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6. Niedziela Wielkanocna
PIERWSZE CZYTANIE Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł
mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami:
«Wstań, ja też jestem człowiekiem».
Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma
względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się
Go boi i postępuje sprawiedliwie».
Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia
żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego
wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami
i wielbią Boga.
Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy
otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?». I rozkazał ochrzcić
ich w imię Jezusa Chrystusa.
Potem uprosili go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni.
DRUGIE CZYTANIE 1 J 4, 7-10
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a
każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie
zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku
nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie
mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
EWANGELIA J 15, 9-17
Jezus powiedział 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.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość
wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan
jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem
was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby
wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Prosimy pisać na adresy mailowe:
carolus @list.pl
radocza@op.pl
carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl
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Papież na Regina Caeli:
prawdziwy chrześcijanin trwa
w Chrystusie i wydaje owoce
Życie prawdziwie chrześcijańskie przejawia się na zewnątrz w
darach Ducha Świętego. Aby je osiągnąć trzeba trwać Chrystusie –
mówił Papież w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną.
Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus przy
Ostatniej Wieczerzy przygotowuje uczniów na czasy, kiedy nie
będzie Go już fizycznie wśród nich. Tym niemniej również wtedy,
uczniowie mają trwać z Nim w jedności. Aby to wyjaśnić, Jezus
posługuje się obrazem winnego krzewu i latorośli: „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”.
„Jezus jest krzewem winnym i poprzez Niego – jak przez życiodajne soki w drzewie – dociera do latorośli miłość samego Boga,
Duch Święty – mówił Papież. – My jesteśmy zatem latoroślą. Za
pomocą tej przypowieści Jezus chce nam pomóc zrozumieć, jak
ważne jest, byśmy byli z Nim zjednoczeni. Latorośle nie są samowystarczalne, ale całkowicie zależą od krzewu, w którym znajduje
się źródło życia. Tak samo i my, chrześcijanie. Zaszczepieni przez
chrzest w Chrystusie, darmo otrzymaliśmy od Niego dar nowego
życia i możemy trwać w żywej komunii z Chrystusem. Trzeba
dochowywać wierności chrztowi, wzrastać w przyjaźni z Panem
poprzez codzienną modlitwę, słuchanie i posłuszeństwo Jego Słowu, czytanie Ewangelii, poprzez przystępowanie do sakramentów,
przede wszystkim Eucharystii i pojednania”.
Franciszek podkreślił, że ten, kto trwa w jedności z Jezusem,
otrzymuje też dary Ducha Świętego. Są to, jak mówi św. Paweł:
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność i opanowanie. To one wyróżniają prawdziwego chrześcijanina.
„Po tych postawach – dodał Papież – można w istocie rozpoznać prawdziwego chrześcijanina, tak jak drzewo poznajemy po
owocach. Owoce tego głębokiego zjednoczenia z Jezusem są wspaniałe: cała nasza osoba zostaje przemieniona łaską Ducha: dusza,
inteligencja, wola, uczucia, a nawet ciało, bo jesteśmy jednością
duszy i ciała. Otrzymujemy nowy sposób bycia, życie Chrystusa
staje się naszym życiem. Możemy tak jak On myśleć i postępować,
widzieć świat i rzeczy oczami Jezusa. W konsekwencji możemy
Jego sercem kochać naszych braci, począwszy od najuboższych i
cierpiących, wydając w świecie owoce dobroci, miłości i pokoju”.
W czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Caeli
Franciszek przypomniał też postać brata Luigiego Bordino. Wczoraj w Turynie został on zaliczony w poczet błogosławionych. Był
on świecką osobą konsekrowaną ze Zgromadzenia Braci św. Józefa
Benedykta Cottolengo. Zmarł w Turynie przed 38 laty. „Poświęcił
on swe życie osobom chorym i cierpiącym. Nieustannie oddawał
się pracy na rzecz najuboższych, lecząc i obmywając ich rany” – powiedział Ojciec Święty. Beatyfi kacji brata Luigiego przewodniczył
w imieniu Papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Kard. Angelo Amato przypomina, że nowy błogosławiony już za
młodu, jako więzień sowieckiego gułagu, prowadził apostolstwo
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wśród chorych.
„W 1942 r., mając 20 lat, został wcielony do IV regimentu
artylerii alpejskiej i wysłany na front rosyjski – przypomina
kard. Amato. – Oddelegowany do zaopatrzenia, nie brał jednak
nigdy bezpośredniego udziału w starciach na pierwszej linii.
Wycierpiał głód, pragnienie i wszelkiego rodzaju braki w różnych obozach koncentracyjnych, również na Syberii. Wreszcie
z zakończeniem wojny udało mu się wrócić do ojczyzny. Po wojennych doświadczeniach czuł się pociągnięty do życia zakonnego, pragnąc poświęcić się służbie cierpiącym. W 1946 r. wstąpił
do zgromadzenia. Rozpoczął życie modlitwy i miłosierdzia,
opiekując się chorymi i bezdomnymi. Podejmował wszelkiego
rodzaju posługi, zawsze z uśmiechem. Był pielęgniarzem najbardziej lubianym przez chorych i lekarzy. Brat Luigi zmarł na
białaczkę w 1977 r., mając 55 lat”.
kb/ rv

Audiencja ogólna - katecheza o pięknie
małżeństwa

Pięknu chrześcijańskiego małżeństwa poświęcił Papież katechezę podczas środowej audiencji ogólnej. Franciszek przypomniał, że nie chodzi jedynie o towarzyszącą ceremonii zaślubin
kulturową otoczkę, ale o „sakrament zawierany w Kościele i
budujący Kościół”. Przypomina zresztą o tym św. Paweł, wskazując na odniesienie relacji małżeńskiej do tajemnicy Chrystusa
i Kościoła.
„Św. Paweł mówi, że mąż musi kochać swoją żonę «jak własne
ciało» (Ef 5,28); kochać ją tak, jak Chrystus «umiłował Kościół
i wydał za niego samego siebie» (w. 25). Ale czy wy, mężowie tu
obecni, rozumiecie to? – zapytał w tym momencie Franciszek.
– Kochać własną żonę, jak Chrystus miłuje Kościół. To nie są
żarty, ale na poważnie! Skutek tego radykalizmu oddania wymaganego od mężczyzny, ze względu na miłość i godność kobiety,
na wzór Chrystusa, musiał być ogromny w samej wspólnocie
chrześcijańskiej. To ziarno ewangelicznej nowości, przywracające pierwotną wzajemność oddania i szacunku, dojrzewało
powoli w historii, ale w końcu zwyciężyło”.
A zatem Sakrament małżeństwa jest wielkim aktem wiary
i miłości, zachęcając do wychodzenia poza siebie, a także poza
własną rodzinę – kontynuował Ojciec Święty. – Jest to bowiem
zaczątek miłości bezwarunkowej i bez miary, do jakiej powołany
jest każdy chrześcijanin. Ta prawda stawia też pytanie wszystkim w Kościele, także pasterzom, o rzeczywistą akceptację tej
nierozerwalnej więzi dziejów Chrystusa i Kościoła z historią
małżeństwa i ludzkiej rodziny oraz o gotowość do podjęcia tej
odpowiedzialności.
„W tej głębi tajemnicy stworzenia, uznanej i przywróconej w
jej czystości, otwiera się druga wielka perspektywa charakteryzująca sakrament małżeństwa. Decyzja «poślubienia się w Panu»
zawiera również wymiar misyjny, co oznacza gotowość w sercu,
by stać się pośrednikiem Bożego błogosławieństwa i łaski Bożej
dla wszystkich. W istocie chrześcijańscy małżonkowie jako tacy
mają udział w misji Kościoła. A do tego trzeba odwagi. Dlatego,
kiedy pozdrawiam nowożeńców, mówię im: «Oto odważni!», bo
trzeba odwagi, by się miłować tak, jak Chrystus miłuje Kościół”
– stwierdził Franciszek.

IDŹ DO WYBORÓW!
TWÓJ WYBÓR JEST
OTWARCIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ
I ZADANIEM NA JUTRO,
JEST OBOWIĄZKIEM
I SZANSĄ!
Męczeństwo świętego Andrzeja Boboli,
prezbitera - patrona Polski
Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk i zatargów. Zniszczony w roku
1648, odbity przez wojska polskie, w roku 1655 zostaje ponownie
zajęty przez wojska carskie, które wśród ludności miejscowej
urządziły rzeź. W roku 1657 Pińsk jest w
rękach polskich i jezuici mogą wrócić tu do
normalnej pracy. Ale jeszcze w tym samym
roku Kozacy ponownie najeżdżają Polskę.
W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział
kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola
opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15
maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez
oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu
ponosi śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się do Janowa,
odległego od Pińska około 30 kilometrów.
Stamtąd udał się do wsi Peredił. 16 maja do
Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować
Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o.
Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu,
wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę mieszkańców
wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwa-

ny, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego
zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto
bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani
krwawe bicie nie złamało kapłana, aby
się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże
gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę
na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego
głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka.
Zaczęto go policzkować, aż wybito mu
zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto
skórę z górnej części ręki. Odwiązali go
wreszcie oprawcy i okręcili sznurem,
a dwa jego końce przymocowali do
siodeł. Andrzej musiał biec za końmi,
popędzany kłuciem lanc. W Janowie
przyprowadzono go przed dowódcę. Ten
zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”. „Tak”, padła
odpowiedź, „moja wiara prowadzi do
zbawienia. Nawróćcie się”. Na te słowa
dowódca zamierzył się szablą i byłby
zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się
ręką, która została zraniona.
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Historia Apostolatu
Margaretka (cz.2)

Tydzień temu rozpoczęliśmy cykl krótkich artykułów zachęcających do modlitwy za kapłanów. Wiemy już, że w dzisiejszym
świecie istnieje ogromna potrzeba takiej modlitwy. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są różnorodne wspólnoty, które
Duch Święty powołuje w Kościele. Podobnie jak na łące rośnie
wiele gatunków kwiatów, tak w Kościele istnieją liczne bractwa,
stowarzyszenia i ruchy. Wszystkie, mniej lub bardziej, otaczają
modlitwą swoich pasterzy, lecz Apostolat Margaretka wśród nich
zajmuje szczególne miejsce. Ale skąd wzięły się tzw. Margaretki?
Opowiedzmy historię od początku…
Margaret O’Donnell (1933-1978)
W 1933 roku w Aylmer (Quebek, Kanada) w pobożnej rodzinie O’Donnelów urodziła się Małgorzata (fr. „Marguerite”, ang.
„Margaret”). Od małego rodzice przekazywali swej córce miłość
do Boga, Kościoła i kapłanów. Margaret rozwijała się zdrowo i
była radością rodziców. Jej życie diametralnie się zmieniło, gdy
w 1951 roku, w wieku 18 lat, zachorowała na ciężką chorobą
Heinego-Medina. Leczenie szpitalne okazało się bezskuteczne.
W krótkim czasie została tak sparaliżowana, że mogła poruszać
jedynie głową. Resztę życia spędziła zatem przykuta do łóżka.
Margaret nie przestała kochać Pana Jezusa i szybko zrozumiała,
że ta choroba jest jej życiowym powołaniem, jak dla innych małżeństwo czy kapłaństwo. Ofiarowała swe cierpienia, modląc się
szczególnie w intencji parafii i kapłanów. Jej „sława” stawała się
coraz większa. Systematycznie wzrastała ilość osób, które prosiły
ją o modlitwę. Margaret odkryła swój charyzmat – modlitwę za
kapłanów. Za nich chętnie się modliła i za nich też ofiarowywała swoje cierpienia. Przychodzącym w odwiedziny, pomimo
cierpienia, okazywała wiele serdeczności i ciepła. Lubiła także
obdarowywać ich kwiatami, zwłaszcza margaretkami. Wkrótce
zaczęło odwiedzać ją coraz więcej księży. Jej życie stało się modlitwą i ofiarą za kapłanów. Zmarła w wieku 45 lat, w Wielki Piątek
1978 roku. Pozostaje przykładem niezwykłej miłości do Boga i
Kościoła.
Początki Apostolatu
Życie i modlitwa świątobliwej Margaret O’Donnell stało się
inspiracją dla powstania ruchu osób modlących się za kapłanów.
To właśnie od jej imienia, które jest zarazem nazwą kwiatu, przyjął on swą nazwę. Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka”
(fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. „e Daisy Movement”) został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez
panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa.
Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja
Panna Matka Kościoła. Margaretka, jak twierdzi założycielka,
jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.
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Do rozwoju tego ruchu przyczynili się szczególnie franciszkanie z medjugorskiej parafii. Louise Ward zapoznała z ideą ówczesnego proboszcza o. Jozo Zovko zakładając dla niego Margaretkę,
czyli gromadząc wokół niego siedem modlących się w jego intencji osób. Świadectwo o. Jozo o mocy i znaczeniu tej modlitwy,
wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów, pomogło w
jej szybszym rozszerzenie się na cały świat. W Polsce pierwsze
Margaretki powstały już w 1998 roku. Do ich liczebnego wzrostu
przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański. To tyle na temat historii. Za tydzień powiemy o Apostolacie Margaretka w Krakowskiej Archidiecezji…
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Apostolatu Margaretka
dla osób z Wadowic i okolic!
W niedzielę 24 maja o godz. 19.00 w Bazylice Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach zostanie odprawiona
Msza św. w intencji osób modlących się za kapłanów w tzw. Margaretkach. Po Mszy św. zapraszamy na krótkie spotkanie.
Ks. dr Bogusław Nagel
Opiekun duchowy Apostolatu Margaretka w Archidiecezji
Krakowskiej
opiekun@apostolatmargaretka.pl, tel.605 990 239

Z życia k ościoła
go

- Warszawa: uroczystości pogrzebowe prof. Bartoszewskie-

W Warszawie pożegnano prof. Władysława Bartoszewskiego.
Były więzień Auschwitz, żołnierz AK, więzień w czasach stalinowskich, a w wolnej Polsce m.in. minister spraw zagranicznych
– zmarł 24 kwietnia w wieku 93 lat.
Liturgii w archikatedrze św. Jana przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś z Krakowa.
Przypomniał on, że prof. Bartoszewski wielokrotnie mówił, iż
daje świadectwo pamięci, a wiele z jego prac służyło zachowaniu miejsc pamięci. „Panie profesorze, chcemy pamiętać to, co
ty, i tak jak ty. Błogosławimy Boga za wszystko, co uczyniłeś dla
naszej pamięci, również w tym wymiarze, który św. Jan Paweł II
nazywał «oczyszczaniem pamięci»” – mówił bp Ryś.
Prof. Bartoszewski został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
- Logo i kalendarz Roku Miłosierdzia
Logo i program głównych wydarzeń Nadzwyczajnego Roku
Jubileuszowego Miłosierdzia zaprezentowano dziś w Biurze
Prasowym Stolicy Apostolskiej. Logo, zaprojektowane przez
słoweńskiego jezuitę o. Marko Rupnika, przedstawia Chrystusa
Dobrego Pasterza, niosącego na ramionach nie owieczkę, ale
człowieka. Jest to obraz Miłosierdzia Boga względem zagubionej
ludzkości, okazanego przez wcielenie Syna Bożego i odkupienie.
Scena ujęta jest znamienną dla najstarszej sztuki chrześcijańskiej
owalną aureolą, zwaną mandorlą. Z jej boku umieszczony jest
napis: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC. To motto Roku Świętego,
zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36).
Rok Miłosierdzia będzie trwał od tegorocznej uroczystości
Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia do przyszłorocznej
Niedzieli Chrystusa Króla 20 listopada. Jego kalendarz ma trzy
perspektywy. Jedna dotyczy wydarzeń z wielkim napływem ludzi. Pierwsze z nich, poświęcone tym wszystkim, którzy działają
w ruchu pielgrzymkowym, planuje się w dniach 19-21 stycznia
2016 r. 3 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie
się spotkanie ruchów, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych
żyjących duchowością miłosierdzia. Będą też m.in. rzymskie
spotkania diakonów, kapłanów, czy młodych przystępujących do
sakramentu bierzmowania – niezależnie od wielkich obchodów
Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Przewiduje się także
Jubileusz Więźniów, choć nie wiadomo jeszcze, czy niektórzy z
nich będą mogli wziąć udział w pielgrzymce do Rzymu.
Druga perspektywa to symboliczne, bliżej jeszcze nieznane
gesty Papieża wobec „peryferii egzystencjalnych”. Takich gestów
mają też dokonać biskupi w swoich diecezjach. Obchody Roku
Miłosierdzia obejmą bowiem, jak wiadomo, wszystkie diecezje,
a Drzwi Święte zostaną otwarte w katedrach czy innych ważnych
świątyniach na całym świecie. Wreszcie trzecia perspektywa
dotyczy tych licznych pielgrzymów, którzy przybędą do Rzymu
indywidualnie, niezorganizowani.

Prezentacji logo i kalendarza Roku Świętego dokonał w watykańskim biurze prasowym przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp Rino Fisichella. Odpowiadał on potem na pytania dziennikarzy, które dotyczyły m.in.
nowości, jaką są „misjonarze miłosierdzia”.
„Misjonarze miłosierdzia to coś, co po raz pierwszy ma miejsce podczas Jubileuszu. Jest pragnieniem Papieża, by w ten sposób było widoczne jakby przedłużenie jego obecności przez znak
czułości i przebaczenia – powiedział przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. – Otrzymujemy już
zgłoszenia wielu księży, ale razem z biskupami określimy, kto
najlepiej nadaje się do tej posługi. Muszą to być ludzie mający
ogromną cierpliwość i znajomość ludzkich ograniczeń, kapłani
wyrażający bliskość Boga, Jego czułość i miłosierdzie. Mają być
dobrymi kaznodziejami, bo na nabożeństwach będą głosić słowo
miłosierdzia, a jednocześnie dobrymi spowiednikami. Musimy
więc umieć dobrać ludzi, którzy potrafią pełnić tę posługę. Myślimy, że mogą nam w tym pomóc także biskupi-seniorzy, bo
mają duże doświadczenie i umieją wychodzić naprzeciw wielu
ludziom. Papież pisze w bulli, że posługa ta dotyczy «przede
wszystkim Wielkiego Postu», ale misjonarze miłosierdzia będą
do dyspozycji przez cały Rok Święty”.
Abp Fisichella ujawnił m.in., że o zamiarze ogłoszenia Roku
Miłosierdzia Ojciec Święty mówił mu po raz pierwszy na audiencji prywatnej już w sierpniu ub. r. „Papieski sekret” udało się jednak utrzymać w Watykanie aż do dnia jego zapowiedzi 13 marca.
Rok Jubileuszowy ma również własną stronę internetową m.in. w
języku polskim: www.im.va.
- Jasna Góra: różaniec przed wyborami prezydenckimi
Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi rozpoczyna
się na Jasnej Górze nowenna modlitwy różańcowej za Polskę.
Przez dziewięć dni przed Cudownym Obrazem Matki Bożej
zanoszone będą prośby o podjęcie przez Polaków właściwych decyzji i o dobry wybór głowy państwa. Przeor klasztoru zachęca do
duchowej łączności z naszym narodowym sanktuarium.
O. Marian Waligóra przypomina, że Jasna Góra to dom Królowej Polski, której wciąż powierzamy wszystkie wymiary życia
naszego narodu, a w tym szczególnym czasie także nasze wybory:
„Z odpowiedzialnością za Polskę modlimy się, by te wybory były
dobre dla przyszłości całej naszej Ojczyzny, każdego z nas”. Modlitwa różańcowa przed wyborami prezydenckimi rozpoczynać
się będzie każdego dnia ok. godz. 16:00. Wcześniej, o 15:30, przed
Cudownym Obrazem sprawowana jest Msza w intencji Ojczyzny.
Zwyczaj codziennej Eucharystii za Polskę trwa na Jasnej Górze od
pierwszych dni stanu wojennego. „Modlimy się każdego dnia, nie
ustajemy. Tę Ojczyznę, w takim jej kształcie, w jakim jest teraz,
oddajemy, zawierzamy Bogu przez ręce Maryi. Razem z Maryją
chcemy, by Pan tę Polskę wziął w swoje ramiona”.
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Afrykańska Maryja
TOGO. W jednej z naszych polskich pieśni maryjnych śpiewamy: Madonno, Czarna Madonno... i mogłoby się wydawać, że
Maryja jest Afrykanką...
W kulturze plemienia Kabye, żyjącego na północy Togo,
Maryja jest jedną z wielu kobiet afrykańskich. Zajmuje jednak
szczególne miejsce. Stawiana jest na wiele wyższym poziomie niż
zwykle kobiety.
Maryja - kobieta Afryki
W Togo kult Matki Bożej jest bardzo rozpowszechniony.
Oddaje się cześć Maryi przez litanię, różaniec, medalik oraz w
różnego rodzaju wizerunkach czy też w miejscowych rzeźbach.
Istnieje wiele sanktuariów maryjnych oraz nabożeństw i grup noszących Jej imię. W sztuce afrykańskiej Maryja jest przedstawiana jako kobieta Afryki w każdym szczególe. Począwszy od ubrania, poprzez włosy i zawinięte na plecach Dziecko Jezus. Niektóre
figury są jeszcze „ubierane”, tzn. rzeźba przedstawiająca Maryję
ma zawiązany na głowie materiał na wzór afrykańskiej kobiety
i „pagnie” jako spódnicę. Niekiedy w ręku trzyma też różaniec.
Przedstawiana jest na różne sposoby, jako Maryja Uśmiechnięta,
Maryja Bolesna i pod wieloma innymi wizerunkami.
Nabożeństwa maryjne
Jeśli chodzi o kult, to podobnie jak u nas, Maryja jest czczona
w wielu modlitwach i nabożeństwach. W maju, czyli w miesiącu
maryjnym ludzie zbierają się w domach i razem mówią lub śpiewają litanię; inni gromadzą się w kościołach czy przy kapliczkach, by
śpiewać jej loretańskie wezwania. W październiku podobnie jest
z różańcem.
Legion Maryi
W Togo bardzo rozpowszechniony jest Legion Maryi. Jest to
grupa skupiająca głównie kobiety, choć i mężczyźni też do niej
należą. Taki Legion gromadzi się w wybranym przez siebie dniu
tygodnia i wspólnie modli się lub rozważa tekst biblijny, modlitewny czy papieski. Śpiewane są również pieśni maryjne.
W naszej parafii Legion Maryi ma swoje spotkania w każdy
czwartek o godzinie 5 rano, gdyż o 7.00 jest Msza Święta. Zawsze
towarzyszy mu modlitwa różańcowa. Takie spotkania odbywają
się w każdym regionie parafii, gdzie tylko grupa istnieje. Ponadto,
w każdą niedzielę, po Mszy Świętej, grupa maryjna gromadzi się
przy figurze Matki Bożej i czci Ją krótką modlitwą.
Oprócz tego, widocznym symbolem przywiązania do Maryi
jest noszony na szyi, zawsze widoczny medalik lub różaniec. I
nikt się tego nie wstydzi, bowiem Maryja zajmuje bardzo ważne
miejsce w życiu i kulcie ludzi z plemienia Kabye, żyjących na północy Togo.
Małgorzata Tomaszewska SMA
Saoude, Togo
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Grota Matki Bożej
w Serekali
BENIN. Maryja jest czczona i kochana w różnych zakątkach
Afryki.
W Beninie, w miejscowości Serekali powstała grota, przy której gromadzą się na modlitwie jej wierni czciciele
Mieszkańcy Beninu bardzo kochają Matkę Najświętszą. Ci,
którzy badają historię ewangelizacji Beninu jako hipotezę podają, że ewangelizację Beninu, czyli dawnego Dahomej, mogli
rozpocząć już potomkowie niewolników. Prawdopodobnie to oni
przywieźli z Ameryki Południowej do swojej ojczyzny i zaszczepili wśród swoich braci pobożność maryjną. Tak przynajmniej
tłumaczy się rozwój kultu Matki Najświętszej w afrykańskim
Beninie.
W jednej z miejscowości, do której dojeżdżamy z posługą,
a która nazywa się Serekali, kult Matki Najświętszej jest szczególnie żywy. Razem z wiernymi tej wspólnoty wybudowaliśmy
obok kaplicy grotę, w której umieściliśmy figurę Matki Bożej z
Lourdes. Grota powstała w bardzo krótkim czasie, ponieważ cała
wspólnota aktywnie uczestniczyła w jej budowie. Figurę Matki
Bożej kupiliśmy z ofiar Przyjaciół Misji. Biskup, też wielki czciciel
Matki Najświętszej, zapowiedział swój przyjazd na poświęcenie
groty. Był mile zaskoczony liczną obecnością wiernych, mimo że
był to czas kiedy rolnicy powinni siać i sadzić w polu.
Oni niestety nie mogli pracować, ponieważ od dłuższego
czasu nie było deszczu i ziemia była bardzo sucha. Podczas ceremonii poświęcenia groty prosili więc biskupa, aby pomodlił się
razem z nimi do Matki Najświętszej o deszcz. Biskup spełnił ich
prośbę. Kiedy późnym wieczorem wszyscy wracali już do swoich
domów, ku wielkiej radości mieszkańców Serekali spadł z nieba
obfity deszcz.
ks. Stanisław Deszcz CM Biro, Benin

1. Do czego nas wzywa
Chrystus?
Zawierzenie

W Znaku Fatimskim
Najczulsza Matuniu
perły łez moich w darze Ci przenoszę
bijące serce co za mało kocha
a chce od Ciebie otrzymać tak dużo
zanieś łzy moje Jezusowi Panu
zanieś me serce
niechaj je odmieni
Niepokalana Przeczysta Dziewico
przeszłość i przyszłość
Twej trosce powierzam
mojej Ojczyzny rany odnowione
dzisiaj
oddaję pod Twoją obronę
i poprzez Ciebie Bogu zawierzam
Władysława Anna Jamróz

2. Jak mamy siê wzajemnie
mi³owaæ?
3. Jak nazwa³ nas Pan
Jezus i dlaczego?

13 V - wspomnienie NMP
z Fatimy

Ja Matkę Bożą też kocham
pamiętam wciąż Jej słowa
wezmę różaniec do ręki
i powiem - powiem - „Zdrowaś”
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Wadowice, Parafia Ofiarowania 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 parafii 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, Parafia 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

WIECZÓR JANA PAWŁA II
Spotkanie w rodzinach i kościołach
maj 2015
Głos Papieża: (nagranie – Jasna Góra 12.06.1987): „Maryjo,
Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem,
nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem już poczętym w łonie matki! Czuwaj! Czuwaj nad każdym
sumieniem. I ucz nas czuwać! Ucz czuwać wszystkie sumienia
na tej ziemi ojczystej. Niech nie poddają się słabości! Niech nie
ulegają łatwiźnie!”
Zapalenie świecy i „Apel Jasnogórski”.

WYCHOWAWCZYNI SUMIEŃ

Prowadzący: Przeżywając uroczystość
Matki Bożej Królowej Polski zwracamy oczy ku Maryi i
słuchamy Jej polecenia, by czynić to, co nakazuje sam Jezus. Na
takiej - maryjnej - drodze formowało sumienie wielu świętych,
wśród nich Jana Pawła II. W uznaniu swej ludzkiej słabości szu-
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kali wsparcia u Bożej Matki, a Ona pomagała im widzieć, czuć,
myśleć i czynić tak, jak Jej Syn. Módlmy się, by wszyscy Polacy
byli ludźmi sumienia, biorącymi w sposób odważny i prawy swą
cząstkę odpowiedzialności za naszą Ojczyznę. Módlmy się też o
to, by uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku mogli
zaczerpnąć również z tego bogactwa naszej polskiej religijności.
Wszyscy: Odmawiają modlitwę Pod Twoją obronę, i śpiewają
pieśń, np. Królowo ziem polskich.

JAN PAWEŁ II 
NAUCZYCIEL PRAWDY

Lektor: Z Ewangelii według św. Jana: „W Kanie Galilejskiej
odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział:
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Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie
nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. (J 12, 2-5)
Prowadzący: Ojciec Święty Jan Paweł II często nazywał Jasną
Górę „Polską Kaną”. Dziś będziemy słuchać słów płynących właśnie z tego sanktuarium, do którego przychodzimy z radością,
ale też z ciężarem naszej codzienności. Staramy się rozeznać wolę
Bożą i nabrać siły, by w konkretnych sprawach naszego życia stosować polecenie posłuszeństwa Synowi Maryi - Synowi Boga.
Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Częstochowa, 6 czerwca
1979 – nagranie): „Ewangelia dzisiejsza mówi o uczcie. Jesteśmy
świadomi tego, że nasz Boski Mistrz, wzywając nas do współpracy z sobą, którą podejmujemy jako Jego uczniowie, aby stać
się Jego apostołami, zaprasza nas niejako do Kany Galilejskiej.
Zastawia bowiem przed nami - jak to pięknie i obrazowo wyrazili
Ojcowie Kościoła - dwa stoły: stół słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega na tym, ażeby
zbliżać się do obu tych stołów - i czerpać z nich. Chrystus nie
chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści.
Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą i miłością przy
stole słowa Bożego i przy stole Eucharystii. (…) Wy sami nie wiecie, jak jesteście piękni wówczas, kiedy znajdujecie się w zasięgu
słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni,
kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się
żyć w Jego łasce uświęcającej. W ten sposób odkrywacie, że życie
ludzkie, na którego progu jeszcze stoicie, ma sens, ma bogaty
sens, że jest ono zawsze w każdym z was i wszędzie świadomą i
wolną odpowiedzią na wezwanie Boże. W ten sposób odkrywacie, że życie ludzkie jest powołaniem. Każde. Że jest określonym
powołaniem”.
Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Usłysz
Bożej Matki głos - 1 zwrotka.
Lektor: Z homilii podczas Mszy św. (Częstochowa, 19 czerwca 1983 – nagranie): „W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do
sług weselnego przyjęcia: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie”. (…) Jasna Góra staje się szczególnym miejscem ewangelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj jakąś wyjątkową
wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone przez
Matkę. Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi i w
całe nasze polskie chrześcijaństwo ów rys macierzyński, którego
początki wiążą się z wydarzeniem Kany Galilejskiej. Cokolwiek
wam powie, to czyńcie. A co nam mówi Chrystus? (…) Mówi
poprzez wszystko, co czyni i czego naucza. Mówi przede wszystkim przez to, kim jest. Jest Synem Bożym - i przychodzi nam
dawać przybrane synostwo. Otrzymując w mocy Ducha Świętego
godność synów Bożych, w mocy tegoż Ducha mówimy do Boga:
„Ojcze”. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Chrystus
obecny wraz ze swą Matką w polskiej Kanie stawia przed nami
z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności. Wolność jest
dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże
jest mu ona równocześnie zadana. „Wolność nie jest ulgą, lecz
trudem wielkości” - jak się wyraża poeta (Leopold Staff, Oto
twa pieśń). Wolności bowiem może człowiek używać dobrze lub
źle. Może przez nią budować lub niszczyć. Zawiera się w jasnogórskiej ewangelizacji wezwanie do dziedzictwa synów Bożych.
Wezwanie do życia w wolności. Do czynienia dobrego użytku z
wolności. Do budowania, a nie do niszczenia”.
Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Usłysz
Bożej Matki głos - 2 zwrotka.
Lektor: Z przemówienia podczas Apelu Jasnogórskiego

(Częstochowa, 12 czerwca 1987 – nagranie): „Pielgrzymowanie
przez tę polską ziemię nie jest łatwe. Mogłoby się zdawać wręcz
niemożliwe - bez wiary. Prowadź nas Twoją wiarą, Maryjo z Nazaretu, Maryjo z Betlejem, Maryjo na Golgocie, Maryjo z Jasnej
Góry. Prowadź nas Twoją heroiczną wiarą! Niech nie ustajemy
w drodze! Tak jak nie ustają w drodze jasnogórscy pielgrzymi,
mimo że czasem są bardzo zmęczeni i nogi mają obolałe. Prowadź wszystkich, którzy tu przychodzą, a także tych, co nie przychodzą. Tych, którzy nie mają wiary. Tych, którzy także i innych
starają się przekonać do niewiary, do ateizmu.
Wszyscy: Pozostają w ciszy lub śpiewają pieśń, np. Usłysz
Bożej Matki głos - 3 zwrotka.
Lektor: (nagranie – cd.): „Maryjo, Królowo Polski, Pani
Jasnogórska, bądź natchnieniem polskich sumień. Bądź naszą
Matką i Wychowawczynią! Nie zrażaj się naszymi słabościami.
Bądź dla nas wymagająca! W tej godzinie Jasnogórskiego Apelu
dziękuję Ci za wszystkich, którzy walczą o życie nie narodzonych. I którzy walczą o życie i zdrowie całego narodu, każdego
człowieka zagrożonego nałogiem. Prowadź nas, Ty, która jesteś
pierwszą wśród wszystkich wierzących – prowadź Lud Boży na
tej polskiej ziemi w pielgrzymce wiary i nadziei. Tak! Nadziei!
Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek
na tej polskiej ziemi tak bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest
nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale
zło dobrem zwyciężaj!”. Zło można zwyciężać. To jest właśnie
siła nadziei. Maryjo, Królowo Polski, w godzinie Jasnogórskiego
Apelu, na szlaku Kongresu Eucharystycznego w Ojczyźnie, proszę Cię dla wszystkich moich rodaków o taką „zwycięską nadzieję”. Może w tej chwili, w tym dziejowym momencie, nadzieja jest
najbardziej zagrożona. A równocześnie najbardziej nieodzowna.
Nadzieja, która jest mocą człowieka, która go czyni mocnym
również wśród cierpień i doświadczeń. Wśród przeciwieństw.
Pani Jasnogórska, spraw, aby człowiek na polskiej ziemi zwyciężał mocą tej nadziei, która rodzi się z Chrystusa, z Eucharystii.
Przecież On „do końca nas umiłował”!”
Wszyscy: Pozostają w ciszy. Następnie śpiewają pieśń, np.
Matko Boża z Betlejemu.

JAN PAWEŁ II  ORĘDOWNIK U BOGA

Prowadzący: W Litanii do św. Jana Pawła II prośmy o jego
orędownictwo we wszystkich sprawach naszej Ojczyzny.
Litania do św. Jana Pawła II.
Prowadzący: Módlmy się także z całą żarliwością do Ducha
Świętego. Niech Jego moc poruszy, odnowi i oświeci wszystkich
mieszkańców polskiej ziemi.
Wszyscy: Śpiewają Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
tej ziemi. Śpiew powtarza się po każdej prośbie.
Lektorzy:
Duchu Pokoju, prosimy o łaskę pokoju dla Polski, dla Ukrainy, dla wszystkich ludów i krajów i cierpiących z powodu przemocy.
Duchu Jedności, prosimy o łaskę zjednoczenia chrześcijan, o
dar jednego serca i jednego ducha dla wszystkich wierzących w
Chrystusa.
Duchu Mądrości i Umiejętności, prosimy o łaskę mądrych
rządów dla naszej Ojczyzny.
Duchu Miłości i Miłosierdzia, prosimy o łaskę wrażliwości na
potrzeby drugiego człowieka i gotowości niesienia mu pomocy
pomimo wszystkiego, co nas różni.
Wszyscy: Odmawiają ,,Ojcze nasz” i śpiewają pieśń, np. Matko, która nas znasz.
10 maja 2015
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Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoja miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich
narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych
ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę
wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej

miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. Maryjo, Matko
Miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za
nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Następuje błogosławieństwo (jeśli jest kapłan) lub znak krzyża i śpiew: np. Totuus Tuus, Maria lub Maryjo, śliczna Pani.
Tekst wieczoru i nagrania można pobrać
na www.wieczoryjp2.adoremus.pl

Rocznica Muzem Papieskiego
Nowa wystawa w Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana
Pawła II działa już okrągły rok.
Z tej okazji pracownicy i współpracownicy oraz Przyjaciele naszego Muzeum spotkali się 11
kwietnia na mszy świętej dziękczynnej za dwanaście miesięcy
trudnej, ale ciekawej i radosnej
pracy. Mszy koncelebrowanej w
Bazylice Ofiarowania NMP w
Wadowicach przewodniczył ks.
inf. Dariusz Raś, dyrektor Muzeum, przy udziale ks. Jacka Pietruszki, zastępcy dyrektora oraz
ks. wikariusza w której Karol
Wojtyła mieszkał przez pierwszych osiemnaście lat swego życia. Liturgię Słowa przygotowali
pracownicy i współpracownicy
Muzeum. Wokół ołtarza zgromadzili się też projektanci i wykonawcy prac budowlanych oraz ekspozycyjnych, a także władze samorządowe miasta i powiatu.
Poniżej zamieszczamy kazanie ks. Pietruszki.
Dom Rodzinny – ile z tym określeniem wiąże się przeżyć,
skojarzeń, wspomnień. Są te cudowne dające radość i siłę do
przezwyciężania trudności i lęków. Są te smutne, potęgujące ból i
poczucie utraconego szczęścia. Jakkolwiek to jedyne i wyjątkowe
miejsce i rzeczywistość, której nie wyrażą same słowa – bo zbyt
małe wobec bogactwa chwil minionych bądź tych pozostających
na zawsze. Każdy z nas to chyba aż nazbyt dobrze rozumie i
przeżywa.
I oto stajemy dziś w Domu Bożym – w którym został włączony do rodziny Bożej- wspólnoty Kościoła – Karol Wojtyła. W
Domu naszego Ojca, aby składać Bogu w Trójcy jedynemu dziękczynienie za naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II
i Jego rodzinny dom. Dom, który dzięki pomysłowi Barbary i
Jarosława Kłaputów, stał się nie tylko miejscem pamięci ale też
przyszłości i nadziei, że dziedzictwo Papieża z Wadowic będzie
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przemieniało oblicze nie tylko tej ziemi ale i całego świata tak
bardzo złaknionego dziś prawdziwie rodzinnej więzi i miłości
oraz pokoju.
Przeznaczona na dzisiejszy dzień Liturgia słowa jest dla nas
drogowskazem. Kolejny raz zapewne przypomina nam zadania
każdego człowieka, który uwierzył w Chrystusa i chce należeć
do Jego rodziny.„ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” – mówi znowu do nas Zmartwychwstały.
To szczególnie nasze zadanie: Iść i głosić! Iść do wszystkich
bez wyjątku – za każdego przecież Jezus umarł i dla każdego
Zmartwychwstał. Tak należy wypełniać to wezwanie. Nie jakby
niektórzy chcieli, iść tylko do tych, którzy wierzą. Do wszystkich,
czyli także do tych, którzy mają swoje bóstwa albo nie wierzą w
nic. Do wszystkich. Po co? By głosić Ewangelię – Dobrą Nowinę
o miłości i miłosierdziu Boga. Głosić na różne sposoby ale przede
wszystkim swoim życiem, przykładem wiary i szacunku do
człowieka. Dobrze zrozumiał kiedyś przed laty te słowa Mistrza
Karol Wojtyła. Zapewne już tu w swoim domu rodzinnym i w
tej świątyni. Całe swe życie poświęcił temu zadaniu. Także i my
wszyscy myślę, że bez wielkiej przesady można powiedzieć, jego
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szczególna rodzina: Organizatorzy Muzeum, twórcy, pracownicy, darczyńcy i wszyscy przybywający,
mamy tak samo czynić. Gdyż prócz tego, że wierzymy w Zmartwychwstałego podejmujemy się szczególnej misji utrwalania i upowszechniania całego
dziedzictwa, które zostawił nam święty Jan Paweł II
– wierny uczeń Jezusa i świadek bożego Miłosierdzia
naszych czasów.
Będziemy spotykać wielu, którzy widząc wielkie
cuda Bożej łaski będą chcieli włączyć się w to wielkie dzieło Ewangelizacji przez wstawiennictwo Jana
Pawła II.
Ale tak jak Zmartwychwstały i nasz święty patron spotkamy także tych, którzy nie będą chcieli
uwierzyć i wypełniać misji Chrystusa. A nawet będą
chcieli nas odwieść od tego wspaniałego dzieła, nawet
grozić nam jeśli nie będziemy chcieli pójść za tym co
proponują. Wtedy pozostanie jedno rozsądne rozwiązanie. Mówić jak Apostołowie: Rozsądźcie, czy
słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? My
nie możemy nie mówić tego cośmy widzieli i słyszeli.
Nie możemy nie mówić o Bogu i jego świętym słudze Janie
Pawle II, gdyż każdego dnia tu właśnie w jego rodzinnym domu
widzimy setki cudów miłości, łzy wzruszeń i wolę przemiany
życia na wzór naszego papieża. To chcemy nieść światu wraz z
Dobrą Nowiną. Kiedyś świat stał się domem Jana Pawła II. Dziś
świat! tak świat 250 tysięcy ze świata przybywa do korzeni jego
świętości tu do Wadowic by wyrazić symbolicznie wdzięczność
za świadectwo życia, które nam zostawił Jan Paweł II. Niech nas
wszystkich to mobilizuje i stale pociąga by wiernie wypełnić wezwanie Pana : Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.
A jaką powinniśmy zajmować postawę wobec Domu Rodzinnego my tworzący na różny sposób nasze Muzeum, przypomina

nam we wzruszających słowach Święty Jan Paweł II: Po synowsku
całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność opatrzności Bożej za dar życia przekazany przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa i mocy nawet gdy przychodziło
zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego
życia w niespokojnych czasach.
I w tych naszych niespokojnych czasach, chcemy podziękować
Bogu za nasze rodziny i tę szczególną rodzinę, którą tworzymy
my wszyscy skupieni wokół tego dzieła jakim jest Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach i jednocześnie chcemy
też prosić by św. Jana Paweł II błogosławił nam we wszystkim z
Domu naszego Ojca.

Zamieszkanie
Byłem niezwykle wzruszony słuchając wyznań znajomej Pani.
Opowiadała mi, jak pojechała do innego miasta, aby odwiedzić
swego ukochanego, dorosłego już syna. Mieszkał daleko od rodzinnych stron, bo tam znalazł pracę i mógł kontynuować naukę.
Ponieważ pociąg przyjeżdżał koło południa, gdy syna nie było
jeszcze w domu, matka umówiła się z nim telefonicznie, że sama
przyjedzie z dworca do jego mieszkania, a klucze będą czekały na
nią u sąsiadki. Opowiadała mi, jak było jej miło, gdy po wejściu
do domu syna zobaczyła bukiet swych ulubionych kwiatów, a
pod nim kartkę ze słowami „Witam Cię, mamusiu. Pamiętaj, mój
dom jest twoim domem.” Ucieszyła ją przygotowana filiżanka,
herbata, talerz z ciastkami, a łazience ręcznik i pachnące mydło.
Trzymał na biurku moje zdjęcie. Wszystko przygotowane na mój
przyjazd. W mieszkaniu spędziła sama kilka godzin, ale czuła się
tak mocno ogarnięta miłością swego syna.
Czym dłużej żyję, tym bardziej wypełnia mnie pragnienie, by
moje wnętrze – pamięć i serce stawały się domem Jezusa i Jego
Matki – mojej Matki. Serdecznie do niej szepczę: „Maryjo, moja

Matko, Ty masz talent jako kobieta do właściwego wystroju mego
wnętrza. Odznaczasz się geniuszem w kształtowaniu swych dzieci. Prowadź mnie drogą ewangeliczną. Nie wypuszczaj ze swej
pieczy.” Jestem świadom, że podobna postawa towarzyszy wielu
naszym parafianom. Wraz z składanymi ofiarami na róże, wielu
wyrażało na piśmie swoją miłość do Matki Bożej Wadowickiej.
Rozrzewniły mnie te emocjonalne wyznania. Tak jednak bywa,
bo o Matce słowa, to często pieśń przez łzy.
W najbliższą sobotę na Apelu Jasnogórskim będę składał
Królowej Polski ufundowaną przez naszych parafian wadowicką
różę. Podczas sobotniego Apelu pragnę prosić Maryję – Matkę
naszego narodu, by uprosiła u Bożego Syna, aby wadowicka róża,
symbolizująca św. Jana Pawła II – najpiękniejszy wadowicki
kwiat – wciąż pociągała do naśladowania Jego życia. Oby na
polskiej ziemi, a zwłaszcza na polu wadowickim wzrastał piękny człowiek, otwarty na ludzi i Boga. Napełniany ludzką i Bożą
mądrością.
ks. Infułat
10 maja 2015
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W I rocznicę kanonizacji
Jana Pawła II
W bazylice wadowickiej uroczyście rozpoczęto świętowanie I rocznicy kanonizacji Jana
Pawła II. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce
w poniedziałek 27 IV. Niedzielne kazania na
Mszach świętych, wprowadzające w klimat tego
wydarzenia, wygłosił były przeor karmelitów
– o. Benedykt Belgrau. Słowo to nawiązujące
do obrazu Pasterza i Owczarni, zamieszczamy
poniżej.
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one
za mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i
nikt ich nie wyrwie z moje ręki”(J 10, 28).
Czwarta Niedziela Wielkanocna to niedziela Dobrego
Pasterza. Jezus głosząc Dobrą Nowinę o zbawieniu używa
w swoim przepowiadaniu obrazów wziętych z codziennego życia, bo przecież Izraelici to był naród najpierw koczowniczy,
potem się już osiedlili i zajmowali się głównie pasterstwem. Ażeby wytłumaczyć - kim jest dla ludzi mówi o sobie, że jest Pasterzem, że jest Bramą owiec. My, ludzie, jesteśmy owcami.
W Ewangelii świętego Łukasza jest przypowieść o zaginionej
owcy. Jezus jest dobrym Pasterzem, który zna swoje owce, zna
je po imieniu i życie za nie oddaje. Zwyczajni pasterze czerpią z
owiec zyski, mają mleko, wełnę, mięso, sprzedają owce. I żaden
zwyczajny pasterz nie dałby życia za owce, to byłby bezsens. Jezus

14

10 maja 2015

daje swoje życie za owce.
W Niedzielę Dobrego Pasterza
w Rzymie co roku Ojciec święty
święci nowych kapłanów. Niedziela
Dobrego Pasterza to również dzień
modlitw o dobrych kapłanów pasterzy i o nowe powołania kapłańskie.
Święty Jan Paweł II powiedział
kiedyś o kapłaństwie następujące
słowa: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest
wielką tajemnicą, jest darem, który
nieskończenie przerasta człowieka.
Każdy z nas kapłanów, doświadcza
tego bardzo wyraźnie w całym
swoim życiu. Wobec wielkości tego
daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy”.
Kapłaństwo było dla niego tajemnicą i darem, przerastającym
człowieka, gdyż wszystko to, czego dokonywał w imię Chrystusa,
było tajemnicą niezgłębioną umysłem ludzkim, ale poprzez wiarę
mającą sens i w ten sposób stającą się darem dla innych.
Postać świętego Jana Pawła II napawa nas wszystkich zdumieniem. Co zatem na to wszystko się złożyło? Skąd czerpał tyle
sił? Skąd był u niego ten szczególny charyzmat? Do tego wszystkiego dorastał od początku swojego życia. Już od młodych lat był
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pilnym i obowiązkowym uczniem, rzetelnie zdobywając wiedzę,
dzięki której mógł potem podjąć odpowiedzialne obowiązki. W
świetle Ewangelii, pomnożył otrzymane talenty i stał się uczciwym uczniem Chrystusa. Głęboko w serce zapadły mu słowa
świętego Anzelma „Karmię was tym, czym sam żyję”.
Cdn.

KARMEL

RELIKWIA
U

ŚW.

JANA PAWŁA II
KARMELITÓW BOSYCH W WARSZAWIE

W Niedzielę Dobrego Pasterza – wigilię I rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II, 26 kwietnia 2015
r., podczas uroczystej Eucharystii wprowadzono do
kaplicy rektoralnej karmelitów bosych na Mokotowie
w Warszawie relikwię z krwi św. Jana Pawła II. Dar
cennej relikwii otrzymał od ks. prał. Sławomira Odera,
postulatora w procesie gloryfi kacji św. Jana Pawła II w
Kościele, o. Marian Stankiewicz OCD, rektor kaplicy
i przełożony Kurii Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Ceremonii wprowadzenia relikwii, podczas której ucałowali ją licznie
zgromadzeni wierni, przewodniczył o. Szczepan T.
Praśkiewicz OCD, postulator Krakowskiej Prowincji
Zakonu Karmelitów Bosych, pracujący w wadowickim klasztorze „Na Górce”. W wygłoszonej homilii
ukazał historię kultu relikwii w Kościele, współczesne
dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące czci relikwii
świętych i błogosławionych oraz aktualność przesłania św. Jana
Pawła II – dobrego Pasterza naszych czasów. Kaznodzieja zachęcił zgromadzonych do inspirowania się w życiu nauczaniem św.
Jana Pawła II oraz dokonał poświęcenia obrazu Papieża z Rodu

Polaków, pędzla warszawskiego artysty Jerzego Szajewskiego.
Obraz będzie czczony w karmelitańskiej kaplicy w stolicy.
(inf. własna)
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Bachowice - Parafia 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

Iść za Pasterzem
Powinny jego owce, czyli my. Ale często chcielibyśmy wyprzedzić Pasterza i Nim pokierować. Obraz
ten przywołał w czasie rekolekcji ks. Jan Nowak, a
jest On nam bliski choćby z racji niedawno przeżywanej niedzieli Dobrego Pasterza. Poniżej fragment tego
słowa.
Czujemy się chrześcijanami i mówimy, że Pan Jezus jest
Dobrym Pasterzem naszym, a często zachowujemy się jak owce,
które chcą iść przed swoim Pasterzem, jakbyśmy chcieli pouczyć
Go, że jesteśmy mądrzejsi, że to my możemy prowadzić Jego, że
możemy Mu zwracać uwagę. Ale Bóg układa tę rzeczywistość w
bardzo jednoznaczny sposób. Jeżeli przyjrzymy się objawieniu
przez Boga Jego miłości, zauważymy, że w obrazie Dobrego
Pasterza jest jeden aspekt, który my bardzo chcemy pominąć:
Pasterz zna swoje owce po imieniu. A jeżeli je zna, to wie, czego
potrzebują.
Ale przy tym wszystkim nie może też odebrać nam jednej
rzeczy - tej, którą nam obiecał. Daje nam wolną wolę i możemy
wybrać. Ale jeżeli wybierać, to możemy również wybrać Jego. A
wtedy możemy sięgnąć po coś, co jest wyjątkowe, na co należy
zwrócić uwagę w opisie imienia. Gdybyśmy popatrzyli na pełne objawienie, to widzimy wyraźnie, że w objawieniu imię po
hebrajsku zawsze było złączone z odniesieniem do Boga. Było
wyznaczeniem powołania i skierowaniem ludzkich losów w kierunku Boga. Nie dało się inaczej ułożyć imienia. My wybieramy
imię, by ono było złączone z Patronem, który ma nas zaprowadzić do Boga.
Chodzi o coś niesłychanie ważnego: sięgnięcie po rzeczywistość, która łączy nasze imię z imieniem Boga, ponieważ w

naturze objawienia przygotowanego każdemu z nas wszyscy
mamy do spełnienia coś czego od nas oczekuje Bóg. I to jest to, co
nas prowadzi do Boga. Dlatego mamy na każdą trudność, która
przychodzi w naszym życiu - nawet na cierpienie czy śmierć popatrzeć jak na bramę, przez którą trzeba przejść nie samemu,
ale z Jezusem.
Zauważmy, jak Bóg w wyjątkowy sposób ułożył dla nas tę niezwykłą możliwość, dając nam znak, który jest znakiem niezwykłej miłości. Jeżeli spotykam Boga rano i wieczór, czynimy znak
krzyża; żegnamy się: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego... To
najkrótsza modlitwa, przynosząca miłość na ziemię i uświadamiająca człowiekowi, że tak łączymy nasze imię z imieniem
Boga. To znak, który sprawia, czy odsłania w nas, dobro.
Niesłychana rzeczywistość! Nie da się jej tak po prostu zostawić. Jeżeli ją sobie uświadamiamy, to uświadamiamy sobie naturę miłości. I uświadamiamy sobie również to, co jest tak bardzo
potrzebne - że skoro Bóg obdarza mnie taką miłością, to jakież
muszę mieć zobowiązanie wobec tych, z którymi jestem na co
dzień i z którymi złączyły nas wspólne losy...
Cdn.

Barwałd Dolny - Parafia 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)

Moc modlitwy
To o niej, ale nie tylko powiada w poniższym odcinku wywiadu Ania z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, która przez rok pracowała w Peru, w miasteczku
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San Lorenzo znajdującym się w dżungli amazońskiej.
Oto jej wspomnienia.
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Ks. Jan Hańderek: Ania pracowała na misjach w Peru. Opowiedz nam o tym, jak ta działalność wyglądała?
Ania: Pojechałyśmy tam we dwie – ja i moja koleżanka, również Ania. Leciałyśmy samolotem przez 14 godzin. Pokonałyśmy
Ocean Atlantycki i dotarłyśmy do Limy, stolicy Peru. Później
jechałyśmy 29 godzin autobusem... Następnie 3 godziny spędziłyśmy w taksówce. Na końcu płynęłyśmy przez 8 godzin łódką.
W końcu znalazłyśmy się w San Lorenzo, miasteczku, które liczy
14 tysięcy mieszkańców i znajduje się w Dżungli Amazońskiej,
pięć stopni od równika. Spędziłam tam cały rok.
Na czym polegała moja praca? Na tym, że opiekowałam się
dziećmi i młodzieżą (w wieku 2-22 lata) w czterech oratoriach
(czyli w takich świetlicach). Tam organizowaliśmy im czas
wolny; pomagaliśmy odrabiać lekcje, organizowaliśmy zajęcia
muzyczne i plastyczne, uczyliśmy grać na gitarze i uczyliśmy języka angielskiego. Słowem – dzieliliśmy się wszelką wiedzą, jaką
mieliśmy. Współpracowaliśmy także ze szkołą – między innymi
przeprowadziliśmy kurs pierwszej pomocy dla maturzystów i
nauczycieli. Ponadto dla wszystkich chętnych, którzy przygotowywali się do sakramentów, organizowaliśmy katechezy niedzielne. Do chrztu na przykład przygotowywało się wielu ludzi
dorosłych, podobnie do I Komunii. Nie jest jak u nas – że chrzci
się dzieci w krótkim czasie po urodzeniu. Niesamowite było dla
mnie, że kościół zawsze był wypełniony. Szczególnie pamiętam
uroczystości, gdy chrzest przyjmowało jednorazowo stu lub
więcej ludzi. To coś właściwie nie do opisania. A najważniejsze,
że to przecież był świadomy wybór tych ludzi; musieli najpierw
do takiej decyzji dojrzeć, a potem świadomie wyrazić
chęć i wolę zostania chrześcijanami.
Ks. Jan Hańderek: Aniu, a co było najważniejszą
rzeczą, jakiej się nauczyłaś przez te 12 miesięcy, co
otrzymałaś dla siebie? I ile zarobiłaś na tych misjach?
- Jak wyjeżdżałam, mówiłam w swojej rodzinnej miejscowości, że jadę do Ameryki Południowej.
Ludzie jednak zapamiętali jedynie to, ze wyjeżdżam
„do Ameryki”. I myśleli, że jadę zbijać kokosy, a jak
wrócę, to nie będę miała co z tymi zarobionymi pieniędzmi robić (śmiech). Co prawda, przyjechałam
wzbogacona i przywiozłam że sobą więcej, niż ktokolwiek jest sobie w stanie wyobrazić. Ale to nie są
dobra materialne. Nie przywiozłam nic ani w kiesze-

ni, ani w walizce. Na moim koncie też nie odnotowano żadnego
dochodu...
Ks. Jan Hańderek: No właśnie, nasi wolontariusze nie jadą na
zarobek; pracują za darmo. To rok czy półtora roku pracy za darmo. Nie jadą po to, aby się dzięki temu jakoś życiowo ustawić w
Polsce... Aniu, jeszcze jedna sprawa... Rok czasu to długi okres, w
którym mnóstwo rzeczy może się wydarzyć. Wolontariusze zostawiają swoje domy, rodziny, miłości i jadą daleko, do miejsca, w
którym życie wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Opowiedz nam
zdarzenie, które podczas tego długiego czasu najbardziej zapadło
ci w pamięć, w serce...
- Jak już powiedziałam, nie otrzymałam podczas tego wyjazdu żadnych dóbr materialnych. Z pozostałych rzeczy mogę
wymienić dwie rzeczy. Po pierwsze zrozumiałam, jaką moc i
znaczenie ma modlitwa. Podczas misji musieliśmy codziennie
wstawać o godzinie 6.00, a w niedziele o 6.30. Każdy dzień zaczynał się od modlitwy. Zbieraliśmy się w kościele na modlitwie
i medytacji. Kolejna modlitwa była po południu, a wieczorem
Msza święta i różaniec. Któregoś dnia, będąc bardzo zmęczoną,
pomyślałam, że tej modlitwy jest za dużo; że w tym czasie można pójść z dziećmi na jakąś wycieczkę, zorganizować dodatkowe
warsztaty... Później, obserwując księży, doszłam do wniosku, że
być może tylko przez to, że oni aż tyle się modlili, potrafi li tam
wytrzymać aż tyle lat. Dlatego też i was zachęcam was gorąco do
modlitwy, szczególnie w intencji księży misjonarzy, wolontariuszy i wszystkich osób, do których dociera ich pomoc...
Cdn.

Barwałd Górny - Parafia 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

Ks. Ryszard Stolarczyk
z Mazowsza

Pięknie opowiada o swojej rodzinnej ziemi, gdzie
się modlił i wychowywał. Zna jej historię i tradycję,
o czym opowiada w poniżej prezentowanym odcinku
rozmowy, jaką z nim przeprowadziliśmy w czasie rekolekcji, które tutaj głosił. Obecnie pracuje w klasztorze
Ojców Karmelitów w Wadowicach na „Górce”.
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- Proszę się przedstawić...
- Ojciec Ryszard Stolarczyk,
karmelita bosy. Urodziłem się
na północnym Mazowszu, na
terenie, gdzie urodził się św.
Stanisław Kostka, Norwid,
Krasiński. Dawniej te ziemie
graniczyły z Prusami Wschodnimi. Widać tego pozostałości;
widać to chociażby po architekturze. Północne Mazowsze
dawniej zamieszkiwała duża
ilość szlachty. Był to teren
graniczny i zasiedlano tam
rycerstwo, by tej granicy bronić. Dlatego dawano im tam
ziemię, możliwość stworzenia
domu, uprawy ziem. Takie
działania sprawiały, że ziemia
staje się człowiekowi bliska i
jest przez niego broniona. Taka
jest geneza zasiedlenia tego obszaru.
Moja mama pochodzi z rodziny szlacheckiej. Dlatego też ta
ziemia zawsze była jej bardzo bliska. Widać to u wielu mieszkańców tego obszaru. Z kolei korzenie mojego taty są na Kurpiach.
Kurpie to teren zasiedlany bardzo późno, głównie podczas potopu szwedzkiego. Były to trudne czasy i ludzie, by przeżyć, chronili się w puszczy. Była to głównie ludność Mazowsza i Pomorza.
Trudno rozszyfrować dokładne pochodzenie mojego taty. W
przypadku mamy dotarłem do XVII wieku. Rodzice byli bardzo
przywiązani do ziemi. Ziemia żywiła, ziemia chroniła, ziemia
tworzyła całą rodzinę i bliskie więzi. Przodkowie taty przybyli na
teren Mazowsza w XIX wieku. Opuścili Kurpie dlatego, że ziemia
tam była nieurodzajna, że była tam puszcza (dzisiaj to wygląda
już trochę inaczej). Wtedy ziemia kurpiowska nie dawała utrzymania licznym rodzinom.
Urodziłem się na wsi, w Zakrzewie, blisko Makowa Mazowieckiego w świecie, który miał swoje zwyczaje, swoją tradycję,

swój specyficzny język. Rodzice i dziadkowie uprawiali ziemię.
Nas w domu było sześcioro; mam trzech braci i dwie siostry. Jeden z braci również jest kapłanem.
- W jaki sposób został Ojciec kapłanem?
- Moja miejscowość należała do parafii makowskiej. Ja sam
już po szkole podstawowej opuściłem dom rodzinny, gdyż kształciłem się w Warszawie i mieszkałem w internacie. W domu pojawiałem się w wakacje i na święta. To środowisko warszawskie
oddziaływało na mnie bardzo silnie. Moimi wykładowcami byli
między innymi ludzie, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, żywi świadkowie tamtych czasów. Poznałem tam wielu
bardzo interesujących ludzi: powstańców, żołnierzy walczących
na froncie, byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Uczyłem
się wówczas w technikum kolejowym. Było nas tam 1500 samych
uczniów. Jest to szkoła z tradycjami, która ma ponad 140 lat.
Cdn.

Brzeźnica - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com,
www.facebook.com/parafiabrzeznica, www.parafia.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)

Koncert profilaktyczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
We wtorek 28.04.2015 r. odbył się koncert profi laktyczny
„POWIEDZ NIE” Wiesława „Blachy” Błażkiewicza dla uczniów
klas VI i gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
Wiesław „Blacha” Błażkiewicz swoją muzyczną drogę rozpoczął z początkiem lat 80-tych z punkową kapelą „Gzyms”
wygrywając festiwal muzyków rockowych „Rockosz” w Bielsku
Białej. W roku 1984 wygrał Przegląd Młodych Talentów ‘’Zima
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z Rockiem’’ na Śląsku, w tym samym roku wziął udział w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych ‘’Jarocin’’. Kolejne festiwale, w
których uczestniczył to: KartRock - Jelenia Góra, Rockowisko Łódż, Open Rock-Kraków, Fama - Świnoujście itp. W 2001 roku
nominowany do tytułu ‘’Człowiek Roku’’ Gazety Krakowskiej.
Skończył studia muzyczne na wydziale perkusji.
Muzyk w swoim programie zaznaczył, że nałogi są dla człowieka jak wyrok śmierci. Jemu cudem udało się wyjść z nałogu
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i zaczął walczyć o swoje
życie. Kolejnym wyrokiem śmierci okazała się
być ciężka choroba, gdy
dowiedział się, że jest
chory na raka. Nadzieja
na wyzdrowienie i wiara
spowodowały, że dziś
przemierza kraj wzdłuż
i wszerz ucząc innych jak
ważne w życiu są emocje
okazywane innym. Pan
Wiesław swoje emocje
ukazuje poprzez muzykę
– to ona sprawiła, że rano
wstaje z radością i chęcią do życia. W trakcie
spektaklu zachęcał, aby
młodzi ludzie odkrywali
w sobie talenty i znajdowali ważne cele w swoim życiu.
Muzyczna forma programu profi laktycznego oraz ciągle powtarzane pytanie CZY WARTO? spowodowały, że przekazywane treści trafiały do umysłów i serc młodych ludzi.
Koncert profi laktyczny sfinansowany został z budżetu gminy

z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Brzeźnicy.
www.gkrpa.brzeznica.pl

Budzów - Parafia MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafiabudzow.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)

W świecie hałasu
I tego wewnętrznego i tego zewnętrznego żyjemy
w obecnych czasach. Ten zewnętrzny często bywa
związany z brakiem kultury, bo to przecież my sami
go tworzymy niemal wszędzie. Hałas nie sprzyja skupieniu, psując też racje z innymi, bo przecież nie umiemy słuchać siebie nawzajem, jak
przypomina to poniżej nasz rekolekcjonista.

ten hałas zewnętrzny. Nieraz idziemy sobie drogą i to widzimy.
Niedawno moja mama, która ma już wiele lat, powiedziała do
mnie: -Popatrz, tu, w tym Krakowie to same wariaty. - ale jakie
wariaty, mamo? - No patrz, idzie i mówi do siebie i śmieje się.
Nie będę tu przyjeżdżać... No bo skąd ma wiedzieć, że rozmawia

Nie wolno manipulować przy tym,
co jest wartością, którą nam Pan Bóg
dał. Brak czasu dla rodziny... Wszystko
inne jest ważne, a rodzina na końcu! A
gdzie mieszkasz? „Wszędzie indziej”?
Czy może jednak w domu? Sąsiad nie
zadba o twój dom. Mówiąc wulgarnie
- prędzej zadba o twoją żonę - co doprowadzić może jedynie do tragedii. Nie,
moi drodzy, musimy wszystko mieć
poukładane. Musimy zadbać o ciszę,
piękno, harmonię w naszych duszach.
Każda inna rzecz powoduje właśnie ów
hałas. Może również wpływać na nas
10 maja 2015
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przez specjalne słuchawki z mikrofonem? Człowiek musi wiedzieć, że zakłóca w ten sposób wewnętrzny spokój drugiego. To
jest jakiś hałas, to jest zakłócenie dla tej starszej osoby, która tego
nie rozumie.
Ale też muszę wiedzieć, że często hałas wynika z braku pewnej kultury osobistej. Popatrzmy na to, co się dzieje w autobu-

sach. Wszystkim się nagle zachciało telefonować i przekrzykują
jeden drugiego. Te słuchawki na uszach... Każdy musi słuchać
muzyki - i to głośno. To samo się potem dzieje w domach. I przez
to zaczynamy się nie słyszeć nawzajem. Odpowiadamy półsłówkami. Nie stać na pewną kulturę słowa...
Cdn.

Chocznia - Parafia 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 parafialnym: 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)

Święty Florian u Strażaków
w Kaczynie
3 maja Strażacy z OSP Kaczyna obchodzili
swoje święto.
Przemarsz pododdziału ze sztandarem do
Kaplicy na uroczystą Mszę Świętą.
Mszę świętą odprawiał Ks. Proboszcz Zbigniew Bizoń, kazaniem nawiązał do Świętego
Floriana oraz do dzwonu który w dawnych
czasach obwieszczał strażakom zagrożenie
lub pożar. Złożył piękne życzenia i podziękowania dla wszystkich strażaków, za trud i
pracę za ich gotowość w dzień i noc . Najlepsze
życzenia skierował również ich rodzin strażaków które znając specyfi kę strażackiej służby,
są dla was wsparciem. Na koniec wszyscy
strażacy oraz wierni mogli ucałować relikwie
Świętego Floriana.
Przemarsz do strażnicy. Tam na placu
apelowym uroczysta zbiórka przy licznym
udziale mieszkańców. Podniesienie flagi związkowej
na maszt - hymn strażacki
Rycerze Floriana kilku druhów zostało odznaczonych
za zasługi dla pożarnictwa.
Nastąpiło krótkie przemówienie Komendanta Andrzeja Strzeżonia
Szanowne druhny szanowni druhowie - Drodzy
Goście nie zawsze w pełni
zdajemy sobie sprawę co
może nam grozić ze strony
sił przyrody. Często nie
jesteśmy świadomi jakie
konsekwencje mogą mieć
nawet odległe pożary, czy
powodzie. Ale zawsze mo-
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żemy być pewni, że w razie
zagrożenia jesteśmy my
strażacy.
Strażacka służba to
wyraz głębokiej troski o
bezpieczeństwo drugiego
człowieka. To odpowiedzialność za jego życie,
zdrowie i mienie. To odpowiedź na bezradność w obliczu różnych kataklizmów,
pożarów oraz wypadków,
Strażacy nie szczędzą nakładów pracy i czasu, aby
zminimalizować
wyrządzone szkody.
Szanowni druhowie 4
maja to dzień wspomnienia
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naszego patrona Świętego Floriana
to nasz dzień w którym zapraszamy
wszystkich do wspólnego świętowania
Dnia Strażaka.
Kardynał Stefan Wyszyński powiedział. Człowiek jest odpowiedzialny
nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
Życzę wszystkiego najlepszego
– niech nigdy nie gaśnie społeczny
szacunek dla strażaków.
Życzenia oraz podziękowania dla
strażaków złożył sołtys wsi Adam
Gawęda podkreślając, że mała wieś
a liczy tak dużo strażaków, którzy
wkładają ogrom pracy na rzecz naszej
miejscowości i nie tylko.
Zdjęcia wykonał Józef Janik

Uzdrowienie chorych…
Kilka dni temu rozpoczął się
jeden z najpiękniejszych miesięcy
w roku – maj. Uczestnicząc w nabożeństwach majowych, w każdej
litanii loretańskiej śpiewamy wzywając opieki Matki Najświętszej
Uzdrowienie chorych – módl się
za nami. Ostatnio bardzo mocno i
szczególnie uważnie rozważam ten
tytuł Matki Bożej i modlę się o
uzdrowienie chorych, a to za sprawą pewnego e – maila który trafił
na moją skrzynkę. Tekst jest bardzo poruszający, dlatego za zgodą
autora przesyłam dla lektury Drogim Czytelnikom „Carolusa”
Ks. Mateusz
Choroba nowotworowa – na dźwięk
tych dwóch słów niemal każdy człowiek
dostaje gęsiej skórki. W Polsce blisko
145 tysięcy ludzi zmaga się z nowotworem złośliwym. Na co dzień spotykamy
się z reklamami zakładów oferujących
ubezpieczenia na wypadek raka, licznymi badaniami profilaktycznymi, wypowiedziami „onkocelebrytów” (osób cierpiących, znanych, które
otwarcie mówią o swojej chorobie i dzielą się doświadczeniami),
informacjami, że ktoś ze znajomych, cioć, wujków, zachorowali...
Pomimo że w statystykach przyczyn zgonów przodują choroby
układu krążenia, to rak kojarzy nam się przede wszystkim z jednym słowem – śmierć.
Dlaczego tak jest? Zapewne do głowy wtedy przychodzą sko-

jarzenia o inwazyjności długiego,
męczącego leczenia, o możliwych
przerzutach, drastycznym osłabieniu organizmu, wypadaniu
włosów, kompletnej zmianie
trybu życia, co w konsekwencji wydaje nam się, że prędzej niż
później zaprowadzi nas przed sąd
ostateczny.
Niestety faktem jest, że łatwiej
nam przytulić kogoś chorego na
serce niż na nowotwór. Dlaczego?
Nie wiadomo. Tak po prostu nagle
wielu bliskich odchodzi, mimo że
rakiem nijak nie można się zarazić. Wystarczy, że informacja
wyjdzie na jaw, a obok cierpiącego
robi się pusto.
Diagnoza posiadania w sobie
tego niepożądanego „stworzenia”
nigdy nie jest łatwa do przyjęcia.
Zawsze wywraca nasze życie do
góry nogami. Paraliżujący strach,
obawy, zmartwienia, zawsze się
udzielają. Zarówno bliskim. Badania, leki, hospitalizacja, zabiegi
chirurgiczne, rehabilitacja, odpowiednia dieta, tryb życia itd.,
itp. Różny pakiet w zależności od potrzeb. Z niektórych pragnień
i marzeń trzeba zrezygnować zupełnie. Inne stoją pod znakiem
zapytania i czekają na efekt leczenia - być może przyniosą lawinę
radości, albo po raz kolejny świat legnie w gruzach. Pomimo,
że lekarze robią wszystko co w ich mocy, to wszystko zależy od
Boga, czy pozwoli na wyzdrowienie.
10 maja 2015
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Są takie postacie guzów, które leczy się farmakologicznie, a
pacjent może normalnie funkcjonować. Jednak jego świat i tak
z każdym dniem może być pełen negatywnych emocji. Chory,
walczący często z szeregiem, czasem gołym okiem niewidocznych objawów, ma wystarczająco dużo pytań bez odpowiedzi,
domysłów bez żadnych podstaw – po prostu rządzi nim chaos.
Nawet kontakt z Panem Bogiem (który wbrew pozorom nie robi
nic złego pozwalając na chorobę, bo każde Jego działania mają
swój dobry cel) staje się utrudniony i nie jest zupełnie wystarczający by poradzić sobie z nadzwyczajną sytuacją.
Potrzebny jest im kontakt przede wszystkim z zaufaną osobą.
Banalne „Jak się czujesz? Nie potrzeba Ci czegoś?” potrafi bardzo
podnieść na duchu. Przytulenie, uśmiech, żart, spontaniczny
SMS, telefon, pomoc w obowiązkach, zapewnienie o modlitwie
– to z pewnością pokazuje choremu, że pamiętasz, jesteś i będziesz ze względu na wszystko. Taki kontakt może zdziałać cuda.
Dużo więcej rozmawiać, poświęcać swój czas. Może właśnie na
to czeka?
Niekiedy chory na nowotwór bardzo ukrywa ten fakt publicznie, bo nie chce, aby ludzie się nad nim użalali, nie potrzebuje
sztucznego uśmiechu, nie pragnie łaski ani selekcji znajomych.
Nie chce zostać tematem do rozmów numerem jeden wśród obcych ludzi. Nie ma się co dziwić. Potrzebuje spokoju i wsparcia.
Prowadzone badania wykazały, że pacjenci w trakcie cierpienia pokonywali jeden lub dwa etapy w rozwoju osobowym, zatem
pacjenci onkologiczni bardzo szybko dojrzewają w swojej choro-

bie. Z czasem nabierają dystansu, żartują (chociażby nazywając
raka „tym, który chodzi do tyłu”). Łatwiej stawiać czoła czemuś
obśmianym, wyszydzonym, wykpionym, nie lekceważąc oczywiście mocy przeciwnika.
Nie można nigdy skreślać pacjenta ze względu na wiek. Rak
co prawda coraz częściej atakuje młodych ludzi, jednak zachorowalność góruje u osób w średnim i starszym wieku. Myślenie
„On już ma swoje lata, to może umrzeć, nic go już więcej i tak w
życiu nie czeka” jest absurdalne. Na Ziemi naszym obowiązkiem
jest ciągle walczyć o życie drugiego człowieka i dawać mu radość.
Jedynie Pan Bóg ma prawo decydowania, kiedy nadejdzie czas
pożegnania się z bliskimi.
Wychodzenie z założenia, że skoro jestem „tylko” przyjacielem, oznacza automatyczny w tył zwrot, jest błędnym wnioskowaniem na podstawie niewłaściwych przesłanek. W czasie badań
i leczenia będzie on wyjątkowo pożądany. Dlatego chociażby
zaproponuj wspólne spotkanie przy herbacie.
A Ty – drogi chory, nie poddawaj się, znoś leczenie i módl się
tak, jakbyś wierzył w każde słowo. Może to chwila, żeby znaleźć
czas dla rodziny, poświęcić się swojej pasji i nie zadręczać się
zbędnymi myślami. Bóg nie jest zły i nie dopuszcza do choroby
„bo nie podoba się Mu Twoja gęba”. Może przez to daje Ci szansę,
żeby spokornieć? By w Niego uwierzyć? Zastanowić się, dlaczego
akurat to nadeszło w tym momencie? I pamiętaj, Bóg nigdy nie
daje na barki ciężaru, którego nie potrafilibyśmy udźwignąć.

Rozpoczęcie nabożeństw majowych
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@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)

Żal za grzechy
O tym warunku koniecznym do odprawienia dobrej
spowiedzi i uzyskania rozgrzeszenia – mówił bardzo
obrazowo o. Józef Mizera, podkreślając ogromną wartość sakramentu pojednania, który powinniśmy pokochać. A oto fragment tego rozważania.
Można też, kochani, porównać grzech do swoistej blokady
rozwoju duchowego. Jeśli nie oddasz się Chrystusowi do zoperowania w konfesjonale i będziesz żył w grzechu, zostaniesz takim
„karzełkiem” w sensie duchowym, takim niedorozwiniętym
pół-człowiekiem, pod-człowiekeim. Życie w grzechu to jak próba
jazdy pod prąd, kochani, wbrew znakom na drodze jednokierunkowej. W takiej sytuacji niemal pewna jest śmierć...
Wracamy zatem do tego pytania, dlaczego człowiek, skoro
grzech tak niszczy, zabija, dalej chce w nim żyć, dlaczego tak
ciężko go namówić, by oddał go lekarzowi duszy - Chrystusowi. Myślę, kochani, że dzieje się tak dlatego, ponieważ człowiek
potrafi się przyzwyczaić do życia z brudną duszą. Kiedyś u znajomego leśniczego zrobiłem w lesie na wydzielonym terenie boisko
do piłki siatkowej, nożnej, zbudowałem piękny ołtarz z dębowym
krzyżem. Były tam i zabawy z młodzieżą, i Msza święta, i modlitwa. Znajdowała się tam także wykonana przez nas szopa, w
której można było się schronić przed deszczem. Którejś zimy
znaleziono w tej okolicy w jakimś bunkrze poniemieckim człowieka mieszkającego tam w namiocie. Zaproponowałem, by zamieszkał w tej młodzieżowej szopie, oczywiście wcześniej byśmy
ją ocieplili i wstawili piec. A drzewa było tam narąbane na dwa
lata, więc całkiem przyzwoicie mu się tam mieszkało - jeszcze mu
leśniczy drewna dowoził. Przezimował w tym miejscu i było mu
tak dobrze, że już się nie chciał stamtąd wyprowadzać. Co jednak

najciekawsze, kilkanaście metrów za tą szopą płynęła rzeczka.
Ten człowiek w czasie całego swojego pobytu w tym miejscu do
wody nie włożył nawet palca. Nie przeszkadzało mu, że jest brudny, że śmierdzi, że wręcz cuchnie. Po prostu się przyzwyczaił. A
jeżeli człowiek potrafi się przyzwyczaić do własnego smrodu, to o
ileż bardziej potrafi się przyzwyczaić do brudnej duszy, która jest
niewidzialna i niedotykalna!
Dlatego, kochani, sakrament pojednania trzeba po prostu
pokochać. I żeby następowało to uzdrowienie, trzeba wyznać
wszystkie grzechy. Specjalne ukrycie przed Bogiem grzechów
powoduje, że człowiek pakuje się w jeszcze większą chorobę
duszy niż przed taką świętokradczą spowiedzią. Bowiem teraz
dochodzi jeszcze nowy grzech - grzech okłamania Pana Boga. A
poza tym jak możesz człowieku okłamać Pana Boga, skoro On
zna każdą twoja myśl, każde słowo, nawet to jeszcze niewypowiedziane? To jest fi kcja, że możesz okłamać Pana Boga. Ale za to w
takim momencie stajesz się Judaszem, który całuje Pana Jezusa, a
jednocześnie wydaje Go na śmierć...
Kiedy więc wyznamy wszystkie grzechy, musimy w sobie
wzbudzić żal. Bo żal jest absolutnie konieczny do przebaczenia.
Jeżeli nie żałujesz, to cóż z tego, że ksiądz powie: „Ja odpuszczam
tobie wszystkie grzechy w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”?
Jak nie masz w sobie żalu za te grzechy, to nic nie masz odpuszczone... Żal jest niezbędnym elementem dobrej spowiedzi.
Mało tego, ten żal musi jeszcze być właściwy. Na ten żal musi się
składać jeszcze potępienie grzechu, obrzydzenie tego grzechu,
wzbudzenie w sobie wstrętu do tego grzechu: „Boże, ty mi dałeś
zdrowie i siły, ale ja siebie torturowałem grzechem. Znęcałem się
nad samym sobą i nad moją rodzinę. Teraz brzydzę siebie samego. Nie chcę już do tego wracać.”
Cdn.
10 maja 2015
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Głogoczów - Parafia 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

HISTORIA PARAFII ŚWIĘTEGO
MAKSYMILIANA MARII KOLBE
W SZKLARACH
Historia Szklar sięga 1329 r. kiedy to Władysław Łokietek wydaje przywilej lokacyjny wioski Szklary. W XIV w. znajdowała się
tu jedna z pierwszych hut szkła na terenie Polski. Pod koniec XIV
w. Szklary stały się własnością króla Kazimierza W. i uposażeniem zamku ojcowskiego. Później dożywotnią posesją królowej
Bony. Już historia czasów Zygmunta Augusta świadczy, że
mieszkańcy wsi królewskich
byli światłymi ludźmi, dobrze
zorganizowanymi, znającymi
swoje prawa i byli zdolni do
pokonania olbrzymich trudności w ówczesnych czasach.
Za czasów Zygmunta III
Wazy zostały odłączone od
Ojcowa i stały się samodzielne
na około 300 lat. Po upadku niepodległości Polski w
Szklarach istniał posterunek
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graniczny zaboru rosyjskiego. W czasie powstania styczniowego
5.04.1863 r., w Wielkanoc, doszło do Bitwy z Moskalami. Przez
wieki Szklary należały do par. Racławice. Dopiero w 1974 r. w
Szparach rozpoczęło się duszpasterstwo. Tu do pracy duszpasterskiej został sterowany kapłan o wielkiej wierze, zaangażowaniu
i silnym charakterze ks. J.
Pochopień. Pod Brodłem - tu
gdzie dziś stoi kościół - Były 3
rodziny. Wykupiono od nich
teren. I najpierw była salka
katechetyczna. Do tej salki
ks. Józef Pochopień dobudował ganeczek - zakrystię. I tu
zaczęła się wojna. Państwo
komunistyczne chciało postawić tamę życiu religijnemu w
Szklarach. Chciano zniszczyć
zaczątek samodzielności parafii. Ks. Pochopień z p. Henrykiem Chochół, kościelnym
i Konstantym Frontem zostali
wezwani do prokuratury w
Olkuszu. Tadeusz Front - s. Konstantego był bity, ale
nikogo nie wydał. 14.08.1974 zbiegli się mieszkańcy
Szklar, zwłaszcza kobiety.
Mówi mieszkanka Szklar: „Myśmy się tam zebrali.
Milicjantów żeśmy pokonali. Odjechali. Potem znów
przyjechali. Gazowali ludzi. Łańcuchem opasali salkę,
ale myśmy - kobiety - nie dali rozwalić. Obroniliśmy”.
To byli ludzie bardzo wierni Bogu. I taką była
większość mieszkańców Szklar. Dziś wybaczamy tej
cząstce osób, którzy służyli reżimowi komunistycznemu. Prześladowaniom nie byłoby końca, gdyby nie
przyjazd kardynała Karola Wojtyły wraz z Tobą Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Kardynale Stanisławie.
Oddałeś nas pod opiekę św. Maksymiliana.
W salce nic nie było. Kielich zostawiony przez Ks.
Kardynała K. Wojtyłę Był pierwszy i tu rozpoczęła się
stopniowa budowa naszej świątyni. Od tamtych wydarzeń minęło już ponad 40 lat. Oddajemy Bogu na
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własność świątynię zbudowaną przez silnych duchem parafian,
posłusznych Bogu i pasterzom Kościoła. Prosimy o miłosierdzie
Ducha Świętego, aby ta moc ducha, męstwo i wierność Chrystusowi przetrwały przez następne pokolenia, aby się umacniały.
Błogosław nam Najdostojniejszy Księże Kardynale, byśmy nigdy
się nie wstydzili dawać świadectwa wiary i byli dumni z dziedzictwa niedawnych lat i wieków w naszej Ojczyźnie.
***

nio wyposażony budynek kościoła. W rezultacie tego obrzędu
budynek pozostaje ten sam, dalej służy miejscowej wspólnocie,
ale zostaje ubogacony, bo staje się skutecznym znakiem obecności Boga w tym miejscu. Znaczy to, że wchodząc do takiego kościoła, łatwiej doświadczymy bliskości Boga i wsparcia Kościoła
Chrystusowego.
Obecność biskupa ordynariusza podkreśla, że akt ten dokonuje się zatem nie tylko w ramach tejże parani, ale w ramach

Kilka uwag na temat:

POŚWIĘCENIE
KOŚCIOŁA
Szczególne objawienie się Boga w
parafii
Uroczystość poświęcenia kościoła to wyjątkowe wydarzenie. W
przeszłości nazywano je także aktem
konsekracji. Jest to bardzo uroczysta
i wzruszająca celebracja, która dokonuje się we wspólnocie parafii zawsze
pod przewodnictwem biskupa ordynariusza. W zasadzie ma ona miejsce
tylko jeden raz w jej historii. W akcie
tym wierni, gromadzący się w tym
miejscu, pod przewodnictwem swojego biskupa, oddają na chwałę Boga
wybudowany przez nich i odpowied-
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diecezji, a nawet w całym Kościele powszechnym. Cały Kościół,
nie tylko ten żyjący dzisiaj na świecie, ale i poprzednie pokolenia
wierzących oraz nasi święci patronowie stają w tym dniu przy
nas. Umacniają naszą wiarę, pomagają rozbudzić pragnienie
bliskości Boga i w ten sposób powstają warunki do objawienia
się Boga w tym miejscu. U fundamentów całego tego wydarzenia
znajduje się zatem wiara wspólnoty. To ona ofiaruje Bogu to co
ma najcenniejsze, a w zamian otrzymuje nieoceniony dar, którego nie da się ocenić kryteriami materialnymi, dar Domu Bożego,
miejsca szczególnego spotykania się z Bogiem.
Powierzenie budynku Bogu jest jednak tylko pierwszym aktem tej uroczystości. Bóg przecież nie pozostaje nigdy dłużny w
stosunku do człowieka, jeśli ten mu coś ofiaruje. Odpowiada mu
swoją boską bliskością, laską zbawienia. Bóg staje bardzo blisko
uczestniczących w tej ‘ uroczystości. Można powiedzieć nawet, że
objawia się ‘ w szczególny sposób zgromadzonym. W ten sposób
miejsce objawienia Boga staje się święte. Tak było już Starym Testamencie, jak również i w Nowym.
Ślady objawienia się Boga zawsze stają się dla człowieka
sanktuarium, miejscem gdzie może spotkać Go powtórnie.
W wyniku tej podniosłej uroczystości w sercach ludzkich
dokonuje się przemiana wewnętrzna, otrzymują oni dar Bożego

pokoju i głębokiej radości. Także w strukturach materialnych
budynku pozostaje pewien ślad tej Bożej obecności, z czego
parafianie będą korzystali przez następne lata istnienia tego kościoła. Wierni otrzymują łaskę umocnienia w wierze i trwania w
jedności z całym Kościołem, a świątynia będzie odtąd promieniować niewidzialną, ale wyraźnie odczuwalną mocą, wypływającą
z Serca Jezusowego. Warto przywołać tutaj, dla porównania,
inną dobrze nam znaną cudowną przemianę. Gdy składamy na
ołtarzu Panu Bogu nasze dary chleba i wina, za chwilę otrzymujemy je z powrotem, ale tym razem ubogacone, przemienione. Są
to już bowiem Ciało i Krew naszego Pana, które przynoszą nam
życie wieczne. Nie jest to już pokarm cielesny, ale duchowy. Podobnie dzieje się z kościołem, który po poświęceniu nie zmieni
się zewnętrznie, materialnie, ale zostaje ubogacony łaską z nieba i
będzie pomagał nam zbliżać się do Boga, rozpoznawać Jego obecność, odnajdować nadzieję w trudnych sytuacjach życiowych,
odbudowywać nadwyrężone więzy rodzinne i społeczne. Pobyt
w takim kościele pomoże nam unieść wzrok do nieba pośród
codziennych kłopotów, pomoże inaczej spojrzeć na trudności,
które trapią nas każdego dnia.
Cdn.

Jaroszowice - Parafia 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

Majówka - gwieździsty złaz gmin
W niedzielne przedpołudnie mieszkańcy trzech Gmin:
Wadowic, Stryszowa oraz Mucharza wędrowali z kijkami, by
spotkać się na Jaroszowickiej Górze w ramach I Gwieździstego
Złazu Nordic Walking, zorganizowanego przez Ognisko TKKF
w Wadowicach.
Po zdobytym szczycie dla uczestników czekała na „Gołębiówce”
smakowita nagroda - poczęstunek
przygotowany przez LGD Gościniec
4 żywiołów. Mogliśmy posmakować
chleba pieczonego w Inkubatorze
Kuchennym w Świnnej Porębie oraz
innych smakołyków. Na koniec spotkania Pani Halina Kulbacka przypomniała wszystkim podstawowe zasady
chodzenia z kijkami oraz przeprowadziła krótką gimnastykę.
Jaroszowicka Góra (545) - rozległa
i silnie rozczłonkowana góra Pogórza
Wielickiego położona na wschód od
Skawy. Jest to miejsce, gdzie łączą
się granice trzech gmin: Mucharza,
Stryszowa i Wadowic. Na południowy
wschód od Jaroszowickiej Góry leży
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malowniczo położona wieś Zagórze. Po napełnieniu zbiornika
wodą, to przez „Gołębiówkę” będzie prowadzić droga łącząca
wieś z pozostałymi miejscowościami Gminy Mucharz.
www.mucharz.pl
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Kalwaria Zebrzydowska - Parafia 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

Piknik rodzinny

W pierwszą sobotę maja na Placu Rekreacyjnym przy ul.
Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się „Piknik
Rodzinny” zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta przez Zarząd Osiedla nr 2. Pogoda dopisała, więc wszyscy
goście mogli wesoło i aktywnie spędzić czas na świeżym
powietrzu. Atrakcjami pikniku był pokaz sprzętu, który
jest na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej z Krakowa,
Policji oraz OSP z Kalwarii Zebrzydowskiej. Były informacje
o programie ograniczenia niskiej emisji dla gminy Kalwaria
Zebrzydowska i o wędrówkach (questach) z Gościńcem 4
żywiołów. Zadaniem uczestników było wykonanie małej
flagi oraz sadzenie krzewów tui wzdłuż ogrodzenia placu.
W ciepłej, słonecznej i rodzinnej atmosferze można było zjeść
coś smacznego z wiaty grilowej na placu. Wspaniałej zabawie
i okrzykom radości nie było końca.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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Klecza - Parafia 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 * Porządek 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: godzinę przed wieczorną Mszą św.

Miłosierdzie i sprawiedliwość
To już ostatni fragment pięknego kazania odpustowego, wygłoszonego przez ks. proboszcza Andrzeja
Kołodzieja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w kaplicy
w Zarąbkach. Ks. proboszcz przypomina w nim również o sprawiedliwości Bożej oraz wskazuje na osobiste
doświadczenie miłosierdzia w sakramencie pokuty.
Teraz oczywiście mało co mówimy o sprawiedliwości, ale za
to często o Bożym Miłosierdziu. Nieraz nam ucieka ze świadomości fakt, że istnieje jeszcze sprawiedliwość Boża, która mówi,
że za dobro należy się nagroda, a za zło kara. Nie możemy zatem
przewartościowywać w tym nurcie teraz Bożego Miłosierdzia, w
którym żyjemy, które jest tak bardzo potrzebne całemu światu i
każdemu z nas. Nie możemy o tym zapomnieć. Nam jest trudno
to połączyć, ale Pan Bóg sobie z tym poradzi.
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A więc przede wszystkim właśnie ta otwartość, ta gotowość
na uznanie swojej winy i poprawę. A co to jest żal za grzechy i
podjęcie poprawy? To nic innego jak sakrament pokuty... Mówi o
tym dzisiejsza Ewangelia, w której Chrystus przychodzi do apostołów w Niedzielę Zmartwychwstania: Pokój wam! Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane... - tymi właśnie słowami ustanowił Chrystus sakrament pokuty. To Boże Miłosierdzie
najpełniej objawia się w sakramencie pokuty. Jeżeli więc ktoś nie
za bardzo lubi sakrament pokuty, to nigdy szczególnie bliskie nie
stanie mu się miłosierdzie w osobistym życiu.
Dlatego prośmy Boga o potrzebne nam łaski właśnie za
wstawiennictwem tych wielkich apostołów Bożego Miłosierdzia.
Święta Siostra Faustyna... wiele by mówić o Niej. Dzisiaj, właśnie
tam - w stolicy Bożego Miłosierdzia, w Łagiewnikach - groma-
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dzą się licznie pielgrzymi, wzywając św. Siostrę Faustynę... I
obok święty Jan Paweł II, który ustanowił dotąd Niedzielę Białą,
Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Ten, który w sposób szczególny
praktykował to Boże Miłosierdzie w swoim życiu, czego byliśmy
przecież świadkami.

Prośmy za ich wstawiennictwem o to, abyśmy potrafi li zrozumieć Boże Miłosierdzie, otworzyć się na to Boże Miłosierdzie i
tym Bożym Miłosierdziem na co dzień żyć.

Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.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)

ZEŚLIJ, O CHRYSTE, SWOJEGO
DUCHA NAM…
Duchu Święty, Boże
– oto jesteśmy – wprawdzie dotknięci zmazą grzechu,
lecz w imię Twoje w szczególny sposób zgromadzeni.
Przyjdź do nas i pozostań z nami,
racz przeniknąć serca nasze.
(ks. W. A. Niewęgłowski)
5 maja 2015 r. w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Krzeszowie grupa 52 osób otrzymała Sakrament Bierzmowania. Szafarzem Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej był J.
E. Ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, infułat. Młodzież, która
przyjęła sakrament Ducha Świętego to uczniowie z klas II i III
Gimnazjum z Krzeszowa i Tarnawy Dolnej (z terenu parafii
Krzeszów).
Do tej jakże ważnej chwili młodzież przygotowywała się przez
cały rok pod intelektualnym i duchowym przewodnictwem ks.
Wikariusza. Kandydaci uczestniczyli w systematycznych spotkaniach, na których poruszane były tematy,
jak Dekalog, wiara, modlitwa, sakramenty. W ciągu całego roku liturgicznego
kandydaci do Sakramentu Bierzmowania uczestniczyli w Krucjacie I Piątków
miesiąca, nabożeństwach różańcowym,
roratach, rekolekcjach wielkopostnych,
nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żalach, w spotkaniach duchowych przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży
w naszej parafii (cotygodniowe spotkania
w piątek na salce katechetycznej). Coniedzielna Eucharystia, katechezy, wspólne
spotkania, a w ostatnich dniach, liczne
próby liturgiczne zaowocowały przyjęciem
darów Ducha Bożego.
Przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania młodzież przystąpiła do Sakramentu Pojednania i wybrała sobie
świętego, jako patrona. Wśród dziewcząt
największą popularnością cieszyły się

święte o imieniu: Kinga, Magdalena, Łucja a wśród chłopców
święci o imieniu: Paweł, Piotr i Jan, choć nie brakowało: Lidii,
Liliany, Scholastyki, Gabriela, Huberta czy Edwarda.
Uroczysta Eucharystia, podczas której Ks. Infułat Jan Maciej Dyduch udzielił Sakramentu Bierzmowania rozpoczęła się
o godz. 18.00 i zgromadziła nie tylko młodzież, ich rodziny,
świadków bierzmowania, ale licznych wiernych z całej parafii.
Liturgia rozpoczęła się od powitania Ks. Infułata w progach
świątyni i w naszej parafii. W imieniu rodziców J. E. Ks. Infułata
przywitali p. Anna Broda i p. Marek Iwaniec. Rodzice skierowali
do Szafarza sakramentu, słowa: Wiemy, że przyszły czasy bardzo
niebezpieczne i trudne dla wychowania, a także i kształcenia
młodego pokolenia. Pojawia się dużo zagrożeń w samej fi lozofii
życia. Dostrzegamy pewne siły, które chcą świadomie zdeprawować naszą młodzież. A jednocześnie młodzi ludzie sami coraz
bardziej chcą swą wolność zamienić na życie bez przykazań, bez
zasad, często na dewizie: «wszystko mi wolno, mogę robić co
chcę». Odczuwamy, że będzie nam coraz trudniej kształcić nasze
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dzieci. Ale chcemy tworzyć żywą cząstkę Owczarni
Chrystusowej.
Podczas liturgii Ks. Infułat zapytał młodzież,
jakich łask oczekuje od Boga w Sakramencie
Bierzmowania. Na pytanie Ks. Infułata młodzież
odpowiedziała, iż pragną, aby Duch Święty, którego
otrzymają umocnił ich do mężnego wyznawania
wiary i do postępowania według jej zasad.
W czasie homilii Ks. Infułat Jan Maciej Dyduch
skierował jakże ważne słowa do młodzieży. Nie bójcie się – mówił ks. Infułat – nie lękajcie się. Bądźcie
apostołami Jezusa Chrystusa wszędzie, idąc po
same «krańce ziemi». Przypomniał tym samym
o czym mówił św. Jan Paweł II, inaugurując swój
pontyfikat na Stolicy Św. Piotra w Rzymie w dniu 22
października 1978 roku. Ojciec Święty wtedy mówił
z mocą i zachęcał do otwierania na oścież drzwi
Chrystusowi. Jego słowa zdały się mówić: kochaj
krzyż, noś go ze czcią. Takiej postawy wobec krzyża uczy św. Jan Paweł II, świadek krzyża naszych
czasów nas wszystkich szczególnie zaś tych, którzy
otrzymują Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej.
Ks. Infułat podkreślił, również sens bycia chrześcijaninem
i podążania za Chrystusem. Do tego potrzebny jest dar Ducha
Świętego, bez którego nie można dawać świadectwa, że On prawdziwie zmartwychwstał. Zachęcił młodych ludzi, aby korzystając
z darów Ducha Świętego mężnie kroczyli przez swoje życie, niosąc innym ludziom nadzieję chrześcijańskiej radości, wypływającej ze spotkania z żywym Jezusem.
Po homilii odbył się obrzęd poświęcenia krzyży – pamiątek sakramentu bierzmowania. W imieniu kandydatów prośbę
złożyła uczennica klasy III Gimnazjum, Katarzyna Gracjasz.
Zwróciła się do Ks. Infułata, z następującymi słowami: Na dzisiejszą uroczystość przynieśliśmy Krzyż – znak Chrystusowej
męki, śmierci i odkupienia. Prosimy Cię Drogi Ojcze o poświęcenie naszych Krzyży. Zawiesimy Je w swoich domach, a później
weźmiemy Krzyż w nasze dorosłe życie. Jest on dla nas znakiem
nieskończonej miłości Chrystusa i będzie przypominał nam dzisiejszą uroczystość.
Ten krzyż zawieszony w ich pokoju, ma przypomina młodzieży postanowienia podjęte przy Sakramencie Bierzmowania
związane z umacnianiem i pogłębianiem wiary a zwłaszcza postępowaniem według jej zasad.
Następnie miał miejsce najważniejszy moment liturgii Sakramentu Bierzmowania Ks. Infułat Jan Maciej Dyduch wraz, z ks.
Proboszczem Antonim Kanią oraz kapłanami z dekanatu Sucha
Beskidzka, w geście wyciągniętych rąk prosili, aby Duch Święty
zstąpił na młodzież zgromadzoną w krzeszowskim kościele.
Następnie Ks. Infułat udzielał Sakramentu Bierzmowania. Po
homilii kandydaci razem ze swoimi świadkami procesyjnie podchodzili do Szafarza sakramentu. Na słowa Ks. Infułata – Pawle/
Kingo, przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany
opowiadał – Amen. Ks. Infułat namaszczał jednocześnie czoło
bierzmowanego krzyżmem świętym (mieszczanina balsamu i
oliwy) i przekazywał znak pokoju. Uczniowie przystępujący do
Sakramentu Bierzmowania wybierali sobie świadków, których
zadaniem było trzymać prawą rękę na prawy ramieniu bierzmowanego.
W czasie modlitwy wiernych uczeń z klasy III Gimnazjum,
Jakub Młyński, prosił Boga w intencji Kościoła Świętego, Księdza
Infułata, Bierzmowanych, Rodziców, Rodzeństwo, Duszpasterzy,
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Świadków bierzmowania, Nauczycieli, Wychowawców, prześladowanych i cierpiących za wiarę i powołań kapłańskich.
Podczas ofiarowania darów złożono na ołtarz: zeszyt (rok
pracy katechetycznej, przygotowującej do Sakramentu Bierzmowania), krzyż (znak dojrzałej wiary Bierzmowanych), przyrzeczenia abstynenckie (wyraz chęci rozpoczęcia nowego życia
według Ducha), owoce (znak Bożego błogosławieństwa), wodę
i wino, chleb (przemienione w Krew i Ciało naszego Pana stają
się pokarmem, dającym siły do dawania świadectwa wyznawanej
wierze), świeca (znak światła i miłości), kwiaty (symbol piękna i
wdzięczności) oraz ofiarę pieniężną na rzecz chorej Leny Cholewy (wyraz większej życzliwości, miłości, opieki wobec choroby i
cierpienia). Komentarz wprowadzający odczytał uczeń klasy III
Gimnazjum, Bartosz Małysiak.
Na zakończenie liturgii Kinga Iwaniec, Dariusz Broda, Klaudia Gołuszka podziękowali Ks. Infułatowi Janowi Maciejowi Dyduchowi za udzielony Sakrament Bierzmowania; Duszpasterzom
podziękowania złożyli Ilona Gibas oraz Agnieszka Mikołajczyk;
Wychowawcom klas podziękowali Katarzyna Dziepak, Michał
Gibas, Klaudia Handzlik, Jakub Czubak. Ks. Proboszcz w imieniu swoim i Parafian złożył podziękowanie na ręce Ks. Infułata
za udzielony Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, także
wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości: Księdzu Dziekanowi Zbigniewowi Piwowarowi, Kapłanom dekanatu Sucha
Beskidzka, Rodzicom, Świadkom bierzmowania, Wychowawcom
i tym, którzy zanosili modlitwy w ich intencjach.
Splendoru tej uroczystości nadała również piękna oprawa
muzyczna przygotowana przez p. Jerzego Targosza – organistę.
Ks. Wikariusz przygotował zarówno oprawę liturgiczną Mszy
Świętej, jak i młodzież z Gimnazjum w Krzeszowie i Tarnawy
Dolnej (z terenu parafii Krzeszów) do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania.
Po uroczystym błogosławieństwie młodzież ustawiła się do
pamiątkowego zdjęcia, a następnie otrzymała pamiątkę sakramentu bierzmowania: Niezbędnik katolika, autorstwa Pietro
Princip’a.
Ks. Wojciech Matyga
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.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)

Izdebnik - Parafia 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)

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: LanckoronaŁaśnica (275), Skawinki (997), Stronie (28)

Dzień Strażaka
W dniu 2 maja 2015r.
w Lanckoronie odbyły się
gminne obchody Dnia Strażaka. Mszę świętą odprawili:
ks. Kan. Andrzej Gawenda
proboszcz par. Izdebnik, ks.
Kan. Adam Szczygieł – proboszcz par. Skawinki. Przewodniczył ks. Jan Bobrek
prob. par. Lanckorona i Kapelan Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Lanckorona, który wygłosił kazanie.
Oto jego treść:
„Nie bój się, gdy będziesz przechodził przez wodę,
bo będę z tobą, a gdy pójdziesz przez ogień,
nie spłoniesz, bo jestem z Tobą Ja, Bóg twój” (Iz 4,2-3).
Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia:
przedstawiciele władz samorządowych, księża proboszczowie: Izdebnika i Skawinek, a zwłaszcza wy, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lanckorona – z Izdebnika,
Jastrzębi, Łaśnicy, Skawinek i Lanckorony.
Miesiąc maj, który rozpoczęliśmy wczoraj, jest zawsze dla nas,
Polaków, miesiącem szczególnym. I to nie tylko dlatego, że jest
on miesiącem maryjnym z pięknymi nabożeństwami majowymi
w naszych kościołach oraz z majówkami przy naszych przydrożnych kapliczkach i figurach. Jest to miesiąc szczególny, gdyż prze-

żywamy w nim liczne święta,
religijne ale i patriotyczne:
święto Matki Bożej, Królowej
Polski, święto św. Stanisława,
biskupa krakowskiego, męczennika, a także, zwłaszcza
od niedawna, bardzo nam
drogie święto Matki Boskiej
Fatimskiej, przypominające
bolesną rocznicę zamachu na
życie Ojca Świętego Jana Pawła II, 13 maja 1981 roku. Ale w
maju przypada także to święto
– które przeżywamy dzisiejszego popołudnia: to drogie
nam wszystkim, Bracia Strażacy, święto waszego Patrona, świętego Floriana. Postać św. Floriana może nam się wydawać bardzo
odległa, nie przystająca do współczesności. Jednak przeżywając
dzisiejsze święto, wiemy, że doświadczamy tajemnicy mogącej
współczesnego człowieka przerastać – tajemnicy wierności Bogu
za każdą cenę, nawet za cenę życia. Męczennicy, tak odlegli jak
św. Florian, ale także ci współcześni, są dla nas znakiem świętości
Kościoła, są znakiem wierności wobec Bożego Prawa, są wreszcie
znakiem miłości, która nie wycofuje się przed tym, co trudne,
nie rezygnuje z tego, co zaczyna kosztować i wymagać, ale konsekwentnie trwa w zaufaniu wobec Boga.
W naszym czasach, podobnie jak w innych epokach, tak wielu
ludzi dawało i daje świadectwo o Chrystusie, składając dar z własnego życia. Kiedy chronili się w katakumbach, kiedy byli i nadal
10 maja 2015
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są zmuszeni ukrywać się przed prześladowaniami reżimów totalitarnych lub przed przemocą, kiedy każdego dnia zmagają się z
trudnościami, z cierpieniem, z wyśmianiem czy wyszydzeniem,
wówczas upodabniają się całkowicie do ukrzyżowanego Chrystusa. Ci ludzie, którzy mają odwagę przyznać się do Chrystusa i
Kościoła, wskazują nam drogę wierności, wytrwałości i odwagi.
Dzisiaj, być może bardziej niż kiedyś, potrzeba nam takich szlachetnych ludzi, którzy wobec współczesnego braku autorytetów,
poddawania w wątpliwość i kwestionowania wszystkiego, co
święte, będą czytelnym znakiem przynależności do Chrystusa.
Potrzeba nam świętych kapłanów, potrzeba świętych rodzin,
matek i ojców, potrzeba świętych, zwyczajnych ludzi. Potrzeba
nam ludzi świętych swoją codziennością, swoją zwyczajnością,
świętych swoim życiem. Bracia i Siostry! Dzisiaj, stajemy wobec
świata, który chce zapomnieć o Bogu; który autorytetami czyni
ludzi zacierających granice między dobrem a złem. Za wzór stawia tych, którzy oficjalnie przyznają się do zła i są z tego dumni;
tych, którzy podważają wszelkie wartości i porządek moralny. W
ten sposób bardzo szybko zacierają naszą wrażliwość. Czynią nas
nieczułymi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, jego biedę
i bezradność, nieczułymi na głos Boga żyjącego w tych wszystkich słabych i bezbronnych. Świat zapominający o Bogu to świat,
który mówi, że odwaga to zdolność zdeptania tego, co święte,
co wartościowe. To umiejętność wyśmiania i wyszydzenia tych,
którzy nie wstydzą się Boga. Dzisiaj odwaga to ośmieszenie i
poniżenie pięknego i wartościowego życia zbudowanego na
Chrystusie. Taka odwaga nic nie kosztuje, taka odwaga nie jest
ofiarą ani żadnym poświęceniem, taka odwaga to małość tych,
których nie stać na więcej. Taka odwaga to zabijanie tych, którzy
poprzez swoje święte, szlachetne i dobre życie stają się wyrzutem,
budzą niepokój. Nie wolno nam brać wzoru z tego świata. Nie
wolno zachwycać się kolorową fasadą ludzi bez wartości. Trzeba
zobaczyć głębiej, trzeba widzieć dalej i więcej niż tylko własne
sprawy. Modlą się dziś z nami strażacy, którym patronuje św.
Florian , to Ci, którzy, ryzykując własne zdrowie i życie, gotowi
są stawać się, jak mawiał Jan Paweł II, bezinteresownym darem
z siebie samego. Takich przykładów w naszym świecie jest wiele.
Nie pokazują tego media, nie piszą o tym gazety, a to w cichości
naszych domów, ulic, miejsc pracy, parafii, dzieją się sprawy
wielkie, szlachetne, dobre, zwyczajnie święte, jak zwyczajna jest
codzienność naszego życia. Drogie Druhny! Drodzy Druhowie!
Nie ukrywam, że w moim życiu kapłańskim, od dnia swoich
prymicji sprzed prawie 40 lat, zawsze darzyłem strażaków sza-
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cunkiem i cieszyłem się, gdy stając przed ołtarzem, widziałem
przed nim strażackie sztandary i ich galowe mundury. Stoicie
dziś, kochani Druhowie w tych galowych mundurach, stoicie ze
sztandarami, tak jak zawsze przychodzicie na patriotyczne, państwowe i kościelne uroczystości, na Boże Ciało, aby trzymać straż
przy Grobie Pańskim, na odpust czy dożynki. I jest to bardzo
wymowne! I wszyscy jesteśmy wam za to wdzięczni. Ale jeszcze
bardziej jesteśmy wam wdzięczni za to, że na co dzień, już bez galowych strojów, na głos syreny spieszycie z pomocą wszędzie tam,
gdzie jawi się cierpienie, ogień czy woda, wypadki drogowe czy
inne nieszczęścia. Wyrażamy wam za to nasze szczere uznanie.
Najdrożsi , By Kościół spełnił dobrze swą misję uświęcającą,
potrzeba dobrych i świętych kapłanów! By szkoła spełniła swoje
wychowawcze i pedagogiczne zadanie, potrzeba dobrych, kompetentnych i bezinteresownych nauczycieli i wychowawców. W
konsekwencji – by remiza spełniła swe zadanie bycia ośrodkiem
właściwie oddziałującym na środowisko, potrzeba dobrych, oddanych sprawie, prawych i przykładnych strażaków! Potrzeba
strażaków, którzy byliby rzeczywiście ludźmi stojącymi na straży
dobra; którzy byliby stróżami tegoż dobra i jego budowniczymi.
To jest, drodzy Druhowie ten program, który chcę wam pozostawić. Macie gasić nie tylko ten ogień, który czasem trawi dorobek
pokoleń, ale ogień wszelkiego rodzaju zła! Wiem, że jest to program zobowiązujący, ale znamy się przecież dobrze, i wiem, że
stać was na to! Wiem, że program ten podejmiecie i że będziecie
niejako płynąć pod prąd owego moralnego rozluźnienia, jakiego
dziś powszechnie doświadczamy. Będziecie przez to godnie naśladować waszego Patrona – św. Floriana, broniącego prawdziwych wartości i gaszącego przede wszystkim ogień nienawiści,
który jest zawsze najbardziej piekący, aż do oddania swego życia.
Drodzy druhowie! Mam nadzieję, że moja zachęta nie pójdzie na
marne, ale że właśnie przekształci się ona w ten program działania, który sprawi, że będziecie godnie nosić wasze strażackie
mundury, że będziecie mogli bez niepokojów przyjmować słusznie przyznane medale i odznaczenia , że będziecie zawsze stać na
straży praworządności i bezpieczeństwa, na straży autentycznych
moralnych, patriotycznych i religijnych wartości.
Drodzy strażacy: wybaczcie mi wielkie, stawione wam przed
oczy wyzwanie. Czynię je wobec was, jako Chrystusowy kapłan,
ale, co więcej, stawiam je jako swój wobec swoich, a do swoich
zawsze ma się szczególną śmiałość!
Pozwólcie więc, że jako wasz kapelan, ale także druh, złożę
wam serdeczne życzenia. Otóż od niepamiętnych czasów śpie-
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wamy w naszych kościołach w tekście suplikacji: „od powietrza,
głodu ognia i wojny – zachowaj nas Panie”. Niech Pan zachowuje
naszą ziemię od wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych żywiołów,
abyście mieli jak najmniej wyjazdów. A skoro już będą wyjazdy,
niech równoznaczną z nimi będzie też liczba powrotów! Niech w
was nadal, trwa gotowość do niesienia pomocy, odwaga w stawa-

niu przed palącym się domem, czy innym nieszczęściem.
Wasze jednostki zdobyły wiele nagród w zawodach na różnym poziomie. Oby tych zwycięstw, nagród i medali było jak najwięcej. Ale życzę wam, abyście kiedyś otrzymali nagrodę wieczną
i wieniec sprawiedliwości od samego Chrystusa, Dobrego Pasterza!

Leńcze - Parafia 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)

Dobra spowiedź
To uwolnienie człowieka z grzechu, ale też z wszelkiego lęku, to życie na nowo, to światło i prawdziwe
spotkanie z miłosiernym Ojcem. Możliwości zbliżenia
się do Boga jest wiele, ale trzeba chcieć, trzeba tego
pragnąć, otworzyć serce – zachęcał w czasie rekolekcji
ks. Włodzimierz Kurek, a ta zachęta jest wciąż aktualna. Fragment słowa poniżej.
Chrystus puka dzisiaj do ciebie i mówi: Młody człowieku, ja
chcę dać ci życie. Chcę dać ci światło. Chcę dać ci nadzieję... Może
nie słyszysz tego głosu w dźwiękach ostrej, mocnej muzyki, podczas imprezy... Ja znam te sytuacje, gdy cały rynek szaleje do godziny trzeciej nad ranem, a później młodzi ludzie idą do innych
miejsc, by jeszcze się pobawić. Znam te sytuacje, gdy młodzież
wraca do domów o szóstej, siódmej nad ranem i śpi potem do
godziny pierwszej, a gdy wstanie, to po to, by iść się bawić dalej.
Wiem, ilu ludzi zatraciło się w swoim zakochaniu. Bo młodzi
ludzie chcą kochać...
Przyszedł do mnie pewien młody chłopak i powiedział: Proszę księdza, ja już nie daję rady. – A po co tam chodzisz? – Bo
ja chcę kochać; ja chcę poznać dziewczynę. Ja chcę się zakochać, a
potem założyć rodzinę i mieć dom.
Nauczył się samych złych rzeczy,
a dziewczyny nie znalazł. A ten świat
pozornie gwarantował poczucie bezpieczeństwa, miał być ucieleśnieniem
dobra... Tymczasem przez niego pogrążam się w mroku. I teraz, w świątyni,
dochodzi do mnie słowo Boga – tak jak
te promienie słoneczne przebijają się
przez witraże. – Boże, Ty wiesz jak cierpię; jaki jestem samotny; jaki jestem,
gdy nikt mnie nie ogląda... Jaki jestem
dla siebie samego tylko. Z moimi myślami. Ty wiesz, że jestem zupełnie innym człowiekiem. Ty wiesz, jak bardzo
Cię kocham. Mimo tego, że wszyscy
twierdzą, że jestem inny, że ubieram się
inaczej, że jestem ordynarny i hałaśli-

wy. Ty wiesz, jak bardzo Cię kocham!
Jedynym wyjściem jest poszukiwanie bezpieczeństwa świata,
którym jest Chrystus. - Przez czynienie dobra zbliżam się do
Ciebie, Panie Boże.
A możliwości zbliżania się do Ciebie jest sporo. Pierwszą i
najlepszą, jaka przychodzi mi na myśl, jest właśnie spowiedź
święta. Nie ma piękniejszej drogi do Boga niż szczera spowiedź.
Spróbowałeś kiedyś tak po prostu iść od spowiedzi i wyłożyć na
niej wszystko, co w tobie siedzi, czego nawet sobie nie mówię na
głos, bo się wstydzisz? Spróbuj kiedyś pójść i przywalić prosto z
mostu – tak żeby wreszcie to serce twoje poczuło, zadrżało, żeby
twoje serce odczuło ulgę. I poczujesz się uwolniony. Przestaniesz
się bać, lękać. To jest propozycja na życie – dobra spowiedź, którą
daje Jezus. To jest prawdziwa adrenalina. Bo życie to światłość.
To wyjście z grobu swojego ograniczenia. Otwórz szeroko drzwi!
My jesteśmy bardzo mocno przywaleni grobowym kamieniem...
Otwórz szeroko drzwi! Niech światło przeniknie cię do głębokości, na wskroś. Niech to światło przeniknie twoje serce! I wyjdź
uwolniony... Otwórz wieko twojego grobu...
Cdn,
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Łączany - Parafia 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

„Nad przepaścią”

W dniu 28 kwietnia 2015 r. uczniowie gimnazjum i VI klasy Zespołu Szkół w Łączanach
mieli okazję uczestniczyć w spektaklu profilaktycznym „Nad
przepaścią” wystawionym przez teatr
Inspiracja z Krakowa.
Spektakl poruszał problemy związane z kwestią granic wzajemnego zaufania i przyjaźni. Bohaterkami przedstawienia były dwie przyjaciółki, które oprócz przyjaźni łączyła również wspólna pasja
- wspinaczka. Wspinanie się wymaga lojalności wobec partnera, zaufania do drugiej osoby i odpowiedzialności. Te wartości zostają wystawione na próbę przez jedną z przyjaciółek, która eksperymentuje
z alkoholem i narkotykami.
Uczniowie chętnie włączyli się w dyskusję podsumowującą spektakl. Artystyczna forma profi laktyki przypadła do gustu uczniom szkoły w Łączanach.
Spektakl sfinansowany został z budżetu gminy z funduszy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy
www.gkrpa.brzeznica.pl

w

Łękawica - Parafia 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)

Praca – Boży dar i błogosławieństwo
W takim świetle ukazuje pracę – pierwsza część
kazania odpustowego, którą zamieszczamy poniżej.
Poprzedza ją krótkie wprowadzenie ks. proboszcza
– nawiązujące do patrona parafii i ks. proboszcza – św.
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Józefa, Rzemieślnika. We Mszy św. koncelebrowanej
uczestniczyli także strażacy z okazji pobliskiego święta
ich patrona.
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Wprowadzenie:
Bardzo gorąco i serdecznie wszystkich witam na
naszej parafialnej uroczystości, parafialnym odpuście z
okazji uroczystości św. Józefa,
rzemieślnika. Św. Józef jest
dla nas wzorem i przykładem
prawdziwego życia chrześcijańskiego, które łączy ze sobą
życie duchowe, życie w relacji
do Jezusa, a także obowiązki
i pracę dnia codziennego. Za
jego wstawiennictwem prośmy Boga o wszelkie łaski i
błogosławieństwo dla nas,
abyśmy potrafili łączyć to, co
święte z tym, co jest zwykłe,
szare, zwyczajne; abyśmy potrafili łączyć życie boże z naszą codziennością.
Tę Mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach:
ksiądz Andrzej modli się w intencji Strażaków z Łękawicy o potrzebne łaski i dary dla wszystkich Członków Drużyny; ja modlę
się w intencji wszystkich Parafian, aby Pan Bóg żywym błogosławił, a zmarłych przyjął do swojej chwały.
Na początku naszej wspólnej modlitwy za jakikolwiek przejaw grzechu i słabości w naszym życiu przeprośmy teraz Boga...
Kazanie
Dzisiejsze święto w parafii, ta uroczystość św. Józefa, a także
teksty liturgii, słowa prowadzą nas do rozważania nad trzema tematami... Pierwszy z nich to praca. Ludzka praca, ludzki wysiłek.
I kiedy patrzymy na pracę, myślimy o niej, w pierwszym odruchu
możemy poczuć, zobaczyć, dostrzec prosty fakt, że praca to jest
trud, to wysiłek, to czasami może nawet i cierpienie. Ale praca
nade wszystko jest łaską i Bożym błogosławieństwem, jest Bożym
darem. Bóg człowieka uczynił zdolnego do pracy.

Zadajemy sobie to
pytanie: Jaki jest mój
stosunek do pracy?
Jak ja traktuję pracę?
Czym ona dla mnie
jest? Popatrzmy na pracę jako na coś dobrego,
jako na Boże błogosławieństwo i dar. Gdyż
praca, którą człowiek
podejmuje,
jakakolwiek by ta praca była,
ma na celu człowieka
kształtować i rozwijać.
Praca człowieka kształtuje jego osobowość.
Praca, którą wykonuje
każdy nas, kształtuje
charakter. Praca, którą
wykonujemy dla siebie czy dla innych, uczy nas służby i miłości.
Praca kształtuje w nas osobowość - przez to całe nasze podejście
do wysiłku, do pracy. Praca kształtuje w nas umiejętność budowania różnych relacji. Kształtuje nasz charakter - praca może w
nas wyrobić poczucie obowiązku, sumienność, rzetelność. Praca
również wpływa na nasz rozwój intelektualny. Bo jakąkolwiek
chcemy podjąć pracę - czy to będzie umysłowa, intelektualna czy
praca fizyczna - człowiek dzięki pracy się rozwija, nabywa nowe
umiejętności i zdolności, bo musi nauczyć się wykonywać swoje
zadania.
Jakie grzechy mogą być przeciwko pracy? Lenistwo, brak sumienności, lekceważący stosunek do pracy, brak obowiązkowości, ale również wykroczeniem przeciwko pracy jest jej nadmiar.
Pracoholizm jest również czymś, co zaprzecza pracy, która jest
darem i łaską. Brak odpoczynku, brak wytchnienia, brak zdolności odejścia od pracy - również zaprzeczają temu, że praca jest
darem, który kształtuje godność, osobowość i charakter człowieka. To wszystko jest potrzebne w życiu pracą.
Cdn.
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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)

Błogosławieństwo
Jabes prosił o nie Boga. Bóg dla każdego ma szczególne błogosławieństwo.
Ale czy my o nie prosimy? Czy błogosławimy nasze dzieci? Pytał o to w czasie rekolekcji ks. Łukasz Gołaś, który
w poniższym fragmencie interpretuje
dalej modlitwę Jabesa.
Kochani, piękna Ewangelia towarzyszy nam
w tym czasie rekolekcji. Nie została wybrana
przeze mnie, ale dana przez Kościół konkretnie na dzisiejszy dzień. Ewangelia ta mówi o
uzdrowieniu. Bardzo ciekawe jest to spotkanie
Jezusa z tym paralitykiem. Jezus zadaje pytanie; stawia jedno jedyne pytanie: „Czy chcesz
stać się zdrowy?”. Czy ty, człowieku, chcesz
stać się zdrowy? Tak samo Bóg pyta nas: Czy
ty, droga siostro, drogi bracie, chcesz być zdrowy?
Wczoraj mówiliśmy o modlitwie z Pierwszej Księgi Kronik, z rozdziału 4, wersu 10
– o modlitwie Jabesa. Jabes rozpoczyna tę
swoją modlitwą od słów: Obyś skutecznie mi
błogosławił... Dlaczego akurat tak? Prosi Pana Boga o wstawiennictwo - a po naszemu – prosi Pana Boga o błogosławieństwo. I
może warto teraz zadać sobie pytanie, czy my też prosimy Pana
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Boga o błogosławieństwo. Czy wy, drodzy rodzice, błogosławicie
swoje dzieci? Bo przecież rodzice mają prawo do tego. Każdy ma
prawo do błogosławieństwa, do zrobienia krzyżyka na czole. „Panie Boże, proszę Ciebie
dzisiaj o błogosławieństwo.
Oto błogosławieństwo, które dziś mi przygotowałeś.
Ty wiesz, Panie, co jest dla
mnie najlepsze. Znasz mnie.
Prześwietliłeś mnie. Boże,
zgadzam się z Twoją wolą;
niech się stanie tak, jak Ty
chcesz...”. Czy Bóg nie będzie się radował, gdy usłyszy
z naszych ust takie słowa?
Bóg przygotował dla nas
konkretne
błogosławieństwo. I to błogosławieństwo
jest tylko dla ciebie. Ale wielu ludzi dziś mówi: „Ja tego
nie chcę. Ja nie chcę takiego
życia. Boże, ja nie chcę tego,
coś Ty mi przygotował”.
I zobaczcie, jak przykro
musi być Panu Bogu, który
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przecież przygotowuje tylko to, co jest dla człowieka najlepsze.
A człowiek mówi: „Ja tego nie chcę; według mnie co innego jest
dla mnie dobre”.
Jabes poprosił: „Boże, daj mi wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Co Ty mi przygotowałeś; nie to, co ja wymyśliłem, co sobie
opracowałem w głowie i rozpisałem. Nie, daj mi, Boże, wszystko
to, co Ty mi przygotowałeś. Ja Ci ufam i wierzę, że przygotowałeś
dla mnie to, co jest najlepsze”. I tu rodzi się pytanie: Czy my zgadzamy się z wolą Pana Boga? Czy my się zgadzamy z wolą Pana
Boga?

Kolejne słowa tej modlitwy to: Obyś rozszerzył granice moje.
Tak się modlił bohater naszych tegorocznych rekolekcji – Jabes.
Granice to możliwości. Moje możliwości. Ta modlitwa o poszerzenie granic, to nic innego jak modlitwa zgody na Boże działanie w naszym życiu. Ja się przez nią się zgadzam na to, aby Pan
Bóg działał w moim życiu. A kiedy Bóg działa, kochani, to dzieją
się cuda. A tam, gdzie Bóg wkracza ze swoją łaską, dzieją się niesamowite cuda.

Cdn.

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)

Pożegnanie starych Skawiec

W ostatnią niedzielę
ogromne
rzesze obecnych
i byłych mieszkańców Skawiec
pożegnały się ze
swą, piękną niegdyś, wsią.
Uroczystości zapoczątkowała Msza
św. zamówiona tradycyjnie przez strażaków pod Figurką MB
Różańcowej, która już od paru lat stoi w nowej części wsi. Po
niej wszyscy udali się na dół własnymi samochodami i busem,
( p. Gołba ufundował darmowy kurs ).Chyba nigdy w historii
wieś nie widziała takich tłumów. Przyjechały całe rodziny,
całe wielopokoleniowe klany. Wszyscy najstarsi skawczanie ostatkiem sił szli podtrzymywani przez dzieci i wnuki.
Ludzie ze łzami w oczach spotykali się po 30, 40 latach i
ze smutkiem, ze ściśniętym sercem patrzyli na tę okropną
pustkę, która została po naszych kochanych Skawcach. Nie
ma tam już nic!!! Został tylko 1 dom zamieszkały przez skawiecką rodzinę, która jeszcze się nie wyprowadziła. Nie ma
już stacji, mostu kolejowego, po którym pociągi jeździły od
r. 1884: do Szczecina Poznania, Olsztyna, Zakopanego i na
Śląsk przez Wadowice. Nie ma pięknego Szpica, Domu Lu-

dowego, sklepów, barów, nie ma dróg, ścieżek, pól, nie ma
domów ani drzew. Nie ma nas, skawczan, którzy żyliśmy tam
od ponad siedmiu wieków, otoczeni górami i opasani z trzech
stron rzeką Skawą, od której bierzemy nazwę.
W tej szczerej pustce na kawałku dziurawej drogi, która
biegła przez centrum wsi i pod świętą lipą ochraniającą przez
112 lat Figurkę urządziliśmy wystawę zdjęć. Postawiliśmy 20
stołów przykrytych białym obrusem i kamieniami wydobytymi ze Skawy przez J. Homla. Na nich ustawiliśmy zdjęcia,
które robiłam przez lata, aby zachować, co w Skawcach i
Skawie było najpiękniejsze. Były tam widoki wsi i rzeki we
wszystkich porach roku, żniwa, wykopki, majówki, sianokosy, ostatnie krowy, kozy, kaczki, kury, koty i psy. No i portrety
ludzi w różnych sytuacjach: moje oraz znakomitego krakowskiego fotografa, Tomasza Wiecha, który od 2008 roku foto10 maja 2015
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grafował zanikanie wsi. To właśnie On tę wystawę wymyślił i
przekonał mnie, że moje zdjęcia mają wartość.
W stare, ponad stuletnie ramy, z równie starymi szybami
R. Makówki i Z. Bukowskiej włożyliśmy ogromne zdjęcie naszej Figurki, a do pozostałych mnóstwo bardzo starych zdjęć
naszych przodków na przestrzeni: od 1908r do lat 60-tych.
Zdjęcia udoskonaliła A. Nizińska, a stojaki wykonał W. Ja-
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nik. Na ogromnej planszy Robert Huber z pomocą kolegów i
koleżanek narysował mapę wsi i umieścił tam zdjęcia prawie
wszystkich domów. Robiłam te zdjęcia przed dziesięciu laty.
Jeździłam na rowerze i prosiłam, aby mieszkańcy wyszli, a ja
pstrykałam. W ten sposób ocaliłam 80 domów, bo właściciele wyprowadzali się w takim smutku, że to im do głowy nie
przyszło. Parę osób znalazło zdjęcia swoich domów. Nie udało się umieścić na mapie zaledwie paru. Z jakim wzruszeniem
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teraz odnajdowali na mapie swoje domy, szukali na zdjęciach
siebie, swoich rodzin, sąsiadów, swoich pięknych Skawiec.
Byliśmy i jesteśmy b. gościnni, wszak Skawce były wsią
letniskową i turystyczną. Dlatego skawczanki upiekły pełno
pysznych placków, p. prezes Dąbrowski osobiście przywiózł
dla dzieci słodycze ZC „Skawa”, soki podarowała moja przyjaciółka Kasia ze Stryszowa, kawę i herbatę przyrządziła na
źródlanej wodzie z „kadłuba” Rózia, a ja postawiłam 15 l.
wina wg receptury mojego taty. Wszystko to okazało się za
mało przy takich tłumach i kierowniczki od kateringu: G.
Huber. B. Zawiła i H Prorok były w ambarasie.

Na koniec zebraliśmy się przy Świętej Lipie i zdjęciu
Figurki. Madzia Wata i Szymek zaprezentowali piosenkę
o Skawcach do tęsknej melodii, którą z niewoli przywiózł
mój tata, Szczepan. Potem Ks. Proboszcz, K. Strzelichowski
zaintonował Litanię loretańską. Rozpoczęła się ostatnia majówka, którą w tym miejscu śpiewali skawczanie od wieków.
Przejeżdżający już po drugiej stronie rzeki pociąg dawał sygnał jakby z żalu za stacją Skawce. Wiele osób miało mokre
od łez twarze. „Cisza” grana na trąbce rozlewała się szeroko
po tej pustce, która jeszcze tak niedawno były nasze piękne
Skawce.
Skawczanie popisali się przy tym pożegnaniu swojej starej wsi niebywale. Byli hojni, wszystkie prace wykonywali
na „wyprzódki”. Obudziła się stara solidarność, ofiarność i
duma: młodych i starszych, Każdy chciał się przydać. Przyznał to Wójt, W. Wądolny, który był z nami cały czas, wyłożył
pieniądze na wywołanie i oprawę zdjęć. On i pracownicy
Gminy z entuzjazmem odnieśli się do tego pomysłu i służyli
pomocą we wszystkich sprawach organizacyjnych. Dużo pracy włożyła Sołtys wsi, p. A Szczygieł, radny T. Sikora, a szczególnie mózg całej operacji: prezes KS Spartak Skawce( tak!
klub odżył, mamy nowy piękny stadion)Robert Huber i jego
bracia. Brawo Skawczanie ! Dzięki temu pokoleniu Skawce nie
zginą. Odmienią tylko swą postać i będą żyć na zawsze!
Ewa Czaicka-skawczanka od urodzenia.
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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

UMOCNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
W ubiegły wtorek 5 V, młodzież parafii Palcza przyjęła przez posługę bp. Damiana Muskusa sakrament
Bierzmowania. W uroczystej Mszy św. wzięło udział
bardzo wielu parafian i zaproszonych gości, Bierzmowanie przecież zawsze ma wymiar rodzinny. Młodzież
głęboko przeżywała to „Namaszczenie Duchem Świętym”, które jest tak bardzo ważne, otwierając przed
młodym człowiekiem „nowy czas”, „nowe jasne widzenie”, szczególne moce w walce o dobro i Boże życie
w swoim miejscu i na co dzień.
Na początku Mszy św. przedstawiciele rodziców
bierzmowanej młodzieży powitali o. biskupa, prosząc
Go udzielenie tego sakramentu, w słowach:
Czcigodny Ojcze Biskupie!
Serdecznie witamy Ekscelencję w progach naszej parafialnej
świątyni i bardzo się cieszymy, że Ksiądz Biskup jest z nami. Przed
kilkunastoma laty przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc
o chrzest św. To był pierwszy krok w ich życiu religijnym, a nasze
świadectwo wiary. Dziś kolejny, bardzo ważny krok naszych dzieci
i naszych rodzin - sakrament bierzmowania.
Aby żyć w komunii z Bogiem, trzeba wiarę umacniać i pogłębiać
dlatego my, rodzice, prosimy, abyś umocnił, Ojcze, nasze dzieci łaską Ducha Świętego, który przez Twoją posługę zstąpi na naszą
młodzież, tak jak wtedy - w Wieczerniku.
Ufamy, że owoce tego sakramentu pomogą naszym dzieciom w

dojrzałym przeżywaniu swojego człowieczeństwa i swojej wiary.
Dlatego prosimy i z ufnością mówimy:
„ Niech zstąpi Duch Twój...”.
W następnym numerze zamieścimy kazanie, jakie o.
biskup powiedział do młodzieży dobrze przygotowanej na przyjęcie sakramentu Ducha Świętego, a poniżej
drukujemy rozważanie świętego Jana Pawła II pod
tytułem:

Bierzmowanie jako dopełnienie
łaski chrztu
Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, sakrament ten
«udoskonala łaskę chrztu; (...) daje Ducha Świętego, aby głębiej
zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do
jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej
słowem, któremu towarzyszą czyny».
Rzeczywiście, sakrament bierzmowania przyłącza chrześcijanina do namaszczenia Chrystusa, którego «Bóg namaścił Duchem Świętym». Namaszczenie to zawarte jest w samym słowie
«chrześcijanin», pochodzącym od imienia «Chrystus», będącego
greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia «mesjasz», które
znaczy właśnie «namaszczony».
Chrystus jest Mesjaszem, Bożym
Pomazańcem.
Dzięki pieczęci Ducha, otrzymanej podczas bierzmowania,
chrześcijanin osiąga pełnię swej
tożsamości i staje się świadomy
swego posłannictwa w Kościele
i świecie. «Przed otrzymaniem
tej łaski — pisze św. Cyryl Jerozolimski — nie byliście wystarczająco godni tego imienia, lecz
byliście niejako w drodze, by stać
się chrześcijanami».
Aby pojąć całe bogactwo
łaski, zawarte w sakramencie
bierzmowania, który wraz z
chrztem i Eucharystią należy do
«sakramentów chrześcijańskiego
wtajemniczenia», trzeba uchwycić jego sens w świetle historii
zbawienia.
10 maja 2015
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W Starym Testamencie prorocy zapowiadają, że Duch Boży
spocznie na obiecanym Mesjaszu i razem z nim będzie przekazany całemu ludowi mesjańskiemu. W «pełni czasu» za sprawą
Ducha Świętego Jezus zostaje poczęty w łonie Panny Maryi. Kiedy Duch zstępuje na Niego podczas chrztu w Jordanie, objawia
się jako obiecany Mesjasz, Syn Boży. Całe Jego życie upływa w
całkowitej komunii z Duchem Świętym, którego udziela On «z
niezmierzonej obfitości» jako eschatologiczne ukoronowanie
swojej misji zgodnie ze złożoną obietnicą. Jezus przekazuje
Ducha, «tchnąwszy» na apostołów w dniu zmartwychwstania,
a następnie przez uroczyste i zadziwiające wylanie Go w dniu
Pięćdziesiątnicy.
Tak zatem apostołowie, napełnieni Duchem Świętym, zaczynają «głosić wielkie dzieła Boże» . Również ci, którzy przyjmują
z wiarą ich przepowiadanie i pozwalają się ochrzcić, otrzymują
«dar Ducha Świętego».
Rozróżnienie pomiędzy bierzmowaniem i chrztem sugerują w
sposób jasny Dzieje Apostolskie, mówiąc o ewangelizacji Samarii. Filip, jeden z siedmiu diakonów, przepowiada wiarę i chrzci;
potem przybywają apostołowie Piotr i Jan, którzy nakładają ręce
na nowo ochrzczonych, by otrzymali Ducha Świętego. Również
w Efezie, gdy apostoł Paweł włożył ręce na grupę nowo ochrzczonych, «Duch Święty zstąpił na nich».
Sakrament bierzmowania «w pewien sposób przedłuża w
Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy». Chrzest, zwany przez tradycję
chrześcijańską «bramą życia w Duchu», pozwala nam odrodzić
się «z wody i z Ducha», dając nam w sposób sakramentalny
uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Z kolei
bierzmowanie czyni nas w pełni uczestnikami wylania Ducha
Świętego przez zmartwychwstałego Pana.
Nierozerwalna więź pomiędzy Paschą Jezusa Chrystusa i
wylaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy znajduje
swój wyraz w głębokim związku łączącym sakramenty chrztu
i bierzmowania. O tej ścisłej więzi świadczy również fakt, że w
pierwszych wiekach bierzmowanie stanowiło zazwyczaj «jeden
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obrzęd z chrztem, tworząc razem z nim ‘podwójny sakrament’,
według wyrażenia św. Cypriana». Praktyka ta zachowała się aż
do naszych czasów na Wschodzie, podczas gdy na Zachodzie, z
różnych racji, przyjęło się sprawowanie tych dwóch sakramentów oddzielnie i na ogół z zachowaniem pewnego odstępu czasu
między nimi.
Od czasów apostolskich pełne przekazanie daru Ducha
Świętego ochrzczonym sugestywnie symbolizuje nałożenie rąk.
Wkrótce dołączono do tego obrzędu namaszczenie pachnącym
olejem, zwanym olejem «krzyżma», aby lepiej wyrazić dar Ducha. Za pośrednictwem bierzmowania chrześcijanie konsekrowani przez namaszczenie podczas chrztu, uczestniczą w pełni
Ducha, którym napełniony jest Jezus, aby całe ich życie pachniało «wonnością Chrystusa».
Różnice dotyczące obrzędu bierzmowania pojawiły się na
przestrzeni wieków na Wschodzie i na Zachodzie, zgodnie z odmienną wrażliwością duchową obu tradycji oraz w odpowiedzi
na różne potrzeby duszpasterskie, wyrażają bogactwo sakramentu i jego pełny sens w życiu chrześcijańskim.
Na Wschodzie sakrament ten zwany jest chrismatio, namaszczenie krzyżmem lub myron. Na Zachodzie pojęcie confirmatio
wyraża potwierdzenie chrztu, umocnienie łaski dzięki pieczęci
Ducha Świętego. Na Wschodzie, w związku z tym, że oba sakramenty są połączone, bierzmowania udziela ten sam kapłan, który
chrzci, dokonuje on jednak namaszczenia przy użyciu krzyżma
świętego poświęconego przez biskupa. W obrządku łacińskim
zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup, który z ważnych powodów może udzielić pozwolenia na jego udzielenie
wyznaczonym do tego kapłanom. Tak «praktyka Kościołów
wschodnich podkreśla bardziej jedność wtajemniczenia chrześcijańskiego. Praktyka Kościoła łacińskiego wyraźniej ukazuje
natomiast więź nowego chrześcijanina z biskupem, który jest
gwarantem i sługą jedności swego Kościoła oraz jego powszechności i apostolskości. W ten sposób zostaje również podkreślony
związek z apostolskimi początkami Kościoła Chrystusowego».
To, co powiedzieliśmy,
uwypukla nie tylko sens
bierzmowania pośród sakramentów wtajemniczenia,
lecz również niezastąpioną
skuteczność, jaką posiada
ono z punktu widzenia
pełnej dojrzałości życia
chrześcijańskiego.
Decydująca rola duszpasterstwa,
którą szczególnie należy
uwzględnić podczas przygotowań do Jubileuszu,
polega na formowaniu z
wielką troską ochrzczonych
przygotowujących się do
przyjęcia bierzmowania i
wprowadzaniu ich w fascynujące misterium, które ono
oznacza i urzeczywistnia.
Jednocześnie należy pomagać bierzmowanym, by z
pełnym radości zachwytem
ponownie odkryli zbawczą
skuteczność tego daru Ducha Świętego.
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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)

W podróży
Jesteśmy w podróży, jesteśmy pielgrzymami – przypomniał w czasie rekolekcji ks. Kazimierz Kubat, a w
tej drodze nie powinniśmy się zagubić, zatracić wartości. Tymczasem wielu jest doradców, którzy wskazują
nam drogę wygodną i szeroką, ale prowadzącą do
zguby. Potrzeba więc naszej ostrożności i uwagi. Oto
fragment.
I to jest prawda – Pan Jezus nas kocha. Co do tego nie ma
żadnej wątpliwości. Problem jest tylko w tym, czy ja też kocham
pana Jezusa. Bo te dwie rzeczy muszą być razem, żebym doszedł
do zbawienia. Jeśli tego nie ma, jeśli tylko Pan Bóg mnie kocha, a
ja Go nie kocham albo wręcz lekceważę, to i tak się nie zbawię. Jesteśmy jak ludzie w podróży, którzy pogubili się i zdezorientowani nie wiedzą, gdzie jechać, ale ktoś podpowiada: „Jedź tutaj, bo
to dobra droga. Tędy pojedzie ci się dobrze”. I my nadstawiamy
ucha takim podpowiedziom. Dajemy posłuch różnym przypadkowym ludziom, „specjalistom od uszczęśliwiania”.
Pamiętam, jak w latach 90-tych przyjechałem do Zairu. Poproszono mnie, abym zawiózł misjonarzowi mieszkającemu w
odległej misji nowy samochód terenowy (bo tylko takim da się
tam jeździć). Pracowałem wówczas na misji oddalonej od misji
tamtego misjonarza o prawie 800 kilometrów. I do tego nie było

jeszcze dróg... Sam busz. A busz to krzaki, krzewy, 2-3 metrowa
trawa. O znakach drogowych i stacjach benzynowych można
zapomnieć. Dostałem tylko mapę z wyrysowaną trasą oraz
kompas. Jechał ze mną też taki młody kleryk. Mój Boże! Tydzień
czasu mi zajęło, żeby przejechać 800 kilometrów. Tydzień czasu...
Po drodze kilkadziesiąt razy zakopałem się samochodem w błocie. Nie życzę podobnej sytuacji nikomu. W czasie tej mojej jazdy
czasami pytałem napotykanych ludzi, gdzie jechać, żeby szybciej
dojechać. – „A jedź tą drogą; fajna jest, nie ma błota. Tamtędy
fajnie pojedziesz”. Kleryk odradza: „Nie, to nie może być dobra
droga. To nie w naszą stronę. Oni źle mówią”. – „Ale powiedzieli,
że dobra droga, to spróbujmy” – nie ustępowałem. I jechałem
dwie godziny, po czym stwierdziłem, że według mapy i kompasu,
to prowadzi mnie ta droga w zupełnie inna stronę... I znowu się
zatrzymuję i pytam: Czy ta droga doprowadzi mnie tam i tam?
– „No nie, ale jest dobra. Można nią śmiało jechać”.
I tak samo jest w naszym życiu. Różni specjaliści od szczęścia
mówią: „Idź tą drogą, bo to jest dobra droga”. Ale już nie doda,
że prowadzi do piekła. Ważne, że dobra droga – szeroka i wygodna. Tu się nie umęczysz, tu się nie zagrzebiesz. Jedź sobie nią,
bo jest dobra... A ze prowadzi do piekła, to mniejsza z tym... To
jest dokładnie to, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii – dobra
i szeroka jest droga prowadząca donikąd, do piekła. I wielu jest
ludzi, którzy taką właśnie drogę
wybierają, bo jest im wygodniej.
Ciężka, trudna i wąska jest droga
prowadząca do nieba. Niewielu
jest, niestety, takich, którzy się na
nią decydują.
My nie chcemy jechać dobrą
drogą. Pewnie, że kierowca, który
ma do wyboru lepszą i gorszą drogę, skłania się ku lepszej. Ale jeśli
wie, że ta lepsza nigdzie go nie doprowadzi, a tą złą dojedzie do celu,
wybierze – choć z bólem serca - jednak tę gorszą. To jest właśnie okres
rekolekcji, kiedy my sobie musimy
na nowo ustawić priorytety i zastanowić się, co jest tą właściwą
drogą, która ma nas doprowadzić
do celu, a co jest tą dobra drogą,
wygodną, szeroką, która prowadzi
nas donikąd.
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.

Znaleziona figura Zbawiciela
Poniżej kontynuujemy piękną legendę, opowiedzianą podczas misji, a nawiązującą do męki Pana Jezusa.
Rzecz działa się we Francji w XIX wieku. Po zatonięciu
łodzi rybackich, pewnego dnia dzieci odnalazły na
brzegu, wyrzuconą przez falę figurę Chrystusa, oddzieloną od krzyża i zaniosły ją proboszczowi.
Dzieci po chwili zastanowienia postanowiły zanieść figurę do
proboszcza Truphčme, który patrząc na Chrystusa powiedział:
- „Ten wizerunek Zbawiciela jest bardzo starym rękodziełem,
a ten kto go wykonał, z pewnością już dawno temu umarł. Co
prawda handlarze z Amiens i Paryża za sto czy nawet więcej
franków sprzedają przepiękne figury, ale trzeba przyznać, że nie
dorównują one walorom dawniejszych artystów. Wiecie z czego
najbardziej się cieszę? Mam wrażenie, że Chrystus ze swoimi
otwartymi ramionami przybył do Saint-Valéry, bo chce pobłogosławić naszej pogrążonej w żalu wspólnocie i chce nam jeszcze
powiedzieć, że ulitował się nad biednymi ludźmi, którzy z narażeniem życia wypływają na połów. On jest przecież Bogiem, który
kroczył po wodzie i pobłogosławił sieci świętego Piotra”. Mówiąc
to ojciec Truphčme położył figurę Chrystusa na głównym ołtarzu
w kościele, po czym udał się do miejscowego cieśli Lemerre’a, by
zamówić u niego piękny krzyż z drzewa dębowego.
Skoro tylko krzyż był gotowy, ułożono na nim Zbawiciela,
przybito go nowiutkimi gwoździami i ustawiono w głównej nawie kościoła tuż nad klęcznikiem celebransa. Dopiero teraz można było dokładnie dostrzec,
że w głębokim spojrzeniu
Chrystusa ukrywał się cały
bezmiar Bożego miłosierdzia i nadprzyrodzonej
litości. Jednemu z parafian
wydawało się nawet, że na
Boskim Obliczu Jezusa zobaczył spływające łzy.
Kiedy jednak następnego poranka proboszcz wraz
z ministrantami wszedł do
kościoła odprawić Mszę
świętą, oniemiał ze zdumienia. Krzyż zawieszony
poprzedniego dnia nad jego
klęcznikiem był pusty, a
figura Chrystusa dziwnym
trafem leżała na ołtarzu. Od
razu po skończeniu Eucharystii posłał po cieślę i z wyrzutem zapytał go, dlaczego
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bez jego zgody zdjął z krzyża figurę Zbawiciela. Zdziwiony cieśla
przysięgał na wszystkie świętości, że nie dotykał figury nawet
najmniejszym palcem. Po kolejnych przesłuchaniach kościelnego
i organisty było już jasne, że od zakończenia wczorajszej ceremonii nikt nie przekroczył progu świątyni.
Proboszcz coraz bardziej nabierał przekonania, że wydarzył
się cud. Postanowił więc rozważyć wnikliwie, co mógłby on
oznaczać. W końcu doszedł do wniosku, że znalazł rozwiązanie
tajemniczej zagadki. W najbliższą niedzielę podzielił się swoimi
przemyśleniami z parafianami. Zachęcał wszystkich do składania ofiar, aby dzięki nim sporządzić jeszcze wspanialszy krzyż,
który byłby godzien nosić Tego, który zbawił świat.
Ubodzy rybacy z Saint-Valéry oddawali tyle pieniędzy, ile
mogli, a biedne wdowy przynosiły nawet swoje obrączki. Dzięki
temu w niedługim czasie ojciec Truphčme mógł udać się do Abbeville, by tam zamówić cudownie błyszczący krzyż z czarnego
drzewa, na którym zawiśnie tabliczka z napisem INRI, wykonanym ze szczerozłotych liter. Dwa miesiące później umieszczono
go w tym samym miejscu, gdzie znajdował się jego poprzednik i
solidniej niż za pierwszym razem przybito do niego figurę Chrystusa. Ale jeszcze tej samej nocy Jezus opuścił go tak samo, jak
przedtem i znów położył się na mensie ołtarza. Kiedy następnego
dnia proboszcz zobaczył, co się wydarzyło, upadł na kolana i
długo się modlił.
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

„Jezu, ufam Tobie” –
rekolekcje wielkopostne
Rekolekcje wielkopostne przytkowickiej parafii odbyły się w V
tygodniu Wielkiego Postu (22 – 25
III). Prowadził je ks. prałat Eugeniusz
Góra, emerytowany proboszcz parafii
św. Szczepana w Krakowie. Ich hasłem były słowa „Jezu ufam Tobie”.
W rekolekcjach uczestniczyły dzieci,
młodzież i dorośli. Zamieszczamy
wspomnienie z rekolekcji jednego z
uczniów szkoły podstawowej.
W naszej parafii odbyły się rekolekcje i uczęszczałem na nie z całą
klasą po zajęciach lekcyjnych. Ksiądz
rekolektant ciekawie opowiadał i
uczył nas.
Jedna z nauk księdza mówiła o
tym, że trzeba szanować i kochać swoich rodziców. Należy im być wdzięcznym za dar życia i za wszystko, co od nich otrzymaliśmy. Miłość i troskę odwzajemniamy
pomocą i wsparciem w miarę swoich możliwości. Za każdy zły
czyn lub złe zachowanie należy przeprosić. Ksiądz mówił, że Je-

zus kochał i szanował Maryję, swoją Matkę.
Kochał i troszczył się o swoich bliskich.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci opowieść księdza, który mówił, że chodził po
Dróżkach Kalwaryjskich. Wspominał, jak
dawniej ludzie przyjeżdżali na Dróżki wozami, które ciągnęły konie. Jak wtedy wyglądały odpusty. Gdy wróciłem do domu,
opowiedziałem dziadkowi o tym, co mówił
rekolektant. Okazało się, że dziadek też pamięta te czasy, gdy Kalwaria była zapełniona wozami pełnymi ludzi udających się na
Dróżki. Po Dróżkach chodził też Jan Paweł
II i tam odkrył swoje powołanie.
Okazuje się, że Dróżki mają wielką
moc, są „drogą Serca Jezusa”. Są drogą zadumy nad własnym życiem, drogą wysłaną
prośbami, drogą przebaczenia, drogą pełną

modlitwy i śpiewu.
Rekolekcje pozwalają mi i moim kolegom dobrze przygotować się do świąt Wielkiej Nocy, ale też zastanowić się nad własnym życiem, by zwalczać grzech.
Ksawery, klasa IV
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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

TRWAJĄ MATURY
Jak co rok początkiem maja ponad 300 tys. młodych ludzi- absolwentów liceum i technikum-przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Matura w tym roku zdawana jest w dwóch formułach- wg
tzw „starej formuły” zdają absolwenci technikum i absolwenci
z lat poprzednich, według nowej-tegoroczni absolwenci liceum.
Wiąże się to z reformą nauczania,
która wkroczyła do szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku - obecnie właśnie absolwenci liceum są pierwszym
rocznikiem, zamykającym pełny nowy
cykl programowy.
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Świętego Jana
Pawła II w Radoczy do matury przystąpiło 94 absolwentów techników:
geodezyjnego, logistyki, żywienia i
gospodarstwa domowego, organizacji usług gastronomicznych oraz
mechanizacji rolnictwa. Za nimi już
pisemne egzaminy z języka polskiego,
matematyki oraz języka angielskiego.
Zmagania maturalne w ZSCKU w
Radoczy potrwają do 19 maja- potem

maturzyści z niecierpliwością będą czekać na wyniki aż do końca
czerwca. Ale przed nimi jeszcze egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach i udanego startu w dorosłe życie.

Dzień otwarty w Zespole Szkół CKU w Radoczy
29 kwietnia już po raz trzeci otworzyliśmy drzwi
naszej szkoły uczniom klas gimnazjum, aby mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną i bazą technodydaktyczną.

Zainteresowanych oprowadzali po terenie szkoły doświadczeni nauczyciele, z kolei przedstawiciele wszystkich kierunków
kształcenia zachęcali młodzież do wyboru konkretnego zawodu,
po którym będą mogli oni znaleźć dobrze płatną pracę czy w
miarę możliwości kontynuować dalszą edukację na studiach.
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Zaprezentowano również różnorodne formy rozwijania zainteresowań i pasji, a
muzyczne miksy szkolnego zespołu dodawały energii nie tylko zwiedzającym.
Na placu przed szkołą pojawiły się: pojazd służbowy Inspekcji Transportu Drogowego z Krakowa oraz pojazdy rolnicze i samochody do nauki jazdy.
Na młodzież czekały więc interesujące pokazy, filmy, prezentacje osiągnięć i
zainteresowań uczniów z każdego kierunku kształcenia, m.in.:
•
pokaz obsługi sprzętu geodezyjnego,
•
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
•
pokaz wykonywania owocowych koktajli i parzenia kawy,
•
pokaz składania serwetek i carvingu,
•
degustacja „radoczańskiego jabłecznika”, kawy, koktajli i ciasteczek,
•
prezentacja sprzętu logistycznego,
•
wykład przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego z Krakowa,
•
prezentacja materiałów graficznych, multimedialnych, plakatów i ulotek
wykonywanych podczas zajęć w technikum cyfrowych procesów graficznych,
•
prezentacja maszyn i pojazdów rolniczych,
•
prezentacja samochodów do nauki jazdy,
•
prezentacja warsztatów mechanicznych i pracowni diagnostycznej,
•
prezentacja krótkich filmów z życia szkoły przygotowanych przez
uczniów,
•
prezentacja filmów z wymiany międzynarodowej z Holandią,
•
pokaz gry z robotem do tenisa stołowego.
Żywimy nadzieję, że Dzień Otwarty rozwiał wszelkie wątpliwości tak licznie przybyłych gimnazjalistów i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym!

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

Święto Narodowe 3 Maja
„Trzeci Maja”
Przystroiły się wiosennym kwieciem
Nasze pola i łąki zielone...
Pieśnią swoją radosną, beztroską
Rozśpiewał się w górze skowronek.
Pachnie ziemia wonią polnych kwiatów,
Cała świeżą zielenią spowita.
Sztandarami biało - czerwonymi
Umaiła się Rzeczpospolita.
Trzeci Maja... Wojsko idzie drogą
Aż ulica od ich kroków drży...
Trzeci Maja... łopoczą sztandary
Idzie wojsko... raz, dwa, trzy.
Niech żyje majowa rocznica!
Woła z dziećmi radośnie Grześ mały.
Sztandar dumnie na wietrze powiewa,
A na nim Orzeł Biały.
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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)

Królowa i Matka
W ubiegłą niedzielę, 3 maja, parafia w Ryczowie
świętowała uroczystość odpustową ku czci Maryi
Królowej Polski. Kazanie w czasie Sumy odpustowej
wygłosił ks. Zbigniew Medoń, a rozpoczął je od interpretacji tytułu Królowej, który zaczerpnięty został
z królewskiej godności Jej Syna Jezusa Chrystusa. Oto
fragment.
(...) Znaczenie Maryi Królowej dla naszej codzienności, dla
naszego życia... Żyjemy w czasach, w których się kończy epoka
królów i królowych. Jeśli jeszcze gdzieś są, to bardziej oznaczają
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godność niż władzę i panowanie. Bardziej to świadczy o przywiązaniu narodu do swojej tradycji, niż o rzeczywistej władzy
rodziny panującej. Tak jest np. w przypadku Anglii i jej królowej.
Królowa jest po prostu częścią życia narodu, obiektem plotek,
raczej celebrytką niż osobą sprawującą realną władzę. Brytyjczycy na przykład zakładają się u bukmachera o to, jak będzie
miał na imię królewski potomek, czy to będzie dziewczynka, czy
może chłopiec. Społeczeństwo lubi dyskutować na te tematy, lubi
obserwować ludzi, którzy są na świeczniku, choć może nie są do
końca u władzy - jak królowa angielska i jej rodzina.
Czy zatem, moi kochani, nazywanie Maryi dzisiaj „Królową”
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ma jakiś sens? Czy są ku temu jakieś konkretne
powody? Czy ten tytuł należy rozumieć na sposób świecki, dworski - z tą całą etykietą i pompą?
Gdzie szukać sensu królewskości Maryi? Na pewno, moi kochani, nie w polityce i nie w pojęciu
dworu królewskiego. Tego sensu trzeba szukać
przede wszystkim w Objawieniu, w Piśmie świętym. Kiedyś Ojciec święty Pius XII, wprowadzając święto Maryi Królowej wymienił dwie bardzo
ważne racje, dzięki którym Maryja zasługuje na
tytuł Królowej.
Pierwsza racja to ta, że Maryja jako Matka
Króla uczestniczy w godności królewskiej swojego syna. Ponieważ Syn Maryi jest prawdziwym
Królem - Królem Wszechświata - Jego Matce
również przysługuje ten tytuł, tytuł Królowej.
Święty Łukasz wyraźnie stwierdza to w słowach:
Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Tron
jednoznacznie kojarzy się z królowaniem. I druga
racja, o której mówił papież Pius XII: Chrystus
jest Królem ludzi i świata nie tylko z tytułu swej
godności syna Bożego, ale nabył ten tytuł przez odkupienie ludzkości, przez cenę Swej Krwi przelanej na krzyżu. Maryja zaś,
Jego Matka, była złączona ze swoim Synem, była Mu wierna aż
do końca, aż po krzyż. Ona przy Nim wytrwała. Dlatego i Ona
ma prawo do tytułu Królowej. Jeżeli więc, moi drodzy, chcemy
coś powiedzieć o królewskiej godności Maryi, musimy zawsze
wychodzić od godności Jej Syna. A On jest Królem, który służy.
Sam zresztą powiedział: Nie przyszedłem na świat, aby mi służono, lecz aby służyć.
Jezus jest zatem Królem, który służy, Królem w cierniowej koronie. Królem panującym z drzewa krzyża. To jest Jego godność

królewska. A ta godność wyraża się gotowością służby. Sam pochylił się nad uczniami, wziął miednicę, przepasał się prześcieradłem i umył im nogi. On - Król... Jak więc mogła więc zachować
się wobec tego Maryja? Ona jako Królowa również chciała przede
wszystkim to swoje królestwo oprzeć o służbę... Pamiętajmy, że
dwa razy sama w Ewangelii nazwała się „służebnicą”. „Oto ja,
służebnica Pańska...” - mówiła do Archanioła Gabriela. „Oto ja,
służebnica Pańska...” - i poszła w góry do swojej krewnej Elżbiety,
by jej służyć, by ja wspierać w trudnym momencie, kiedy oczekiwała narodzenia się Jana, Jana Chrzciciela.
Cdn.
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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)

Zebrania Wiejskie w Sołectwach

W sobotę 18 kwietnia i w niedzielę 19 kwietnia odbyły
się we wszystkich sołectwach Gminy Spytkowice Zebrania Wiejskie. Celem corocznych spotkań mieszkańców
jest podsumowanie działalności i funkcjonowania Gminy w roku poprzednim i omówienie planów działania na
kolejny rok. Zebrania Wiejskie są sposobem na pozyskanie bardzo cennych informacji na temat potrzeb społeczności lokalnej. Zgodnie ze statutem sołectw, zebrania
zwoływane są przez Sołtysów. Mieszkańcy otrzymują
informację od Sołtysów o sposobie rea-lizacji wydatków
z tzw. rezerwy sołeckiej, jak również uzyskują bardzo
wyczerpującą informację od Wójta Gminy nt. wydatków
gminnych realizowanych w ich miejscowościach. W
każdej z miejscowości Wójt Gminy oprócz sprawozdania
finansowego przedstawił również bieżące sprawy Gminy.
Poinformował m.in. o rozpoczęciu przez Zakład Usług
Komunalnych kontroli realizacji zbiórki śmieci tj. zgodności złożonych przez mieszkańców deklaracji śmie-ciowych ze stanem faktycznym. Okazuje się bowiem, że są
osoby, które pomimo zadeklaro-wanej segregacji oddają
śmieci niesortowane lub posortowane w sposób niedbały
- co podraża cały system. Kontrola jest konieczna po to by
usprawnić system i możliwie jak najdłużej zachować dla
mieszkańców niską stawkę za odbiór śmieci.
W czterech sołectwach tj. w Bachowicach, Lipowej,
Miejscu, Półwsi - Wójt poinformował o obsadzeniu funkcji Sołtysa bez konieczności przeprowadzania głosowania
na to stanowisko, ponieważ zgłoszono tylko po jednym
kandydacie. I tak w Bachowicach kolejną kadencję Sołty-
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sem będzie Pan Marian Szewczyk, w Lipowej - Pan Stefan Gierek,
w Miejscu -Pani Grażyna Stańczyk, w Półwsi - Pan Stanisław
Maślona.
Wybory zostaną natomiast przeprowadzone w Spytkowicach
i Ryczowie. To właśnie w tych miejscowościach uczestnicy zebrań
mogli poznać oficjalnych kandydatów na Sołtysów i Członków
Rad Sołeckich. W Spytkowicach, Mieszkańcy wybiorą Sołtysa
spośród trzech kandydatów. W tej miejscowości zdecydowali się
kandydować: Pani Helena Mamoń, Pan Jan Stępień i Pan Zdzi-

sław Wołek. Do dziesięcioosobowej Rady Sołeckiej kandyduje 21
osób - wybór nie będzie prosty.
W Ryczowie na Sołtysa swoją kandydaturę zgłosili: Pani
Małgorzata Ślusarczyk i dotychczasowy Sołtys Pan Kazimierz
Fryc. Wybory odbędą się 26 kwietnia w godzinach od 8:00 do 14:
00. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie
internetowej Gminy Spytkowice w specjalnie do tego stworzonej
zakładce, a także w gablotach informacyjnych.
www.spytkowice.net.pl

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.

Stań się, kim jesteś
Tę mądrą zasadę chrześcijańską przypomniał w kazaniu podczas wizytacji
ks. bp Grzegorz Ryś. Przypomniał o
godności dziecka Bożego, jaką posiada
każdy z nas, ale też zachęcił, byśmy byli
tymi dziećmi na co dzień, autentycznie,
by każdy, kto na nas spojrzy, mógł w
nas zobaczyć Jezusa. Oto ostatnia część
słowa ks. biskupa Rysia.
Jak Papież Franciszek zaczynał swój pontyfikat, napisał encyklikę pt. „Lumen fidei”. W tej
encyklice stawia pytanie, które pragnę, byśmy
również sobie postawili. Słuchajcie, młodzi,
spece od wiary (tacy też tu są) : Oto ktoś was
pyta, co to jest chrześcijaństwo. Co znaczy być
chrześcijaninem? I macie odpowiedzieć, dając

mu do ręki jeden, krótki tekst. Jaki
tekst mu dacie? Czego go nauczycie? Możecie wybrać tylko jeden
tekst... Większość ludzi w tym
wypadku myśli o przykazaniach,
bo przecież chrześcijanin to ktoś,
kto żyje według przekazań. Nie?
Otóż, Papież Franciszek napisał
w ten sposób: Jeśli musicie komuś
dać jeden tylko tekst, w którym
streszczone by było całe chrześcijaństwo, to dajcie mu „Ojcze nasz”.
Nie dawajcie mu przykazań; dajcie
mu „Ojcze nasz”. Bo człowiek
musi wiedzieć, kim jest. Kim jest
w relacji do Boga.
Gdy na pierwszej Mszy ktoś
mnie tutaj witał, zwracał się
do mnie „wasza ekscelencjo”.
Uwielbiam to słowo! Wasza ekscelencjo... „Ekscelencja” znaczy
„godność”. Chcecie widzieć ekscelencję, to - powtórzę radę - spójrzcie w lustro. Bo każdy człowiek ma
w sobie godność. I to jest godność,
która jest nieusuwalna. I ta godność wynika stąd, że jest obrazem
Jednorodzonego Syna Bożego.
I choćbyście co z tym robili, nie
jesteście w stanie tego z siebie wyrzucić. Jesteście dziećmi Boga i to
jest nieusuwalne. I stąd się bierze
godność człowieka.
Dlatego, gdy ktoś przychodzi
do nas i mówi: Pokaż nam Jezusa!
- to ma prawo oczekiwać, że zobaczy tego Jezusa w nas. Bo to jest
dokładnie to, kim my jesteśmy.
Każdy z nas jest dzieckiem Boga.
Dzięki Jezusowi jesteśmy dziećmi
10 maja 2015
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Boga. Każdy mężczyzna jest synem Boga; każda kobieta jest córką Boga. Chcesz zobaczyć Boga? Patrz na mnie!
Jest taka stara chrześcijańska, przemądra zasada (na tym
skończymy): „Stań się, kim jesteś”. Chrześcijanie się w ten sposób
pouczali przez dwadzieścia wieków. Stań się, kim jesteś. Stań się,
kim jesteś... Czujecie to? To ma rozmaite wymiary. Jesteś ojcem
- bądź ojcem. Choćbyś nie wiadomo jak dobrym był, możesz
być jeszcze lepszym; prawda? Jesteś matką - bądź matką. Jesteś
mężem, jesteś żoną - bądź mężem, bądź żoną. Jesteś dzieckiem
swoich rodziców - to bądź tym dzieckiem dla swoich rodziców.
Jesteś chrześcijaninem - bądź nim... Jesteś przyjacielem - bądź

nim... To jak my postępujemy, ostatecznie wynika z tego, kim jesteśmy. Najgłębiej w sobie jesteśmy dziećmi Boga. Bądźmy nimi,
to wtedy spełni się pragnienie tych ludzi przychodzą i proszą:
Pokaż mi Jezusa! - To popatrz na mnie... Przy całej pokorze, przy
całej świadomości swojej słabości, swoich grzechów: -Popatrz na
mnie! Bardzo wam tego życzę. Sobie też. Żeby to była prawda...
W następnym numerze zamieścimy relację
z XI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Janie Pawle II

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)

Szkoła katolicka na szlaku
pielgrzymkowym do Łagiewnik
1 maja 2015r. do szkoły w Stanisławiu Górnym przybyło około 270 pielgrzymów, którzy
z Bielska-Białej wędrowali pieszo do Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach. Była to
już III Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Część osób przygarnęły rodziny, ale 230
uczestników gościło w szkolnych salach.
W sobotni poranek 2 maja 2015r. – pomimo
niekorzystnych warunków pogodowych – do
pielgrzymów dołączyli uczniowie ze szkoły w
Ponikwi i Stanisławia Górnego.

Dzień rozpoczął się mszą świętą o godz.
7.30, a potem – jak to na pielgrzymce - droga
umilana śpiewem i żartami, ubogacana konferencjami i modlitwą różańcową. Grupę św.
Jana Pawła II prowadził ks. Stanisław Joneczko
– redaktor naczelny radia „Anioł Beskidów”.
Trasa wiodła przez Przytkowice, Polankę Hallera, Radziszów. Ostatnim punktem sobotniej
marszruty był kościół w Mogilanach, skąd po
krótkiej modlitwie rozeszliśmy się na nocleg
(część do domów, a część do szkoły). Nasza
uczniowsko-nauczycielska grupa obrała kierunek na szkołę (trudno byłoby rodzinie ugościć
24-osobową ekipę).
Niedzielny poranek powitał nas słońcem.
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Zaplanowane
16
kilometrów przebyliśmy w prażących
promieniach słońca
z tęsknotą wspominając sobotnią
pochmurną
(ale
rześką) aurę. O godzinie 11.30 - witani przez ks. Biskupa
i pielgrzymów autokarowych - przybyliśmy do Centrum
Jana Pawła II w
Krakowie, a stąd
udaliśmy się (trzeba zaznaczyć drogą
okrężną ze względu
na rozmiary pielgrzymki – całość liczyła 1300 osób) do
Sanktuarium Boże10 maja 2015
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go Miłosierdzia.
Na czele pielgrzymki podążały
nasze dziewczyny
niosąc
sztandar
p i e l g r z y m k o w y.
Ostatnim punktem
pątniczej
drogi
była (o godz. 15.00)
koronka do Miłosierdzia Bożego i
Msza św.
Pielgrzymka
– zwłaszcza dla nowicjuszy - była wielkim przeżyciem. Te
„rekolekcje w drodze” na pewno wejdą na stałe w nasze
szkolne zwyczaje.

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)

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„CZTERY PORY ROKU - WIOSNA”
Kategoria kl. „0”:
I miejsce - Gabriela Kempa PS Stronie
II miejsce - Piotr Studnicki SP Łękawica
Michał Janczar PS Stronie
III miejsce - Milena Ostafin PS Stronie
Patryk Nowak PS Stronie
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Gnojek PS Stronie; Karolina
Gawron PS Stronie
Kategoria kl. I-UI
I miejsce - Emilia Gołąb SP Stryszow
II miejsce - Tomasz Dura SP Łękawica
Arkadiusz Moćko SP Stronie
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III miejsce - Michał Studnicki SP Łękawica
Ewelina Markiewicz SP Stryszow Emilia Piętoń SP Dąbrówka
Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Pajorska SP Stronie;
Maciej Lenik SP Stronie; Oskar Cycoń SP Łękawica; Łukasz
Kwartnik SP Dąbrówka; Bartosz Konrad SP Dąbrówka
Kategoria IV-VI
I miejsce - Anna Radwan SP Stronie
II miejsce - Emilia Goryl SP Stronie,
Julia Studnicka SP Łękawica
III miejsce - Karolina Bąk SP Dąbrówka
Patryk Stawowy SP Dąbrówka
Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Łazorko SP Stronie; Jan
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Klaczak SP Stryszow;
Tomasz Bekas SP Dąbrówka
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce - Tomasz Gębala
II miejsce - Dominik Lenik
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

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)

UKS Zalew

- turniej siatkarski
2 maja br. w hali SP Świnna Poręba odbył się już po raz drugi
Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt w kategorii
Kadet.
W turniej wzięło udział 6 zespołów w tym drużyna z Czech TJ Sokol
Frýdek-Místek. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach. Drużyny z dwóch
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pierwszych miejsc w grupie walczyły o miejsca 1-4, drużyny z miejsca trzeciego
walczyły o piąte miejsce. Mecze rozgrywane były na dwóch boiskach, do dwóch
wygranych setów gdzie punkty 25 i w tie-breaku 15 - były punktami granicznymi.
Naszym siatkarkom „Zalewu” nieudało się pokonać tylko przeciwniczek z
Czech, które zwyciężyły turniej, a tuż za nimi uplasował się ‘ZALEW” na II miejscu. III miejsce zajęły Kęczanin Kęty i MZS Andrychów, dalej Zator i Zawoja.
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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 *
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE:
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar *
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845

Historia drzew
Którą opowiadał dzieciom ks. Oleg Żaruk, jest
bardzo wymowna, bo chociaż drzew drzewa marzyły
o dobrej pozycji i karierze w świecie, otrzymały inny
– o wiele większy dar – posłużyły samemu Zbawicielowi za kołyskę, łódź i krzyż. A jak to się przekłada
na nasze marzenia, na nasze życie? O tym w poniższym
fragmencie.
Minęły lata, kilku mężczyzn znajdowało się na ł rybackiej,
zbudowanej z drugiego drzewa. Jeden z nich był zmęczony i
zasnął. A gdy znajdowali się na morzu, zaskoczyła ich gwałtowna burza i drzewo pomyślało, że nie jest
wystarczająco mocne, aby uratować
pasażerów. Mężczyźni zbudzili
śpiącego człowieka, który stając na
nogach, rzekł: „Pokój”. I burza uciszyła się natychmiast. I wtedy drugie drzewo zrozumiało, że wiozło
na swojej barce Króla królów.
Na koniec, przybył pewien
człowiek i zabrał trzecie drzewo. I
gdy je niesiono drogą, ludzie drwili
z człowieka, który je dźwigał. A
gdy się zatrzymali, człowiek został
przybity do drzewa i podniesiony

do góry i tak umarł na szczycie wzgórza. Nadeszła niedziela,
drzewo zrozumiało, że było wystarczająco silne, by stać na szczycie góry i być blisko Boga, gdyż Jezus został ukrzyżowany na jego
drewnie.
W tym opowiadaniu historia każdego z drzew została włączona w historię Jezusa i dzięki niemu nabrała znaczenia. Na
zakończenie tej metafory, stwierdzamy że nasze życie ma sens,
„nie jest bezużytecznym cierpieniem”, ponieważ Syn Boży, którzy przyszedł, aby zamieszkać wśród nas, ocalił je, łącząc je z sobą
w przeznaczeniu do życia wiecznego.

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)

Pokochać siebie
To zadanie wypływa wprost z przykazania miłości.
A jak to przełożyć na codzienność? O tym mówił na
rekolekcjach ks. Robert Młynarczyk, zachęcając m.in.
do troski o zdrowie, odpoczynek, nasze relacje, życie
duchowe oraz pomnożenie talentów. Oto jego słowa.

Starajmy się odrzucić to wszystko co naraża nas na utratę
zdrowia, co zgubnie wpływa na nasz organizm. Chodzi o używanie alkoholu i papierosów i o próbę wychodzenia z nałogów.
Trzeba pamiętać, że człowiek nie jest maszyną i obok pracy, musi
się znaleźć czas na odpoczynek. Ten odpoczynek zapewne będzie
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się kształtował w zależności od wieku i
od pracy, którą się podejmuje. Chodzi
zarówno o odpoczynek fizyczny, jak
sen, spacer, który podejmujemy po
naszej pracy i odpoczynek psychiczny. Znajdźmy czas, przy tym całym
zabieganiu na rozwijanie naszej pasji,
tego, co nas interesuje, a co pozwoli
na odstresowanie się, miejmy czas aby
rozmawiać z ludźmi, tym zaufanym
powiedzieć o tym co nas boli i czego
się lękamy, a także żeby się spotkać i
zwyczajnie się pośmiać, bo to także
jest nam potrzebne.
Nie czujmy się nigdy gorsi od
innych. Ukształtowaliśmy się w taki
sposób, mieliśmy takie a nie inne warunki rozwoju i nie powinniśmy mieć
kompleksów, że dzisiaj jesteśmy tacy,
a nie inni. Jeżeli zrobiliśmy wszystko,
co do nas należało, to nie przejmujmy
się, że nie jesteśmy szefami, tylko pracownikami, że mamy taki a nie inny
zawód, takie a nie inne umiejętności. Trzeba pamiętać, że to
Bóg rozdziela talenty, jednemu daje 5, a innemu tylko jeden, ale
wszyscy mają takie samo zadanie, pomnożyć te talenty. I trzeba
się zastanowić, czy ja w swoim życiu to uczyniłem. Nie miejmy
kompleksów w tym, co nie zależało od nas. Nie uważajmy się za
niedorajdy życiowe, ale podejmujmy życie na takim poziomie, na
jakim jesteśmy w stanie dobrze je przeżyć.
Kochaj siebie, dbaj o swoje zdrowie i życie to fizyczne, ale
także to duchowe. Bo także troska duchowa jest przejawem
miłości do siebie. Niech twoja relacja z Bogiem, modlitwa, życie
sakramentalne, będą budowaniem mocnego gmachu twojego
prawdziwego ja. Przez nie odkrywaj swoją wartość, bo przecież
jesteś kimś wyjątkowym, skoro Bóg chce z tobą rozmawiać, skoro
On tak się o Ciebie troszczy.

Trzeba pokochać siebie, bo wtedy będzie można prawdziwie
wypełnić przykazanie Boże: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli będziemy znali swoją wartość i pokochamy właściwą miłością siebie to będziemy mogli także pokochać drugiego
człowieka.
Nasze rekolekcje dobiegają końca. Staraliśmy się w tym czasie
uporządkować sobie miłość do Boga, bliźniego i siebie samego.
Przyglądaliśmy się naszej realizacji najważniejszego przykazania, które otrzymaliśmy od Chrystusa, a które jest podstawą
do realizacji zdrowego chrześcijaństwa. Proszę was moi drodzy,
abyście przygotowując się do sakramentu pokuty zrobili rachunek sumienia w oparciu o miłość do Boga, bliźniego i samego
siebie….

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

Należymy do Boga
Nie do świata, który sobie urządzamy. Potwierdza
to Zmartwychwstanie Chrystusa, Zwycięzcy śmierci.
Zatem nasze życie nie zamyka się w doczesności lecz
kieruje się w stronę wieczności. Mówił o tym w kazaniu odpustowym ku czci Miłosierdzia Bożego ks. Piotr
Wiktor, wikariusz z Wadowic. Ostatnią część tegoż
kazania drukujemy poniżej.
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Roman Kluska, były szef Optimusa, niesłusznie oskarżony i aresztowany, po tych doświadczeniach
napisał. „Jakiś czas temu przechodziłem przez bardzo trudny okres
w moim życiu. Wtedy próbowano
mnie zniszczyć. Często taka próba
jest ponad siły człowieka. Kończy
się zawałem, wylewem, paraliżem.
Ja miałem szczęście, ktoś podarował
mojej rodzinie książkę o Bożym
Miłosierdziu. Świadomość że Sędzia
Sprawiedliwy kocha mnie, może
wszystko i chce mi pomóc, i tylko
ode mnie zależy czy z tej pomocy
skorzystam, pozwoliła mi wyjść z tej
próby zwycięsko”.
„Zwycięstwem, które zwyciężyło
świat, jest nasza wiara” - te słowa
przekazuje św. Jan - naoczny świadek
śmierci i zmartwychwstania Jezusa, naoczny świadek niewiary i
wiary Tomasza. Bardzo jasno uświadamiają nam prawdę o tym,
że istota ludzka nie należy bez reszty do świata; lecz należy do
Boga. Chociaż człowiek - według zamysłu Bożego - ma roztropnie i odpowiedzialnie urządzać świat i urządzać się w świecie,
to ostatecznie świat zdradza człowieka. Nie ma na końcu innego
słowa dla ludzkiej istoty, jak tylko słowo śmierć. Rzeczywistość
śmierci. W taki sposób człowiek rozstaje się ze światem...
Zmartwychwstanie Jezusa potwierdziło kluczową prawdę o
człowieku, iż należy on do Boga. Potrzeba było śmierci i zmartwychwstania, aby człowiek rozpoznał ostateczny sens swojego
istnienia. Aby horyzontu swego życia nie zamknął w doczesno-

ści, w granicach tego świata. Wówczas bowiem pozostanie ze
swoją bezradnością i niepokonalnym lękiem. A gdy powierza siebie Bogu, wchodzi w rzeczywistość wiary, która wypełnia ludzkie
serce pokojem i mocą wobec życiowych doświadczeń. „Miejcie
odwagę - wzywał Jezus uczniów w wieczerniku - Jam zwyciężył
świat” (J 16, 33).
Jak wtedy w Wieczerniku apostołom, tak dziś nam Jezus
przekazuje jako owoc swego zwycięstwa nad śmiercią i szatanem
dar pokoju: „Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14, 27). Dziś każdego z
nas Pan wzywa: „Nie lękaj się!” i zapewnia: „Ja jestem zawsze z
tobą!”

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)

Życie naturalne i życie Boże
Zwłaszcza o tym drugim mówił w czasie rekolekcji o. Benedykt Belgrau, karmelita bosy. Ukazał
rozdźwięk, jaki panuje w człowieku między „chcę”
a „wykonuję”, jakiego doświadcza pragnąc dobra, a
wybierając zło. Za te wybory odpowiada każdy z nas
mając wolną wolę. Temat podejmuje o. Benedykt w
poniższym fragmencie nauki.
Przez Chrzest otrzymaliśmy nowe życie w Chrystusie. Mamy
dwa rodzaje życia: życie naturalne, które otrzymaliśmy w chwili
poczęcia od naszych rodziców i życie Boże, życie łaski, które
otrzymaliśmy w momencie chrztu świętego. Przechowujemy

jednak ten skarb w naczyniach glinianych. To nowe życie dziecka Bożego może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez
grzech. Chrzest zgładził grzech pierworodny. Ale pozostała w
nas skłonność do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością.
Każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Święty Jan Apostoł
pisze: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z
wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki (1J 1, 8-10). Od pierwszej
chwili swego narodzenia człowiek jest w stanie grzechu. Dziesięć
wieków przed Chrystusem autor Psalmu 51 wołał: Oto urodziłem
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się w grzechu i jako grzesznika poczęła mnie matka (Ps 51, 79).
W swoim życiu widzimy tę ogromną przepaść między naszymi pragnieniami a czynami. Wciąż podlegamy temu bolesnemu
rozdźwiękowi między chceniem a wykonaniem. Tę niekonsekwencję w człowieku zauważyli już starożytni mędrcy. Słynny
grecki filozof, Platon, w IV wieku przed Chrystusem pisał:
„Przyjacielu, w każdym z nas rządzą dwie siły i za nimi idziemy,
dokąd nas prowadzą. Jedną z nich jest żądza rozkoszy, która jest
każdemu człowiekowi wrodzona. Drugą zaś siłą jest wola do
dobrego, a ta jest nabyta. Niekiedy obie te siły są między sobą w
zgodzie, innym znów razem kłócą się. Niekiedy jedna zwycięża,
kiedy indziej druga jest górą”.
A starożytny poeta, Owidiusz, również poganin tak pisze:
„Widzę to, co lepsze i pochwalam, a jednak idę za tym, co gorsze”.
(Video meliora proboque, deteriora sequor...) A starożytny poeta
Seneka tak pisał: „Ludzie znienawidzili swoje grzechy, a jednak
mimo to, nie mogli się z nich wyzwolić i ich porzucić”.
I wreszcie wypowiedź świętego Pawła w Liście do Rzymian:
Nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale
to, czego nienawidzę - to właśnie czynię... A zatem stwierdzam
w sobie to prawo, że gdy chcę czynić
dobro, to narzuca mi się zło. Albowiem
wewnętrzny człowiek we mnie ma
upodobanie zgodnie z prawem Bożym.
W członkach zaś moich spostrzegam
inne prawo, które toczy walkę z prawem
mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w
moich członkach (Rz 7, 15-23).
Ten nieustanny rozdźwięk, którego
tak ciągle doświadczamy, między chceniem a wykonaniem - o którym mówi
św. Paweł - ten rozdźwięk to właśnie
następstwo grzechu pierworodnego.
Z niego wynika nasza skłonność do
grzechu. Tę skłonność do grzechu Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa
zarzewiem grzechu - fumes peccati. A
zarzewie to mały ognik, który w każdej
chwili może wybuchnąć i zamienić się w
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wielki pożar.
Ale chociaż człowiek ma w sobie to zarzewie grzechu, to
za poszczególne uczynki, poszczególne grzechy odpowiadamy
sami. Bo istota grzechu tkwi w ludzkiej woli. Jest to nasz wolny
wybór. I tutaj nie możemy się dużo usprawiedliwiać. Człowiek
jest istotą wolną i człowiek wybiera między dobrem a złem, między życiem a śmiercią.
W Księdze Syracydesa są takie słowa. Brzmią one: Jeśli zechcesz, zachowasz przykazania - czyli zachowanie przykazań
zależy od nas samych. I dalej: Położył przed tobą ogień i wodą,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość
Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na
bojących się Go. On sam poznaje każdy czyn człowieka (Syr 15,
15-19).
Cdn.
Za tydzień relacja z pogrzebu matki ks. Józefa,
proboszcza
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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)

Dzień Strażaka w Woźnikach
Tradycyjnie, już od wielu lat druhny i druhowie z OSP Woźniki trzeciego maja obchody Dnia Strażaka rozpoczynają od
mszy świętej w kościele p.w. WNMP w Woźnikach. Po uformowaniu kolumny, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Zygodowić przemaszerowano przez centrum Woźnik do kościoła.
W tym roku również w kolumnie nie zabrakło członków MDP
z Woźnik oraz harcerzy działających w Szkole Podstawowej
przy OSP Woźniki. Uwagę wszystkich zwrócił zastęp zuchów

od roku działający w 14 Drużynie Harcerskiej Krople Rosy. Nie
był to ich pierwszy publiczny występ. Pokazali się już również
podczas warty przy grobie Pański wraz z harcerzami i strażakami
z Woźnik. Po mszy świętej wraz z licznymi zaproszonymi gośćmi
rozpoczął się apel. Na którym odznaczono i wyróżniono druhny
i druhów. Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od
złożenia raportu najstarszemu stopniem oficerowi z Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. W imieniu mł. bryg.
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Pawła Kwarciaka Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach
raport przyjął st. kpt. Marek Szydło. Odznaczenia i wyróżnienia
wręczali dh Antoni Kwarciak członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Józef Łasak Radny Powiatu
Wadowickiego, dh Stanisław Zając Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Tomicach, dh Piotr Biliński Komendant
ZOGm ZOSP RP w Tomicach, Adam Kręciaoch Wójt Gminy
Tomice, Zygmunt Szymczak Przewodniczący Rady Gminy
Tomice, dh Krzysztof Szydło Prezes OSP Woźniki. Srebrnym
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh Adama
Zemlaka, Odznakom Strażak Wzorowy odznaczono Katarzynę
Kowalczyk, Tomasza Kwartnika, Krzysztofa Kwartnika, Adriana
Matyjasika, Katarzynę Świątek, Dariusza Folgę. Złotą Odznakę
MDP otrzymali członkowie MDP i harcerze Karolina Ściera,
Bartosz Wiktor, Patryk Woźniak. Srebrną Odznakę MDP otrzymał członek MDP i harcerz dh Piotr Matyjasik. Ostatnim punktem uroczystego apelu było złożenia przez zuchów OBIETNICY
ZUCHOWEJ. Zuchy wymieniły Prawa Zucha: Zuch kocha Boga
i Polskę, Zuch jest dzielny, Zuch mówi prawdę, Zuch pamięta o
swoich obowiązkach, Wszystkim jest z zuchem dobrze. Zuch stara się być coraz lepszy. Odznaki ZUCHA wręczali ksiądz kanonik
Tomasz Kalisz, Radny Powiatowy Józef Łasak, Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch. W swoim wystąpieniu zaproszonych gości,
mieszkańców Woźnik oraz druhny i druhów w krótkim przemówieniu powitał prezes OSP Woźniki kpt w st. spocz. Krzysztof
Szydło. W krótkich słowach podziękował wszystkim strażakom,
za miniony ciężki rok.
W którym to strażacy
z Woźnik zmagali się z
kataklizmem powodzi
jaka nawiedziła powiat
wadowicki, również i
Woźniki. Podkreśli, że
dzięki dobremu wyszkoleniu oraz wyposażeniu
tak różnie komentowany
pozyskany przez OSP
Woźniki sprzęt w postaci
łodzi płaskodennej druhowie z OSP Woźniki
wykorzystali i na oczach
przybywających zadysponowanych od innych
działań jednostek z narażeniem własnego życia
w silnym nurcie rozlanego potoku Zygodówka
ratowali życie bliźniego.

62

10 maja 2015

Podziękował również dh Henrykowi Chwałkowi, Grzegorzowi
Drzazga oraz Marcinowi Rudkowi którzy podczas ratowania,
następnie usuwania skutków powodzi nieodpłatnie własnym
sprzętem (ciągnikami z przyczepami ) przewozili piasek, worki
z piaskiem. By w kolejnych dniach wywozić zalane przedmioty
meble oraz płody rolne (słomę, siano) i naniesiony wodą muł.
Panu Wójtowi Adamowi Kręciochowi za to, że jak prawdziwy
gospodarz podczas pamiętnej powodzi z poziomu taktycznego
kierował, koordynował działania ratownicze oraz usuwania
skutków powodzi, zapewniając między innymi dostawy worków,
piasku, ciężkiego sprzętu i posiłków dla ratowników.
Panu Stanisławowi Zającowi Prezesowi Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Tomicach oraz wszystkim członkom
zarządu, za podjęcie uchwały o poczynieniu starań pozyskania
z środków unijnych nowego samochodu ratowniczo gaśniczego
dla OSP Woźniki. Dziękując za poparcie tego projektu Radnym
Gminy Tomice z Przewodniczący Rady Panem Zygmuntem
Szymczakiem. Działania ratownicze oraz ubiegłoroczna powódź
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udowodniły, że w nowy sprzęt w postaci samochodu ratowniczo
gaśniczego powinna byś wyposażona również jednostka z Woźnik będąca poza KSRG, która gotowością bojową nie ustępuje
wiele jednostką systemowym. Jej terenem działania jest obszar
Gminy Tomice. Jako jej mieszkańcy z czystym sumieniem możemy podjąć tą inicjatywę dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Naszej Gminy.
Prezes OSP podkreślił, że praca z młodzieżą jest bardzo
ważna. W OSP Woźnikach działają: drużyna MDP, oraz dwie
drużyny harcerskie. 14 DH Krople Rosy i AGLET. Do 14 DH
Krople Rosy należą zuchy. Za pomoc i pracę z młodzieżą podziękował Pani Lidii Wilk Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Woźnikach oraz nauczycielom: Agnieszce Sienkiewicz, Alinie
Hardek, Magdalenie Piotrowskiej, Izabeli Adamczyk, Pawłowi

Bryle, Adamowi Maślana, oraz rodzicom dzieci i młodzieży . Na
zakończenie uroczystego apelu głos zabrali wójt gminy Tomice
Adam Kręcioch, dh Antoni Kwarciak, dh Stanisław Zając, składając życzenia i podkreślając wyniki ciężkiej pracy woźnickich
strażaków, zarówno podczas akcji, ćwiczeń, remontu remizy,
wysłużonego sprzętu. Przede wszystkim jednak widocznych wyników pracy z młodzieżą. Po regulaminowym zakończeniu apelu
zaproszono obecnych na skromny poczęstunek. Podczas którego
czas umilała śpiewem młodzież i dzieci z 14 DH Krople Rosy oraz
PSHD AGLET na zmianę z wspaniałą orkiestrą dętą z Zygodowic
pod batutą Kapelmistrza Daniela Mruczka. Dzięki przychylności
Komendanta Hufca Ziemi Wadowickiej dh hm. Marcina Homla,
zuchy, harcerze i przybyłe dzieci mogły bawić się na rozstawionych dmuchanych zamkach i skoczniach.

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)

Łagiewniki: bielsko-żywieccy
pielgrzymi dotarli do sanktuarium
Parafia Wysoka gościnnie przyjmowała tych pielgrzymów, przybyli do Wysokiej w piątek pod wieczór
i zostali tu zakwaterowani, głównie w domach prywatnych. Po kolacji, tak jak w poprzednich latach, wysłuchali koncertu na uwielbienie Miłosierdzia Bożego,
udali się na spoczynek a rano po Mszy św. wyruszyli
w dalszą drogę.

Do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach dotarli 3 maja
uczestnicy III pieszej pielgrzymki diecezjalnej, która wyruszyła
ze stolicy Podbeskidzia 30 kwietnia. W wędrówce pątniczym
szlakiem, liczącym około 90 km, udział wzięło ponad 1370 osób.
W tej jedynej tego typu ogólnodiecezjalniej inicjatywie, w dziejach łagiewnickiego sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pielgrzymi szli pod hasłem „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a
człowiek szczęście”.
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W drodze do sanktuarium
Bożego Miłosierdzia pątnicy
nawiedzili Centrum św. Jana
Pawła II w Łagiewnikach.
Przed południem biskup Piotr
Greger, wraz z kustoszem sanktuarium św. Jana Pawła II, ks.
prałatem Janem Kabzińskim,
powitali
pielgrzymujących
diecezjan. „Sanktuarium stoi w
miejscu, w które, podczas pracy
w zakładach Solvay, w czasie
okupacji niemieckiej, wsiąkała
krew i pot Karola Wojtyły”
– przypomniał kustosz.
Wspólnie z grupami diecezjan, którzy dojechali autokarami i prywatnymi samochodami, modlono się w sanktuarium
słowami nabożeństwa do św.
Jana Pawła. Modlono się za jego
wstawiennictwem w intencjach
powierzonym pielgrzymom.
Na koniec odśpiewano Litanię
do św. Jana Pawła.
W modlitwach pamiętano o rządzących, o dzieciach
pierwszokomunijnych i maturzystach, oraz o tych, którzy
– jak zaznaczył biskup – po raz
pierwszy doświadczają Bożego
Miłosierdzia w sakramencie
pokuty i Eucharystii. „Modlimy się za diecezję i za wiernych,
zwłaszcza tych, którzy żyją z
dala od Pana Boga” – dodał
duchowny.
Główny przewodnik pielgrzymki ks. Mikołaj Szczygieł,
odczytał intencje modlitewne,
wśród których były między innymi prośby o pomoc walce z nałogiem, czy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
Bp Greger udzielił zebranym błogosławieństwa relikwiami św.
Jana Pawła.
Z pątnikami biskup przeszedł do pobliskiego sanktuarium
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Bożego Miłosierdzia, gdzie uczczono relikwie św. siostry Faustyny. Po Koronce o godz. 15.00 sprawowana była w bazylice
sanktuarium Eucharystia pod przewodnictwem ordynariusza
bpa Romana Pindla.
Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod znakiem dziękczy-
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nienia za kanonizację Jana Pawła II.
Pielgrzymka była także zaproszeniem Jezusa miłosiernego do nawiedzenia wszystkich parafii diecezji
bielsko-żywieckiej.
Peregrynacja
obrazu Jezusa miłosiernego oraz
relikwii św. Faustyny Kowalskiej i
św. Jana Pawła II rozpocznie się 20
września i potrwa do 19 czerwca
roku przyszłego.

Cdn.

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

14 maja

Święty Maciej, Apostoł

Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich
grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1,
15-26). Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk.
Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na
12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro
zaś liczba ta została zdekompletowana, należało
ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni
Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw
przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie decydowała tu jednak
przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha
Świętego. Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia
Apostołów: „Ty, Panie, znasz serca wszystkich,
wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś”
(Dz 1, 24).
Poza opisem powołania nie ma o nim pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei,
św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa.

Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. Także
hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah (greckie Theodoros lub
łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje na żydowskie pochodzenie Apostoła.
O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powie-
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dzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele
legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na
rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego
zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy
czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią
naturalną ok. roku 50 (inni podają rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak
zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie
gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się

jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę
i pozory prawdy.
Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one
obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze
w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult
św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy,
cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę.
Wzywają go niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający
szkołę.

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

Miłość i nienawiść
Spotykają się w każdym wydarzeniu, które nazywamy męczeństwem – powiedział w kazaniu odpustowym
ks. Szczepaniak w nawiązaniu do patronów parafii św.
Męczenników Wojciecha i Jerzego. Kolejny fragment
słowa – poniżej.
Dzisiaj nikt od nas nie wymaga takiej ofiary - żebyśmy poświęcili swoje własne życie za wierność Panu Jezusowi. My nie wiemy,
czy w takiej sytuacji nie zostaniemy jednak kiedyś postawieni, bo
świat, w którym żyjemy, wcale nie sprzyja chrześcijaństwu. Ale
jedno jest pewne - że takiej decyzji w życiu się nie podejmuje, jeśli
wcześniej człowiek nie jest blisko Pana Boga; jeśli nie skosztuje,
kim On jest; jeśli nie doświadczy Jego mądrości i mocy; jeżeli nie
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przekona się o Jego miłości; jeżeli nie zobaczy, że to, co Pan Jezus
proponuje, jest rozsądne; jeśli nie doświadczy, że łaska, która
nam daje, jest rzeczywiście naszą mocą; jeżeli nie przekona się,
że zasady, które podaje są samą mądrością.
Można bowiem ponosić większe czy mniejsze ofiary tylko
wtedy, jeżeli się jest przekonanym, że to jest skarb. Jak spojrzymy
na stronę internetową z aukcjami, gdzie można kupić wszystko,
nawet rzeczy wyjątkowo cenne, to musimy mieć świadomość, że
sporo z tych rzeczy, które się wystawia na sprzedaż – książek,
rękopisów, obrazów, mebli – to są rzeczy znalezione na śmietniku. Ktoś się ich pozbył, bo nie wiedział, co w domu ma. Ktoś
się ich pozbył, bo nie widział, ile to warte, ile za to można wziąć
grosza. Ale tak jest ze wszystkim, co dotyczy naszego doczesnego
życia – i przedmiotów, które nas otaczają, i wartości, które nam
są proponowane, również Ewangelii, która kładzie przed nami
Pan Jezus.
Moi drodzy, kiedy myślimy o naszych męczennikach, o osobach, które zdecydowały się zaświadczyć swoim własnym życiem
o miłości, którą Pan Jezus nas obdarzył, zaświadczyć o prawdzie,
którą On tu zostawił, to miejmy też świadomość, że w tym akcie męczeństwa spotykają się dwie rzeczy – sama miłość i sama

nienawiść. Spotyka się w każdym wydarzeniu, które nazywamy
męczeństwem, sama miłość i sama nienawiść. Spotyka się miłość, bo człowiek ze względu na miłość jest w stanie stracić swoje
własne życie i poświęcić dużo dla wierności miłości, dla wierności prawdzie. A sama nienawiść ze względu na Pana Jezusa i Jego
zasady jest w stanie zabić.
A kiedy myślimy o osobie, która ofiarowuje ze względu na
Pana Jezusa i na wierność Ewangelii swoje własne życie, to myślę,
że u początku takiej postawy jest zawsze doświadczenie poznania
Chrystusa. Podobnie jak u każdej nienawiści względem Ewangelii, Kościoła i ucznia Jezusa Chrystusa jest diabeł. W naszym
życiu ciągle napotykamy takie sytuacje, takie wydarzenia i takie
miejsca, za którymi albo stoi Pan Bóg, albo diabeł. Tymczasem
bardzo często żyjemy w taki sposób, jakbyśmy nie mieli świadomości, że podlegamy zarówno natchnieniom, które przychodzą
ze strony Pana Boga, jak i natchnieniom i propozycjom, które
przychodzą ze strony diabła. Zapominamy, że często za naszymi
wyobrażeniami, pragnieniami stoi nie Pan Bóg, który nas prowadzi w stronę dobra, ale diabeł, który chce nas poprowadzić w
stronę zła.
Cdn.

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

Ostatnie pożegnanie śp. Władysława
Serwina ojca ks. Jerzego
W środę 22 IV parafia
Zebrzydowice
żegnała
śp. Władysława, którego syn ks. Jerzy jest
proboszczem parafii św.
Jana Chrzciciela Kraków
– Prądnik Czerwony.
Uroczystość pogrzebowa
zgromadziła szczególnie
wielu księży i osób świeckich. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył
ks. bp Jan Szkodoń, kazanie wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś, był również o. bp
Damian Muskus. Poniżej zamieszczamy relację z tego
pogrzebu zaczynając od wprowadzenia bp. Szkodonia
na początku Mszy św.
Na początku świętej Eucharystii, którą sprawujemy w dniu
pogrzebu za naszego zmarłego brata, śp. Władysława, pragnę
odczytać słowo Księdza Kardynała Stanisława, metropolity krakowskiego:

Drogi Księże Proboszczu Jerzy,
Droga Rodzino zmarłego śp. Władysława!
Na wiadomość o śmierci śp. Władysława, Ojca czcigodnego
Księdza Kanonika, przesyłam wyrazy głębokiego współczucia. Nie
mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, pragnę
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przekazać drogiemu Księdzu Kanonikowi i całej Rodzinie moje
serdeczne wyrazy bliskości. Łączę się w modlitwach o wieczne
szczęście dla śp. zmarłego Władysława, a pogrążoną w smutku
Rodzinę polecam opiece Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych.
Z serca błogosławię Księdzu Kanonikowi, całej Rodzinie i
wszystkim Uczestnikom uroczystości pogrzebowej.
Stanisław Kardynał Dziwisz
Metropolita Krakowski
Wyrazy duchowej łączności przesłali też: Ksiądz Kard. Kazimierz Nycz, Ksiądz Biskup bielsko-żywiecki, Roman Pindel i
Ksiądz Biskup Adam Wodarczyk (bp pomocniczy archidiecezji
katowickiej).
Na początku Mszy świętej, która jest wielkim dziękczynieniem za życie, cierpienie, śmierć śp. Władysława, skierujmy naszą
myśl ku miłosiernemu Bogu. Dziękując, prośmy o miłosierdzie
dla naszego zmarłego Brata i prośmy także o miłosierdzie dla nas,
tutaj zebranych, abyśmy mogli jak najgodniej przyjąć łaskę Mszy
świętej, łaskę Bożego Słowa, łaskę Chrystusowej Ofiary i Komunii, modląc się za naszego Brata, za Rodzinę, za wszystkich, którzy zgromadzili się na tej Mszy świętej pogrzebowej...
Kazanie (ks. bp Ryś)
Droga Pani Janino;
Drodzy: Księże Jerzy, Jolu, Sławku, z całą Rodziną;
Wszyscy Bracia i Siostry!
Wysłuchaliśmy Słowa z dnia dzisiejszego. Nie potrzeba było
szukać jakiegoś wyjątkowego Słowa na ten moment. Słowo, które
Pan Bóg nam daje przez Kościół na co dzień, każdego z nas gdzieś
zastaje w jakimś fragmencie naszej życiowej drogi. I to Słowo
dzisiejsze też w szczególny sposób zastaje nas, wszystkich tu
zebranych na tej Eucharystii, a w szczególny sposób oczywiście
Rodzinę śp. Władysława. Potrzebujemy bardzo Słowa od Boga,
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bo tak właśnie jest, że Pan Bóg w naszym życiu nie zabiera nam
krzyża, ale wtedy, kiedy w naszym życiu pojawia się doświadczenie krzyża, to pojawia się też Słowo, które je objaśnia. I myślę, że
to jest jedno z piękniejszych doświadczeń, jakie możemy mieć we
wierze. To jest właśnie doświadczenie Słowa Bożego, które nas
przeprowadza przez różne sytuacje życiowe, objaśniając je nam.
Z tego objaśniania rodzi się w nas też doświadczenie siły, pokrzepienia; siły, która pochodzi od Pana Boga.
To Słowo, którego wysłuchaliśmy, w przedziwny sposób objaśnia najpierw to, co się stało w niedzielę. „Jam jest Cchleb życia”.
Może nie wszyscy to wiedzą, ale niektórzy z nas tak, że Pan Władysław odszedł w momencie, kiedy Jurek odprawiał Mszę świętą
w szpitalu przy Jego łóżku. W czasie tej Mszy świętej Pan Władysław umarł. To spotkanie, najważniejsze spotkanie człowieka
z Chrystusem, to spotkanie, które jest istotą wiary – dokonało
się właśnie w Eucharystii, właśnie w tym doświadczeniu chleba
życia: „Jam jest Chleb życia”. To jest niesamowite, że Pan Jezus
się umówił z Waszym Ojcem właśnie w momencie sprawowanej
Eucharystii. Eucharystia jest uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wiemy o tym dobrze; to są takie momenty,
kiedy odkrywamy to kompletnie na nowo – jak Jezus się umawia
z człowiekiem w tym wydarzeniu, którym jest ludzka śmierć; jak
się umawia z nim na spotkanie. I to spotkanie w śmierci, która
jest i śmiercią człowieka, i śmiercią Jezusa przekształca ten moment ze śmierci w życie. „Jam jest Chleb życia”.
Celebrujemy w Eucharystii śmierć i zmartwychwstanie Pana.
Wiemy dobrze, że On już nigdy nie umiera. Umarł tylko raz i
teraz żyje... To wielkie spotkanie. Spotkanie w samym środku
Eucharystii. Spotkanie Jezusa, który umiera za człowieka z miłości i spotkanie człowieka, który umiera wierny Jezusowi. W tym
spotkaniu dokonuje się to, o czym zaraz potem Chrystus mówi:
„Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kto we Mnie wierzy,
nigdy łaknąć nie będzie”. Ufamy, że to jest właśnie taki moment,
kiedy Pan Jezus wychodzi naprzeciw wszystkim naszym pragnieniom, wychodzi naprzeciw naszemu każdemu, najgłębszemu
nawet, głodowi; że to jest moment, w którym te pragnienia i ten
głód zostają ostatecznie zaspokojone.
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Ile tylko obietnic Chrystus złożył śp. Władysławowi, we
wszystkich jest na „amen”, na „tak” i we wszystkim pozostał
wierny, wszystkie je wypełnił wobec Niego. Wszystkiego, czego
się Władysław spodziewał po Bogu w Jezusie Chrystusie, wszystkiego tego doświadcza w spotkaniu z Nim. Bo Bóg jest wierny i
nie wycofuje się z raz danego słowa. Cokolwiek Mu obiecał, słowa dotrzymał. Spotkanie z Jezusem Chrystusem jest spotkaniem,
które zaspakaja ludzki głód i ludzkie pragnienia. To jest pierwsza
myśl i coś niezwykłego. „Jam jest Chleb życia”.
Jednak co innego jest mieć zrozumienie tego Słowa, a co innego jest mieć doświadczenie tego Słowa. To co się wydarzyło
w niedzielę, kiedy Wasz Tata umierał w czasie sprawowanej Eucharystii, to jest doświadczenie tego Słowa, to jest zasmakowanie
tego Słowa, kiedy ono się staje rzeczywistością.
Cdn.

NAWR ACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
Co niesie tydzień (10 - 16 V 2015)
10 maja - 6 Niedziela wielkanocna
JUŻ NIE MA ŻYDA ANI POGANINA, WSZYSCY
SĄ JEDNYM W CHRYSTUSIE
W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 10,2526.34-35.44-48) jest o przełomie w widzeniu Kościoła, do którego zostali powołani również poganie, nie tylko Żydzi. Zaczęło się
to od widzenia św. Piotra, któremu ukazał Bóg zwierzęta czyste
i nieczyste i kazał je mu zabijać i spożywać. To był symbol tego,
że zostały zburzone mury między żydami a poganami. Wszyscy
mają dostęp do zbawienia.
Natomiast Ewangelia (J 15,9-17), która mówi o przykazaniu
miłości jak gdyby precyzuje, co może być prawdziwym zamknięciem bram nieba, bo stare mury zostały zburzone. Oczywiście,
tym murem, który może odgradzać człowieka od zbawienia, jest
tylko i wyłącznie brak miłości do Boga i do człowieka. Dlatego
Chrystus mówi do uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. To jest przykazanie
moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
To przykazanie miłości, które dał Chrystus uczniom, jest
szczególnego rodzaju. Mają się wzajemnie miłować, ale mając
wzór Jego miłość (tak jak On ich umiłował). Mamy się wzajemnie
miłować tak, jak Chrystus nas umiłował. Bo za nas, jako przyjaciół swoich, oddał swoje życie. Dlatego nasza wzajemna miłość
bez miłości do Chrystusa jest niczym; to jest pusta miłość. Bo
prawdziwa miłość pochodzi tylko od Niego.
Potwierdzeniem tego jest drugie czytanie z Listu św. Jana
Apostoła (1 J 4,7-10), gdzie pisze, że miłość jest z Boga, a każdy,
kto miłuje, narodził się z Boga i jest z Boga. Z kolei kto nie miłuje,
nie zna Boga, bo tylko Bóg jest miłością.
Tylko brak miłości może nas odgrodzić od Boga

11 maja - poniedziałek
TO DUCH ŚWIĘTY DAJE ŚWIADECTWO O OJCU
I O SYNU
W Ewangelii według św. Jana (J 15,26-16,4a) Jezus mówi, że
pośle od Ojca Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi. Zatem ten Duch Święty pochodzi od Ojca i od Syna. Od Ojca
pochodzi i Syn posyła. Ten Duch będzie świadczył o Chrystusie.
Ostrzegł ich ponadto, by byli przygotowani na prześladowania.
Natomiast w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich
(Dz 16,11-15) jest jak gdyby dowód na to, że Jezus posłał Ducha
Świętego. W tym fragmencie, mówiącym o drugiej wyprawie
misyjnej św. Pawła, Paweł, Sylas i Tymoteusz z Troady popłynęli
do Samotraki, a następnie do Napolu, skąd udali się do Filippi,
głównego miasta tej części Macedonii.
Dlaczego obrali akurat taką trasę? Wcześniej mieli zamiar
głosić Słowo w Azji, lecz Duch im zabronił. Próbowali przejść
do Bitynii, ale Duch Jezusa tez im nie pozwolił. Dlatego przeszli
przez Mizję, zeszli do Troady, a tam Paweł miał widzenie, że jakiś Macedończyk błaga go, aby przyjść mu pomóc... Widzimy tu
zatem wyraźną asystencję Ducha Świętego, który wprost do nich
przemawiał - zabraniał lub w widzeniach mówił, gdzie mają iść i
co mają robić. Taka była droga pierwszych apostolskich podróży
w Duchu Świętym.
To Duch Święty umacnia, wskazuje i prowadzi
12 maja - wtorek
JEZUS MUSIAŁ ODEJŚĆ, BY MÓC PRZYSŁAĆ
LUDZKOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO
Ewangelia z tego dnia (J 16,5-11) to pocieszenie apostołów
przez Jezusa, że wprawdzie odchodzi, ale przyśle Pocieszyciela
i że pożyteczne jest Jego odejście, bo jak odejdzie, to Go przyjdzie. W przeciwnym razie Pocieszyciel nie zostałby wysłany. I
ten Duch Pocieszyciel, Duch Prawdy, przekona świat o trzech
rzeczach: o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
10 maja 2015
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Natomiast w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz
16,22-34) znajdujemy dowód na bezpośrednią ingerencję Bożą.
Tłum Filipian, podburzony przez właścicieli pewnej niewolnicy
opętanej przez ducha, który wróżył, a wypędzony z niej przez św.
Pawła, chcieli się zemścić na apostołach. W tym celu podburzyli
lud. Paweł z Sylasem zostali pochwyceni, ubiczowani i wtrąceni
do więzienia. O północy jednak, gdy Paweł z Sylasem modlili
się, nastąpiło trzęsienie ziemi i wszystkie drzwi się pootwierały.
Przerażony tym dozorca, chciał się zabić, sądząc, że więźniowie
uciekli. Powstrzymał go przed tym Paweł. To wydarzenie stało
się przyczyną nawrócenia strażnika, którego też ochrzcili, podobnie jak wszystkich jego domowników, którzy uwierzyli Chrystusowi. Tak więc ta asystencja Ducha Świętego, Ducha Jezusa,
była różnoraka.
Duch Jezusa zaradza potrzebom i jest obrońcą w niemocy
13 maja - środa
DUCH JEZUSA, DUCH PRAWDY PROWADZI DO
PRAWDY I WIEDZY BOŻEJ
W Ewangelii świętego Jana (J 16,12-15), Jezus mówi do
uczniów, że Duch Prawdy, którego On pośle, poprowadzi ich do
całej prawdy: powie wszystko, oznajmi, przypomni, a ponadto
odkryje przed nimi rzeczy przyszłe i otoczy chwałą samego Jezusa. Tak też się stało. Dowodem na to jest pierwsze czytanie z
Dziejów Apostolskich (Dz 17,15.22-18,1), przedstawiające pobyt
świętego Pawła w Atenach, gdzie przemawiał na Areopagu do
wszystkich zebranych, zaczynając od tego, że zobaczył ołtarz poświęcony „Nieznanemu Bogu”. Stwierdził, że właśnie tego Boga
im głosi. I czynił to z dużą siłą przekonywania. To Duch Święty
przemawiał przez niego. I chociaż Ateńczycy nie przyjęli wprost
tego, przepojeni swoją filozofią i swoim wyobrażeniem Boga, ale
jednak zasiew uczyniony w tym czasie, później przyniesie owoce.
W labiryncie mądrości świata Chrystus nieznanym Bogiem
14 maja - czwartek
LOS PADŁ NA MACIEJA I ZOSTAŁ PRZYŁĄCZONY DO GRONA APOSTOŁÓW
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 1,15-17.20-26)
jest o wyborze na apostoła Macieja, który miał zastąpić Judasza (ten, jak wiemy, wcześniej się powiesił), aby znowu było 12
apostołów. Wybrano go w drodze losowania. Kandydatów było
dwóch: Józef, zwany Barsabą, z przydomkiem Justus i właśnie
Maciej. Po modlitwie nastąpiło losowanie. Los padła na Macieja i
to on dołączył do 11 apostołów. W ten sposób również jak gdyby
zaczął się pewien rozdział w Kościele - decyzje, które podejmuje
urząd apostolski do tego czasu - przez głosowanie, przez wybory
- są udziałem Ducha Świętego, Ducha Miłości w życiu Kościoła.
O tym Duchu Miłości przypomina Jezus w Ewangelii z tego
dnia (J 15,9-17), mówiąc: Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was
wybrałem. Wybrałem, abyście byli moimi przyjaciółmi i abyście
zachowywali moje przykazanie, a ono jest takie, abyście się wzajemnie miłowali. Ta miłość jest znakiem wobec świata, że to jest
droga prawdy i miłości. Tą drogą oczywiście poszedł św. Maciej,
nowo wybrany apostoł, który potem miał głosić Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie i poniósł
śmierć męczeńską w Jerozolimie. Został ukamienowany jako
wróg narodu i zdrajca.
To Chrystus nas wybrał, abyśmy byli znakiem miłości przed
światem
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15 maja - piątek
SŁOWO JEZUSA ODDALA STRACH I BOJAŹŃ,
DŹWIGA UPADAJACYCH
W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 18,9-18)
jest mowa o bezpośrednim przewodnictwie Pana Jezusa, który
przemówił do Pawła w Koryncie (dokąd poszedł z Aten), aby się
nie bał i śmiało przemawiał, bo nic mu nie grozi. I rzeczywiście,
tak się stało - Paweł pozostał w tym miejscu i głosił Ewangelię,
przez rok i sześć miesięcy. Po tym czasie, kiedy Gallio został prokonsulem Achai, żydzi wystąpili przeciw Pawłowi. Przyprowadzili go przed sąd, jednak Gallio na to nie zważał i wypędził ich
z sądu. Paweł pozostał tam jeszcze przez dłuższy czas, po czym
odpłynął do Syrii.
Wyjaśnieniem trudnych misji apostolskich i głoszenia Dobrej
Nowiny jest Ewangelia z tego dnia (J 16,20-23a), w której Pan
Jezus pociesza uczniów, że smutek, jaki się wydarzy podczas ich
apostolskiej pracy, zamieni się w radość. Mówi tak: Wy będziecie
płakać i zawodzić, a świat się będzie weselić. wy będziecie się
smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość; tak jak radości
wielkiej doznaje kobieta, która cierpi przy narodzeniu, ale narodzone dziecko jest dla niej zapłatą za wszystkie trudy. Nie
martwcie się więc; doznajecie na razie smutku, ale znowu was
zobaczę i rozraduje się wtedy wasze serce i radości waszej nikt
wam nie odbierze.
Smutek nasz zamieni się w radość, kiedy Pan przy nas stanie
16 maja - sobota
ROZŁAMY W KOŚCIELE TO NIEZROZUMIENIE
WŁASNEGO POWOŁANIA
Jest to święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
który żył w latach 1591-1657 i należał do Towarzystwa Jezusowego. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie, na Polesiu. Kanonizowany w 1938 roku.
W pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (1Kor 1,10-13.1718) święty apostoł przestrzega mieszkańców Koryntu przed
dokonywaniem rozłamów. Uczy, by byli jednego ducha i jednej
myśli. Kładzie na to nacisk, gdyż doniesiono mu, że dzielą się,
mówiąc: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa... A ja Chrystusa. Nie może tak być, gdyż Chrystus nie jest podzielony. I to
w imię Chrystusa wszyscy zostali ochrzczeni, a nie w imię Pawła
czy kogoś innego.
O tę jedność Ludu Bożego, jedność Kościoła modlił się Pan
Jezus w czasie Ostatniej wieczerzy. Mówi o tym Ewangelia św.
Jana (J 17,20-26). Mówił wówczas: Ojcze Święty, proszę nie tylko
za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie, aby wszyscy stanowili jedno - jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja
w Tobie - aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś
Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Mnie umiłował. I
mówił dalej: Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze
Mną tam, gdzie Ja jestem i aby widzieli chwałę Moją, którą mi
dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Właśnie św. Andrzej Bobola, patron tego dnia jest dowodem
tej miłości, która pokonuje śmierć, bo Chrystus jest jej fundamentem.
O jedność Ludu Bożego modlił się Chrystus w czasie Ostatniej
Wieczerzy
Ks. H. Młynarczyk

