pewnym stopniu nawróconych. Żyją oni według 
swego rodzaju chrześcijańskiej poprawności, bo nie uchodzi 
inaczej. Pytaniem jest, czy w życiu tych ludzi nawróconych jest 
dynamizm wiary. Dynamizm, który powoduje, że człowiek już 
nie zastanawia się, co jest jego miłością, co jest jego szczęściem, 
bo on już wie, że radością jego życia jest Jezus Chrystus, że jego 
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życiem jest Jezus Chrystus i głoszenie Tego 
Jezusa Chrystusa, bycie błogosławieństwem 
Tego Jezusa Chrystusa. To jest życie człowie-
ka wierzącego, to jest życie kapłana.

Dzisiejsza Ewangelia - że tak powiem - 
oświetla nam sytuację powołania kapłańskie-
go, ale także życia człowieka wierzącego. Jest 
to szczególna Ewangelia. Jak czytamy poprzez 
ostatnie dni, Pan Jezus najpierw dokonał cudu 
rozmnożenia chleba. Cud wspaniały! Potem 
udał się gdzieś w góry, a uczniowie wypływają 
do Kafarnaum z brzegu Jeziora Galilejskiego. 
I natrafiają na burzę... Wiatr i ciemności... 
W Piśmie świętym burza jest zawsze meta-
forą tego, co się dzieje z człowiekiem, który 
przeżywa różnego rodzaju problemy, różnego 
rodzaju kryzysy, kiedy dotykają go sprawy, 
które zaciemniają jego życie... 

Ewangelia ta mówi, że oto uczniowie są 
sami na tej łodzi i nagle widzą zbliżającego 
Pana Jezusa. Jak przeczytamy uważnie ten 
tekst, zauważymy, że według św. Jana prze-
płynęli do tego momentu już około 25-30 
stadiów. Jezioro Galilejskie jest trochę większe niż to, które po-
wstanie na mucharskiej ziemi w niedalekiej przyszłości. Jezioro 
Galilejskie ma długość 21 kilometrów i szerokość około 12-13 
kilometrów. 30 stadiów to w przybliżeniu około 6 kilometrów. 
Tak więc uczniowie są w połowie tej trudnej drogi, a tymczasem 
zapadły straszne ciemności. Wydaje się, że nastąpił moment 
prawdziwie kryzysowy, a do tego nie ma wśród nich Pana Jezu-
sa... I dopiero to piękne zdanie, które wypowiada Pan Jezus: „Ja 
jestem; nie bójcie się!” uspokaja apostołów. 

Ta Ewangelia zawiera dla nas cenną wskazówkę co do tego, 
jak mamy przeżywać różnego rodzaju ciemności, trudności i 
kryzysy. Mamy je przeżywać w Jezusie Chrystusie. Bo Pan Jezus 

powoduje, że oni chcą Go zapraszać na tę swoją łódź, ale są już 
na drugim brzegu. A przecież nie mogli tak szybko pokonać 
odległości sześciu kilometrów! Ewangelista w ten sposób chciał 
powiedzieć, że Pan Jezus w ten sposób dokonuje cudu: „Oto je-
steście na środku jeziora, ale kiedy coś przeżywacie ze Mną i we 
Mnie, dopłyniecie do brzegu. A kiedy już dopłyniecie, ten czas 
nie będzie się wam wydawał taki długi i taki straszny”. 

Szczerze mówiąc, kochani, mnie najbardziej w tej Ewangelii 
porusza jednak co innego... Kiedy przeczytałem tę Ewangelię, 
myśląc o tym kazaniu, poruszyło mnie najbardziej, że ucznio-
wie w ogóle wypłynęli bez Pana Jezusa. Wiemy, że Pan Jezus się 
ukrył, bo tłum chciał Go za ten cud rozmnożenia chleba wręcz 

ukoronować, ogłosić swoim królem. Ale dlaczego 
apostołowie wypłynęli bez Pana Jezusa? Dlacze-
go na Niego nie czekali? To bardzo zagadkowe... I 
przypomniałem sobie to zdanie, które wypowiedział 
kardynał Bergoglio, obecny Ojciec święty na chwilę 
przed jego wyborem na papieża. Dzięki arcybiskupo-
wi Lyonu dowiedzieliśmy się, że krótkie wystąpienie 
kard. Bergoglio zrobiło niesamowite wrażenie. Miał 
powiedzieć podobno: „Kościół jest chory. Musi się 
leczyć. Jezus został zamknięty w Kościele i puka do 
drzwi, bo chce wyjść. Chce odejść. „ To niesamowite 
słowa...

Wiemy, że Papież Franciszek, który przyjmowany 
jest przez wielu z wielką miłością, także napotyka 
gdzieś na opór serc, które przyzwyczaiły się do po-
rządku, który dzisiaj nie wystarcza. My oczywiście 
mówimy, że możemy Pana Jezusa spotkać w miejscach 
„pewnych”, bo On sam powiedział, że to są miejsca, w 
których jest obecny - np. w Eucharystii. Nie ma co do 
tego wątpliwości; nawet gdyby kapłan, który sprawo-
wał tę Eucharystię, był w grzechu, to przecież na sku-
tek tych słów, które kapłan wypowiada, Jezus i tak jest 
w tej Eucharystii. Jest Chlebem Eucharystycznym... 
Być może kapłan czyni to niegodziwie, ale Pan Jezus i 
tak jest prawdziwie obecny w tym sakramencie... 

Cdn.
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Palcza - Parafia 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 

Kwiecień 2015 roku przecho-
dzi do historii, a wraz z nim 
dni świąteczne, jubileuszo-

we i rocznicowe, w nim przypadają-
ce. Tuż po rocznicy kanonizacji Jana 
Pawła II i Jana XXIII, pielgrzymujemy 
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
do Łagiewnik na nocne czuwanie w 
Kaplicy Wieczystej Adoracji. Kanoni-
zacja odbyła się w Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia i była dla nas Polaków 
wyjątkowa ze względu a osobę Jana 
Pawła II, jak też ze względu na to, 
że papież Franciszek w obecności 
swojego poprzednika Benedykta XVI 
wyniósł na ołtarze dwóch biskupów 
Rzymu. W tym dniu, w homilii, papież 
powiedział: byli to dwaj ludzie mężni, 
pełni szczerości Ducha Świętego. Zło-
żyli Kościołowi i światu świadectwo 
dobroci Boga i Jego miłosierdzia. 

Pielgrzymujemy do Łagiewnik, do 
stolicy kultu Miłosierdzia Bożego, 
które Chrystus przekazał za pośred-
nictwem świętej siostry Faustyny, jak 
powiedział święty Jan Paweł II. Za-
wsze przy takich właśnie okazjach przypominamy sobie dzień 
17 sierpnia 2002 roku, kiedy to Jan Paweł II dokonał uroczystego 
Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, oraz konsekracji 
bazyliki. Przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest kaplica 

… KTÓRZY TEGO MIŁOSIERDZIA
POTRZEBUJĄ NAJBARDZIEJ

okrągła z witrażami w stylu Wyspiań-
skiego- Kaplica Wieczystej Adoracji, 
otwarta przez 24 godziny na dobę. 
Tam można, przy wiecznie płonącym 
Ogniu Miłosierdzia, modlić się przed 
wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem dzień i noc, co czynią przy-
bywający tam mieszkańcy Krakowa, 
całej Archidiecezji Krakowskiej i z 
całej Polski. W tym roku mija dziesięć 
lat od rozpoczęcia wieczystej adoracji 
Najświętszego Sakramentu, w tejże 
kaplicy. W liście przeznaczonym 
do odczytania, w Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia w Sanktuarium w Ła-
giewnikach, Ojciec Święty Jan Paweł 
II, napisał wtedy tak: „Cieszę się, że 
w tę niedzielę rozpocznie się w Sank-
tuarium wieczysta adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Nic tak, jak Eucha-
rystyczna obecność Pana, nie uobecnia 
dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się 
przez Krzyż i Zmartwychwstanie”. To 
Jego wolą było, aby w Łagiewnikach 
stał żywy pomnik wdzięczności Bogu 
Miłosiernemu. Kaplica Wieczystej 
Adoracji, przewidziana jest na 40 

osób, jest to więc takie bardzo przytulne miejsce sakralne. Wiele 
razy przybywający na adorację mogą stwierdzić, że liczba osób 
jest większa. We wnętrzu kaplicy, na postumencie, znajduje się 
Najświętszy Sakrament w monstrancji ofiarowanej przez ks. 
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kardynała Franciszka Macharskiego. Ówczesny Metropolita 
krakowski poświęci kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 18 kwietnia 2004 
roku. Tego samego dnia został tam przeniesiony ogień Miłosier-
dzia, który płonie w środku kapliczki nad monstrancją. Pobło-
gosławiony został w Watykanie przez Ojca Świętego. Wcześniej, 
ogień płonął przy Tabernakulum w Bazylice. Teraz towarzyszy 
wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Światło w kapli-
cy, ma przypominać wszystkim wierzącym, że należy rozniecać 
iskrę Bożego Miłosierdzia na cały świat. Adoracja Najświętsze-
go Sakramentu obejmuje grupy modlitewne i wspólnoty, które 
zgłaszają się do łagiewnickiego Sanktuarium za pośrednictwem 
parafii, a także indywidualnie. Pisząc o tym miejscu nie można 
zapomnieć, że w dolnej części Bazyliki znajduje się kaplica św. s 
Faustyny, połączona z czterema okalającymi ją kaplicami, które 
nazywane są przez kapłanów pełniących posługę w Sanktuarium 
łagiewnickim, „językowymi”, bo w nich, pielgrzymi przeby-
wający z zagranicy mogą w spokoju pomodlić się w ojczystym 
języku.

W czasach o ogromnym pędzie ku nowoczesności, pojawiają 
się w życiu ludzi różnego rodzaju trudności, trwają działania 
wojenne, mają miejsce akcje terrorystyczne, rozwijają się coraz 
to nowe choroby. W tych trudnych czasach możemy korzystać 
z daru Miłosierdzia Bożego i prosić o miłosierdzie, czego dowo-
dem jest pielgrzymowanie parafian z Palczy wraz ks. Probosz-
czem w dniu 29 kwietnia. Pielgrzymowanie i wspólna modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem jest kolejnym supełkiem 
zawiązanym na wstędze łączącej ludzi z Jezusem Miłosiernym. 
Takich supełków jest wiele. Są to adoracje, koronki, modlitwy, 
czytanie świadectw i tekstów o Bożym Miłosierdziu, czytanie 
dzienniczka św. Siostry Faustyny i inne indywidualne formy do-
tarcia do Bożego Miłosierdzia. W naszym kościele, przy różnych 
okazjach, słyszymy wezwania do Jezusa Miłosiernego, których 
zwieńczeniem są zwykle słowa ks. Proboszcza (…) którzy tego 
Miłosierdzia potrzebują najbardziej.

BŁ

Paszkówka - Parafia 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)

Taki jest świat ...
Poniższy fragment nauki rekolekcyjnej ks. Kazi-

mierza Kubata, salwatorianina mówi o dowolnym i 
wybiórczym traktowaniu przez nas dekalogu czy też 
nauki Kościoła. Po prostu wybieramy, co nam pasuje 
i tak żyjemy. Przykłady tego podaje ks. Kazimierz we 
wspomnianym fragmencie, przypominając, że nie tędy 
droga. 

I my też - jak ten człowiek 
- tak sobie wybieramy, to co 
nam się podoba. Słyszymy to, 
co słyszeć chcemy. A media 
manipulują. I my to przyjmuje-
my. Bo tak nam wygodnie. Bo 
to chcieliśmy właśnie usłyszeć. 
I żeby to było tak w przypadku, 
gdy nie rozumiemy przekazu - 
jak ten mężczyzna w Belgii. Ale 
nie! Bo przyjechałem do Polski 
i parę tygodni temu w parafii, w 
której mieszkam, przyszła do 
mnie pewna para - mężczyzna z 
kobietą - prosząc o poświęcenie 
obrazka świętej Rodziny. Obra-
zek ładny. Poświęciłem i tak z 
czystej grzeczności zapytałem, 
gdzie to sobie powieszą. 

- No, powiesimy sobie w sypialni nad łóżkiem - odpowiedzieli. 
- O, to mieszkacie tu niedaleko? 
- No tak, wynajmujemy tu w pobliżu mieszkanie...
- Jak dawno jesteście po ślubie? - drążyłem. 
-E, no jeszcze nie mamy ślubu. Może tak za 4 czy 5 lat... 
- Aha, tu obrazek sobie poświęcicie; świętą Rodzinę sobie 

powiesicie nad łóżkiem, a w samym łóżku będziecie grzeszyć? 
- spytałem, już zdenerwowany taką postawą.



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

3 maja 201544 

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

 453 maja 2015

- A kto księdzu powiedział, 
że to grzech? Papież Franciszek 
powiedział wyraźnie, że to nie 
jest grzech...

I ta sytuacja miała miejsce tu - 
w Polsce. Tak nam szatan miesza 
w głowach. 

Przykazania traktujemy wy-
biórczo, stosując się jedynie do 
tego, co nam pasuje. A jeśli już 
interesuje nas nauczanie moral-
ne, to raczej z telewizji. TVN, 
Gazeta wyborcza - to tak... Ale 
nie z Katechizmu. -”Bo przecież 
ksiądz w kościele też grzesz-
nik i za to mu płacą, żeby was 
gnębił”. „Za tu mu płacą, co by 
nom dziurę w brzuchu wiercił” 
- tak mówią górale. A my wolimy 
posłuchać telewizji... I taka jest 
rzeczywistość, że my sobie przy-
krawamy wiarę do naszych po-
trzeb, do naszej wygody - tak jak nam pasuje. A jeśli nam coś nie 
odpowiada, to cóż... To jest taka „mentalność supermarketu”: idę 
do supermarketu i tam sobie chodzę alejkami, oglądając tysiące 
produktów; to mi się podoba, to kupię; a to mi się nie podoba, 
to tego nie wezmę. I w Kościele teraz jest z ludźmi podobnie. -
”Przykazania? Czcij ojca swego i matkę swoją? - to mi się podoba, 
to wezmę. Ale „nie cudzołóż”? A kto dzisiaj cudzołoży? Nikt nie 
cudzołoży, chyba że ksiądz. Normalny człowiek nie cudzołoży. 
Żyje się tak, jak się żyje; taki jest świat. Trzeba wypróbować to-
war, zanim się go kupi. Nie, to przykazanie jest mi niepotrzebne”. 
I tak nam szatan miesza w głowach. I my sobie z tego nawet nie 
zdajemy sprawy. 

Pamiętam taką sytuację w parafii w Kanadzie, gdzie kilka lat 
temu prowadziłem rekolekcje wielkopostne... Otóż, jeden z para-

fian, dobry człowiek, przyszedł do mnie i powiedział: 
-Chciałbym księdza ostrzec, żeby się ksiądz nie zawiódł, żeby 

nie był zaskoczony... Proszę pamiętać, że tu ludzie mają bardzo 
specyficzny sposób podejścia do tego, co ksiądz mówi.

- Tak, a na czym to konkretnie polega? - zapytałem, bo mnie 
zainteresował. 

- „If you don’t tell, as we want to hear, will not listen, to what 
you have to say” - powiedział dosłownie. Znaczy to dokładnie: 
„Jeśli nie będziesz nam mówił tego, co chcemy usłyszeć, to w ogó-
le nie będziemy cię słuchać”. I my, niestety również bardzo często 
taką właśnie zasadę przyjmujemy. Jeśli ksiądz nam nie mówi 
tego, co chcemy usłyszeć - że Pan Jezus nas kocha - to zamykamy 
nasze uszy i w ogóle go nie słuchamy. I może sobie wtedy mówić... 
Nie ma problemu... 

Cdn.  
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Ponikiew, Parafia 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. 

Jezus Chrystus rozumie nasze cierpienie, wszak prze-
szedł wszystko – od zdrady, po poniżenie, opuszczenie, 
mękę i śmierć. Możemy być więc pewni, że w naszej 
niedoli nas nie opuści, że jest przy nas i wspiera nas. O 
tym traktuje poniższy fragment nauki misyjnej. 

Co robi święty Piotr po uwięzieniu Chrystusa? Trzykrotnie się 
Go wypiera, mówiąc: „Nie znam tego człowieka!”. Kiedy Chry-
stus umiera, wokół Niego są ludzie, za których też oddaje swoje 
życie - ci, którzy przybijają Go do drzewa krzyża; ci, którzy się 
śmieją z Jego nauki; ci, którzy wyśmiewają Jego miłość. Chrystus 
jest samotny, opuszczony, zdradzony, sponiewierany, poniżony, 
zawstydzony, bo przecież z szat odarty. Poniżono Jego godność 
jako człowieka...

Moi drodzy, zauważcie, że kiedy patrzymy na mękę krzyżową 
Chrystusa, to nie ma żadnego cierpienia, przed którym Jezus 
by uciekł. Jezus jest Tym, który nas w naszej drodze krzyżowej, 
którą przecież każdy z nas w jakiś sposób przezywa i przechodzi, 
jest Tym, który nam towarzyszy. Jest może i jedynym na świecie, 
kto rozumie twoje cierpienie. Bo trudno jest podzielić się cierpie-
niem z drugim człowiekiem. Trudno jest opowiedzieć o swoim 
cierpieniu tak, żeby ten drugi człowiek, który tego nie przecho-

Tylko On… 
dzi, mnie zrozumiał. A Chrystus jest Tym, który przechodzi 
wszystko... Właśnie po to, abyśmy nigdy w naszym cierpieniu nie 
czuli się opuszczeni przez Pana Boga. Żebyśmy nigdy w naszym 
cierpieniu nie czuli się samotni. 

A teraz opowiem wam pewną legendę...

Historia ta wydarzyła się w dziewiętnastowiecznej Francji. 
Tego roku wielu mężczyzn wypływających na połów z Saint-Va-
léry zatonęło w morskich głębinach. Ich ciała odnajdywano na 
plaży wraz ze szczątkami łodzi wyrzucanych przez fale przypły-
wu. Przez dziewięć kolejnych dni na nierównej drodze wiodącej 
do kościoła można było oglądać niesione na rękach trumny, za 
którymi snuły się zapłakane wdowy, okryte żałobnymi chustami 
niczym pogrążone w rozpaczy niewiasty z Biblii. Również ciała 
dwóch rybaków, Jeana Lenoël i jego syna Désiré znalazły się na 
katafalku w głównej nawie kościoła tuż pod sklepieniem, na któ-
rym niedawno zawiesili mały żaglowiec z całym takielunkiem 
jako pobożny dar dla Najświętszej Panienki. Byli to prawdziwie 
sprawiedliwi i bogobojni mężowie. 

Proboszcz z Saint-Valéry, ojciec Guillaume Truphčme, po od-
prawieniu egzekwii przemówił głosem drżącym ze wzruszenia:
- „Jeszcze nigdy nie składaliśmy w poświęconej ziemi, oczekując 

Bożego sądu, tak zacnych ludzi i tak gorli-
wych chrześcijan, jak Jean Lenoël i jego syn 
Désiré”. Jednak mimo tego łodzie ze swoimi 
załogami nadal oddalały się od wybrzeża i 
wielkie statki rybackie znikały za linią hory-
zontu oceanu. Nie było jednak takiego dnia, 
by morze nie wyrzucało na ląd kawałków 
wraków roztrzaskanych przez sztorm.

Pewnego razu dzieciaki pływające na 
żaglówce dostrzegły unoszącą się na wodzie 
postać dorosłego człowieka. Okazało się, że 
była to wyrzeźbiona z twardego drewna i 
pomalowana w naturalnych kolorach figura 
Chrystusa. Na pierwszy rzut oka wyglądała 
ona na stare dzieło sztuki. Zbawiciel unosił 
się na wodzie z wyciągniętymi szeroko ra-
mionami. Dzieci wciągnęły go na pokład ża-
glówki i postanowiły zabrać do Saint-Valéry. 
Głowę Chrystusa oplatała cierniowa korona, 
a Jego dłonie i stopy były przebite. Brakowało 
jednak i gwoździ i krzyża. Jezus z szeroko 
otwartymi ramionami zdawał się znów być 
gotowym do poświęcenia się za każdego 
człowieka. Jakże bardzo przypominał teraz tę 
postać, którą ongiś widział Józef z Arymatei i 
pobożne niewiasty, kiedy okrywały jego ciało 
całunem. 

Cdn. 
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Przytkowice - Parafia Przenajświętszej Trójcy

ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafiaprzytkowice pl,
www.parafiaprzytkowice.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. 16 - 17 (XI - III 15:30 - 16:30) w dni 
powszednie rano po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Leszek Filipek, 
E.c. * WIKARIUSZ: ks. Jan Górecki * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. dr Franciszek Płaczek, E.c. * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1346 

W dniach 11-13 IV br. parafia w Przytkowicach przeży-
wała wizytację biskupią. Przeprowadził ją ks. biskup 
Grzegorz Ryś.

W sobotę 11 IV o godz. 17 ks. biskup odprawił Mszę świętą, 
w czasie której udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. 
Sakrament przyjęło 72 dziewcząt i chłopców, uczniów klasy III 
gimnazjum i klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Jako pamiątkę 
bierzmowania otrzymali Nowy Testament i krzyżyk, wzorowany 
na krzyżu – pastorale św. Jana Pawła II.

W niedzielę na wszystkich Mszach świętych ks. biskup głosił 
kazanie. Nawiązywał w nim do czytań biblijnych i do obchodzo-
nego w tym dniu święta Miłosierdzia Bożego. Po Mszy świętej 
o godz. 7 i 17 udzielał wiernym indywidualnego błogosławień-
stwa. 

Wizytacja biskupia 
w Przytkowicach

Po Mszy o godz. 9 ks. biskup spotkał się ze wspólnotą Żywego 
Różańca. Zachęcił członkinie i członków Żywego Różańca do 
działalności apostolskiej i do obejmowania modlitwą intencji 
Kościoła.

Po południu ks. biskup odwiedził osoby chore i starsze w 
ich domach. W rozmowie z nimi i ich rodzinami interesował 
się ich życiem. Następnie nawiedził cmentarz parafialny, gdzie 
wraz z członkami Rady Duszpasterskiej modlił się za zmarłych 
parafian. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Radą 
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Radocza - Parafia Przemienienia Pańskiego

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

Duszpasterską na plebanii. Członkowie Rady przedstawili jej 
działalność. W rozmowie ks. biskup interesował się życiem pa-
rafii i jej problemami.

Po Mszy świętej o godz. 17 ks. biskup spotkał się w salce 
ze służbą liturgiczną. Przedstawiciele ministrantów i lektorów, 
scholi oraz Komitetu Parafialnego Światowych Dni Młodzieży 
Kraków 2016 przedstawili ks. biskupowi swoje grupy i ich dzia-
łalność. Rozmowę ks. biskupa z młodzieżą przeplatały śpiewy, 
wśród nich hymnu ŚDM Kraków 2016.

Poniedziałek był ostatnim dniem wizytacji. Rano ks. biskup 
odwiedził szkołę. Najpierw spotkał się z nauczycielami i pracow-
nikami. Podczas spotkania ks. biskup interesował się życiem i 
działalnością szkoły, odpowiadał także na pytania uczestników 

spotkania. Następnie spotkał się z młodzieżą gimnazjalną dzia-
łającą w Szkolnym Kole Caritas. Młodzież przedstawiła działal-
ność Koła. Ks. biskup interesował się szczegółami działalności 
i zachęcał do jej prowadzenia. I to spotkanie było urozmaicone 
piosenkami.

Spotkania w szkole zakończyły wizytację. Po pożegnaniu z 
dyrekcją oraz z duszpasterzami parafii ks. biskup odjechał do 
Krakowa.

xlf
Na zdjęciach: ks. bp Grzegorz Ryś przy ołtarzu: indywidu-

alne błogosławieństwo; modlitwa na cmentarzu; spotkanie ze 
służbą liturgiczną; spotkanie z nauczycielami i pracownikami 

szkoły; spotkanie ze Szkolnym Kołem Caritas.

24 kwietnia 2015r. odbyło się uroczy-
ste pożegnanie tegorocznych maturzy-
stów. Rano uczniowie wzięli udział we 
Mszy świętej w kościele p.w. Przemienie-
nia Pańskiego w Radoczy, a następnie w 
radosnych nastrojach udali się w stronę 
Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła 
II w Radoczy, żeby po raz ostatni spotkać 
się z wychowawcami, nauczycielami oraz 
koleżankami i kolegami z klas młod-
szych. 

Szkolne pożegnanie rozpoczęło się od uro-
czystej akademii przygotowanej przez uczniów 

Pożegnanie maturzystów 2014/2015

klasy III Technikum Mecha-
nizacji Rolnictwa i Technikum 
Pojazdów Samochodowych, 
którzy za pomocą prezentacji 
multimedialnych przywołali 
szkolne wspomnienia, jed-
nocześnie przekazując „me-
mento” na dalszą „drogę po 
własny los”. Życząc udanych 
życiowych wyborów, „szero-
kich dróg”, „wysokich lotów”, 
pomyślności i wytrwałości w 
dążeniach do wyznaczonych 
celów, maturzystom zadedy-
kowano tekst „Desideraty”. 
Tradycyjnie przekazano też 
pożegnalne upominki.
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Rudnik - Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego

ADRES: Rudnik, ul. Centralna 159, 32-440 Sułkowice, tel. +48 12 273 21 20 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw. 7:30-8:30; pon., śr. 16-17 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 (IX-VI) * PROBOSZCZ: ks. mgr 
Dariusz Zoń * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Aleksander Zemła, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1949 

W ramach przygotowań do obchodów pierwszej 
rocznicy kanonizacji Jana Pawła II przypadającej na 
27.04.15r., Wspólnota Charytatywna zorganizowała 
i przeprowadziła wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
konkurs plastyczny zatytułowany: „Jan Paweł II na 
zawsze w naszych sercach”.

Jury w składzie:
Ireneusz Przała -  nauczyciel plastyki,
Dorota Mielecka - katecheta, opiekun Wspólnoty
Charytatywnej,

Jan Paweł II na zawsze 
w naszych sercach

Następnie głos zabrał dyrek-
tor szkoły mgr Stanisław Gliwa, 
który podziękował młodzieży za 
ich czteroletnią wytężoną pracę 
i wkład w życie szkoły. Klasy 
kolejno stawały przed szkolną 
społecznością i odbierały świa-
dectwa ukończenia szkoły, a 
najlepsi uczniowie dyplomy i 
nagrody książkowe. Nie zabra-
kło również nagród dla uczniów, 
którzy czynnie angażowali się 
w życie szkoły. Na koniec każda 
z klas zrobiła sobie pamiątkowe 
zdjęcie. 

Nie obyło się też bez po-
dziękowań ze strony uczniów 
dla dyrekcji, wychowawców i 
nauczycieli, a cała uroczystość 
przebiegała w podniosłej, ale 
jednocześnie serdecznej at-
mosferze.

Pożegnaliśmy następujące 
klasy: IV Technikum Mecha-
nizacji Rolnictwa (wych. Józef 
Łasak), IV Technikum Żywie-
nia i Gospodarstwa Domowego 
(wych. Anna Pietraszewska), 
IV Technikum Geodezyjnego 
i  IV Technikum Logistyki 
(wych. Barbara Pawlik), IV 
Technikum Organizacji Usług 
Gastronomicznych (wych. Ge-
nowefa Kądziołka).
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Ryczów - Parafia 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)

Katarzyna Papież i Emilia Leśniak – uczennice kl. IIIbg ze 
Wspólnoty Charytatywnej, przyznało następujące nagrody:

w kategorii wiekowej kl. I - III
- I miejsce - Paulina Cyrek  kl. IIa
- II miejsce - Wiktor Chmura  kl. Ic
- III miejsce - Wiktoria Hajduk kl. Ic
- wyróżnienie - Zofia Marek  kl. IIa

w kategorii wiekowej kl. IV-VI
- I miejsce - Roksana Szczurek kl. IVb
- II miejsce - Arkadiusz Szczurek kl. IVb
- III miejsce –Bartłomiej Gromala kl. IVa
- wyróżnienie - Dominik Sołtys kl. IVa  

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe
www.zporudnik.edupage.org

Takim znakiem wierności Chrystusowi jest krzyż. I 
to nam przypomina. W wielu środowiskach spotykamy 
się z niechęcią wobec zawieszania go w miejscach pu-
blicznych. Trzeba bronić krzyża i żyć wartościami gło-
szonymi przez Chrystusa – przypomniał o tym w czasie 
rekolekcji ks. Kazimierz Leń. Oto jego refleksje. 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Ja wam 
nakazuję. Krzyż to nie tylko znak przynależności do Chrystusa, 
ale i znak wierności. Jest to znak niełatwy. Bo jest w krzyżu pe-
wien element niepokoju, element sprzeciwu, przeszkody i walki. 
Dlatego, moi drodzy, człowiek chciałby usunąć krzyż ze swojego 
życia... Ileż było dys-
kusji w wielu krajach, 
by usunąć krzyże z 
miejsc publicznych: 
z sali sejmowej, z sali 
sadowej, ze szpitala, 
ze szkoły... To jakieś 
wielkie nieporozu-
mienie, że krzyż do 
dziś wielu ludziom 
przeszkadza. Ale na-
sza wierność uczniów 
Chrystusa Pana ma 
się przejawiać w wier-
ności temu, co Jezus 
głosił. Temu, za co 
umierał... 

Tak jak powie-
działem – jest to znak 

niełatwy. Znak niepokoju. Znak sprzeciwu, przeszkody i walki. 
Belka wybiegająca pionowo w górę napotyka przeszkodę – belkę 
poziomą, która zagradza drogę wzwyż. Człowiek, który nawraca 
się do Boga, który chce zmienić swoje życie, wstępuje na drogę 
zbawienia, musi się natknąć na mnóstwo przeszkód, przede 
wszystkim w postaci złych skłonności, w postaci grzechów. Musi 
więc wywiązać się wielka walka. Walka ze złem, które jest w 
nas. Walka ze złymi nawykami, z tym wszystkim, co w nas jest 
grzeszne. Walka o ukształtowanie w sobie człowieka na podo-
bieństwo Chrystusa. Jest to także walka z tak zwanym „światem” 
– ze światem fałszywych wartości, którym pozwoliło się zbała-
mucić wiele sum1ień. I ten świat będzie do nas wołał podobnie 
jak wolał kiedyś do ukrzyżowanego Chrystusa: „Zstąp z krzyża, 
a wtedy uwierzymy! Ocal samego siebie!”. 

Znak wierności 
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Skawinki - Parafia 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)

Może i nam różni ludzie będą tłumaczyć: „Cóż to znowu? 
Przestałeś palić, pić? Co ci się stało? Nie bądź jakimś dewotem, 
ale idź z postępem ducha czasu. Żyjesz przecież już w XXI wie-
ku!”. I może pod wpływem takich stwierdzeń narodzi się w tobie 
myśl, że być może to ci ludzie mają rację, że dla świętego spokoju 
trzeba dostosować się do mody współczesnego świata. Jako przy-
jaciel Chrystusa pamiętaj, że Chrystusowy krzyż nie jest znakiem 
jakiegoś dostosowania do tego, co proponuje nam współczesny 
świat. 

W Kościele Świętego Krzyża w Moguncji przechowywany jest 
cudowny, łaskami słynący wizerunek Chrystusa ukrzyżowane-
go. Krzyż ten został niegdyś wrzucony przez ludzi bezbożnych 
do rzeki, do Renu. Ale zauważono go, gdy płynął przeciw prą-
dowi rzeki. Otóż to, moi drodzy! Krzyż Jezusa Chrystusa płynie 
przeciw prądowi, przeciw wygodnictwu, przeciw lenistwu. Głosi 
wartość ofiary. Żąda wierności od małżonków. Żąda wierności 
od ojców i matek. Żąda opanowania i wyrzeczeń. Bez tego nie ma 
co mówić o wierności dla Chrystusa, dla krzyża... A bez krzyża 
nie ma Chrystusa. Chrystus jest zawsze z krzyżem i tylko z krzy-
żem. Krzyżem, który głosi miłość, wierność, obowiązkowość.      

Cdn.   

Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez Jana Pawła 
II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej odbchodzono w 
Skawinkacah.

W parafii pod wezwaniem św. Joachima w Skawinkach od-

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO W SKAWINKACH

była się procesja teoforyczna, podczas której kś. kanonik Adam 
Szczygieł z Najświętszym Sakramentem odwiedził całą parafię.

Procesja teoforyczna – następuje kiedy celebrans niesie 
Najświętszy Sakrament poza kościół wśród uroczystych obrzę-

Czcigodnemu Księdzu

Stanisławowi
Kocańdzie,

z okazji Imienin dużo 
zdrowia, błogosławieństwa 

Bożego na dalsze lata
życzą parafianie.

Niech Ci pachną kwiaty, 
drzewa i niech wszystko Tobie, 

Księże 100 lat – śpiewa.

Wdzięczni parafianie,
Róże Różańcowe
oraz czytelnicy

i redakcja „Carolusa”
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dów i śpiewów, a wierni składają publiczne 
świadectwo swej wiary i pobożności wobec 
Chrystusa Eucharystycznego. Na końcu ta-
kiej procesji ma miejsce błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem

 Samochód, w którym przemieszczała się 
Monstrancja z Najświętszym Sakramentem 
pilotowany był przez OSP w Łaśnicy.

Druhowie również zabezpieczali miej-
sca trzech polowych ołtarzy, które były 
rozmieszczone na terenie parafii. Pierwszy 
ołtarz był na Zadzielu, drugi przy budynku 
OSP Skawinki i trzeci w Łaśnicy.

Krzysztof Chorąży
www.izdebnik.info

Spytkowice - Parafia 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)

Tej prawdy życzył wiernym na święta i nie tylko 
ks. Paweł Zubrzycki, tegoroczny rekolekcjonista. 
A w tym poznaniu prawdy o sobie pomaga nam 
pokuta i miłosierdzie Boże. Poniżej ostatnia cześć 
rozmowy z ks. Pawłem. 

- Zamierza Ksiądz w przyszłości dalej się zajmo-
wać tymi problemami?

- Myślę, że po doktoracie wrócę do diecezji i będę w dal-
szym ciągu pracować z tymi ludźmi. Jest na tym polu jeszcze 
wiele do zrobienia, tym bardziej, że ci ludzie - jak cały świat 
-wciąż się zmieniają. Też mają swoje problemy, kłopoty. 

- Czy dużo rekolekcji już Ksiądz głosił?
- Sporo, sporo. Jako student po 2, 3 serie w każdym 

okresie liturgicznym - Adwencie i Wielkim Poście. Wychodzę 
z założenia, że 2-3 serie to moje maksimum. Jak jesz łyżeczką, 
to się najesz, a łyżką można się udławić (śmiech). Co za dużo, to 
niezdrowo - i fizycznie, i psychicznie. Człowiek z czasem „siada”, 
jest po prostu zmęczony. Dlatego głoszę tylko tyle. 

- Z jakim programem Ksiądz przyjechał do Spytko-
wic?

- Trochę się bałem tej parafii. Nigdy tu wcześniej nie byłem, 
nikogo nie znałem. Zawsze są pewne obawy przy wyjeździe na 
obcy teren, gdy człowiek nie wie, jacy są tutejsi ludzie, jaką mają 
mentalność: w co można uderzyć, co zaproponować, czy zro-
zumieją, czy się obrażą. Każde środowisko jest inne. Niedawno 
wróciłem z rekolekcji w Warszawie i było całkiem inaczej. 

Prawda o sobie 
- Jak wyglądały rekolek-

cje w stolicy?
- Byłem pozytywnie zasko-

czony, gdyż uczestniczyło w re-
kolekcjach sporo młodzieży (na 
terenie parafii były dwie szkoły). 
Kładłem duży nacisk na sakra-
ment pokuty i pojednania.  Bo 
młodzi nie chcą się spowiadać, 
boją się. - A po co? A na co? A 
bez tego też można żyć - mówią. 
Trzeba dzisiaj młodym ludziom 
tłumaczyć, że to jest grzech i że 
trzeba korzystać, póki się ma 

szansę coś w życiu poprawić, zmienić na lepsze. A oni czasami 
się boją, choć mają przecież wiele różnych problemów i trosk. 
Ja im tłumaczę, że największym grzechem człowieka jest życie 
w grzechach ciężkich. To środowisko różni się podejściem mło-
dzieży, dzieci do różnych spraw, różnych rzeczy. Może oni się 
tam szybciej rozwijają, szybciej dorastają, bo ten pęd życia jest 
tam większy... Na wsiach, w mniejszych miejscowościach żyje się 
jednak wolniej i spokojniej. 

- Z katechizacją w miastach też jest chyba spory 
problem...

- Tak. Rodzice wypisują dzieci. Jest problem przed I Komunią 
Świętą - nie wszyscy przystępują: Bo po co? - pytają. Albo jak już 
przystąpią, to koniec: „Fajnie, prezenty otrzymaliśmy i trzeba 
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Stanisław Dolny - Parafia 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.

skończyć przygodę z Kościo-
łem, bo Kościół niepotrzebny.” 
Przykre to, ale prawdziwe. Z 
tym się Kościół dzisiaj zderza 
i trzeba sobie te problemy 
uświadomić. 

- Wróćmy jednak do 
rekolekcji w Spytkowi-
cach...

- Co do programu w skró-
cie, to: Bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię. To jest to sedno 
tego wszystkiego - żeby każdy 
z nas mógł coś z tego wynieść. 
Mniej albo więcej. Każda myśl 
jest dobra. 

- Postawił Ksiądz bar-
dziej na rozum, serce czy 
wolę? 

- Na myślenie, na rozum, na 
serce. Mam nadzieję, że dzięki 
tym naukom, z rozumu coś na serce spłynęło. Było podczas nauk 
też dużo przykładów  z życia. Życie uczy, a ja lubię obserwować 
zachowanie ludzi - na ulicy, na przystanku, w  autobusie, skle-
pie, wszędzie... To bardzo pomocne. Życie podsuwa nam różne 
przykłady i symbole. Wystarczy je dostrzec, zobaczyć, posłuchać, 
o czym ludzie mówią, jakie mają problemy, co ich cieszy, co ich 
martwi.  To można wyłapać nawet jadąc busem do Spytkowic. 
Pan Bóg nie śpi... Człowiek jedzie, słucha, rozgląda się i dużo wi-
dzi, dużo słyszy. I już wie, czym żyją ludzie w Spytkowicach. 

- Czego życzy Ksiądz parafianom ze Spytkowic na 

święta?
- Życzę im przede wszystkim prawdy o sobie. Prawda o so-

bie jest bardzo ważna. Trzeba ludziom życzyć prawdy o sobie, 
nie prawdy o innych. A w poznaniu prawdy o sobie najbardziej 
pomaga pokuta i miłosierdzie Boże. Jeżeli zaś już człowiek po-
wiedzieć o sobie prawdę, to coś wspaniałego. I to jest nasze naj-
ważniejsze zadanie. Żeby ten zmartwychwstały Jezus powiedział: 
Ty nie łżesz, ty mówisz prawdę. Chodź ze Mną.   

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże!              

Powracamy do wizytacji kano-
nicznej parafii, którą przepro-
wadził tutaj ks. bp Grzegorz 
Ryś. Kontynuujemy jego kaza-
nie, w którym zatrzymuje się 
na relacji Chrystusa do Ojca, 
w oparciu o analizę słowa 
„Abba”, które znaczy „tato”. 

Nie wiem, co do was przemówiło 
w dzisiejszej Ewangelii, ale jednym z 
najważniejszych słów w tej dzisiejszej 
Ewangelii jest słowo „ojciec”. Pan 
Jezus jest na progu męki, bo to jest 
moment, kiedy On przychodzi na ostatnią w swoim życiu Paschę. 

Za chwilę zostanie pojmany i zginie. Potem zmartwych-
wstanie, ale przychodzi na moment męki. On już wie, 
że ten moment nadchodzi. W Ewangelii słyszymy słowa: 
Teraz moja dusza doznała lęku i cóż mam powiedzieć? 
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. To jest u Jana od-
powiednik tego, co w pozostałych Ewangeliach dzieje 
się w Ogrojcu, że Pan Jezus w Ogrójcu poci się krwią i 
modli się do Ojca: Ojcze, zabierz ode Mnie ten kielich. 
Ale ostatecznie: Nie jak Ja chcę, ale jak Ty. - I podobnie 
jest tutaj. - Co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie 
od tej godziny? Nie, przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
uwielbij Imię Swoje!  

Zwracam uwagę na to słowo - „Ojcze”. Kiedy Chry-
stus ma pełną świadomość, że wchodzi w moment cier-

pienia, wchodzi w moment własnej śmierci, że zostanie pojmany 

Abba – tato! 
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i zabity, to słowem, które Go przeprowadza przez to doświad-
czenie jest słowo „Ojciec”. A dosłownie pojawia się tam słowo 
„Abba”. „Abba, Ojcze” - śpiewamy jeszcze niekiedy. „Abba” 
znaczy „Tato”. Bóg jest nazwany „Ojcem” w Starym Testamencie 
kilkadziesiąt razy, ale nigdy nie jest nazwany „Tatą”. „Tato” to jest 
imię Boga w Nowym Testamencie. To jest imię Boga, którego 
nauczył nas Pan Jezus. Tato... 

Słyszałem do tego całkiem sympatyczny przykład. Wyobraź-
my sobie, że syn przychodzi do domu ze szkoły i pokazuje mamie 
zeszyt, bo dostał szóstkę. No i mama wniebowzięta; w nagrodę 

rodzice biorą go do Kalwarii, do cukierni. Prowadzą go do półki 
z cukierkami i mówi: Weź sobie w nagrodę, ile chcesz. On tak 
wyciąga tę rękę, ale jednak w ostatniej chwili się powstrzymuje. 
Zdumiona mama pyta: Dlaczego nie bierzesz? - Bo tata masz 
większą rękę...

Po co mam brać sam, skoro tata ma większą rękę? Niech tata 
weźmie, to mi kieszeni na te słodycze zabraknie... „Tato” - to jest 
właściwe imię Pana Boga, jakie objawił Pan Jezus. Czy macie tę 
świadomość, że jesteście dziećmi Boga? 

Cdn.    

Stanisław Górny - Parafia 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)

Konkursy papieskie (szkolne i pozaszkolne) to waż-
ny element pracy w Publicznej Szkole Podstawowej i 
Publicznym Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym. 

Poprzez programy artystyczne, apele, czuwania w kościele, a 
także zdobywanie wiedzy o Janie Pawle II pragniemy wpatrywać 
się w postać naszego Wielkiego Patrona i czerpać motywację do 
osobistych i szkolnych działań.

10 kwietnia 2015r. trzy uczennice naszego gimnazjum brały 
udział w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli 

Laureatki papieskich
konkursów
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Jana Pawła II. Eliminacje odbywały się 
w Krakowie i miały formę – pisemnego 
testu. Do kolejnego etapu – ogólnopol-
skiego przechodzi troje uczniów. Nasze 
dziewczyny spisały się rewelacyjnie: 
Dominika Kocot (kl. I gimnazjum) za-
jęła I miejsce, drugie – I miejsce powę-
drowało także do naszej gimnazjalistki 
– do Natalii Korzeniowskiej (kl. III 
gimnazjum). Patrycja Jankowicz (kl. 
I gimnazjum) walczyła w dogrywce 
o trzecie miejsce. Tym razem się nie 
udało, ale liczymy, że za rok znajdzie 
się wśród wojewódzkich laureatek. Do-
minika K. i Natalia K. w czerwcu będą 
reprezentować Małopolskę podczas 
Ogólnopolskiego finału w Suwałkach.

Kolejny papieski konkurs (XI Mię-
dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie 
Pawle II) odbył się 27 kwietnia 2015r.- 
w I rocznicę kanonizacji Jana Pawła 
II- w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu 
Dolnym. Uczniowie gimnazjów i szkół 
podstawowych oprócz papieskiej wie-
dzy musieli wykazać się zdolnościami aktorskimi. Gimnazjaliści 
przedstawili fragment „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry, 
a młodsi koledzy scenkę przygotowaną na podstawie książki 
„Chłopiec z Wadowic. 

Zespół gimnazjalny (Dominika Kocot, Paulina Korzeniowska 
i Zuzanna Jucha) zajął I miejsce. (Dominika Kocot otrzymała 

także dyplom za najwyższą liczbę punktów zdobytych na teście).
Nie gorszy był zespół ze szkoły podstawowej (Julia Kosek kl. 

IV, Patrycja Korzeniowska kl. VI, Emilia Byrska kl. VI) zdobył 
także I miejsce.
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Stryszów - Parafia św. Jana Kantego 

ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafia.stryszow@neostrada.pl, 
parafia@parafiastryszow.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)

Olimpijskie nadzieje w Stryszowie

W marcu 2015 r. samorząd Gminy Stryszów postanowił uho-
norować dwójkę wybitnie uzdolnionych młodych zawodników 
odnoszących już znaczące sukcesy sportowe stypendiami wy-
płacanymi od marca do grudnia 2015 r. Stypendium otrzymała: 
Faustyna Wołek 15-letnia mistrzyni Polski juniorek w kategorii 
BMX i zdobywczyni Pucharu Polski w trialu rowerowym junio-
rek oraz 13-letni Bartłomiej Klimowski - zwycięzca Lotos Cup w 
skokach i wicemistrz juniorów w kombinacji norweskiej w 2014 
r. Faustyna ma przyznane stypendium w wysokości 400 zł, a 
Bartek otrzymuje co miesiąc 500 zł. wsparcia od stryszowskiego 
samorządu. Obydwoje stanowią z pewnością „dobrą inwestycję”, 
gdyż ich kariera sportowa dopiero się rozwija, a już teraz sięgają 
najwyższych stopni podium. W trakcie kwietniowej sesji Rady 
Gminy Stryszów dokonano uroczystego wręczenia Listów Gratu-
lacyjnych zawodnikom w obecności rodziców i prezesów klubów 
w których młodzi zawodnicy zdobywają mistrzowskie szlify.

Stryszowski samorząd docenia rolę wychowawczą sportu i 
widzi potrzebę zapewnienia młodzieży właściwych warunków 
do jego uprawiania poprzez wspieranie indywidualności, klu-
bów i organizację imprez sportowych. Osiągane przez zawod-
ników wyniki są satysfakcjonujące nie tylko dla nich osobiście, 
lecz także dla całej lokalnej społeczności. Stanową wyśmienitą 
promocję Małej Ojczyzny Gminy Stryszów. Comiesięczne sty-
pendia są ufundowane po raz pierwszy. Mam nadzieję na ich 
kontynuowanie w przyszłości. Doceniając osiągnięcia Faustyny i 
Bartka, życzę im wielu sportowych sukcesów na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Niech idą w ślady mistrzów. Radością dla 
naszego samorządu byłby udział tych dwojga młodych orłów na 
Olimpiadzie, oczywiście najlepiej okraszony olimpijskimi krąż-
kami – stwierdził wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski.

Stypendia dla uzdolnionych 
sportowców 

Niespełna 15 letnia Faustyna Wołek, mieszkanka Stryszo-
wa od czterech lat posiada licencję Małopolskiego Związku 
Kolarskiego. Rywalizuje w dwóch dyscyplinach – olimpij-
skiej konkurencji BMX i trialu rowerowym, osiągając zna-
czące sukcesy w kraju i za granicą. W wyścigach BMX w 
2013 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kat. Młodzik, 
a w 2014 r. została Wicemistrzem Polski. W trialu rowe-
rowym w 2013 r. zajęła I miejsce w Pucharze Polski w kat. 
Open Kobiet, a w ubiegłym roku I miejsce w Pucharze Polski 
i X w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Startując w zespole 
przyczyniła się do zdobycia Klubowego Mistrzostwa Polski w 
trialu i BMX. Osiągnięcia sportowe i ogromne zaangażowanie 
wpłynęły na powołanie Faustyny do kadry olimpijskiej na lata 
2014 – 2015. Sukcesy zawodniczki zostały podkreślone i docenio-
ne podczas Małopolskiego podsumowania sezonu kolarskiego 
2014 i kolarskiego Chalengu Małopolski o Puchar Redakcji Spor-
towej TVP Kraków w dniu 7 lutego 2015 r. w Skomielnej Białej 
przez Prezesa MZK – Marka Kosickiego. Trenerem czarodziejki 
dwóch kółek jest Andrzej Kramarczyk.

Jednym z najlepszych młodych polskich skoczków w kat. Ju-
nior D jest trzynastoletni Bartłomiej Klimowski z małej wioski 
Leśnica. Zawodnik Parafialnego Klubu Sportowego „Olim-
pijczyk” Gilowice. Jak twierdzi Prezes klubu Henryk Pasko, 
utalentowany Bartek jest nadzieją olimpijską, mającą zadatki 
na wielkiego i wszechstronnego mistrza, gdyż oprócz skoków 
uprawia także kombinację norweską (skoki i bieg). Świadczą o 
tym dotychczasowe wyniki sportowe i sukcesy. W 2013 roku wy-
grał turniej czterech skoczni w Czechach w swojej kat. wiekowej. 
W blisko dwudziestoletniej historii tych zawodów dotychczas 
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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)

nie zdarzyło się aby jeden zawodnik był zwycięzcą na każdej ze 
skoczni. W tym samym roku na Mistrzostwach Świata indywi-
dualnie zajął 10 miejsce – najwyższe z Polaków, a w drużynie 
zdobył brązowy medal. Powołano go do reprezentacji Polski. 
Od września 2015 r. Bartek odciąży rodziców dowożących go na 

treningi do różnych ośrodków narciarskich, stając się uczniem 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Trenerem leśnickiej 
nadziei na olimpijczyka jest Jarosław Konior.  

www.stryszow.pl

Pan rzeczywiście zmartwychwstał! Takie okrzyki wznoszą się 
z serca całego Ludu Bożego we wszystkich kościołach, na całym 
okręgu ziemi. Przeżywamy Tajemnicę Chrystusowego Zmar-
twychwstania: dzisiaj jest trzecia niedziela tego wielkanocnego 
okresu. Ta trzecia niedziela Wielkanocy łączy się dla nas ze świę-
tem Maryi Królowej Polski. I dlatego pragniemy, ażeby to nasze 
spotkanie liturgiczne i eucharystyczne tutaj, w Watykanie, przy 
Stolicy Apostolskiej, stało się częścią tego wielkiego pielgrzy-
mowania, wielkiego nabożeństwa wszystkich naszych rodaków, 
całego narodu, który skupia się dzisiaj przy tronie Maryi Królo-
wej Polski. Pragniemy pojąć wszystkie te troski, a równocześnie 
wszystkie te nadzieje, które w dniu dzisiejszym cały nasz naród 
przynosi swojej Matce i Królowej.

Trwa Ona tam, na tym miejscu już prawie sześćset lat. W tym 
wizerunku, w którym wedle przedziwnego zrozumienia i odczu-
cia całego naszego narodu została dana ku obronie i opiece naszej 
Ojczyzny, a potwierdziły to wydarzenia z różnych czasów.

Dzień dzisiejszy każe nam również wspominać doniosłe 
wydarzenie historyczne, które miało miejsce przy końcu wieku 
XVIII, które zdawało się być początkiem nowego życia i stało się 
nim, chociaż nam to życie wówczas odebrano na okres przeszło 
stu lat. Wspominamy mianowicie Konstytucję Trzeciego Maja, 
to jest historyczny tytuł do dzisiejszej uroczystości. Wśród tych 
wszystkich dziejowych kolei, wydarzeń wzniosłych i trudnych, 
trwa na Jasnej Górze Matka Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmar-
twychwstałego jako znak naszej nadziei. Jako znak duchowego 
zmartwychwstania, do którego wezwany jest człowiek w tajem-
nicy Chrystusowego Zmartwychwstania, i do którego wezwane 
są społeczeństwa i narody. Wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego i 
Zmartwychwstałego wyznacza wewnętrzny, duchowy szlak życia 
naszych przodków i ich potomków we współczesnym pokoleniu.

Łącząc się dzisiaj duchowo z Jasną Górą, z Księdzem Pryma-
sem i całym polskim Episkopatem, z duchowieństwem i zako-
nami, z polskimi rodzinami i z polską młodzieżą, z dziećmi i 
starcami, ze zdrowymi i chorymi, ze wszystkimi synami Ojczy-
zny, pragnę jako syn tej samej Ojczyzny przynieść do tronu Pani 
Jasnogórskiej to, co jest naszą troską i naszą nadzieją w Roku 
Pańskim 1981. Nie musimy po imieniu nazywać jednego i dru-
giego, bo wszyscy głęboko czujemy, co jest w tym Roku Pańskim 
naszą troską i równocześnie naszą nadzieją.

Pragniemy zawierzyć Pani Jasnogórskiej, Matce Kościoła i Mat-

Uroczystość Matki Bożej 
Królowej Polski

Jan Paweł II

ce naszej Ojczyzny, przede wszystkim to, co jest naszą nadzieją. 
Nadzieją naszą jest odnowa, odbudowa narodu, poczynając od jej 
duchowych i moralnych fundamentów, obejmując równocześnie 
wszystko to, co składa się na całość jego doczesnej egzystencji. To 
dzisiaj przynosimy do stóp Pani Jasnogórskiej. To pragniemy Jej 
przedłożyć. Równocześnie to pragniemy w sobie umocnić jako 
podstawowy element naszej narodowej świadomości i naszej 
chrześcijańskiej świadomości. To pragniemy wyprosić, ale to tak-
że pragniemy zbudować w sobie i poprzez siebie. Pragniemy więc 
wyprosić, ażeby wszystkie te poczynania, które zmierzają do od-
nowy życia naszego narodu, znalazły dla siebie właściwą drogę.
 Doświadczyliśmy już w ciągu minionych miesięcy wiele Bożej 
Opatrzności. Daliśmy także świadectwo szczególnej dojrzałości 
w niełatwych warunkach w jakich żyje nasz naród, w niełatwym 
kontekście historycznym i geograficznym. Pragniemy także by te 
wszystkie znaki Bożej Opatrzności prowadziły nas dalej. A my 
bądźmy im wierni. Pragniemy więc dla siebie wyprosić wierność 
dla tych znaków, którymi prowadzi nas Opatrzność. Myślę, że 
takie mniej więcej są te troski i takie też są te nadzieje, z którymi 
każdy Polak przychodzi dzisiaj na Jasną Górę: albo dosłownie 
pielgrzymując tam, do tego sanktuarium, albo przynajmniej 
duchowo przeżywając uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 
Patronki naszej Ojczyzny. I ja, drodzy bracia i siostry, jako wasz 
rodak i brat, pragnę z tymi samymi myślami i uczuciami pójść na 
Jasną Górę i dołączyć się do wszystkich pielgrzymów, którzy, jak 
tyle razy w ciągu dziejów, będą tam dzisiaj przedkładać Maryi 
te wielkie sprawy naszego wspólnego bytu. Naszego „wczoraj” i 
„dzisiaj”, i naszego „jutro”.

Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Jasna Góra jest miejscem, 
na którym to orędzie wielkanocne, orędzie Chrystusowego 
Zmartwychwstania, zdaje się rozbrzmiewać nie tylko w pol-
skim języku, szczególnie w polskim języku, ale zdaje się także 
rozbrzmiewać tą szczególną treścią, którą w orędzie Zmartwych-
wstania, w orędzie wielkanocne wnosimy i wnoszą nadal dzieje 
naszego narodu.

Pan rzeczywiście zmartwychwstał. To jest nasza wiara. To jest 
także nasza nadzieja i nasz program. I my również w Nim mamy 
prawo do zmartwychwstania i życia.

3 maja 1981
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Tarnawa Dolna - Parafia św. Jana Kantego

ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafia_tarnawa@wp.pl * 
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Tę piękną historię o drzewach opowiedział dzieciom 
podczas rekolekcji ks. Oleg Żaruk z Ukrainy. A czego 
pragnęły drzewa? Czy spełniły się ich marzenia? Frag-
ment tego opowiadania, dającego wiele do myślenia, 
zamieszczamy poniżej. 

W pewnym lesie, na szczycie jednego pagórka rosły trzy drze-
wa. Któregoś dnia zaczęły rozmawiać o swoich pragnieniach i 
nadziejach.

Pierwsze drzewo rzekło: „Chciałbym, stać się pewnego dnia 
skrzynia do przechowywania skarbów. Mógłbym być wypeł-
niony zlotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Mógłbym 
być przyozdobiony wyszukanymi intarsjami i podziwiany przez 
wszystkich”.

Drugie drzewo powiedziało: „Ja chciałbym zostać olbrzymim 
statkiem. Chciałbym przewozić królów i królowe, żeglując po-
przez morza aż do najbardziej odległych zakątków ziemi. Chciał-
bym, aby stabilność mojego pokładu dawała wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa”.

A trzecie drzewo rzekło: „Ja chciałbym rosnąc, aby stać się naj-
wyższym i najprostszym drzewem w całym lesie. Wszyscy ludzie 
widzieliby mnie na szczycie wzgórza i podziwiając moje gałęzie 
kontemplowaliby niebo i Boga, widząc jak blisko Niego przeby-
wam. Byłbym największym drzewem wszechczasów i wszyscy by 
o mnie pamiętali”.

Minęło kilka lat i każde drzewo modliło się, aby spełniło się 
jego pragnienie. Pewnego dnia przechodziło obok tych trzech 
drzew kilku drwali. Jeden z nich przybliżył się do pierwszego 

Marzenia drzew 
drzewa i rzekł: „To drzewo wygląda na bardzo twarde, z pewno-
ścią uda mi się sprzedać drewno stolarzowi”. I zaczął je ścinać. 
Drzewo było szczęśliwe, gdyż wiedziało, że stolarz zamieni je w 
cenną skrzynię.

Podszedłszy do drugiego drzewa, rzekł drwal: „To drzewo 
wygląda na bardzo sprężyste, myślę, że uda mi się sprzedać je na 
budowę statków”. Drzewo było szczęśliwe, ponieważ wiedziało, 
że zamieni się w potężny statek.

I gdy drwale przybliżyli się do trzeciego drzewa, drzewo prze-
straszyło się, bo wiedziało, że jeśli zostanie ścięte, jego marzenia 
nigdy się nie spełnią. Jeden z drwali rzekł: „Ja jeszcze nie zdecy-
dowałem, co zrobię ze swoim drzewem. Tymczasem je zetnę”. I 
ściął je od razu.

Pierwsze drzewo, które zostało oddane stolarzowi, zamieniło 
się piękną skrzynię do trzymania pasz dla zwierząt. Zaniesiono 
je do pewnej groty i wypełniono sianem. Z pewnością nie było to 
to, o co modliło się drzewo.

Drugie drzewo, po ścięciu, zostało zamienione na małą łódkę 
do połowu ryb. A jego sen o staniu się potężnym statkiem do 
przewożenia królów i królowych rozwiał się.

Trzecie drzewo zostało pocięte na szerokie bale i porzucone w 
ciemności.

Miały lata i drzewa zapomniały o swoich marzeniach.
Zdarzyło się któregoś dnia, że pewien mężczyzna z kobietą 

dotarli do groty. Kobieta porodziła i noworodka ułożono w 
skrzyni na paszę dla zwierząt, która została zrobiona z pierwsze-
go drzewa. Mężczyzna myślał, że uda mu się zrobić kolebkę dla 
dziecka, ale zastąpił ją żłób. A drzewo dostrzegło znaczenie tego 
wydarzenia i zrozumiało, że przyjęło największy skarb wszyst-
kich czasów.

Cdn.
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Tłuczań - Parafia 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)

Poniższy fragment rozważania rekolekcyjnego ks. 
Robert Młynarczyka dotyczy miłości samych siebie i 
skłania do pomyślenia o sobie, o tym, co nam służy, 
a co nie, bo życie toczy się i przynosi różne niespo-
dzianki. Trzeba podjąć więc staranie o siebie, o swoje 
zdrowie, ale też umieć przyjąć starość i ograniczenia.

Po rozważaniach nt. miłości do Boga, która ma być w każ-
dym z nas najsilniejsza i którą trzeba stale rozwijać i miłości do 
drugiego człowieka, która wypływa z miłości do Boga, pora dziś 
zatrzymać się nad miłością samego siebie. Nie chodzi nam o źle 
pojęty narcyzm, czyli ślepą miłość samego siebie, która zamy-
kałaby nas na innych, ale raczej o dostrzeżenie swojej wartości i 
umiejętność zaakceptowania siebie takim, jakim jestem.

Często powtarzam młodym ludziom, aby się szanowali, bo 
jeżeli sami siebie nie uszanują, to nikt ich nie będzie szanował. 
Moi drodzy, szanujcie swoje życie, przyjmując je takim jakie jest, 
z pewnymi ograniczeniami, bo może jeszcze niedawno można 
było swobodnie się poruszać, a teraz już problemy z chodzeniem, 
a pojawiające się choroby i różne dolegliwości osłabiają naszą 
ogólną kondycję fizyczną.

Życie każdego z nas się zmienia. Ale im więcej lat, tym te zmia-
ny są coraz bardziej odczuwalne. I tego nie zatrzymamy. Trzeba 
jednak dojrzałości aby pokochać się na nowo, gdy nie jest się już 
pięknym jak kiedyś, gdy nie można już wykonać pewnych prac, 
gdy może zaczynamy się czuć niepotrzebni na tym świecie i może 

Będziesz miłował
siebie samego czasami wydaje nam się że do niego już nie za bardzo pasujemy. 

Zaakceptować swoje ograniczenia. Starszy, schorowany już męż-
czyzna postanowił zrobić remont ogrzewania w swoim domu. 
Przyjechała firma i pozmieniała mu grzejniki. Ale nie posprzą-
tali dokładnie i w jednym z pomieszczeń został jeden niewynie-
siony. I syn obiecał, że jak przyjedzie, to się tym zajmie, ale ojciec 
czuł się jeszcze na siłach, by temu podołać. Gdy dźwignął ten 
grzejnik, coś mu strzeliło w kręgosłupie. Wylądował w szpitalu z 
pękniętym kręgiem. Ogromny ból i pół roku rehabilitacji. Może 
czasami trudno nam się z tym wszystkim pogodzić. Pamiętajmy 
jednak, że nasza wartość pochodzi od Boga i mając nawet 100 lat, 
dalej jesteśmy ludźmi na Jego obraz i podobieństwo. On chce nas 
takich na świecie i nadal daje nam pewne misje do spełnienia na 
miarę możliwości. 

Czasami widać po osobach starszych, że boją się emerytury, 
bo oni są nauczeni pracować, i boją się, że nie będą potrafili się 
odnaleźć w nowej sytuacji. Wiele osób woli mieszkać samemu w 
nędznych warunkach, niż przeprowadzić się do swojego dziecka, 
bo boi się zmiany. I pewnie mają swoje powody i trzeba uszano-
wać ich odczucia i życzenia. Trzeba jednak szukać w sobie tej siły 
życia, która towarzyszy nam przecież ciągle, i dostosować się i 
przyjąć te zmiany, które są nie do przejścia. Przykład?

Miłość do siebie, do swojego życia, które jest największym 
darem, wymaga dbania o własne zdrowie. Dbajcie moi drodzy 
o to, aby gdy pojawią się problemy ze zdrowiem, jakieś pierwsze 
objawy choroby, złego samopoczucia, nie bagatelizować tego, ale 
skorzystać z pomocy lekarza, bo wczesna diagnoza może uchro-
nić nas od ogromnego cierpienia i przedłużyć lata naszego życia. 

Cdn.
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Tomice - Parafia 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 

Jest łatwiej żyć i cieszyć się obecnością Boga, pra-
gnieniem życia wiecznego, dążeniem do świętości. Ale 
tę wiarę trzeba wciąż pielęgnować i pogłębiać. O wie-
rze nawet w ciężkich chwilach próby mówi poniższy 
fragment kazania odpustowego, wygłoszonego przez 
ks. Piotra Wiktora w czasie odpustu ku czci Miłosier-
dzia Bożego. 

Prawdą jest, że wiara jest łaską, że jest wezwaniem samego 
Boga. On zaprasza nas do przekroczenia granic ludzkiej logiki 
i do przyjęcia prawd dla nas niepojętych, 
takich jak zmartwychwstanie Jezusa, jak 
Jego Eucharystyczna obecność...

Prawdą jest to, że wiary trzeba się dłu-
go i mozolnie uczyć. Ale kto raz odkrył, 
że dla Boga jest możliwe to wszystko, co 
dla ludzi jest niemożliwe, ten wchodzi w 
świat o innych wymiarach. Miejsce czasu 
zajmuje wieczność, ograniczoność ustę-
puje miejsca wolności, śmierć przynosi 
nieśmiertelność, a przebaczony grzech 
otwiera na łaskę. Życie człowieka zostaje 
przepełnione pokojem i radością, gdyż jest 
oparte na Bogu.

Błogosławieni i święci są świadkami, 
że życie w świecie wiary jest możliwe na-
wet w najtrudniejszych sytuacjach. Oni 
też wypraszają wiele łask dla tych, którzy 

W świecie wiary
przez ich wstawiennictwo zwracają się do Miłosierdzia Bożego. 
Do krakowskich Łagiewnik napływa mnóstwo świadectw. Oto 
jedno z nich, sprzed kilku lat, świadectwo matki:

23 marca jedenastoletni Łukasz miał ciężki wypadek. Został 
potrącony przez samochód. Lekarze stwierdzili stłuczenie mó-
zgu, złamanie miednicy i prawej nogi. Badania tomograficzne 
mózgu wykazały dwa stłuczenia. Przez 4 dni Łukasz był nieprzy-
tomny, leżał podłączony do respiratora. Lekarze stwierdzili, że 
jego stan jest bardzo ciężki i należy liczyć się ze śmiercią, a jeśli 
jakoś z tego wyjdzie, to nie będzie już taki, jaki był. Zaraz po 

wypadku moja mama przyniosła mi tekst 
Koronki do Milosierdzia Bożego i prosiła, 
żeby ją odmawiać, co też z mężem i córką 
czyniliśmy, błagając o uzdrowienie Łuka-
sza. W jego intencji zostały odprawione 
Msze święte i wiele osób modliło się za 
niego. Gdy Łukasz odzyskał przytom-
ność, zmysły wracały do pracy. Trwało 
to 10 dni, które dla mnie zdawały się być 
wiecznością, ale lekarze twierdzili, że 
dziecko bardzo szybko wraca do zdrowia. 
W sumie w szpitalu był tylko 3 tygodnie, 
potem w sanatorium, a maju wrócił do 
szkoły. Wiem, że życie i zdrowie Łukasza 
zawdzięczam miłosierdziu Bożemu; to, że 
nie ma żadnych zmian w mózgu, żadnych 
zaburzeń - to jest łaska wymodlona u 
Boga.                                                       Cdn.
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

Piosenką wykonaną przez zespół wokalny, działający pod 
kierunkiem Pani Beaty Kokoszki, rozpoczął się we czwartek 
(23.03) Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Tomice „Gmina 
Tomice - Moja Mała Ojczyzna”, który już po raz ósmy zor-
ganizowany został w Szkole Podstawowej w Witanowicach.
Trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły pod-
stawowe w tym roku zmagały się z zadaniami przygotowanymi 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Tomicach: 
Anetę Homel i Anetę Skrzyńską. A że poszczególne konkurencje 
nie były proste, jury i obserwujący zmagania zaproszeni goście i 
uczniowie, byli pod wrażeniem sporej wiedzy uczestników. 

W sześciu konkurencjach musieli zaprezentować makietę 
najbardziej atrakcyjnego miejsca w swojej miejscowości, udzielić 
poprawnej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie przekazując 
sobie budzik „bombę”, odgadnąć jaki obiekt i w jakiej miejsco-
wości znajduje się na zdjęciu, ułożyć puzzle, udzielić odpowiedzi 

POWTÓRZYLI SUKCES
PRZED ROKU

na pytania o znanej postaci oraz uzupełnić tekst o brakujące 
informacje.

Po podliczeniu wszystkich punktów jury w składzie: ks. Józef 
Wróbel (proboszcz parafii w Witanowicach), Adam Kręcioch 
(Wójt Gminy Tomice), Tadeusz Kasperek (dyrektor SP Witano-
wice), Aneta Homel (OKGT) i Wiesława Strózik (KGW Tomice) 
ogłosiło wyniki konkursu:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Witanowicach Martyna 
Skrzyńska, Ewelina Wielińska, Justyna Russek

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Radoczy Gabriela Borek, 
Martyna Wojnowska, Julia Rączka

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Woźnikach Dominik Do-
rosz, Zuzanna Sporek, Laura Porębska

III miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach Nata-
lia Strózik, Dawid Grochal, Patrycja Chrapek

Ważnym podkreślenia jest fakt, że tegoroczny poziom kon-
kursu był bardzo wysoki. Z pewnością swój wkład w tym miały 
również publikacje wydane nakładem Urzędu Gminy. Jak pod-
kreślali uczniowie informacje zawarte w wydawnictwach pozwo-
liły dobrze przygotować się do turnieju oraz lepiej poznać swoją 
„małą Ojczyznę”.

Tradycyjnie konkurs zakończył się spotkaniem ze znanym w 
środowisku gminnym artystą. W tym roku dzieci mogły zapo-
znać się z pasją Pana Stanisława Jończyka, który jest rzeźbiarzem. 
Każdy z bliska mógł podziwiać piękne rzeźby, które wyszły spod 
rąk witanowickiego.

www.tomice.pl
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Woźniki - Parafia 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)

„Nie pływam w śmieciach” to motto kajakarzy, 
którzy w sobotę (25.04) przez kilka godzin sprzątali 
kilkukilometrowy odcinek Skawy, znajdujący się mię-
dzy Wadowicami a Woźnikami. Akcję po raz czwarty 
zorganizowała firma www.kajaki-na-skawie.pl wraz ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tomickiej, którym 
szczególnie na sercu leży to, w jakim stanie znajduje 
się nasza rzeka.

Do akcji przyłączyły się również samo-
rządy: Gmina Wadowice zorganizowała 
worki i rękawice do sprzątania, Gmina 
Tomice wzięła na swoje barki transport 
uczestników i wywóz śmieci do Brzeszcz, 
Starostwo Powiatowe w Wadowicach za-
sponsorowało plakat i koszulki na nagro-
dy, LDG Wadoviana koszulki dla uczest-
ników, a restauracja Nova+ zorganizowała 
catering.

Pogoda i stan wody były idealnie, by płynąc Skawą zatrzymać 
kajak i zebrać po drodze napotkane śmieci z nurtu wody czy z 

TONA ŚMIECI PRZY BRZEGACH SKAWY

szuwarów. Pierwsza partia została posegregowana podczas krót-
kiej przerwy pod mostem drogowym w Witanowicach. Drugie 
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Wysoka - Parafia św. Marii Magdaleny 

ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800)

tyle wypakowano na tzw. „Wyspie” w Woźnikach. W sumie 1,20 
tony.

To co zebrało blisko 50 kajakarzy, łącząc przyjemne z poży-
tecznym, robi wrażenie: opony, butelki, resztki plastikowych 
elementów, wiadra, kawałki metali. Nie zabrakło też resztek tele-
wizora, drzwi od lodówki oraz zepsutych zabawek. To wszystko 

ktoś bezmyślnie wrzucił do rzeki czy w krzaki. Teraz śmieci tra-
fią dzięki Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Tomicach na 
wysypisko.

W niedzielę (26.04) zaplanowano drugi dzień akcji, od Gro-
dziska do Podolsza.

www.tomice.pl

Ale co się za tym słowem kryje? Czy umiemy ko-
chać tak jak Chrystus? Czy On jest w naszym sercu na 
pierwszym miejscu? Tylko taka miłość, zaczerpnięta z 
miłości Chrystusowej daje radość. Przekonuje o tym 
poniżej ks. dr Zbigniew Syczik.

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 zła i jestem 
człowiek niebezpieczny”. 

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-

Łatwo powiedzieć: kocham
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.

Pamiętajmy, że pierwsze przykazanie mówi: „Nie będziesz 
miał bogów cudzych przede Mną”. Dlaczego jest tyle rozczaro-
wań? Dlatego, że wielu ludzi pokłada większą nadzieję w mał-
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żonku niż w Bogu. Pokłada większą nadzieję w żonie, w mężu, 
oczekując od nich zbyt wiele. A musimy wiedzieć, że serce ko-
biety zostało „zaprogramowane” przez Pana Boga na tak wielką 
miłość, że żaden mężczyzna nigdy nie zaspokoi tej miłości. Jeśli 
kobieta oczekuje, że mężczyzna zaspokoi jej pragnienie miłości, 
to się rozczaruje... I dlatego jest tyle rozczarowanych kobiet. Twój 
mąż cię kocha, twój mąż cię miłuje, ale pierwsze skrzypce w two-
im życiu, w twoim sercu ma zawsze grać Bóg, Jezus Chrystus. I 
nie wolno ci męża kochać bardziej niż Pana Boga. Nie wolno... 

Ile par małżeńskich mówi po ślubie: „Dzisiaj jest niedziela, 
poprawiny, więc nie pójdziemy może do kościoła...”. W ten spo-
sób zaczynają swoje małżeństwo od wyraźnego sygnału do Pana 
Boga. W nikim nie pokładaj tej nadziei ostatecznej, jak tylko w 
Jezusie Chrystusie. A wtedy radość twoja będzie wielka. I umiej 
powiedzieć: Chciałbym Cię kochać, Panie Boże, ale jeszcze nie 
potrafię. Ale będę się starał pod Twoim okiem dorastać do praw-
dziwej miłości. 

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga 
drugiej połowy XIV wieku: Grzegorz z Sambora nazywa Ma-
ryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu 
„Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesio-
nym nad Szwedami, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. 
Wyrazicielem przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, 
który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej obrał Maryję za 
Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczegól-
nej obronie. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed 
obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko 
przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej 
Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papie-
skimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie 
o królewskości Maryi.

Od czasów zwycięstwa nad Szwedami Jasna Góra z cudow-
nym obrazem Czarnej Madonny, czczonej jako Królowa Polski, 
stała się duchową stolicą Polski. Szczególnego znaczenia miejsce 
to nabierało w czasach trudnych, a więc w okresie rozbiorów, 

Uroczystość NMP 
Królowej Polski

Jan Paweł II

czy wojen. Zapis umieszczony w konstytucji sejmowej z 1764 
roku wydaje się być wciąż aktualny: Rzeczpospolita jest do swej 
Najświętszej Królowej Maryi Panny w częstochowskim obrazie 
cudami słynącej nabożna i Jej protekcji w potrzebach doznająca. 
Dlatego w podziękowaniu za opiekę, a szczególnie za dar odzy-
skanej wolności po latach zaborów, w 1924 roku papież Pius XI 
na prośbę narodu polskiego, zezwolił ustanowić osobne święto 
Matki Bożej Królowej Polski. Święto obchodzone jest 3 maja 
dla upamiętnienia uchwalenia historycznej Konstytucji 3 Maja. 
Potem Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Kró-
lową Polski, główną patronką kraju, obok świętych biskupów i 
męczenników: Wojciecha i Stanisława.

Teksty liturgiczne uroczystości NMP Królowej Polski pod-
kreślają macierzyńską opiekę Maryi. Stojąc pod krzyżem Jezusa 
Maryja otrzymała w testamencie Bożej miłości wszystkich ludzi 

jako jej dzieci. Jako Królowa 
nieba i ziemi otacza swoją prze-
możną i macierzyńską opieką 
także naród polski, który wy-
brał ją sobie jako Królową. 

Wybór Maryi na Królową 
jest bardzo zobowiązujący i 
dlatego w jej uroczystość pro-
simy Boga, abyśmy tak jak ona 
stawali się darem dla niego i 
napełnieni łaską Bożą coraz 
głębiej uczestniczyli w tajemni-
cy zbawienia. Tylko w ten spo-
sób możemy odziedziczyć życie 
wieczne i na zawsze przebywać 
w chwale Boga Ojca wraz z Ma-
ryją naszą Matką i Królową.
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Zator - Parafia Świętych Wojciecha i Jerzego

ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
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Obchodzono w ubiegłą niedzielę uroczystość odpu-
stową. Msze św. koncelebrowaną rozpoczęły życzenia 
dla proboszcza z Graboszyc ks. Janusza Cebulskiego z 
okazji 25-lecia święceń kapłańskich. Zamieszczamy je 
poniżej wraz z fragmentem kazania ks. Szczepaniaka.

Życzenia od przedstawicieli wspólnoty parafialnej:

Szczęść Boże! 
Z okazji pięknego srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa - w imie-

niu całej parafii życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, prawdzi-
wie duchowego przeżycia Jubileuszu (a także każdych kolejnych), 
aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością Swoich łask, dobrym 
zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów 
dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, 
daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich 
kapłańskich dłoniach. Szczęść Boże!

Kazanie:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Sporo dzisiaj słyszymy o męczennikach. Słyszymy o chrze-
ścijanach, którym odbiera się życie ze względu na ich wiarę i 

Ku czci św. Wojciecha
i św. Jerzego

wierność Chrystusowi, ale też słyszymy o muzułmanach, którzy 
są gotowi odebrać sobie życie w imię Allacha. Jest jednak duża 
różnica pomiędzy osobami, które tracą życie ze względu na Je-
zusa Chrystus i muzułmanami, którzy tracą swoje życie, będąc 
wiernymi swojej religii. Na czym polega ta różnica?

Muzułmanie są gotowi oddać swoje życie ze względu na 
Boga z nienawiści do inaczej wierzących i zawsze oddanie życia 
wiąże się ze śmiercią niewiernych; niejako oddają swoje życie 
przy okazji zamordowania jak największej ilości niewiernych, 
nie-muzułmanów. Natomiast chrześcijanie oddają swoje własne 

życie z miłości do ludzi i z miłości do Pana Jezusa. 
Ci odbierają życie ze względu na Boga, poświęcając 
swoje, a ci oddają swoje własne życie, chcąc oszczę-
dzić życie innych ludzi i chcąc zachować wierność 
swoim własnym zasadom. To dwie zupełnie różne 
rzeczywistości.

Ile musi być nienawiści do inaczej myślących 
i wierzących u kilkunastoletnich chłopców czy 
dziewcząt, potrafiących przywiązać do siebie 
bombę po to, żeby wysadzić się w gronie osób, nie-
muzułmanów? A ile musi być miłości w chrześci-
janach, którzy decydują się poświęcić swoje własne 
życie, myśląc o osobach bliskich, które opuszczają, 
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Zebrzydowice, Parafia św. Michała Archanioła
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które zostawiają, by zostać wiernymi Panu Jezusowi i wiernymi 
swoim własnym zasadom? 

Jak patrzymy na te rzesze chrześcijańskich męczenników, to 
możemy się zadziwić stałością ich poglądów, stałością wiary, 
umiłowaniem życia, którego jednak nie wahają się stracić, my-
śląc o bliskości z Panem Jezusem, myśląc o wierności Jezusowi 
i myśląc o miłości Pana Jezusa do nas, która również Mistrza i 
Zbawiciela naszego zaprowadziła na krzyż...

Wśród tych rzesz męczenników są i święty Florian, i święty Je-
rzy, na których patrzycie - męczennicy pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa - ale także święta Agnieszka i święty Wojciech, który 

stoi u początków wiary w naszym narodzie. Wszyscy oni mieli to 
coś, co pozwoliło im stanąć po stronie Jezusa Chrystusa nawet za 
cenę utraty swego własnego życia. To coś - czyli przekonanie, że 
stoją po dobrej stronie. Przekonanie, że zyskują dużo więcej niż 
swojej własne życie. Przekonanie, że są wierni miłości, która na-
szego Mistrza i Zbawiciela zaprowadziła na krzyż. Przekonanie, 
że jest to jedyny słuszny wybór, jaki mogą podjąć w zetknięciu 
się z tak nienormalną sytuacją, jak utrata własnego życia, które 
im się odbiera z nienawiści do wiary, z nienawiści do Kościoła.

Cdn.

Anielskie interwencje
To o nich właśnie w ciekawy sposób opowiadał O. 

Robert Ryndak w czasie rekolekcji. Podając przykłady, 
zachęca, byśmy żywili głęboki kult Aniołów i modlili 
do nich. Fragment rozważana drukujemy poniżej.

Sierpień 1994 roku, Władysławowo. Rodzina ze Śląska wy-
poczywała nad morzem. Mieli już wracać do rodzinnej Rudy 
Śląskiej, ale ojciec postanowił, że chce wykorzystać ten czas 
jak najlepiej i mimo brzydkiej pogody popływa w morzu po raz 

ostatni. Plaża była pusta. Wypłynął daleko od brzegu. Wtedy 
stało się nieszczęście: złapał go ogromny skurcz i zaczął tonąć. 
Początkowo krzyczał wniebogłosy, domagając się ratunku, ale 
był za daleko od brzegu, by ktoś mógł go usłyszeć. Na plaży po-
została żona i w pewnym momencie zauważyła, że męża nigdzie 
nie widać. Zaczęła rozglądać się za ratunkiem... Nikogo jednak 
nie było. Nagle ktoś jednak podpłynął do tego tonącego człowie-
ka i pomógł mu wydostać się na brzeg. Gdy się trochę ocknął, 
zobaczył, że jest sam... Za chwilę przybiegła do niego przerażona 
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żona i zapytała: Skąd tak szybko się tu znalazłeś? – Ratownik mi 
pomógł... – To niemożliwe, ja szukałam ratownika i go nie zna-
lazłam... Jak się okazało, ów człowiek bardzo często się modlił do 
swojego Anioła... Tak jak go uczyli rodzice: „Aniele Boży, Stró-
żu mój...”. I przyszedł taki moment, kiedy ten Anioł w bardzo 
wyraźny sposób dał o sobie znać...  Któregoś dnia pewien polski 
kapłan wyjechał do Kanady. Wyleciał samolotem z Warszawy. W 
Kanadzie miał przesiadkę na mniejszy samolot, lecący już do tej 
konkretnej miejscowości, gdzie miał się udać. Ale samolot miał 
opóźnienie i do Kanady przyleciał spóźniony. Wszyscy Polacy 
gdzieś szybko się rozproszyli, a on został sam. Do tego nie znał 
angielskiego... Przerażony zaczął się martwić o to, co z nim te-
raz będzie. Nie wiedział, jak i z kim ma się porozumieć. I nagle 
podszedł do niego człowiek i zaczął z nim rozmawiać. Kapłan 
opowiada o swojej sytuacji, a nieznajomy jakby uprzedza wręcz 
te słowa, które ksiądz chce wypowiedzieć. Podchodzi do okienka 
i załatwia wszelkie formalności za niego. Ksiądz chce mu podzię-
kować, a jego już nie ma... Często modlił się do swojego Anioła 
Stróża, Często o tym Aniele Stróżu mówił... Aż w pewnym mo-
mencie, gdy go tak bardzo potrzebował, Anioł się objawił. 

Jest taka książka, w której zebrane zostały tylko niektóre ze 
świadectw bardzo konkretnych anielskich interwencji. Prze-
czytam tylko tytuły: „Bóg przez swoich Aniołów chroni przed 
śmiercią i kalectwem na drodze. Anioł odciąga spod kół pędzą-
cych samochodów. Anioł ratuje samobójcę. anioł ratuje przed 
śmiercią na torach. Anioł pomaga podczas górskich wędrówek. 
Anioł pomaga w kłopotach. Anielska pomoc podczas posługi 
egzorcyzmu.” I wiele, wiele innych, zwyczajnych z jednej strony 
i prostych, bo dotyczących nas - ludzi - ale z drugiej strony za-
dziwiających, spektakularnych, nadziemskich wręcz spotkań, bo 
przecież tyczących się Aniołów.

Ks. prof. Mieczysław Bednarz, jezuita, jakże trafnie powie-
dział kiedyś, mówiąc o Aniele Stróżu:

Nazywam go pięknie stróżem i obrońcą skarbu, którym my 
sami jesteśmy w oczach naszego Stwórcy i Zbawcy. Czcimy go 
jako posłańca Bożego. Kiedy zagubieni w mroku, na rozdrożu, 

potrzebujemy pomocy, on podaje nam rękę. Anioł opiekuńczy 
osłania nas skrzydłami, które są wielkie na miarę naszej niemocy 
i biedy. 

Kiedy jesteśmy kuszeni, by się dać ponieść wygodzie, korzyści, 
ona nam oczyszcza sumienie. To nic, że ludzie praktyczni śmieją 
się z naszego sumienia. Ich śmiech przycichnie, gdy przyjdzie 
pora sądzenia z miłości.

Pomimo naszych pomyłek Anioł pomaga, żeby życie nasze nie 
było obce Bogu ani ludziom. Miłość nasza, miłość ludzi śmiertel-
nych, choć poraniona żałobą, rozłąką, z jego pomocą znów jest 
cała. Czasy się bardzo zmieniły, ale nie miłość Anioła do Boga 
i do nas. Gdyby jego miłość umarła, stałbym się duchem złym i 
potępionym z powodu tej śmierci.

Chciałbym go objąć za szyję i powiedzieć mu szeptem: 

Wybacz, tak rzadko o Tobie pamiętam,
Wybacz światu, że zapomniał o Tobie.
Niech się odnowi moja pamięć,
bym mógł cię przypomnieć światu.  

Cdn.

W następnym
numerze

zamieścimy relację
z pogrzebu

Pana Władysława 
Serwina,

ojca księdza Jerzego.
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Co niesie tydzień (3 - 9 V 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

3 maja – V niedziela wielkanocna

JAK GAŁĄZKI W KRZEWIE WINNYM, MAMY BYĆ 
WROŚNIĘCI W CHRYSTUSA

W Ewangelii z V niedzieli wielkanocnej (J 15,1-8) Chrystus 
porównuje się do krzewu winnego. Powiedział do uczniów: Ja 
jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest Tym, 
który uprawia. I dalej mówi, że Ojciec odcina latorośle, które 
nie przynoszą owoców, a pielęgnuje te, które przynoszą. Nazwał 
uczniów „czystymi”, tymi, którzy przynoszą owoc dzięki słowu, 
jakie wypowiedział do nich i przypomniał, aby trwali w Nim, bo 
bez Niego nic nie mogą uczynić. Kto nie trwa w Nim, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl, która uschnie, zostanie zebrana i 
wrzucona do ognia. To porównanie do winnej latorośli akcentuje 
sposób przynależność do życia wiecznego. Tylko w taki sposób 
można trwać w Bogu. 

Na to, jak się to dzieje, że jesteśmy włączeni w tę winną lato-
rośl, czyli wszczepieni w Chrystusa, rzuca światło pierwsze czyta-
nie z Dziejów Apostolskich (Dz 9,26-31), mówiące o nawróceniu 
świętego Pawła. Tak więc jedni są włączeni w tę winną latorośl, 
ponieważ uwierzyli Chrystusowi, a drudzy zostali przyłączeni 
w sposób inny, ponieważ Chrystus nad nimi okazał swą moc i 
przez swoje objawienie się przekonał niewiarę człowieka. Tak 
było ze świętym Pawłem (wcześniej znanym jako Szaweł), który 
prześladował Kościół, zabijał i wtrącał chrześcijan do więzień. 
Ale pod Damaszkiem olśniła go jasność; Chrystus powiedział do 
niego: Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Potem skierował go 
do miasta, gdzie został ochrzczony. W ten sposób został najwięk-
szym misjonarzem, który jakże wiele wycierpiał dla Chrystusa.   

Zatem są różne drogi nawrócenia. Ale wiele wskazówek, co do 
tej najpewniejszej, zwyczajnej drogi, daje nam dzisiejsze drugie 
czytanie z listu świętego Jana (1 J 3,18-24). Ewangelista zachęca 
nas, byśmy miłowali czynem i prawdą, a nie tylko słowem i języ-
kiem. Do słów zachęty do głoszenia Ewangelii mamy dołączyć 
nasze czyny. Mamy miłować czynem i prawdą, bo musi się oka-
zać, że jesteśmy z prawdy. Jeżeli nie będziemy miłować czynem i 
prawdą, to będzie nas oskarżać nasze własne serce, nie wspomi-
nając już o oskarżeniu płynącym od Boga. 

Nasze serce jest swoistym miernikiem – jeżeli nas nie oskarża, 
to mamy ufność wobec Boga, że o co będziemy prosić, otrzyma-
my, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i to Mu się podoba. 
Jak przypomina apostoł, najważniejsze jest, abyśmy wierzyli w 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i miłowali się wzajemnie tak, jak 
nam nakazał.   

 Serce jest naszym pierwszym oskarżycielem, zatem miłujmy 
czynem i prawdą.

4 maja – Poniedziałek 
UMIERAJĄC NA KRZYŻU, CHRYSTUS DAŁ NAM MA-

RYJĘ ZA MATKĘ
W poniedziałek jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski, która została przeniesiona z 3 maja, ponieważ 
niedziele okresu Zmartwychwstania Pańskiego maja pierwszeń-
stwo przed wszelkimi innymi uroczystościami. 

W Ewangelii z tego dnia (J 19, 25-27) jest testament Jezusa, 
czyniący Jego Matkę, Najświętszą Dziewicę, Matką wszystkich. 
To testament Chrystusa wiszącego na krzyżu, który zobaczył swą 
Matkę i stojącego obok Niej ucznia Jana. Powiedział do Niej: Oto 
syn twój. Następnie powiedział do ucznia: Oto Matka twoja. I od 
tej godziny uczeń wziął Ją do siebie, ale w duchowym wymiarze 
została ustanowiona Matką dla wszystkich ludzi. 

Natomiast czytania, szczególnie pierwsze czytanie z Apoka-
lipsy św. Jana Apostoła 

(Ap11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab), pokazują nienawiść szatana do 
Najświętszej Dziewicy i do Chrystusa, którego Ona porodziła. 
Jako ta wywyższona w widzeniu świętego Jana – obleczona w 
słońce, księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd 
dwunastu – ma porodzić. Ale smok ognisty, diabeł, który zmia-
ta gwiazdy z nieba, stanął przed Niewiastą, aby pożreć Jej Syna 
– Chrystusa, który będzie rządził narodem rózgą żelazną. Nie 
udało mu się, bo dziecko Nowonarodzone zostało porwane do 
Boga, a Niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygo-
towane do Boga. 

Ta scena mówi indywidualnie o Maryi, a w sensie zbiorowym 
o Kościele, o ludzie Bożym. 

Drugie czytanie (Kol 1, 12-16) mówi zaś o uzdolnieniu nas do 
bycia świętymi, bo zostaliśmy uwolnieni z ciemności, przeniesie-
ni do królestwa światłości, do królestwa Syna, w którym mamy 
odkupienie i odpuszczenie grzechów. On jest przed wszystkim i 
wszystko w Nim ma istnienie.  

Zostaliśmy uzdolnieni, aby być świętymi, przeniesieni do 
Królestwa Światłości.

5 maja - Wtorek
CHRYSTUS ZOSTAWIŁ NAM POKÓJ NIE Z TEGO ŚWIA-

TA—POKÓJ BOŻY
 
W Ewangelii (J 14,27-31a) Chrystus powiedział do uczniów: 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. I napomina, żeby się nie trwożyły, nie lękały 
ich serca, bo: Odchodzę i przyjdę znów do was. Chrystus odcho-
dzi do Ojca, ale ostrzega uczniów, przed nadejściem władcy tego 
świata, to ostrzeżenie dotyczyło Jego męki i śmierci. 

Jaki jest ten pokój, o tym mówi pierwsze czytanie z Dziejów 
Apostolskich (Dz 14,19-28) o prześladowaniach świętego Pawła. 
Żydzi ukamienowali go w Listrze; wywlekli go za miasto, myśląc, 
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że nie żyje, ale on wstał i już na drugi dzień poszedł z Barnaba 
do Derbe. Tam też głosili Ewangelię. Potem wrócili do Listry, do 
Ikonium i do Antiochii, wszędzie umacniając uczniów i ustana-
wiając przełożonych. 

Tak więc pokój, który zostawił Jezus Chrystus – jak sam 
powiedział – nie był taki, jak daje świat. Pozbawiony był bez-
pieczeństwa, odpoczynku, zadowolenia, uznania. Był to pokój 
żołnierza walczącego o prawdę, o Boga, o sprawiedliwość. Pokój, 
który przenosi człowieka w inny świat, daje mu inne nagrody i 
uczy go innych zwycięstw. Zwycięstw, które przekraczają ludzkie 
pojęcie i ludzkie oczekiwania, bo dotyczą pomocników Bożych.  

Pokój Chrystusa jest w mocy Krzyża i w Jego Drodze.

6 maja – Środa 
W MIŁOŚĆI I DZIAŁANIU CHRYSTUSA JEST OBLICZE 

OJCA

W Ewangelii świętego Jana (J 14,6-14) Jezus powiedział do To-
masza: Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. 
Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar-
czy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a 
jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i 
Ojca.

Co znaczą te słowa? Oczywiście Boga Ojca nie można zoba-
czyć, tym bardziej ludzkimi oczami. Chrystus mówiąc, że jest 
podobny do Ojca, a Ojciec do Niego, miał na myśli Jego działa-
nia. Bo działania Chrystusa były boskiego rodzaju. Nauka, którą 
głosił – czyli Ewangelia – była boskiego rodzaju. Dlatego Chry-
stus mówił do uczniów: choćby przez wzgląd na moje dzieła, 
wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie  

Natomiast w pierwszym czytaniu z Listu św. Pawła do Koryn-
tian (1 Kor 15,1-8) apostoł przypomina pojawianie się Chrystusa 
po swoim zmartwychwstaniu swoim uczniom i na końcu jemu 
samemu. To Jego ukazywanie się ma utwierdzić wiarę, przez 
którą będą zbawieni. Nawiązując do poprzedniej Ewangelii, to 
ukazywanie się zmartwychwstałego Jezusa, było zarazem ukazy-
waniem się Ojca Niebieskiego i Jego działania.  

Chrystus w chwale Ojca ukazywał się uczniom po zmar-
twychwstaniu.

7 maja – Czwartek
OTWARCIE DLA POGAN BRAM KOŚCIOŁA TO BYŁA 

NAJWAŻNIEJSZA MISJA 

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 15,7-21) 
jest opisany tzw. „sobór jerozolimski”. Chodziło o to, że w An-
tiochii i w okolicznych miejscowościach, gdzie działał Paweł z 
Barnabą niektórzy – tzw. „żydujący” – naciskali, aby przyjmując 
pogan do Kościoła, obrzezać ich i przyjąć do synagogi. Ponieważ 
spory się przeciągały, posłano Pawła, Barnabę i jeszcze kilku do 
Jerozolimy, by pomogli rozstrzygnąć spór. Po wielu dyskusjach 
ustalono, żeby nie nakładać ciężarów żydowskich na pogan, któ-
rzy przyjmują wiarę w Chrystusa, a jedynie żeby się oni wstrzy-
mywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu i od 

tego, co uduszone, i od krwi. To było swego rodzaju minimum. 
Z kolei Ewangelia z tego dnia (J 15,9-11) jest jak gdyby od-

powiedzią na wspomniane w pierwszym czytaniu trudności. 
Powiedział bowiem Jezus do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował 
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w 
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i 
trwam w Jego miłości.

Tak więc zadaniem, celem i powinnością jest umiłowanie 
Chrystusa. Umiłowanie Boga i drugiego. Ta miłość zstępuje od 
Ojca na Syna, a z Chrystusa na uczniów. W niej jest zawarte za-
chowanie przykazań, a przez to trwanie w Ojcu i w Synu. 

Zachowywanie przykazań jest miarą miłości do Chrystusa, 
do Ojca.

8 maja – Piątek – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i mę-
czennika

KREW APOSTOŁÓW UMOCNIŁA POCZĄTKI KOŚCIO-
ŁA, TAK JEST I DZIŚ

Ewangelia ze św. Jana (J 10,11-16) mówi o Dobrym Pasterzu, 
który życie swoje daje za owce. Więc to jest nawiązanie do mę-
czeństwa św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, który oddał 
życie za owce. Zginął on z ręki króla Bolesława. 

Pierwsze czytanie natomiast nawiązuje do – można powie-
dzieć – ostatniej drogi misyjnej św. Pawła Apostoła, który w 
Milecie żegna się ze starszymi Kościoła efeskiego, napominając 
ich, aby strzegli siebie i stado im powierzone, które Chrystus na-
był własną krwią. Modli się razem z nimi, a potem udaje się na 
Pięćdziesiątnicę do Jerozolimy. Tam zostanie pojmany i odesłany 
do Rzymu, gdzie poniesie śmierć męczeńską.  

Te wersy nawiązują również w jakiś sposób do św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, który podobnie jak święty Paweł, oddał 
życie za Chrystusa.

 A podsumowaniem jak gdyby jest drugie czytanie z Listu do 
Rzymian (Rz 8,31b-39), które mówi, że nic nas nie odłączy od 
miłości do Chrystusa. Takie są słowa świętego Pawła: Jeżeli Bóg z 
nami, któż przeciwko nam? I pisze dalej: 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, 
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo 
czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas 
przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale 
we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował.

Miłość Chrystusa mocniejsza niż wszelkie przeciwności.

9 maja - Sobota 
CHRZEŚCIJANIE NIE NALEŻĄ DO ŚWIATA, ALE ŻYJĄ 

W NIM PO BOŻEMU

Ewangelia z soboty (J 15,18-21) mówi o tym, że chrześcijanie 
już nie należą do świata, bo Chrystus ich wybrał. Tak powiedział 
do swoich uczniów: Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że 
Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was 
kochał jako swoją własność. Dodał jeszcze: Sługa nie jest większy 
od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześla-
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dować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia.

Natomiast pierwsze czytanie z dziejów Apostolskich (Dz 
16,1-10) mówi o dziełach misyjnych Pawła, który przybrał so-
bie ucznia Tymoteusza i z nim podróżował, utwierdzając wciąż 
rosnące w liczbę Kościoły w wierze. Szczególnie ciekawe jest, że 
Duch Święty zabronił im głosić Słowo Boże w Azji. Gdy próbo-
wali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli 
więc Myzję i zeszli do Troady, a przede wszystkim, że w nocy Pa-
weł miał widzenie Macedończyka, który błagał ich, aby przybyli 
do jego ojczyzny. Tam też wyruszyli. 

Ten fragment mówi nam o bezpośrednim działaniu, niejako 
nacisku Ducha Świętego w różnych okolicznościach na aposto-
łów. To jest bardzo mocny akcent, mówiący, skąd była nauka i 
czyje to plany realizował Paweł i jego towarzysze. 

Misje apostolskie były pod szczególną asystencją Ducha 
Świętego.

* * * * *

ROZMOWA PRZY STOLE
NA PLEBANII
Czy w piekle jest miłosierdzie Boże

 
Przypominamy dyskusję z 2 poprzednich odcinków, 

wywołaną listem ateizującej parafianki, która twier-
dzi, że nie ma Boga a zatem i miłosierdzia Bożego, 
bo jak wykazuje historia, szczególnie ostatniej wojny 
światowej, straszliwe zbrodnie i okrucieństwa były za 
przyzwoleniem „dobrego Boga”. I pyta z ironią, gdzie 
w piekle mogło by być Boże miłosierdzie. Już wg na-
szych możliwości poruszyliśmy pierwszy temat, ale też 
zajmiemy się miłosierdziem Bożym w piekle. Dyskutu-
ją: Pan Piotr (zaprzyjaźniony prawnik) ks. Wikariusz, 
ks. Proboszcz, ks. Rezydent.

P. Piotr. Dziwne, że ateistka, pyta o miłosierdzie w piekle, 
w które przecież nie powinna wierzyć, ale mniejsza o to, skoro 
patrzycie na mnie, to zaryzykuję i z tego, co wiem skoro jest po 
śmieci sąd Boży i wyrok, to musi także być miejsce odbywania 
kary, więc piekło jest. A miłosierdzie może tylko być w miłosier-
nym osądzeniu, ale przecież miłosierdzie Boże jest nieskończone 
i któż tu może postawić granice.

Ks. Wik. W nauce Kościoła, w oparciu o Pismo Święte jest 
wyraźnie zaznaczone że piekło jest i kary też, chociaż te tradycyj-
ne kary to raczej zmaterializowana forma piekła. Jednak prawda 
o piekle w Piśmie św. jest zawarta wtórnie, gdyż w pierwszym 
rzędzie Pismo Święte głosi naukę o zbawieniu człowieka. A Bóg 
jest miłosierny wobec każdego stworzenia a więc i wobec potę-
pionych, ale trudno powiedzie na czym to polega. Od połowy 
XX wieku teolodzy coraz częściej wyrażają także nadzieję na 
ostateczne nawrócenie się wszystkich grzeszników do Boga i na 
ich zbawienie.

 Ks. Prob. W Objawieniu Bożym zawarta jest i wyznawana 
przez Kościół prawda, że piekło nie wywodzi się z woli Bożej, lecz 
stanowi sankcję grzechu, który odwraca od Boga i nie zgładzony 
przez pokutę na zawsze utrwala stan odwrócenia. W prawosła-
wiu mówi się:  nigdzie nie zostało powiedziane, że piekło zostało 
stworzone, piekło jest efektem wolnego wyboru istot rozumnych 
(aniołów i ludzi) rezygnujących ze wspólnoty z Bogiem. Tak więc 
piekło można nazwać nie tyle wieczną karą, ile wiecznym grze-
chem. Piekło jest zatem nienaprawialnym stanem oddalenia się 
od Boga i pustką tworzoną przez to oddalenie, i to nie Bóg ale 
sam człowiek skazuje się na rozpacz z definitywnie przegranego 
życia. Więc miłosierdzie wobec potępionych to nieustanny „wy-
siłek” Boga nakłaniającego człowieka do nawrócenia, 

Ks. Rez. Trzeba tu jednak dodać, że miłosierdzie Boże sięga 
dalej poza wyrok potępiający, przecież to dalej Bóg potępionego 
utrzymuje w istnieniu i to wszystko dzieje się, mówiąc obrazowo 
„na koszt Boga”, dalej kocha potępionego dlatego, że jest jego 
Stwórcą i stworzył go na obraz i podobieństwo Swoje, a więc 
także w cierpieniu i odrzuceniu potępionych On też cierpi i czuje 
to odrzucenie w Synu Jezusie Chrystusie. Może właśnie jest tak, 
jak i w pewnych sytuacjach życiowych. Policja zamyka prze-
stępcę, wielkiego zbrodniarza, aby go uchronić przed linczem, 
przed samosądem pokrzywdzonych. I tu piekło może jawić się 
jako ostatni azyl potępionego, ochrona przed czymś gorszym od 
piekła? I tu jest właśnie miejsce na odpowiedzialne miłosierdzie 
Boże w piekle.  

Można też przypuszczać, że piekło jest pewnym stanem ubez-
własnowolnienia w tym sensie, że tu na ziemi źli ludzie i diabły 
mogą ze sobą współpracować i dlatego są tak groźni i tak wiele 
mogą. Być może w piekle będzie niemożliwa ich zbrodnicza soli-
darność przeciw Bogu i stworzeniom i tu też można by odczytać 
moc Bożego miłosierdzia.

Ks. H. Młynarczyk


