
17 maja 20152  317 maja 2015

Procesja św. Stanisława na Skałkę ...................................................4
Rubryka dla młodzieży........................................................................6
Z życia Kościoła ......................................................................................7
Rubryka dla dzieci.................................................................................8

PAPIESKIE WADOWICE:
Dobry Pasterz.....................................................................................................................11
Poszukiwanie człowieka ................................................................................................14
Wieści z Karmelu ...............................................................................................................15
BACHOWICE: Słuchać Boga...........................................................................................16
BARWAŁD DOLNY: Trampki ..........................................................................................16
BARWAŁD GÓRNY: Karmelita i strażak .....................................................................17
BRZEŹNICA: Mistrz matematyki..................................................................................19
BUDZÓW: Komunikacja ..................................................................................................20
CHOCZNIA: Śpiewając/Katolik.....................................................................................20
FRYDRYCHOWICE:  Święta majowe........................................................................... 23
GŁOGOCZÓW/IZDEBNIK: Wniebowstąpienie........................................................24
JAROSZOWICE: Majówka ...............................................................................................26
KALWARIA Z:  3 maja........................................................................................................26
KLECZA: I Komunia św ....................................................................................................27
KRZESZÓW: Koncert ........................................................................................................29
LANCKORONA: Program wizytacji .............................................................................30
LEŃCZE: Błogosławiony .................................................................................................31
ŁĄCZANY: Głodni Chrystusa.........................................................................................32
ŁĘKAWICA: Dar pracy ......................................................................................................33
MARCYPORĘBA: Jezus mnie uzdrowił ..................................................................... 34
MUCHARZ: Średniowieczny pokaz mody ..............................................................35
PALCZA: Bierzmowanie ..................................................................................................37
PASZKÓWKA: Apel z okazji 3 maja .............................................................................39
PONIKIEW: Chrystus z głębi oceanu......................................................................... 40
PRZYTKOWICE:  Sakrament posłania ........................................................................41
RADOCZA: Z życia szkoły...............................................................................................42
RUDNIK: Św. Jan................................................................................................................ 44
RYCZÓW: Kochająca matka .......................................................................................... 44
SKAWINKI: Bł. Stanisław Papczyński......................................................................... 46
SPYTKOWICE: Wywiad z rekolekcjonistą .................................................................47
STANISŁAW DOLNY: Konkurs ...................................................................................... 48
STANISŁAW GÓRNY: Potrzeba spotkania ................................................................50
STRYSZÓW: Inauguracja nowej kadencji .................................................................52
ŚWINNA PORĘBA: Kurs żeglarski.................................................................................52
TARNAWA D:  Być dobrym człowiekiem................................................................. 54
TŁUCZAŃ: Św. 3 maja ..................................................................................................... 54
TOMICE:  Rozmowa z Andrzejem Zielińskim..........................................................55
WITANOWICE - BYSTRA - Pogrzeb śp. Józefy Wróbel .........................................57
WOŹNIKI: Nie pal przy mnie .........................................................................................63
WYSOKA: Łagiewniki ..................................................................................................... 64
ZAKRZÓW: Finał BRD...................................................................................................... 66
ZATOR: Odpust ..................................................................................................................67
ZEBRZYDOWICE: Ostatnie pożegnanie śp. W. Serwina (2) .............................. 68

Co niesie tydzień...............................................................................................................70

Prosimy pisać na adresy mailowe:
 carolus@list.pl
radocza@op.pl 

carolus_radocza@poczta.opoka.org.pl
strona internetowa: www.carolus.wadowice.pl 

nr 20/2015
/708

17 maj 2015
Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego

INFORMATOR NIEDZIELNY AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ REJONU VI - 
(SKŁAD GAZETEK PARAFIALNYCH)

Redaktor naczelny: ks. Henryk Młynarczyk, Radocza ul. Jagielońska 2, 34-100 Wadowice, 
tel (33) 8732801 | tel kom. 606 556 680

współredagują: Krystyna Słaboń (tel. 33 8720312), Józef Łasak (tel. 606350566) oraz księża i świeccy poszczególnych parafii

PIERWSZE CZYTANIE   Dz 1, 1-11 
Pierwszą książkę napisałem, Teofi lu, o wszystkim, co Jezus czynił i na-
uczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego 
poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nie-
ba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im 
przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił:
«Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostanie-
cie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 
Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które 
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzyma-
cie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował 
do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępu-
jącego do nieba».

DRUGIE CZYTANIE   Ef 1, 17-23 
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha 
mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy 
światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja 
waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących 
na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chry-
stusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na 
wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, 
i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko 
w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszyst-
ko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napeł-
nia wszystko na wszelki sposób.

EWANGELIA   Mk 16, 15-20 
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię 
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawi-
cy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 
nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
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Z udziałem Episkopatu Polski oraz kilkunastu tysięcy 
wiernych odbyły się w niedzielę w Krakowie uroczystości 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika – głównego patro-
na Polski i archidiecezji krakowskiej. Mszy św. w sank-
tuarium jego męczeństwa na Skałce przewodniczył abp 
Wiktor Skworc z Katowic.

Uroczystości poprzedziła procesja, która przy biciu 
dzwonu Zygmunta przeszła z Wawelu na Skałkę. W 
procesji niesiony był m. in. łaskami słynący obraz Matki 
Bożej od Wykupu Niewolników, z kościoła św. Jana w 
Krakowie, koronowany na Skałce przez abp. Karola Woj-
tyłę 9 maja 1965 roku. Wolontariusze ŚDM nieśli kopię 
krzyża Światowych Dni Młodzieży. W bazylice na Skałce 
została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. 

Ku czci św. Stanisława, biskupa 
i męczennika, Patrona Polski
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Skworca. 
Homilię podczas uroczystej Mszy 

św. na Skałce wygłosił abp Józef Mi-
chalik. Metropolita przemyski przypo-
minał, że fundamentem Kościoła jest 
Jezus Dobry Pasterz, który powinien 
też być fundamentem życia chrześci-
jan. „O trwałości budowli decydują 
fundamenty, materiał budowlany i 
umiejętności wykonawców. Podobnie 
jest ze wspólnotami ludzkimi. O ich 
sile i trwałości decydują zasady, jakimi 
chcą się kierować, cele, jakie sobie sta-
wiają i metody, jakimi się posługują” 
– podkreślał. 

„Nie możemy się godzić na zło i 
milczeć, ilekroć deptane jest prawo 
Boże, nawet pod pozorem legalności 
w ustanawianym przez parlament 

prawie. Przypomnijmy więc, że 
przykazanie Nie zabijaj znaczy 
nie zabijaj nikogo i nigdy, nie 
zabijaj człowieka od poczęcia 
do naturalnej śmierci. A Nie 
kradnij zabrania przywłasz-
czania każdej własności: pry-
watnej, wspólnej, państwowej, 
zgodnie z zasadą sprawiedliwo-
ści społecznej wobec pracodaw-
cy i pracownika. Za uczciwą 
pracę zawsze należy się uczciwa 
zapłata” – mówił kaznodzieja. 
Zaznaczył, że wspólnota Ko-
ścioła, jego biskupi, kapłani i 
wierni, będą wielokrotnie mu-
sieli powtarzać „Non possumus”. Jako wzór odwagi w głoszeniu 
Ewangelii zwłaszcza w czasach trudnych abp Michalik postawił 
św. Stanisława.

 „Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić!” – apelował 
hierarcha. Jego zdaniem nasz kraj jest chory, bo „godząc się na 
zło, traci swoją siłę i wolność życia”. Jako szczególnie zagraża-
jące Polsce kaznodzieja wymienił ustawy sprzeczne z prawem 
naturalnym, atak na rodzinę, seksualizację dzieci i ideologię 
gender. Do destrukcyjnych zjawisk zaliczył także zapaść służby 

zdrowia, likwidację stoczni, 
kopalń, przemysłu, bezrad-
ność wobec braku kultury 
społecznej i korupcji oraz 
emigrację ludzi młodych i 
wykształconych. 

„Ilekroć przegrywa Bóg 
i Ewangelia, prawo Boże i 
prawo naturalne, tylekroć 
przegrywa człowiek. Prze-
grywamy dlatego, że nie 
jesteśmy zjednoczeni w 
wierności Bogu, Ewangelii, 
Kościołowi” – przestrzegał 
abp Michalik. „Przegrywa-
my, bo dobrzy ludzie często 

milczą godząc się na in vitro, aborcję, na ideologię gender. Prze-
grywamy, bo chętnie słuchamy fałszywych proroków, niejedno-
krotnie przebranych w strój duchowny, którzy obłudnie wołają o 
reformę Kościoła, zamiast reformować siebie. Słuchamy też ludzi 
nieochrzczonych, którzy od lat walczą z tym, co katolickie i pol-
skie. Zapominają, że ten naród, to nasza wspólna historia, dzie-
dzictwo, kultura. Bez tego nie ma naszej przyszłości!” – dodał.

 Źródło KAI:
md / Kraków
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W ostatnim artykule poznaliśmy pokrótce historię powstania 
Margaretek, a dziś powiemy sobie o ich rozwoju w Archidiecezji 
Krakowskiej. Założycielka ruchu, profesor Louise Ward, podkre-
śla, że choć można tworzyć poszczególne Margaretki, to jednak 
Apostolat zaczyna istnieć w konkretnej diecezji po uzyskaniu 
zgody miejscowego biskupa. W Kościele bowiem istnieje współ-
praca między „charyzmatem” a „urzędem”, więc każda oddolna 
incjatywa winna być ostatecznie zatwierdzona przez ordyna-
riusza. Jeden z kanadyjskich biskupów powiedział: „Apostolat 
Margaretka jest niespodzianką Ducha Świętego” (bp Raymond 
Saint-Gelais), a inny dodał: „Ten ruch jest łaską dla naszego Ko-
ścioła” (bp Gilles Cazabon). Kapłani i wierni wzajemnie siebie 
potrzebują. Jeśli jakiś ruch lub wspólnota chce bezpiecznie się 
rozwijać, winno to dokonywać się pod czujnym okiem Kościoła, 
a więc pod opieką kapłana.

Od wielu lat, wraz z ks. Janem Krzyżowskim, prowadzimy 
spotkania i pielgrzymki dla Margaretek. Nie był to nasz pomysł, 
lecz oddolna incjatywa ludzi świeckich. Gdy w 2007 roku zosta-
łem wikariuszem w Makowie Podhalańskim, parafi anie zapro-
ponowali mi pielgrzymkę do Medjugoria, a po naszym powrocie 
założyli dla mnie Margaretkę. Wkrótce poprosili o systematyczną 
wspólną modlitwę. I tak już przez osiem lat spotykamy się dwa 
razy do roku: w czerwcu (Pielgrzymka Apostolatu 
Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz w paź-
dzierniku (Dzień Skupienia Apostolatu Margaretka). 

Nasze ostatnie spotkanie odbyło się 4 października 
2014 roku, w kościele św. Józefa, przy ul. Poselskiej w 
Krakowie. Świętemu Józefowi zawierzyliśmy wszyst-
kie Margaretki. Prosiliśmy Go szczególnie o opiekę i 
prowadzenie. Jako główny patron Krakowa, św. Józef 
zadziałał niezwykle szybko. Po kilkunastu dniach, 
16 października 2014 roku Ks. Kardynał Stanisław 
Dziwisz ustanowił opiekuna duchowego Apostolatu 
Margaretka w Archidiecezji Krakowskiej. W dekrecie 
napisał: „Proszę objąć duszpasterską troską wiernych, 
którzy podejmują zobowiązania modlitwy w intencji 
kapłanów oraz roztropnie czuwać nad tym, by ta po-
bożna inicjatywa rozwijała się w duchu zgodnym z 
nauczaniem i dyscypliną Kościoła”.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy modlą się za kapłanów oraz tym, 
którzy tę modlitwę propagują. Pragnę teraz podzielić 
się kilkoma informacjami:

Istnieje strona internetowa: www.apostolatmar-
garetka.pl 

Powstała Księga Apostolatu Margaretka Archidie-
cezji Krakowskiej.

Chcemy policzyć Margaretki w naszej diecezji. Nie 
jest to łatwe. Bardzo prosimy o przesyłanie informacji, 
by dokonać wpisu istniejących Margaretek. Najlepiej 
mailem na adres: opiekun@apostolatmargaretka.pl 

Kardynał  mianował 
opiekuna Margaretek 
(cz.3)

(Proszę podać: nazwę parafi i, imię i nazwisko kapłana za którego 
modli się grupa, datę utworzenia Margaretki, imiona i nazwiska 
modlących się osób, telefon kontaktowy oraz mail osoby zakłada-
jącej Margaretkę lub odpowiedzialnej za Apostolat w parafi i).

W niedzielę 24 maja o godz. 19.00, w Bazylice w Wadowicach, 
zostanie odprawiona Msza św. w intencji osób z wadowickich de-
kanatów, które modlą się za kapłanów w Apostolacie Margaretka. 
Po Mszy odbędzie się krótkie spotkanie.

W sobotę 6 czerwca 2015 roku zapraszamy na IX Pielgrzymkę 
Apostolatu Margaretka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpoczę-
cie przed bazyliką o godz. 9.00

Ks. dr Bogusław Nagel
Opiekun duchowy Apostolatu Margaretka w Archidiecezji 

Krakowskiej
opiekun@apostolatmargaretka.pl, tel.605 990 239
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Z życia k ościoła

- Kard. Dziwisz zawierzył Kraków i ŚDM św. Józefowi
Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył wczoraj w kościele 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie 
Mszy w ramach jubileuszu 300-lecia patronatu św. Józefa nad 
Krakowem. 11 maja 1715 r. Rada Miejska za zgodą papieża Kle-
mensa XI obrała św. Józefa patronem królewskiego grodu.

W homilii metropolita krakowski ponownie powierzył św. 
Józefowi „wielkie dziedzictwo, któremu na imię Kraków”: „Niech 
każdy mieszkaniec naszego miasta sprosta zobowiązaniu do po-
mnażania dobra, pomnażania własnych możliwości, by potrafi ł 
pomnożyć dobro w sobie i wokół siebie, by pomagał innym w 
czynieniu dobra i we wzrastaniu przed Bogiem” – powiedział 
kard. Dziwisz. 

Św. Józefowi metropolita zawierzył również przygotowania do 
Światowego Dnia Młodzieży.

- Kraków: uroczystości ku czci św. Stanisława
Tysiące wiernych wzięło udział w uroczystościach ku czci 

św. Stanisława, biskupa i męczennika w Krakowie. Tradycyjną 
procesję z Wawelu na Skałkę poprowadził prymas Polski abp 
Wojciech Polak. Liturgii w miejscu męczeńskiej śmierci patrona 
Polski przewodniczył metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, 
a homilię wygłosił abp Józef Michalik.

Metropolita przemyski apelował o nawrócenie narodu pol-
skiego i w ostrych słowach ocenił stan kraju.

„Polska dziś jest chora, zraniona wewnętrznie, bo milcząc na 
zło, traci wolę życia. Jako naród dziś wymieramy” – mówił abp 
Michalik.

Jako przykład choroby abp Michalik wskazał zgodę narodu na 
ustawy sprzeczne z prawem natury. Mówił również o znaczeniu 
pobożności maryjnej i apelował do wiernych o odwagę.

„Miejmy odwagę pokazywać na co dzień, że naród polski i 
Kościół w tym narodzie nie abdykował, że jest w stanie, jak św. 
Stanisław, strzec moralności w życiu społecznym i przeciwstawić 
się zauważonym zagrożeniom moralnym” – dodał metropolita 
przemyski.

W procesji z Wawelu na Skałkę niesiono w tym roku łaskami 
słynący obraz Matki Bożej od Wykupu Niewolników, z kościoła 
św. Jana w Krakowie, koronowany na Skałce przez abp Karola 
Wojtyłę, 9 maja 1965 r.

- Francja: arcybiskup potępia usunięcie pomnika Jana Paw-
ła II

„Prawdziwa religia jest wehikułem pokoju. Ci, którzy celowo 
usuwają ją z przestrzeni publicznej, mogą sprowokować zjawiska 
ekstremizmu i przemocy. Będziemy tego żałować”. Taką opinię 
wyraził w udzielonym agencji SIR wywiadzie abp Pierre d´Ornel-

las. Metropolita Rennes odniósł się w ten sposób do decyzji sądu 
administracyjnego w tym mieście, który zdecydował kilka dni 
temu o usunięciu ustawionego na jednym z placów w Ploërmel w 
departamencie Morbihan w Bretanii pomnika Jana Pawła II.

- Kraków: 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Święto-
jańskiej

Przypada dziś (9 maja) 50. rocznica koronacji papieskimi ko-
ronami łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Świętojańskiej w 
kościele św. Jana w Krakowie. Świątynią opiekuje się Zgromadze-
nie Sióstr Prezentek.

Ten XVI-wieczny wizerunek przyjęło się nazywać obrazem 
Matki Bożej od Wykupu Niewolników. Koronacja papieskimi 
koronami miała miejsce 9 maja 1965 r. „Dokonał jej ówczesny 
metropolita krakowski abp Karol Wojtyła – przypomniała rad-
na generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek s. Ewa Mierzwa. 
– Różne zniewolenia współczesności kierują także i dzisiaj ludz-
kie serca do kościoła św. Jana w Krakowie, do Matki Bożej od Wy-
kupu Niewolników, Patronki Wolności. W ostatnim czasie widać 
duże ożywienie jej kultu, a także ogromną potrzebę szukania 
sprawdzonych form przezwyciężania dzisiejszego niewolnictwa” 
– podkreśliła s. Ewa. 

Jubileuszowe uroczystości w Krakowie odbędą się w ramach 
tradycyjnych obchodów ku czci św. Stanisława. Te zaplanowano 
na jutro.

- Bp Guzdek zaapelował o modlitwę w intencji pokoju
W intencji ofi ar II wojny światowej modlił się dziś (8 maja) 

podczas porannej Mszy w katedrze polowej Wojska Polskiego 
biskup polowy Józef Guzdek. Przypada dziś bowiem 70. rocznica 
zakończenia konfl iktu, który pochłonął miliony ofi ar.

W homilii bp Guzdek wezwał do modlitwy o pokój. Pod-
kreślił, że zagrożenie wojną jest obecne także we współczesnym 
świecie: „Dziś, kiedy obchodzimy 70. rocznicę zakończenia tej 
straszliwej wojny, trzeba gorąco prosić Boga o nawrócenie serc 
i umysłów, bo i dzisiaj złe myśli rodzą się w głowach i sercach 
współcześnie nam żyjących, ponieważ czyny, i to straszliwe 
czyny, są prostą konsekwencją tego, co jest w naszym wnętrzu” 
– powiedział bp Guzdek. 

W Mszy w katedrze polowej uczestniczyli m.in. kombatanci, 
weterani i mieszkańcy Warszawy.
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„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i 
będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich 
obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy upo-
rczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystą-
pili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie 
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 
wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba” (Dz 1,8-11).

Czym jest Wniebowstąpienie dla Jezusa? Jest powrotem do 
Ojca, od którego wyszedł, który Go posłał, gdyż tak bardzo 
umiłował świat. Boży Syn wrócił do Ojca, który Go wskrzesił z 
martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. 
Wrócił do Ojca, „który wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił nade wszystko głową Kościoła” (Ef 1,20). To 
Ojciec jest tym, który ustalił swoją władzą „czas i chwi-
le”.

Wniebowstąpienie jest wypełnieniem licznych, 
składanych wcześniej przez Jezusa, zapowiedzi. Mówił 
przecież, że pójdzie nam przygotować miejsca w domu 
Ojca. Zapowiadał, że gdy wywyższony nad ziemię, 
przyciągnie wszystkich do siebie. Zaraz po zmartwych-
wstaniu podkreślał, że wstąpi do Ojca swego i Ojca 
naszego.

W dziejach Kościoła Wniebowstąpienie kojarzone 
było od wieków z Bożym Narodzeniem. Nikt bowiem 
„nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił 
- Syna Człowieczego” (J 3,13). Wniebowstąpienie jest 
więc potwierdzeniem, że Jezus to wcielony Syn Boży.

Czym jest Wniebowstąpienie Jezusa dla nas? Jest 
źródłem naszej nadziei, gdyż wzięcie Chrystusa zmar-
twychwstałego do nieba jest nieodwracalnym wejściem 
Jego człowieczeństwa do chwały Bożej. Jak mówi pre-
facja, o Wniebowstąpieniu, Jezus, Bóg-człowiek. Głowa 
Kościoła, wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby 
umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego 
Ciała również tam wejdziemy.

Wniebowstąpienie Pańskie nie jest opuszczeniem 
nas przez Chrystusa. Wrócił do Ojca, ale równocześnie 
pozostał z nami „przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 28,20). Zapowiedział, że przyjdzie ponow-
nie na końcu czasów.

A zanim znów przyjdzie, nie mamy trwać w bez-
czynności, wpatrując się w niebo. Wolą Chrystusa 
jest, abyśmy kontynuowali Jego misję. Mamy być Jego 
świadkami aż po krańce ziemi. Mamy iść i nauczać 
wszystkie narody, udzielać chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Gdziekolwiek się znajdziemy, naszym 
powołaniem jest uczenie innych własnym przykładem, 

DNI MODLITW O URODZAJE
Czyli tzw. dni krzyżowe. Przypadają one bezpośrednio przed 

uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, od poniedziałku 
do środy włącznie. W tym czasie Lud Boży modli się o błogosła-

wieństwo Boga dla pracujących w rolnictwie i o plony ziemi.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 
PAŃSKIEGO

jak zachowywać to wszystko, co Jezus przed swoim Wniebowstą-
pieniem przekazał. W ten sposób ku niebu skierujemy nie tylko 
nasz wzrok, ale całe życie.

KS.A.S.
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1. Gdzie pos³a³ Jezus 
aposto³ów? 

2. Kto bêdzie zbawiony, 
a kto potêpiony? 

3. Jakie znaki 
towarzyszy³y tym, 

którzy uwierzyli?  

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA
Po zmartwychwstaniu, Pan Jezus przebywał na ziemi jeszcze czterdzieści dni. Ukazywał się często Apostołom i dawał im ostatnie 

nauki i polecenia. W tym czasie dał Apostołom władzę odpuszczania grzechów, a świętego Piotra ustanowił swoim Zastępcą.
W jednym z ostatnich objawień Pan Jezus polecił Apostołom, aby szli na cały świat i głosili Jego naukę. Powiedział tak: „Dana mi 

jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie na cały świat i nauczajcie.wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego”. Tymi słowami Pan 
Jezus ustanowił Sakrament 
Chrztu. Czterdziestego dnia 
po zmartwychwstaniu wypro-
wadził Apostołów na Górę 
Oliwną, tam się z nimi poże-
gnał i wstąpił do nieba.  

Przy końcu świata Pan 
Jezus jeszcze raz przyjdzie na 
ziemię, by sądzić wszystkich 
ludzi: żywych i umarłych.

Wniebowstąpienie 
Chrystus Pan w niebo wstępuje 
Niech się wierny lud raduje! 
Na cześć Jego zawołajmy
Chwałę Panu zaśpiewajmy
Alleluja, alleluja

Chóry niebian Go witają
Cześć i chwałę Mu oddają
Wielce cieszą się Anieli
Kiedy Chrystusa ujrzeli
Alleluja, alleluja.

Chrystus Pan wstąpił dnia tego
Do Królestwa niebieskiego
Równy w Bóstwie Ojcu Swemu
Usiadł po prawicy Jemu
Alleluja, alleluja

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

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

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

BAZYLIKA

Poniżej zamieszczamy drugą część kazania 
o. Benedykta Belgrau, wygłoszonego w ba-
zylice, podczas Eucharystii sprawowanej w I 
rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. ukazuje 
w niej papieża jako człowieka modlitwy, 
czerpiącego z niej siłę do swojego apostol-
stwa i służby kościołowi. 

Jako kapłan miał świadomość, że „posługa słowa 
jest objawieniem tego, co zostało naprzód przygoto-
wane na modlitwie”, że „prawdy głoszone muszą być 
wewnętrznie przeżyte, muszą znaleźć się najpierw 
w przestrzeni modlitwy, medytacji”. Dlatego nigdy nie żałował 
czasu na modlitwę, zawsze musiał mieć go tyle, ile uznał za sto-
sowne, był on dla niego najważniejszy i nigdy nie poświęcał go 
kosztem innych zajęć. Nie rozpoczynał nigdy dnia ani też pracy 
jeżeli się nie pomodlił.

Jeszcze przed poranną toaletą po powstaniu ze snu odmawiał 
cząstkę różańca leżąc krzyżem w swojej sypialni. Dopiero potem 
szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie. Każdego 

Dobry Pasterz 

dnia modlił się w sposób bardzo prosty: od-
mawiał cały Pacierz katechizmowy i śpiewał 
godzinki. 

Pan Bóg dał Mu wielką łaskę odkrycia mo-
dlitwy, a przez modlitwę 

zjednoczenia z Sobą. W życiu modlitwy 
Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prosto-
ta. Często do ludzi mówił: modlę się za ciebie, 
będę pamiętał. Kiedyś zwierzył się, że zawsze 
modli się za tych ludzi, z którymi ma się 
spotkać i nie zapomina o nich po spotkaniu. 
Pisano do niego wiele listów z prośbami o mo-

dlitwę z całego świata, prośby te były przepisywane na oddzielne 
kartki i trafi ały do jego prywatnej kaplicy. Kartki te kładliśmy na 
klęczniku i ile razy Papież przychodził do kaplicy brał je do ręki, 
czytał, często czynił nad nimi znak krzyża i raz w tygodniu w 
tych intencjach sprawował Mszę świętą.

Msza święta była dla niego sprawą najważniejszą i najświęt-
szą, stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Jako kapłan 
nigdy nie opuścił sprawowania Najświętszej Ofi ary. Każdego 
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dnia na Mszę świętą zapraszał gości, a po Mszy świętej znajdował 
czas aby z każdym się przywitać i przekazać swój papieski róża-
niec. Do Mszy świętej przygotowywał się przez rozmyślanie, a po 
jej zakończeniu długo trwał na dziękczynieniu. 

Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu 
u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każ-
dego dnia modlił się bardzo wiele w kaplicy a w każdy czwartek 
odprawiał godzinę świętą, w czasie której swoje medytacje prze-
platał pieśniami eucharystycznymi, które sam sobie nucił czy 
śpiewał. Nigdy nie opuścił tej godziny świętej  nawet podczas 
pielgrzymek międzynarodowych, organizatorzy wiedzieli, że 

muszą zostawić czas na jej odprawienie, podobnie było w piątki, 
musiał

być zarezerwowany czas na drogę krzyżową, inaczej Ojciec 
Święty opóźniał im o godzinę cały program. Pobożność euchary-
styczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z 
miłością do Jezusa ukrzyżowanego.

Tajemnice cierpienia Jezusa i Jego Matki, zaszczepił w sobie 
już w dzieciństwie a utrwalił jako kapłan na kalwaryjskich dróż-
kach, co zaowocowało odprawieniem Drogi Krzyżowej w każdy 
piątek, a nie tylko w czasie Wielkiego Postu. 

Cdn.

Znaczący Apel
W poniedziałek 18 maja wspominamy 95. rocznicę urodzin 

św. Jana Pawła II. W tym dniu przed 40 laty naszemu ks. pro-
boszczowi Stanisławowi Jaśkowcowi, Metropolita Krakowski 
kard. Karol Wojtyła udzielił święceń kapłańskich. Liczba 40 
w Piśmie Świętym jest znacząca. Dla podkreślenia podaję niektó-
re zdarzenia. Izraelici szli do ziemi obiecanej 40 lat. Pan Jezus w 
postach przygotowywał się do publicznej działalności przez 40 
dni. Zmartwychwstałemu Panu trzeba było 40 dni, aby utwierdzić 
swych uczniów w prawdzie, iż On rzeczywiście po ukrzyżowanej 
śmierci – żyje jako Uwielbiony. Modlimy się, by biblijna liczba lat 
kapłaństwa była dla naszego Księdza Dziekana źródłem radości 
i mocy duchowej. Dla uczczenia tego dnia zapraszamy do Apelu, 
który odprawimy w tym dniu przy pomniku Świętego Papieża po 
nabożeństwie majowym.

Piękno wznosi 
człowieka

Czym dłużej żyję, tym bardziej doświadczam prawdy, że 
trzeba się cieszyć chwila obecną. Wczoraj – już przeminęło. Na 
czas przeszły nie mamy wpływu. Jutro jest nieznane. Można 
tylko śpiewać: „Jutro będzie dobry dzień.” Okryte jest ono tajem-
nicą. W naszym zasięgu jest „dziś”. W modlitwie brewiarzowej 
powtarzamy słowa: „Jeśli dziś usłyszycie Jego głos, nie zatwar-
dzajcie serc waszych.” Dziś trzeba się cieszyć pięknem i dobrem, 

które nas dotyka. Jeśli dziś doświadczamy radosnych przeżyć, to 
koniecznie trzeba się do nich uśmiechać. Radować się Bogiem i 
ludźmi. 

Idzie wiosna. Maj rozkwita najróżnorodniejszymi kwiatami. 
Widać potęgę życia. Dzień po dniu dostrzegamy coraz bogatszy 
wystrój przyrody. Stroi się ziemia coraz piękniejszą dekoracją. 

Człowiek się ubiera. Czyni to w podwójnym celu: aby zabez-
pieczyć ciepło swego ciała, a także ukazać jego piękno. Celują w 
tym zwłaszcza panie – dziewczęta. Piękny strój podkreśla piękno 
człowieka. Może jednak mężczyzna czy kobieta poprzez strój 
budzić pożądania innych. Może on wyzwalać namiętności pa-
trzących. Piękno wychowuje. Dźwiga człowieka. 

Niebawem przyjdą gorące dni. Wielką mądrość okazuje czło-
wiek, gdy potrafi się ubierać stosowanie do okoliczności, a także 
miejsc, gdzie przebywa. Przez strój można otoczenie lekceważyć, 
a także pobudzać do grzechu. Dobry smak w ubieraniu się jest 
czytelnym świadectwem szacunku do siebie i innych. 

Staram się dużo pielgrzymować do pięknych miejsc i wspa-
niałych świątyń. Dziękuję Bogu, że wielu mam uczestników. 
Moim pragnieniem jest uczenie się zachwytu nad pięknem Bo-
żym rozlanym w przyrodzie, człowieku i Jego wytworach.

ks. Infułat
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ŚW. PIOTR

To obecne zadanie Kościoła w Czechach. W rozmo-
wie z nami jasno je sprecyzował ks. Paweł Kukieła, 
duszpasterz pracujący w tym kraju. O tym, a także o 
innych problemach duszpasterskich opowiada w poniż-
szym fragmencie, wyjaśniając przy tym przyczynę takiej 
sytuacji. 

A ta sytuacja wygląda w ten sposób, że teraz w jakimś buncie 
przeciw Kościołowi zwłok się już nie grzebie, tylko się pali. Ko-
ściół z tym się nie zgadzał, więc ta kwestia stała się jakimś aktem 
sprzeciwu. Odebrano księżom dodatkowo opłaty pogrzebowe i 
obecnie 70% zmarłych ludzi jest bez pogrzebu. A tych prochów się 
nagminnie nie odbiera, w przeciwieństwie do prochów zwierząt, 
bo w spalarniach zwierząt ta odbieralność jest bliska 100%. Daje 
to pewien obraz tego, jaką w Czechach wartość ma człowiek... 
Dodatkowo można powiedzieć, że rocznie w Czechach przepro-
wadza się około 50000 zabiegów aborcji. Te statystyki są straszne. 
Ale trzeba zauważyć, że spory udział w tym procederze mają Po-
lacy, którzy do Czech na aborcje jeżdżą „turystycznie”. To bardzo 
smutna rzeczywistość. Niedawno wynikła afera w Cieszynie, bo 
pewna Polka chciał zapłacić za zabieg „kopertą”, a lekarz starał się 
wymusić zapłatę legalnie od polskiej kasy chorych. Z tym, że w 
Polsce to jest nielegalne. 

- Ale mimo wszystko po 1989 roku Czesi odzyskali 
wolność i wtedy sytuacja Kościoła  powinna się przecież 
poprawić...

- Powinna. Ale cała energia poszła w struktury. Chciano od-
budować Kościół według wzorca niemieckiego. Było to wielkim 

błędem, bo trzeba było się najpierw skupić na pozyskaniu sobie 
zwykłych ludzi, a nie odbudowie materialnej Kościoła. Wielu 
ludzi już wtedy było poza Kościołem i to był właściwie ostatni 
moment, gdy można ich było jeszcze odzyskać. Teraz to już 
bardzo, bardzo trudne zadanie. Właściwie w jakiś sposób tę 
grupę już straciliśmy. Dlatego mówię, że obecnie ten Kościół 
to jest Kościół poszukiwania człowieka. Tam się teraz pracuje z 
jednostkami, nie ze wspólnotami, jak w Polsce.

- No właśnie... Proszę opowiedzieć o swojej pra-
cy.

-  W naszej parafi i co roku chrzcimy przynajmniej jedną 
dorosłą osobę. To jest dla nas taki swoisty symbol sensu tej całej 
pracy. Chrzcimy je zawsze w Białą Sobotę. Jest to jakiś konkret-
ny owoc tej działalności duszpasterskiej. Jakieś dzieci w ciągu 
roku przyjmują chrzest; są też jednostkowe śluby. Pamiętam, 
że przez początkowe 3 lata mojej pracy nie było żadnego ślubu. 
Teraz są i śluby (3-4 rocznie - jak na Czechy to dużo). Obecnie 
nawet świeckie, ateistyczne władze mówią głośno o tym, że jest 
wielki problem, ponieważ Czesi nie tworzą rodzin, nie zawierają 
żadnych formalnych związków, a jak już dojdzie do tego, to co 
drugi się rozpada. Są pod tym względem w samej „czołówce” 
Europy. Ale jak te związki mają przetrwać, skoro to są zwykłe 
umowy międzyludzkie niepodparte żadnym autorytetem, wia-
rą ani tradycją. Zresztą w Czechach panuje swoista moda na 
licznych partnerów. Ta rotacja jest bardzo duża i częsta.

Cdn.                                      

Poszukiwanie człowieka 
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KARMEL

Generał Karmelitów Bosych 
wybrany na nową kadencję

Kapituła Generalna Zakonu Karmelitów Bosych, obradująca w rodzinnym mieście św. Teresy od Jezusa, tj. w Awila w Hiszpanii, 
wybrała na ponowną sześcioletnią kadencję swego przełożonego generalnego, Włocha, o. Ksawerego od Najśw. Serca (Cannistra). 
Pierwszy raz pełnił on ten urząd po wyborze na Kapitule Generalnej w Fatimie w 2009 r.

Ponownie wybrany generał urodził się w kalabryjskim mieście Catanzaro 3 października 1958 r. Ukończył studia fi lologiczne w 
Pizie i podjął pracę w wydawnictwie Einaudi. W 1985 r. wstąpił we Florencji do Zakonu Karmelitów Bosych i 24 października 1992 r. 
przyjął święcenia kapłańskie. Doktoryzował się z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i był wykładowcą 
w prowadzonym przez karmelitów bosych Papieskim Wydziale Teologicznym „Teresianum” w Rzymie oraz na Wydziale Teologicz-
nym Środkowych Włoch we Florencji.

W roku 2008 wybrano go prowincjałem toskańskiej prowincji Zakonu, z siedzibą we Florencji, a ro później został generałem kar-
melitów bosych na całym świecie. W Polsce, w tym także w Wadowicach, wizytując klasztor „Na Górce”, gościł on w marcu 2012 r.

W Kapitule Generalnej w Awila, na której zgro-
madziło się ponad stu zakonników z całego świata, 
uczestniczy także ośmiu Polaków. Karmelitów bo-
sych jest na świecie nieco ponad 4 tysiące. Są obecni 
na wszystkich kontynentach. Polscy zakonnicy, 
których jest 350, oprócz ojczyzny pracują w krajach 
byłego bloku sowieckiego (Białoruś, Łotwa, Słowa-
cja, Ukraina, Syberia i Węgry), na misjach w Afryce 
(Burundi, Kongo, Rwanda), w Europie Zachodniej 
(Hiszpania, Niemcy, Włochy) i poza Oceanem 
(Argentyna, Stany Zjednoczone), a nadto na Górze 
Karmel w Ziemi Świętej. 

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

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

Jest nam trudno w dzisiej-
szych czasach. O wiele łatwiej 
znaleźć nam radę u ludzi, w me-
diach. Wreszcie sami jesteśmy na 
tyle „mądrzy”, by móc nie słu-
chać nikogo. O relacji naszej do 
Boga, o stawianiu Mu przez nas 
warunków – jest mowa w poniż-
szym fragmencie rozważania ks. 
Jana Nowaka, który też zachęca 
do właściwego uporządkowania 
tych relacji, zaczynając od… słuchania Boga. 

Ale jeżeli jednak wybieram rzeczywistość, która polega na 
tym, że chcę ciągle od Boga, aby mi pomagał na moich warun-
kach, to musimy się liczyć mniej więcej z taką sytuacją, którą 
można opisać przy pomocy bardzo starego i pięknego obrazu. 
Dawno temu w Japonii był taki piękny zwyczaj, że oni wyruszali 
w drogę z lampami skonstruowanymi z papieru i bambusowych 
prętów. Do wnętrza włożona była świeca. I pewnej nocy ktoś taką 
lampę podarował niewidomemu, gdy ten ruszał w drogę. Wtedy 
ten niewidomy, wyczuwszy ręką co mu wręczono, powiada: - Ale 
ta lampa przecież mi się nie przyda! Jestem niewidomy i nie roz-
różniam światła od ciemności. 

- Wiem o tym - odpowiedział ofi arodawca - ale jeżeli nie 
będziesz miał takiej lampy, to któregoś dnia ktoś może cię nie 
dostrzec i zderzyć się z tobą. Abyś tego uniknął, powinieneś ją 
nosić ze sobą. 

Niewidomy zgodził się z tym argumentem i odszedł razem z 
podarunkiem. Nie uszedł jednak daleko, gdy nagle poczuł silne 

uderzenie. - Popatrz, jak idziesz? Nie widzisz mojej lampy? - za-
pytał z oburzeniem niewidomy.

- Przyjacielu, twoja lampa musiała już dawno zgasnąć...
My, wyznaczając Bogu to, co ma zrobić, zachowujemy się, 

jak aroganccy goście, którzy pewni siebie z pychą podążają przez 
życie, nie zdając sobie sprawy, że są takimi właśnie ślepcami trzy-
mającymi zgasłe lampy...  

Często jest tak, że ostatnią osobą, której słuchamy jest Bóg. 
A jest tylu ludzi, którzy nam doradzają, którzy pragną, abyśmy 
się zwracali do nich per „mistrzu”, „szanowny panie”, „szanowa-
na pani”. Nie dbamy o to, by ten, który udziela nam rady to był 
ktoś, kogo w miarę możemy poznać spotykając się z nim na co 
dzień. Żeby zrozumieć to, że Bóg chce nam pomóc w pokonywa-
niu trudności, które sami sobie stwarzamy, trzeba przyjrzeć się 
rzeczywistości, która w naszej codzienności jest dość wyraźnie 
obecna, szczególnie wówczas, gdy spotykają się dwie rzeczywi-
stości - nie tylko chrześcijańskich wyznań, ale pojęcia różnych 
religii.  

Słuchać Boga 

To dar serca, o którym w dalszym ciągu rozmowy 
opowiada Ania, nasza misjonarka świecka z Salezjań-
skiego Wolontariatu Misyjnego. Misjonarze dając czas, 
serce, pracę i różne środki utrzymania, otrzymują tak-

że istotne dla nich dary będące wyrazem wdzięczności 
za ich pracę. Doświadczają dobroci i miłości Bożej w 
tych wydarzeniach. 

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

Ks. Jan Hańderek: Przepraszam, że ci przerwę... Tak ładnie 
się mówi: „Zachęcam wszystkich...”. Tymczasem „wszyscy” zna-
czy „nikt”. Było w szkole kiedyś dawno opowiadanie o pelargo-
nii, którą mieli podlewać „wszyscy”. I ta pelargonia uschła. Mam 
pytanie: Kto dzisiaj odmówi dziesiątkę różańca za misjonarzy? 
Ręka do góry... Dziękuję... A w tym rzędzie? Dziękuję serdecznie. 
A z tyłu i na chórze? Dziękuję. Teraz to jest konkret.  

Miałaś powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy...
- To moja ulubiona historia... O trampkach... Sprawa wygląda 

nastepująco: na misjach panował klimat tropikalny - przez pół 
roku padał deszcz, a przez drugie pół było piekielnie gorąco. W 
tej porze, kiedy pada deszcz, wszędzie było bardzo dużo błota. 
Przez to błoto trzeba było brnąć czasami i przez pół godziny, aby 
dotrzeć do kaplicy, w której spotykaliśmy się z dziećmi. Dzieci 
dawały nam bardzo dużo rad, jak przetrwać, jak ułatwić sobie 
życie. Powiedziały też między innymi, że powinniśmy chodzić 
boso, bo nogi jest łatwiej umyć niż buty. Stwierdziłam, że to 
świetny pomysł i tak robiłam przez dłuższy czas. Na dłuższą 
metę to się jednak nie sprawdziło, ponieważ jak tylko się zraniło 
nogę, otarło stopę, to wchodził tam natychmiast brud i przez 
ten gorący, wilgotny klimat można było się nabawić zakażenia. 
Stwierdziłam, że koniec  z chodzeniem na bosaka i od tej pory 
zaczęłam chodzić w trampkach. Chodziłam w nich tak długo, 
aż się kompletnie zużyły. Pewnego dnia przyszła do oratorium 
pewna dziewczyna, Weronika i zapytała, jaki mam numer buta. 
Powiedziałam i szybko zapomnia-
łam o tym wydarzeniu. Weronika po 
dwóch tygodniach, przychodząc na 
lekcję języka angielskiego, przynio-
sła mi w czarnym worku na śmieci... 
trampki. Taka jaskrawa fuksja, ewi-
dentnie dla dziewczyny, nowiutkie. 
Dostałam w prezencie. Pomyślałam 
wtedy, że owszem, przywieźliśmy ze 
sobą bardzo dużo zabawek, materia-
łów edukacyjnych, że dzieliliśmy się 
swoim czasem i umiejętnościami... 
Ale nie myślałam nigdy o tym, co 
dostanę od tych ludzi. Pomyślałam o 
tym dopiero, gdy dostałam te trampki. 
Uznałam, że nasza praca nie poszła na 
marne. Ta dziewczyna spojrzała pod 

nogi i nie szukając wielkich czynów, zauważyła moją potrzebę. 
A potem podzieliła się ze mną tym, co sama miała... To było dla 
mnie niezwykle wzruszające wydarzenie, stanowiące zarazem 
wielką lekcję miłości i spostrzegawczości. Pomimo tego, że to tak 
drobna sprawa. Wtedy zrozumiałam, jak wiele łask otrzymałam 
od tych ludzi, jak wiele łask zsyła Bóg działając poprzez nich...    

Ks. Jan Hańderek: Czasem nawet niewielkie sprawy na długo 
zostają w naszych sercach... Jednego ucieszyłaby może sztaba zło-
ta, ale Ani wystarczyły trampki... Aniu, jak jesteśmy gościnnie w 
parafi ach, zawsze o coś ludzi prosimy. Dwa lata temu prosiliśmy 
o wsparcie naszego dzieła misyjnego. Wsparliście je, za co dzię-
kujemy z całego serca. Dzisiaj, kiedy zaś prosimy o...

- Jak już mówiłam, prosimy o modlitwę, bo to jest niezwykle 
istotne. Doświadczyłam siły tej modlitwy osobiście, kiedy prze-
żywałam cięższe dni. Zachęcam zatem was wszystkich do tego. 
Druga sprawa jest taka, że dzisiaj po Mszy świętej będziemy kwe-
stować na remont dachu w Centrum Młodzieżowym prowadzo-
nym przez salezjanów w Zambii, w Afryce, którzy zwrócili się do 
nas z prośbą o wsparcie. Wierzymy głęboko, że Pan Bóg oddaje 
po stokroć, za wszystko, co oddajemy innym czy przez modlitwę, 
czy przez dar serca, czy za dary materialne. Niech każdemu z was 
Pan Bóg odda wam za wszystko po tysiąckroć, a my za wszystkie 
wasze modlitwy i ofi ary składamy serdeczne Bóg zapłać! Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus!              

Tak można określić naszego rekolekcjonistę, który 
jak sam opowiada – gasi pożary te fi zyczne, ale też i te 
duchowe. Wstępując do Karmelitów, odczuwał wspól-
notę drogi i ducha ze św. Rafałem Kalinowskim. Poni-
żej dalsza część wypowiedzi ks. Ryszarda Stolarczyka. 

Po zakończeniu szkoły średniej poszedłem na studia do 

Wyższej Ofi cerskiej Szkoły Pożarniczej na Żoliborzu w War-
szawie; w pobliżu kościoła, gdzie duszpasterzem był bł. ks. Je-
rzy Popiełuszko. Nieraz tam odprawiał Msze dla studentów. Po 
skończeniu studiów, po promocji ofi cerskiej, zacząłem pracować 
w komendzie wojewódzkiej straży pożarnej. (Jestem młodszym 
kapitanem pożarnictwa – z racji życia klasztornego już nie awan-
suję). Trwało to przez trzy lata. W tym czasie zetknąłem się z 

Karmelita i strażak 
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karmelitami. Nie szukałem powołania; 
sądziłem, że moim powołaniem jest ży-
cie w świecie. Od lat jednak pogłębiałem 
moją wiedzę teologiczną; temat mnie za-
wsze interesował, nawet podczas studiów. 
Okazało się, że pożarnictwo nie jest zbyt 
odległe od kapłaństwa. Tu i tu trzeba 
się troszczyć o bliźnich; tam trzeba było 
ogień fi zyczny, teraz gaszę ogień, który 
rozpala człowieka – ogień grzechu. Grozi 
nam przecież ogień piekielny i ochrona 
przed tym rodzajem zagrożenia stała się 
moją obecną troską.      

- Ile miał Ojciec lat, gdy wstą-
pił do zakonu?

- 26 lat. Byłem już wówczas po stu-
diach i miałem pewien staż pracy. Po 
czasie zorientowałem się, że moje życie ma trochę wspólnego 
ze świętym Rafałem Kalinowskim, który był przeorem i tworzył 
klasztor w Wadowicach. Ten proces jednak był długotrwały. Z 
czasem odkryłem, że on też był ofi cerem, że on budował kolej (a 
ja skończyłem technikum kolejowe). Doszedłem do wniosku, że 
mamy wiele wspólnego. 

- Musiał też Ojciec skończyć studia teologiczne...
- Tak, ale najpierw był nowicjat i postulat. Teraz jest inaczej, 

ale wówczas całość formacji zajmowała siedem lat. Wstępując do 
klasztoru odczułem głęboką, wewnętrzną potrzebę, by nauczyć 
się języka rosyjskiego. Było to jakieś natchnienie, bo nie uważam 
tego za swój pomysł. Chciałem się nauczyć rosyjskiego nie tak tyl-

ko, żeby swobodnie rozmawiać, ale też poznać historię, literaturę, 
sztukę... Było to w drodze do klasztoru - z Mazowsza do Krakowa 
– tuż przed tym zanim wstąpiłem do klasztoru. Uznałem to – a 
mój późniejszy opiekun w zakonie to potwierdził – za autentycz-
ny głos Boży. Późniejsze lata potwierdziły, że odczytałem to bez-
błędnie. Nauczyłem się języka, zgłębiałem obyczaje, mentalność, 
historię, historię kościoła prawosławnego... W późniejszym cza-
sie, gdy zacząłem pracę duszpasterską na Wschodzie, ta wiedza 
okazała się bezcenna. 

Cdn.

Rocznica I Komunii św.
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana 
Kochanowskiego w Brzeźnicy odbyły się matematyczne potyczki 
adresowane do uczniów klas I, II i III. Konkurs zorganizowały 
nauczycielki klas edukacji wczesnoszkolnej. Do rywalizacji zgło-
siło się łącznie 38 uczniów , którzy reprezentowali Szkołę Podsta-
wową z Łączan, Marcyporęby, Brzeźnicy, Paszkówki, Sosnowic i 
Punktu Filialnego w Chrząstowicach. 

Wyniki konkursu:
Kategoria klas I 
I miejsce - Dominik Śliwa kl. I c  SP Brzeźnica
II miejsce - Bartosz Bolek kl. I a SP Brzeźnica , Olaf Piotrowski 
kl. Ib SP Brzeźnica
III miejsce - Patrycja Śliwa kl. I c SP Brzeźnica, Maciej Żurek kl. 
I SP Paszkówka

Kategoria klas II
I miejsce - Jakub Woźniczka kl. II a SP Brzeźnica
II miejsce - Mateusz Stokłosa kl. II  SP Łączany, Kacper Budek kl. 
II SP Łączany
III miejsce - Jowita Tylek kl. II b SP Brzeźnica

Kategoria klas III
I miejsce - Szymon Orzechowski  kl. III b SP Brzeźnica
II miejsce - Adrian Uchacz  kl. III SP Łączany 
III miejsce - Anna Prochownik kl. III SP Łączany
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody książkowe zaś wszyscy uczestnicy słodkie 
upominki. Laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Elżbieta Gałuszka  SP BRZEŹNICA

Mistrz Matematyki
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M. 
* WIKARIUSZE: ks. Mateusz Wójcik moderator rejonowy Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej,, ks. Robert 
Młynarczyk
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

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

To problem, nad którym zatrzymał się w swoim 
rozważaniu rekolekcjonista. Jak zauważył, żyjemy w 
świecie hałasu. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, bo 
przekrzykujemy się nawzajem, albo nie słuchamy się. 
Trudno nam komunikować się między sobą, a także z 
Bogiem, postępując według własnej drogi, a nie wg 
Jego prawdy. Oto fragment rozważania. 

 „Mama mówi: brakuje węgla”. Czy syn zerwie się i przynie-
sie? Nie, powie raczej: „A nie ma kto przynieść?”. Sami władcy...  

Nie słuchamy siebie nawzajem. Na ten chaos zewnętrzny 
wpływa choćby brak tego „domowego ołtarza” – jak go nazy-
wam – czyli wspólnego stołu. W naszych domach porobiły się 
kawiarnie – ława, fotele i porozkładani na nich ludzie, próbujący 
przekrzyczeć siebie nawzajem i włączony telewizor. Na ten hałas 
- tak zewnętrzny, jak i wewnętrzny – w dużej mierze składa się 
utracenie przez nas umiejętności komunikacji międzyludzkiej. 
Choćby taka sytuacja, gdy mama mówi do córki: „Ty jesteś moją 
partnerką”. W takim układzie porządku nie będzie... A do tego 
jeszcze ta matka swego męża też traktuje jako „partnera”. Czy 
zatem ta córka jest w takim układzie „partnerką” swego ojca? 
Chyba tak... Można by powiedzieć, że świat współczesny tak się 
zagalopował w tym chaosie i hałasie, że od tego całkiem zgłupiał; 
„wyłączył” swój zdrowy rozsadek i teraz większość obawia się 
mniejszości...

Zauważmy, cały polityczny Zachód boi się tego, co zrobi jeden 
człowiek – Putin. Wszystkich ogarnia lęk i nie potrafi ą już myśleć 
zdroworozsądkowo. Nie mają żadnego pomysłu na rozwiązanie 
sytuacji i tkwią w swoistym impasie. A może trzeba się z tym 
problemem zwrócić do wyższej Istoty? Ale jeżeli zatraca się przez 
chaos i hałas także i sferę moralną, to gdzie znaleźć rozwiązanie. 
– „Jakoś to będzie” – myślimy. Nie, jakoś nie będzie. Będzie tak, 
jak postąpimy. A to zależy od tego, co zrobimy, co powiemy, jakie 
rozwiązanie zastosujemy. 

Wskazuję na to, najmilsi, specjalnie, abyśmy sobie uświado-
mili, że kiedy przychodzą niepowodzenia (a przychodzą często i 
są rozmaite), musimy zwrócić się do Tego jednego, który mówi: 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! Podprowadzam was 
tymi przeszkodami w wielkim skrócie do tego, co będzie naszą 
pracą od poniedziałku – pochylenia się nad trzema wielkimi 
niebezpieczeństwami, z którymi możemy jednak sobie pora-
dzić. Wskazał na nie Jan Paweł II i podpowiedział drogę, która 
powinniśmy podążać, by ich uniknąć. Powiemy sobie o tym, że 
Kościół – jeśli się nie modli, usycha. Kościół, który się nie uczy, 
karłowacieje. Kościół, który nie żyje sakramentami, umiera. To 
jest wszystko wywołane tym hałasem, o którym dziś mówię. Ale 
resztę powiem następnym razem. Życzę wam miłego wieczoru i 
zapraszam na kolejne dni.

Komunikacja międzyludzka 

Moja przygoda z poezją Karola Wojtyły rozpoczęła się w 
2005 roku od nagrania piosenki z tekstem „Zabierz mnie, Mi-
strzu, do Efrem”. Wtedy jeszcze nie podejrzewałam, jak bardzo 
ta przygoda się rozwinie i gdzie Jan Paweł II zabierze mnie swoją 
twórczością literacką. Już jako nauczyciel języka polskiego w 

rodzinnym Libiążu zostałem poproszony przez władze miasta 
o przygotowanie okolicznościowego programu artystycznego 
poświęconego poezji papieża z udziałem uczniów gimnazjum. 
Później dwukrotnie przenosiłem fragmenty „Brata naszego 
Boga” razem z amatorskimi grupami teatralnymi. Od czasów 

Szukam Boga śpiewając poezją 
św. Jana Pawła II
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liceum aż po dzisiaj przeżywam fascynację 
postacią św. Brata Alberta oraz jego obrazu 
pt. „Ecce Homo.”

W 2013 roku oczekiwaliśmy z żoną na 
narodziny naszego synka. Wtedy przyszło 
pragnienie nagrania płyty z poezją Ka-
rola Wojtyły. Czas oczekiwania inspi-
rował mnie podczas tworzenia melodii 
do tych mistycznych, również pełnych 
czujnosci, utworów. I udało się. Płytę 
udało się sfinalizować 3 miesiące po 
narodzinach Alana.  Dlatego, oprócz 
poezji Wojtyły, na płycie znajduje się 
utwór „Czas już iść”, zadedykowany 
naszemu synkowi.

Od momentu wydania płyty kon-
certuję w całej Polsce. Występy w ko-
ściołach, domach kultury, ośrodkach 
rekolekcyjnych, szkołach, grupy piel-
grzymkowe… jest to koncert uniwer-
salny, choć wielowymiarowy. Zawsze 
towarzyszą mi niesamowite emocje; 
czuję, jak bardzo ta poezja wpływa na 
moje postrzeganie Boga, innych ludzi i 
mnie samego. 

W październiku 2014 wyleciałem 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 
Nowym Jorku oraz w okolicznych 
polskich parafiach wykonywałem 
swój program kilkanaście razy. To za-
proszenie oraz gorące przyjęcie mnie 
przez amerykańską Polonię jest dla 

mnie potwierdzeniem, 
że to, co robię, jest 
słuszną i dobrą drogą.

Opowiadam o tym 
wszystkim w związku 
z moją obecnością pod 
koniec kwietnia br. w 
Zespole Szkół nr 1 w 
Choczni. Mój koncert 
miał nie tylko przy-
pomnieć uczniom, jak 
wspaniałą postacią był 
św. Jan Paweł II, ale 
przede wszystkim dać 
możliwość dotknięcia 
duchowości świętego, 
kształtującej się w 

momencie ważnych życiowych wyborów.  Dlatego ten koncert 
powinni wysłuchać ludzie młodzi. Jest on interaktywny, dlatego 
mają oni również w sposób symboliczny możliwość uczestnicze-
nia w jego dynamice.

Chciałbym, żeby słuchacze mojego koncertu wiedzieli, dla-
czego Bóg czasem ukrywa się przed nami, jakby zostawiał nas 
samych z naszymi problemami. To po prostu z Jego strony wspa-
niały gest obdarowania nas wolnością w wyborach. Wiara, na-
dzieja, miłość, cierpienie, Eucharystia, chwile zwątpienia… takie 
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momenty w tej poezji składają się na najważniejsze decyzje. Ta-
kiego Boga ukazał nam Jan Paweł II swoim życiem i twórczością 
– Boga miłującego człowieka wolnego. Ostatni utwór poematu 
„Pieśni o Bogu Ukrytym” rozpoczyna się słowami „Zabierz 
mnie, Mistrzu, do Efrem”. Daj się porwać Bogu – zdaje się mówić 
Wojtyła – nie ma innej wolności…

Serdecznie zapraszam do współpracy parafie, ośrodki kul-
tury oraz szkoły. Służę swoim doświadczeniem artystycznym i 
pedagogicznym. Poznając poezję Wojtyły mamy dostęp do jego 
intymnej relacji z Bogiem, który pozostaje  ukryciu.

Krzysztof Bigaj

Jak powszechnie wiadomo, Polska jest uznawana za kraj 
katolicki. Cóż się dziwić, skoro według statystyk 90% oby-
wateli deklaruje wyznanie rzymskokatolickie. Patrząc na to, 
że jesteśmy ochrzczeni, corocznie ubieramy choinkę, łamie-
my się opłatkiem, chodzimy w Wielką Sobotę do kościoła 
ze święconką - to rzeczywiście można tak powiedzieć. Jednak 
szacując liczbę prawdziwie wierzących ludzi, którzy praktykują, 
niektórzy przypuszczają, że jest ich zaledwie połowa. Katolików 
naprawdę można podzielić na kilka popularnych kategorii.

„Jestem wierzący, ale niepraktykujący” – te słowa często pa-
dają z ust Polaków. Katolikami niepraktykującymi nazywamy 
tych, którzy w kościele pojawiają się bardzo rzadko, tych, którzy 
na niedzielną Mszę przychodzą od tzw. „wielkiego dzwonu”, 
czy uczestnicząc w rodzinnej uroczystości. Nazywamy również 
takich, którzy choć w ogóle nie chodzą do kościoła, chcieliby jed-
nak przed śmiercią przyjąć święte sakramenty, a przynajmniej 
mieć katolicki pogrzeb.

Powodów takiej postawy jest wiele. Brak przykładu, niewła-
ściwe wychowanie religijne, zrażenie się poprzez jakieś kon-
kretne doświadczenie, znalezienie się w środowisku, dla którego 
coniedzielna Msza nie jest czymś oczywistym. Tacy ludzie często 
deklarują swoją wiarę w Boga, lecz nie w Kościół, który niesłusz-
nie kojarzą wyłącznie jako instytucję. 

Są i tacy, o których powinniśmy mówić, że bardziej wierzą 
w Kościół niż w Pana Boga. Skrupulatne uczestniczenie w na-
bożeństwach, by po prostu się pokazać; „klepanie zdrowasiek” 
idąc na ilość, a nie jakość; wymaganie pobożności od innych, tak 
naprawdę samemu nie będąc jej przykładem – to zaledwie 
kilka haseł związanych z popularną dewocją. Niestety 
zamiast uznawaniu i praktykowaniu nauk Jezusa np. o 
miłości do bliźniego, pojawia się pycha, pogarda, czy nie-
tolerancja wobec drugiego człowieka zaraz po opuszczeniu 
kościelnej ławki.

Popularne zrobiło się też określenie „kucanego katolicy-
zmu”. Dosłownie rzecz mówiąc jak z nazwy wynika,  chodzi 
o postawę podczas przeistoczenia na Mszy Świętej. Kucanie 
zamiast klękania - jest to kwintesencja polskiego katolicy-
zmu powszechnego, czyli masowego. Kucając nie wyróż-
niamy się spośród innych, którzy poświęcają swoje kolana 
na zimną posadzkę, spodnie, świeżo uprasowaną sukienkę. 
Skoro w najważniejszym momencie nie potrafimy uniżyć 
się przed Bogiem zstępującym na ziemię, to jakim prawem 

uznajemy Najwyższego?
Taki człowiek zapewne 

wierzy w Boga, teoretycz-
nie nic złego nie ma do 
Kościoła, ale drapie się „po 

klacie” zamiast przeżegnać, chodzi na niedzielną Mszę z tradycji, 
obowiązku, nie traktując Jezusa jako swojego przyjaciela, czy 
Kogoś Najistotniejszego. Sam nie wsiądzie pod wpływem alko-
holu za kierownicę, ale pijanego przyjaciela będzie ukrywał, gdy 
spowoduje wypadek. Taki wierny myśli, że jego rola ogranicza się 
tylko do życia po śmierci, a w ciągu swojego kroczenia po ziemi 
próbuje zapracować na to, by tylko uniknąć piekła gdy stanie 
przed sądem ostatecznym.

Są i tacy, którzy potrafią wyrecytować dziesiątki cytatów z 
Pisma Świętego, które jest ich powszednią lekturą. Natomiast 
ich życie nie świeci przykładem, a na widok księdza czy siostry 
zakonnej odchylają głowę w drugą stronę mówiąc, że są wilkami 
w owczej skórze.

Chrystus nie odrzuca nikogo, nawet pyszałków, obłudników, 
czy „półkatolików”. Potrzebuje zaledwie miłości i wiary w Niego, 
razem z życiem według przykazań i Słowa Bożego. To „zaledwie” 
niestety dla niektórych staje się nie lada wysiłkiem. Bóg pragnie 
wyciągniętej do Niego dłoni i pełnego zaufania. Dlatego mówi do 
nas: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś 
był zimny albo gorący!  A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani 
zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3,15–16).

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

Z okazji świąt majowych, obchodzonych hucznie przez 
wszystkich Polaków co roku, 29.04.2015r. odbył się uroczysty 
apel upamiętniający ważne dla nas wydarzenia. Był to również 
szczególny dzień dla naszej społeczności uczniowskiej, gdyż pod-
czas apelu uroczyście przekazano sztandar klasom II gimnazjum 
i zaprzysiężony został nowy poczet.

Ze względu na podniosły i uroczysty charakter obchodzo-
nych świąt apel odbył się  zgodnie ze szkolnym ceremoniałem 
przygotowanym przez Panią Małgorzatę Baranowską. Uczniowie 
tłumnie zebrani na sali gimnastycznej wysłuchali słów Pani Dy-
rektor, Edyty Skowron, która przypomniała  o ważnych obcho-
dach Święta Pracy i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Po części ofi cjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana 
przez uczniów klas V i ich wychowawców: Panią Annę Najbor i 
Pana Janusza Rutkowskiego. W tym roku zaprezentowali scenki 
prosto z dzienników telewizyjnych i za pośrednictwem ulicznych 
wywiadów pokazali stosunek społeczeństwa do świąt majowych, 
pytając swoich przechodniów o to, z czym kojarzy im się  mie-
siąc maj. Uczniowie przypomnieli nam tym samym nie tylko o 
najważniejszych dla Polski wydarzeniach: Święcie Pracy, uchwa-
leniu Konstytucji 3 Maja, Święcie Flagi, Święcie Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski, lecz także o Dniu Unii Europejskiej, 
Dniu Zwycięstwa czy Dniu Matki. 

Część artystyczna uzupełniona została prezentacją multime-
dialną. Zawierała ona wiele ciekawych zdjęć, fi lmików,  informa-
cji dotyczących chociażby uchwalenia Konstytucji czy zakończe-
nia II wojny światowej. Dzięki uczestnictwu w apelu uczniowie 
mogli obserwować kolejne święta, wiedząc, kiedy powstały i jakie 
wydarzenia upamiętniają. Klasy V przygotowały dla nas wszyst-
kich dobrą lekcję historii.

tekst: mgr Anna Najbor II       

Święta majowe
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Głogoczów - Parafi a św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00), 
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: przed 1300 

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

o. Stanisław Bielat OCD 
 
Święto Wniebowstąpienia tak jak i inne święta nie powstało 

nagle, ale stopniowo. Kiedyś na początku w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa tego święta po prostu nie było. Obchodzono 
jedno święto – Wielkanoc. W tym jednym święcie zawarte były 
wszystkie tajemnice życia Jezusa: narodzenie, nauczanie, cuda, 
męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie 
Ducha Świętego. Każda zaś niedzielna Msza św. była powtórze-
niem Wielkanocy, co w dalszym ciągu jest prawdą. Niedziela 
tzw. „mała Wielkanoc” ma miejsce 52 razy, bo tyle jest niedziel 
w roku.

Później rozdzielano tajemnice z życia Chrystusa na różne dni, 
a szczególnie Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie 
Ducha Świętego na dni; 1,40 i 50 w okresie wielkanocnym roku 
liturgicznego. Uczyniono to w tym celu, aby lepiej przyjrzeć się 
tym tajemnicom i głębiej je przeżyć. Rozdzielono te święta jak 
np. Drogę Krzyżową już po fakcie na 14 stacji a mogło ich być kil-
kadziesiąt. Podobnie w pieśni „Dobranoc, Głowo święta” wylicza 
się poszczególne części ciała Chrystusa adorowanego w grobie, 
jakby wierni chcieli ucałować po kolei: głowę i włosy, twarz i szy-

ję, ręce i nogi, bok i przebite serce, żeby się Jemu całemu przyjrzeć 
i całego kochać w zadumie nad Jego cierpieniem. (Bp Wacław 
Swierzawski, Homilie II, Wnieb. C 237-24O).

 Tu mała dygresja.Na wzór paraliturgicznego nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej zaczynaja sie pojawiać teksty rozważań do 
stacji „Wielkanocnej Drogi Swiatła” . I bardzo dobrze ,ponieważ 
okresy Adwentu i Wielkiego Postu corocznie są wzbogacane no-
wymi materiałami , a okres Wielkanocny mniej.

Dopiero więc w IV wieku wprowadzono święto Wniebowstą-
pienia w 40 dniu po Zmartwychwstaniu. Pan Jezus od momentu 
Zmartwychwstania mógł właściwie stale przebywać w niebie, a 
w chrystofaniach objawiać się apostołom i uczniom co jakiś czas, 
bo ich wiara nie była jeszcze silna i trzeba było ją umocnić. Czy 
to było możliwe? Możliwe, ponieważ Jego ciało uwielbione nie 
znało ograniczeń czasu ani przestrzeni. Z łatwością przenosił się 
z miejsca na miejsce, przechodził przez zamknięte drzwi. Nagle 
zjawiał się i znikał nierozpoznany, np. przez Marię Magdalenę i 
uczniów z Emaus. 

Mówimy w Credo pacierzowym, ale nie mszalnym, w 5 ar-
tykule tegoż apostolskiego wyznania wiary: „zstąpił do piekieł”, 
tzn. jeszcze przed zmartwychwstaniem, gdy ciało Chrystusa spo-

czywało w grobie trzy dni ,a właściwie 
kilkadziesiąt - 40? godzin, wtedy Jego 
dusza nawiedziła dusze sprawiedli-
wych, przebywających w Otchłani. 
A więc pierwszych naszych rodziców 
Adama i Ewę, patriarchów, proroków 
i innych zmarłych przed zmartwych-
wstaniem Chrystusa. O tym barwnie 
opowiadają apokryfy. 

Uroczystość Wniebowstąpienia 
wydaje się być nieraz uroczystością 
drugorzędną z powodu przysłonięcia 
jej przez dwie sąsiednie uroczystości: 
Zmartwychwstania i Zesłania Ducha 
Świętego. Jednak te trzy uroczystości 
razem stanowią tryptyk tzw. Miste-
rium Paschalne Chrystusa, Tajemnicę 
Przejścia Chrystusa z tego życia do 
nieba. Stąd 50 dni okresu wielkanoc-
nego tj. jakby jedno wielkie święto, 

WNIEBOWSTĄPIENIE UROCZYSTOŚCIĄ 
MISTERIUM PASCHALNEGO   
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wakacje w Kościele. Tej radości nie mąci 
dzisiejsze pożegnanie Jezusa z Apostołami i 
grupą około 120 osób. Na znak pożegnania 
dziś usuwa się figurę Zmartwychwstałego 
i czerwoną stułę, którą jest przewiązany 
krzyż. Paschał pozostaje jeszcze do Zesłania 
Ducha Swiętego. 

Choć terminów: uroczystość, świeto uży-
wamy zamiennie, to jednak Wniebowstąpie-
nie jest uroczystością pierwszej klasy ,święto 
zaś byłoby drugiej klasy. W kanonach: I,II,III 
ma miejsce wspomnienie tajemnicy dnia 
przed przeistoczeniem - w tym przypadku 
Wniebowstapienia - a ponadto w I kanonie 
po przeistoczeniu bardzo wyraznie. Wspo-
mnienie kojarzy się z rangą dnia liturgicz-
nego: wspomnienie obowiazkowe - trzeciej i 
wspomnienie dowolne - czwartej klasy.

Synoptycy przedstawiają Wniebowstą-
pienie w zakończeniach Ewangelii, chociaż koniec maja kończy 
dopiero połowę roku kościelnego (Mt 28, 16-20: Mk, 16,15-20; 
Łk.24,46-53),odpowiednio w poszczególnych latach A,B,C.Ma-
teusz właściwie nie notuje Wniebowstąpienia, ale nakaz misyjny: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać 
wszystko, co wam przykazałem”. Krótko mówiąc bez wylicza-
nia wcześniejszych dziesięciu, Wniebowstąpienie tj. jedenasta 
chrystofania czyli objawienie się Chrystusa Zmartwychwsta-
łego a dwunasta to będzie Paruzja, na której i my bedziemy 
obecni. Wskutek przeniesienia na VII niedziele wielkanocną 
Wniebowstąpienie przypada obecnie nie 40 dnia, ale 43 dnia po 
Zmartwychwstaniu. z reguły w maju, Stąd dni przed Zeslaniem 
jest odpowiednio zamiast 10 tylko 7. Wiadomo, jest to pewien 
dysonans liturgiczny, ale nie szkodzi. (Głoście Ewangelię rok B, 
Warszawa 1979, cz. II, z.2, s.16-17 | szerzej 119-123;to samo w”A-
teneum Kapłańskie”. Włocławek 1983, nr 443 s.107-110).

Już w ubiegły piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Ducha Świę-
tego, podczas której naśladujemy N.M.P. i apostołów zgromdzo-
nych w Wieczerniku na modlitwie przed Pięćdziesiątnicą Zesła-
nia tegoż Ducha, naszego Uświęciciela, Pocieszyciela i Obrońcy.

Dla podkreślenia doniosłości Nowenny zwykle odprawiamy 
ją przed nabożeństwem majowym. Albo można by rozpocząć 
jeszcze dziś septennę opartą o siedem darów Ducha Świętego.

Po wystawieniu Najśw. Sakramentu koniecznie stojąco ze 
śpiewem „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, jak przy bierzmo-
waniu, ślubie i święceniach kapłańskich, ponieważ jest to piękna 
pieśń, a mało znana.

 Warto wspomnieć dziś dwie wymowne prefacje o wniebo-
wstapieniu do wyboru i II czytanie z listu do Efezjan ( 1.17-23)o 
tym,że Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy i refren psal-
mu 47: „Pan wśród radości wstepuje do nieba” oraz śpiew przed 
Ewangelią: „Idżcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt28,19.2O). 

Obrazy Wniebowstapienia z Ewangelii wydają się być podob-
ne do obrazów Chrztu, Przemienienia oraz samego Zmartwych-
wstania Chrystusa - jakby unoszącego sie w górę. Co Pan Jezus 
zrobił wielkiego wstępując do nieba? Przecież przyszedł z nieba 
jako Bóg. Ale na ziemi przybrał ciało ludzkie i wziął je do nieba z 
bliznami pieciu ran, uczynionymi przez człowieka. To przybra-
ne na siebie ciało ludzkie wyniósł, wywyższył aż do nieba jako 
Głowa a my reszta Jego Ciała, Kościół, też tam się znajdziemy z tą 

różnicą, że później. Uniżył się, zszedł z Boskiego do niższego sta-
nu życia stając się człowiekiem. Za to, że Chrystus tak się uniżył, 
został nieskończenie wywyższony.

Wniebowstąpienie jest tajemnicą wiary, stanowi 6 art. Składu 
Apostolskiego mówiący: „wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy 
Ojca”. To nie jest odrębne wydarzenie, od Zmartwychwstania, 
lecz dalszy ciąg uwielbienia Chrystusa. Stąd Łukasz opisuje je 
łącznie, jakby działy się w jednym dniu. A w Dziejach Apostol-
skich (1, 1-11)według I czytania ten sam Łukasz pisze, że Pan 
Jezus wstąpił do nieba w 40 dniu po Zmartwychwstaniu. To jest 
liczba symboliczna, a fakt ponadhistoryczny, ponadczasowy. U 
Boga nie ma bowiem wczoraj ani jutro, jest wieczne dzisiaj. Trud-
no byłoby sobie wyobrazić, aby objawienia się Zmartwychwstałe-
go Jezusa stawały się coraz rzadsze, a w końcu zupełnie ustały. To 
mogłoby zachwiać wiarę ludzi. Musiał więc nadejść decydujący 
moment, gdy Jezus tej ziemi stał się Jezusem niebios (ps.110,1).

Dla uczniów Wniebowstąpienie miało trojakie znaczenie. 
Było ono: Zakończeniem ziemskiego życia Jezusa historyczne-
go, 33 - letniego. Początkiem życia niebieskiego, stąd uczniowie 
zeszli z Góry Oliwnej nie załamani, ale pełni radości.Zmianą 
obecności Chrystusa historycznej w eucharystyczną. Ukryty pod 
postaciami nie tylko chleba i wina przebywa równocześnie na 
ziemi i w niebie. Pan Jezus wzrokowo odszedł, ale nie uciekł od 
nas, od naszego życia. Dzięki temu ukryciu jest wszędzie i utoż-
samia się z każdym człowiekiem. Wyróżniamy bowiem według 
Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” Vati-
canum Secundum cztery rodzaje obecności Chrystusa: w Ko-
ściele,kapłanie,postaciach eucharystycznych i każdym właśnie 
człowieku. Fizycznie, choć „zwielokrotniony” medialnie bylby 
tylko tam, gdzie sie aktualnie znajdzie, tak jak teraz papież.

Powiedzieliśmy, że Wniebowstapienie jest uroczystością 
Misterium Paschalnego, czyli Tajemnicy Przejścia Chrystusa z 
ziemi do chwały Ojca w niebie. Nie jest epizodem historycznym, 
ale wciąż trwającą rzeczywistością. Dlatego trzeba nam kontem-
plowć niebo i szlachetnie postępować, a konkretnie codziennie 
się nawracać, zachowywać przykazania i łączyć sie z Chrystusem 
w Komunii świętej. Oby dzień naszej śmierci, byl dniem naszego 
Wniebowstąpienia.

Bibliografia: Ks. Jan Kanty Pytel, Słowo Boże nie jest związa-
ne, Poznań 1998,s. 55-61; „Krąg Biblijny” nr 27,T arnów 2015, 
s. 72-83; 177-190. Przypisy: w tekście.
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Jaroszowice - Parafi a św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Dariusz 
Chałubiński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

Kalwaria Zebrzydowska - Parafi a św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw, 
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszcz: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Tomasz Koszarek, ks. Lesław 
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942

Dnia 24 maja 2015 roku przy kapliczce Matki Bożej Często-
chowskiej pod Jaroszowicką Górą zostanie odprawiona uroczy-
sta Majówka, w czasie której nastąpi 
poświęcenie tablicy pamiątkowej. 
W ten sposób chcemy podziękować 
Opatrzności Bożej za to, że nasza 
parafi a ma swoje miejsce w życiu świę-
tego Papieża Jana Pawła II. Jak sam 
kilkakrotnie wspominał, bywał na tej 
górze jako młodzieniec i jako kapłan.

Starsi mieszkańcy Jaroszowic pa-
miętają wieżę obserwacyjną, tzw. pira-
midę, na szczycie Jaroszowickiej Góry. 
Przy ładnej pogodzie można było z niej 
zobaczyć Kraków, Tatry i Beskidy. Była 
ona niewątpliwie magnesem dla ludzi 
kochających góry, do których należał 
Karol Wojtyła. Poprzez umieszczenie 
tablicy pamiątkowej mieszkańcy Jaro-
szowic chcą uczcić wielkiego Rodaka, 
niestrudzonego Pielgrzyma.

Zapraszamy 24 maja 2015 roku na 
godz. 16 na Majówkę pod Jaroszowic-
ką Górą.

Majówka pod Jaroszowicka Górą

W dniu 3 maja 2015 roku, w 
224 rocznicę Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w uroczystym 
pochodzie do Kościoła Para-
fi alnego św. Józefa w Kalwarii 
Zebrzydowskiej wzięli udział: 
Burmistrza Miasta Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Przewodni-
czący Rady Miejskiej, Radni, 

przedstawiciele jednostek sa-
morządowych oraz delegacje 
szkół z pocztami sztandaro-
wymi. Uroczystą Mszę Świętą 
w intencji Ojczyzny odprawił 
ks. dziekan Wiesław Cygan. 
Kolejnym punktem uroczy-
stości był przemarsz ulicą 3 
Maja pod tablicą upamiętnia-

Święto Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja
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jącą uchwalenie Konstytucji 3 Maja, gdzie złożono kwiaty. Na 
zakończenie uroczystości mieszkańcy zebrani na Rynku wysłu-
chali koncertu orkiestr dętych

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

I Komunia św. 
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PALLOTYNI

Zmarła w Ponikwi Mama ks. mi-
sjonarza, pallotyna – witolda Sikory. 
Pogrzeb odbył się 2 maja o godz. 
15.00 w kościele parafi alnym w Po-
nikwi. 

Urodził się 26 lip ca 1951 r. w Ponikwi k. 
Wadowic. W 1968 r. ukończył Zasadni czą 
Szkołę Zawodo wą w Andrychowie. W maju 
1972 r. otrzy mał świadectwo doj rzałości a 
we wrześniu wstąpił do Stowarzy szenia w 
Ząbkowicach Śląskich. Pierwszą profesję 
złożył 8 września 1974 r. na ręce ks. Dą-
browskiego SAC, a wieczną 3 września 1978 
r. w Ołtarzewie na ręce ks. wiceprowincjała 
Jana Pałygi SAC. Studia fi lozofi czno-teolo-
giczne odbył w latach 1973-1979 w WSD w 
Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 
maja 1979 r. w Ołtarzewie z rąk bpa Władysława 
Miziołka.

Po rocznej nauce języka francuskiego w Belgii 
19 sierpnia 1980 r. wyjechał do pracy misyjnej 
w Rwandzie. Tam po kursie języka kinyarwan-
da podjął pracę w duszpasterstwie misyjnym w 
Gikongo i w Masaka. Jednocześnie zlecono mu 
troskę o budowę drukarni katolickiej w Rwandzie. 
Pod koniec 1983 r. został mianowany dyrektorem 
technicznym nowo powstającej drukarni Pollotti-
Presse. Będąc na pierwszym urlopie w kraju, po-
głębiał wiedzę fachową, zdobywając w 1984 r. tytuł 
magistra socjologii i odbywając staż w drukarni.

Zginął 17 listopada 1985 r. w wypadku sa-
mochodowym w wyniku czołowego zderzenia z 
mikrobusem. Zmarła też jadąca z nim s. Barbara 
Witkowska, służka, oraz dwaj Rwandyjczycy, pa-
sażerowie drugiego samochodu. Pogrzeb odbył się 

18 listopada w Kigali. We Mszy św. po-
grzebowej uczestniczyło dwóch biskupów 
i ok. 70 księży. Ks. Witold został pocho-
wany na cmentarzu pallotyńskim w Kiga-
li. Pozostał w naszej pamięci, jako kapłan 
- misjonarz o głębokiej wierze i prostocie 
serca. Kochał pracę duszpasterską, żył 
sprawami misji i drukarni. Wybrał pracę 
misyjną wśród Rwandyjczyków i tam po-
został na zawsze.

NIECH BÓG OBDARZY ICH ŻY-
CIEM WIECZNYM!

Oprac. br. Adam Fułek, SAC
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Krzeszów - Parafi a MB Nieustającej Pomocy

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

W niedzielę 10 maja br. o godz. 15.30 w kościele MB Nieusta-
jącej Pomocy w Krzeszowie odbył się pierwszy koncert,  inaugu-
rujący VII Beskidzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.  
Patronat honorowy nad festiwalem objął prof. Zdzisław Łapiński, 
Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Natomiast kierowni-
kiem artystycznym festiwalu od początku jego istnienia jest dr 
hab. Wacław Golonka. Na majowym koncercie, dedykowanym 
św. Janowi Pawłowi II, w rocznicę Jego kanonizacji i urodzin 
wystąpili: Akademicki Chór Organum oraz Zespół instrumen-
talny Ricercar pod dyrekcją Bogusława Grzybka. Już podczas 
popołudniowej Mszy św. można było usłyszeć wykonawców, 
którzy zachwycili zgromadzonych i zachęcili do pozostania na 
koncercie. Bogusław Grzybek – twórca i dyrygent Chóru Or-
ganum, pierwszy organista w Bazylice Mariackiej w Krakowie, 

Pierwszy koncert Beskidzkiego Festi-
walu Muzyki Organowej i Kameralnej
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Lanckorona - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela

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

od 45 lat prowadzi intensywną działalność artystyczną, za którą 
został uhonorowany wieloma nagrodami. To on poprowadził 
koncert, wplatając ciekawe wspomnienia z licznych spotkań z 
Papieżem Janem Pawłem II w Watykanie, a wcześniej z Kard. 
Karolem Wojtyłą. Licznie zgromadzona publiczność mogła 
usłyszeć utwory, przede wszystkim polskich kompozytorów, 
zarówno te najstarsze renesansowe i z okresu polskiego baroku, 
poprzez utwory twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Mo-
niuszki, sięgając po te najnowsze kompozycje XX w.  autorstwa T. 
Maklakiewicza. Wykonane fragmenty Mszy góralskiej T. Makla-
kiewicza wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach. Koncert 
zakończył się oklaskami na stojąco. Organizatorzy dziękując za 
ten wyjątkowy koncert artystom, już zaprosili wszystkim na ko-
lejny koncert, który odbędzie się 14 czerwca, w Kościele p.w. św. 
Anny w Stryszawie. 

GOK Stryszawa
www.stryszawa.pl

Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wiel-
ką walkę toczę o was, (...) i o tych wszystkich, 
którzy nie widzieli mnie osobiście, aby ich 
serca doznały pokrzepienia, aby zostali w mi-
łości pouczeni, ku osiągnięciu całego bogactwa 
pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu 
tajemnicy Boga - to jest Chrystusa. W Nim 
wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. 
(Kol 2,1-2)

Wizytacja kanoniczna wyraża prawdę, 
że biskup diecezjalny jest pierwszym szafa-
rzem Bożych misteriów w powierzonym mu 
Kościele partykularnym, jest włodarzem, promotorem i stróżem 
całego życia liturgicznego. On jest źródłem i znakiem jedności 
Kościoła diecezjalnego. Jego wizytacja daje mu okazję do pogłę-
bienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi danej parafi i.

Przyjmujemy z radością Ks. Bpa Grzegorza Rysia, Bi skupa 

WIZYTACJA KANONICZNA - 
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Grzegorz Ryś 

16-18 maja 2015 r.

pomocniczego Archi diecezji Krakowskiej. 
Uka zujemy naszą wspólnotę parafi alną, 
nasze rodziny: dzie ci, młodzież, rodziców, 
ludzi chorych i star szych, chwaląc się bla-
skami życia parafi alne go, bolejąc wspólnie 
nad grzechem i słabością. Prosimy o umoc-
nienie naszej wiary, o silniej sze związanie 
nas z Bogiem i Kościołem, o Ojcowską radę 
i upomnienie a także o umoc nienie Duchem 
Świętym naszej młodzieży.

Prośmy Boga o błogosławione owoce po-
bytu pośród nas Następcy Apostołów:

Wszechmogący wieczny Boże, który do konujesz wielkich dzieł 
miłosierdzia, udziel Twojemu słudze Bp. Grzegorzowi i naszej pa-
rafi i łask Ducha Świętego oraz zlej na nas swo je błogosławieństwo. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Sobota, 16 maja 2015 r.
godz. 17.30 - Nabożeństwo Majowe
godz. 18.00 - uroczyste rozpoczęcie wizytacji
 - Msza Święta z sakramentem Bierzmowania

Niedziela, 17 maja 2015 r.
godz. 7.00 - Msza Święta dla starszych mał żeństw i osób samot-
nych - indy widualne 
 błogosławieństwo
 - spotkanie z Różami
godz. 9.00 - Msza Święta dla młodzieży (także gimnazjum)
 - spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza (Ministranci, Schola, 
Grupa na SD M)
godz. 11.00 - Msza Święta dla młodych mał żeństw, dzieci naj-
młodszych i uczniów szkoły 
podstawowej z rodzicami - indywidualne bło gosławienie rodzin i 
małżeństw oczekujących potomstwa
godz. 13.30 - odwiedziny chorych
godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy na 
cmentarzu
godz. 15.30 - Spotkanie z Radą Duszpasterską i Zespołem Cha-
rytatywnym
godz. 16.30 - Nabożeństwo Majowe - uczes tniczą druhowie OSP 
Lanckorona i Jastrzębia
godz. 17.00 - Msza Święta na zakończenie wizytacji

poniedziałek, 18 maja 2015 r.
godz. 8.00 - odwiedziny szkoły - Lanckorona 
godz. 9.30 - odwiedziny szkoły - Jastrzębia

poprzednie wizytacje
18-20 maja 1960 r. - bp Karol Wojtyła, wika riusz generalny arch. 
krakowskiej

20-21 maja 1969 r. - bp Julian Groblicki, wi kariusz generalny
l kwietnia 1978 r. - bp Stanisław Smoleński, wikariusz generalny
30 czerwca - l lipca 1984 r. - kard. Franci szek Macharski, metro-
polita krakowski
15-16 kwietnia 1989 r. - bp Jan Szkodoń, wi kariusz generalny
17 kwietnia 1994 r. - bp Albin Małysiak, wi kariusz generalny
17-19 maja 2002 r. - bp Jan Szkodoń, wika riusz generalny
4-5 maja 2008 r. - bp Jan Zając, wikariusz generalny

obecnie przyjmujemy pasterskie odwiedziny
- w Roku Życia Konsekrowanego 
- w 3 roku pontyfi katu papieża Franciszka 
- w 10 roku posługi Metropolity Krakow skiego Kardynała Stani-
sława Dziwisza 
- w 642 roku istnienia naszej parafi i (1373 r.) 
- w 679 roku budowy naszego kościoła (1336 r.) 
- w 424 roku jego konsekracji (1591 r.)

W tej szczególnej chwili dziękujemy Pa nu Bogu za wszystkie 
dary otrzymane w ciągu tych lat. Dziękujemy za ludzi, któ rzy wy-
kazują dużą dojrzałość religijną, inte resują się sprawami Kościo-
ła, starają się „za radzać potrzebom braci”. Myślimy i modli my się 
także za tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia.
Dziękując Panu Bogu za dary duchowe, cieszymy się także z dzieł 
materialnych dokonanych w ostatnich latach (remont kościo ła, 
odnowienie jego polichromii, remont plebanii i budowa domu 
katechetycznego).

Niech Pan wynagrodzi trud i ofi ary
troszczącym się o „potrzeby wspólnoty Kościoła”.

PROGRAM

Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

Słowa rekolekcjonisty ks. Włodzimierza Kurka, 
skierowane do młodzieży, akcentowały otwarcie się jej 
na wieczność, na życie z Bogiem, bo współczesny czło-
wiek o tym zapomina, żyjąc płytko i powierzchownie. 
Jest też zachęta do życia w prawdzie, do nieudawania 
kogoś innego. Fragment słowa zamieszczamy poniżej. 

Światło to Zmartwychwstały Chrystus. Uczyń wszystko, żeby 
twój grób był pusty. Uczyń wszystko, żebyś zmartwychwstał. Rób 

wszystko, żebyś był człowiekiem wiary. Bo często nie akceptuje-
my siebie, nie akceptujemy swojego wyglądu, chcemy żyć w ciem-
ności kłamstwa. Często oglądaj swoje zdjęcia, stwierdzamy, że 
nie wyglądamy dobrze, że nie wyglądamy tak, jak byśmy chcieli. 
Tymczasem wszyscy jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Zaakceptuj to i 
nie oszukuj, nie kłam. Nie bądźmy kimś innym; zawsze bądźmy 
sobą. Spójrzmy na siebie w prawdzie. 

Światowe Dni Młodzieży, do których się przygotowujemy - do 
których przygotowuje się diecezja, Polska i cały świat – pomagają 

Błogosławiony znaczy szczęśliwy
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nam, abyśmy żyli w prawdzie. Ja wiem, że jak wyjdzie pięć, dzie-
sięć osób, to się wstydzimy, ale jak wyjdą dwa miliony ludzi, to 
myślimy: „Jest nas dużo. Trzeba się z nami liczyć”. 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocie-
szeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą zie-
mię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albo-
wiem oni będą nasyceni.

Błogosławiony – to znaczy szczęśliwy i święty. To jest klucz do 
twojego serca. To jest klucz do prawdy i do twojego szczęścia. To 
jest klucz do świętości.  

Cdn.

Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

O Łączańskim Wieczerniku 
mówił w poprzednim odcinku o. 
Sławomir Zieliński w kontekście 
sakramentu kapłaństwa i Eucha-
rystii. Poniżej kontynuacja tego 
pięknego rozważania o Komunii 
Świętej, o Uczcie Eucharystycz-
nej, na której Chrystus Pan kar-
mi nas Swoim świętym Ciałem i 
zachęta, byśmy tego daru często 
korzystali. 

Kiedy do tych paru czynnych po 
wojnie kościołów nie zawsze mógł 
kapłan dojechać na Eucharystię czy 
nabożeństwo - tam, w archidiecezji 
lwowskiej - wtedy ludzie na ołtarzu 

Głodni Chrystusa 
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kładli ornat, stułę kapłańską i albę... Nie było kapłana, ale były 
jego szaty. Ludzie wtedy modlili się: śpiewali Gorzkie Żale, od-
prawiali Drogę Krzyżową, odprawiali majówki, nabożeństwa 
czerwcowe, różańcowe... Nie było kapłana... Były jego szaty jako 
symbol tego kapłana. I oni dobrze wiedzieli, że gdy braknie praw-
dziwego kapłana, tabernakulum będzie p[puste, a oni będą głod-
ni. Głodni Chrystusa. Zatem gdy wchodzisz do tego Wieczerni-
ka, bracie i siostro, gdy wchodzisz tutaj, to pamiętaj: nie możesz 

stąd wyjść głodnym; tu jest kapłan, który chce tobie powiedzieć: 
„Kto spożywa Ciało Chrystusa, ma życie wieczne!”. I wyciąga do 
ciebie swą dłoń i mówi: „Oto Baranek Boży!”. Nie można więc 
sobie pozwolić na to, żeby nie korzystać z tej Uczty, żeby wyjść 
ze świątyni głodnym, żeby nie zabrać stąd Chrystusa. Cóż to jest 
za ofi ara?! Cóż to jest za Pascha, kiedy człowiek przychodzi tu i 
wychodzi stąd głodny?! 

w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

W toku dalszego rozważania o pracy, kaznodzieja 
pyta, czy w dzisiejszych czasach nie przewartościowa-
liśmy tego daru, czy praca nie stanowi całego sensu 
i treści naszego życia, czy jest jeszcze czas na inne 
sprawy, na rozwiązywanie problemów rodzinnych, na 
zaangażowanie się społeczne, na spotkanie z drugim 
człowiekiem. Oto fragment kazania odpustowego z 
uroczystości św. Józefa Rzemieślnika. 

Zauważmy, proszę, jak wiele jest dziś pracy. Czy przypadkiem 
nie przeakcentowaliśmy pracy? Czy przypadkiem nie postawili-
śmy tej pracy na pierwszym miejscu? Oczywiście, że ona jest 
ważna i potrzebna - chociażby po to, aby w sposób materialny 
żyć i utrzymać siebie i rodzinę... Ale czy przypadkiem nie prze-
wartościowałem tego daru, jakim jest praca? Czy przypadkiem 
praca nie stała się jedyną treścią i celem mojego życia? A może 
jest ucieczką? Może natłok zajęć, natłok obowiązków jest uciecz-
ką od innych trudności? 

Drugi temat, jaki podsuwa nam dzisiejsza uroczystość i to 
wpatrywanie się w św. Józefa, rzemieślnika, robotnika, to troska 
o dom. Troska o dom bardzo szeroko rozumiana. Co to jest dom? 
Na pewno to nie są tylko i wyłącznie mury, ściany ani teren wo-
kół budynku. Nade wszystko, przede wszystkim dom to są ludzie, 
którzy razem żyją, którzy mieszkają w jednym miejscu. Dom to 
są relacje. Najważniejsza relacja w domu to jest małżeństwo, to 
małżonkowie. Nie dzieci. Małżonkowie... Później dopiero relacja 

do dzieci, do rodziców, do sąsiadów. 
I wpatrując się w św. Józefa i rozważając tę ta-

jemnicę, czym jest dom, na czym polega troska o 
dom, przyjrzyjmy się tym relacjom. Jak wyglądają 
relacje w małżeństwach? Czy ciągle tak samo po kil-
ku, kilkunastu, może kilkudziesięciu latach wspól-
nego życia? Jak wyglądają moje relacje w stosunku 
do dzieci? Czy mam dla nich czas? 

Kilka dni temu ze współbraćmi, przy tak zwanej 
„kawie” rozmawialiśmy o tym, ile dzisiaj statystycz-
nie Europejczyk poświęca czasu swoim dzieciom. 
Wyszło tego statystycznie 23 minuty dziennie... 

Ile czasu poświęcam tym, którzy są dla mnie ważni, bliscy? 
Jak wyglądają moje relacje w sąsiedztwie? Czy buduję te jedność 
i wspólnotę? Dbanie o dom to również wychowywanie młodego 
pokolenia. Wychowywanie do pracy, wychowywanie również 
do tego, aby młode pokolenie potrafi ło, umiało żyć w społe-
czeństwie; aby potrafi ło, umiało służyć ludziom, z którymi żyją, 
mieszkają, dla Ojczyzny, dla Kościoła, dla Boga... Również troska 
o dom to taka wspaniałomyślność – czyli wyjście naprzeciw; 
dostrzeganie potrzeb, pragnień ludzi, z którymi żyję i z którymi 
mieszkam. Troska o dom to również umiejętność planowania 
wspólnego czasu, wspólnego wypoczynku. 

Zadajmy sobie te pytania, wpatrując się w świętego Józefa, 
który miał zadanie i misję, by troszczyć się o dom. W tym kon-
tekście zapytajmy, jak wygląda moja troska o dom. Czy chodzi mi 
tylko o to, co zewnętrzne, co materialne, czy dbam także o to, co 
jest niewidoczne dla oczu? 

I trzeci temat wynikający z dzisiejszej liturgii słowa, z tej uro-
czystości. Tym tematem jest moja relacja w stosunku do Jezusa, 
moja relacja w stosunku do Boga. W drugim czytaniu słyszeli-
śmy: Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie 
dla ludzi. Cokolwiek czynicie, czyńcie to tak, jakbyście to robili 
dla samego Boga – mówi Słowo. 

Święty Józef miał takie zadanie, taką misję zleconą przez 
Boga, ze wszystko, co robił – cała jego praca, obowiązki, dbanie 
o dom – 

Cdn.

Dar pracy
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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)

Takie świadectwo złożył pewien człowiek, który 
po wypadku nie mógł chodzić. W czasie Mszy św. z 
modlitwą o uzdrowienie, otrzymał upragniony dar 
zdrowia tychże niesprawnych nóg. Opowiadał o tym 
podczas rekolekcji ks. Łukasz Gołaś, pallotyn, w na-
wiązaniu do analizowanej wcześniej modlitwy Jabesa. 
Oto fragment. 

Przeczytam wam świadectwo, o którym w swojej książce 
pisze mój kolega, ksiądz Michał Olszewski, sercanin. Kiedyś 
byłem Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie w Częstochowie, 
gdzie pewien człowiek składał świadectwo. Przyjechał na tę 
Mszę świętą o kulach; nie mógł chodzić, gdyż był po wypadku. 
Stanął przed wejściem do kościoła; wziął te kule, odrzucił je na 
bok i powiedział: Wejdę na 
czworakach do kościoła i 
nie wyjdę, dopóki mnie nie 
uzdrowisz. Nie wyjdę z tego 
kościoła! Nie wyjdę, chyba, 
że jako zdrowy człowiek. 

I faktycznie, odrzucił te 
kule i na czworakach wczoł-
gał się pod ołtarz. Msza 
trwała... W pewnym mo-
mencie, po dziękczynieniu, 
ksiądz, który prowadził tę 
Eucharystię, zaczął mówić 
o tym, jakie cuda dokonują 
się na tej Mszy świętej – że 
jest właśnie uzdrawiany 
przez Jezusa człowiek, który 
wszedł tam na czworakach i 
powiedział, że nie wyjdzie, 
dopóki go Jezus nie uzdrowi. Powiedział: „Wstań i 
podejdź tu. Złóż świadectwo”. Najpierw usłyszeli-
śmy płacz. Później zaczęli się ludzie rozstępować, a 
po trzech minutach zobaczyliśmy niezdarnie pod-
noszącego się na nogi człowieka, zmierzającego w 
stronę ołtarza. Wyglądał, jakby się uczył chodzić... 
Płakał. Chwycił mikrofon i powiedział: „To ja je-
stem... Jezus mnie uzdrowił”. 

To nie jest wymyślone... To zdarzyło się napraw-
dę. Zobaczcie, czy chociażby promocja w jakimś 
dużym sklepie w Wadowicach da ci to? Czy o tym 
opowie ci TVN? Nigdy! Bo takie rzeczy, to tylko Je-
zus! Trzeba uwierzyć w Jego miłość. Trzeba zgodzić 
się na Jego działanie w swoim życiu. To jest bardzo 

Jezus mnie uzdrowił 
trudne. Trudno nam jest się przełamać. Trudno nam zrobić krok 
do przodu. Trudno nam nawet zatrzymać się na chwilę; tak wiele 
rzeczy nas zniewala. Z tak wieloma rzeczami nie dajemy sobie 
rady...

Czy ty, drogi bracie, droga siostro, doświadczyłeś kiedyś cudu 
Pana Boga? W swoim życiu? W swojej rodzinie? Ja doświadczy-
łem... Kiedy rozpoczynałem formację w seminarium i jeszcze nie 
znałem wszystkich (był to marzec albo kwiecień) otrzymałem 
telefon, ze moja mam znalazła się w szpitalu, że najprawdopo-
dobniej ma tętniaka i że przewożą ją z powiatowego szpital w 
Olsztynie. Pojechałem do szpitala prosto z seminarium... Pani 
ordynator powiedziała, że stan jest krytyczny i mama najpraw-
dopodobniej nie dożyje do rana... Nawet więcej, powiedziała, że 
nie daje szans na przeżycie do rana... 

Co robić w takiej sytuacji? Ja, uczeń Chrystusa, który przygo-
towuje się do kapłaństwa, wziąłem do ręki różaniec, później od-
mawiałem Koronkę, później jeszcze inne modlitwy... Trzymałem 
ją przez cały czas za rękę... Pamiętam to jak dziś. Pani ordynator 
– szanowana, z tytułami – nie dawała szans na przeżycie do 
rana... Mama była nieprzytomna. Na drugi dzień przyjechaliśmy 
z tatą i się na początku od razu przestraszyliśmy, bo nie było jej 
łóżka... Nawet nie wiecie, jakie to uczucie... Szybko jednak oka-
zało się, że zawieziono mamę na badania. Później ją przywieźli 
i wciąż była nieprzytomna. Na następny dzień przeprowadzono 
zabieg. Tomograf wykrył dwa tętniaki... I mam żyje do dnia dzi-
siejszego. 

Cdn.
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Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM

ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl, 
www.parafiamucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 
(X-IV 17:00); Niedziele i święta - 7, 8:30 (kaplica Jaszczurowa), 9:30, 11, 17 (X-IV 16:00) * PROBOSZCZ: 
ks. Krzysztof Strzelichowski, E.C. * WIKARIUSZ: ks. Leszek Węgrzyn * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: 
ks. Jan Marcisz, kapelan Ojca Świętego * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XI w. * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: Jaszczurowa (833), Mucharz (821), Skawce (515), Brańkówka - część Zagórza (56)

Młodzież z parafii mu-
charskiej przygotowując się do 
Odpustu ku czci Św. Wojciecha 
BM przedstawiła średnio-
wieczny pokaz mody wprowa-
dzający w atmosferę czasów 
misji, ewangelizacji, męczeń-
stwa i legend związanych z 
Jego osobą. Dziesięciominu-
towy pokaz miał miejsce 19 
kwietnia 2015 roku po Mszach 
Świętych o 7:00, 9:30 i 11:00. 
„Apostołowie Wiary” czyli 
grupa młodzieżowa z naszej 
parafii przygotowała również 
ponad 800 pruskich cukier-
ków do których doczepione 
były sentencje z Dzienniczka 
Św. siostry Faustyny. Jezus przemawiał wprost do 
naszych serc... 

W tym miejscu wielkie podziękowanie dla 
wspaniałej młodzieży i rodziców, którzy swoje 
pociechy wysyłali na wiele godzin mozolnej pracy 
w przygotowaniu tego wiekopomnego dzieła. Bóg 
zapłać!

Fragmenty z pokazu:
Wprowadzenie:
Witam was bardzo serdecznie na pokazie mody, 

którego motywem przewodnim jest przybliżenie 
nam wszystkim postaci św. Wojciecha i jego to-
warzyszy. Podczas pokazu dowiecie 
się państwo przede wszystkim jakie 
ubiory były noszone przez ludzi 
średniowiecza (poprzez misjonarzy, 
wojów, zakonników do króla) oraz 
jak żyła tamtejsza ludność. Ukaże-
my również, krótki życiorys każde-
go z naszych modeli. Moi drodzy 
nie przedłużając. Zaczynamy nasz 
średniowieczny pokaz mody.

Strój i postać św. Wojciecha:
Pierwszy model to św. Wojciech, 

urodził się w Czechach w książęcej 
rodzinie. Czeski duchowny kato-
licki, biskup praski, benedyktyn, 

misjonarz, męczennik, święty 
Kościoła katolickiego, apostoł Pru-
sów. Szósty syn Sławnika, z rodu 
Sławnikowiców i Strzeżysławy, być 
może z rodu Przemyślidów. Kiedyś
w dzieciństwie ciężko zachorował, 
jego ojciec wierząc że do zdrowia 
przywróciło syna położenie na 
ołtarzu w kościele, przekazał go na 
wychowanie kościelne. Wojciech 
poznał łacinę i niemiecki, przyjął 
święcenia kapłańskie i wkrótce 
został biskupem Pragi - dlatego na 
wizerunkach często przedstawiany 
jest jako biskup.

Tak mógł wyglądać św. Woj-
ciech aż 11 wieków temu. Nosił ha-
bit. W ikonografii chrześcijańskiej 
święty przedstawiany jest w stroju 
biskupa, w paliuszu, z pastorałem. 
Jego atrybuty to księga, czasem 
przypominająca śmierć odcięta gło-
wa niesiona w ręce. Jego atrybuty to 
także orzeł, wiosło oraz włócznie, 
od których zginął.

Strój i postać Radzima Gau-
dentego:

Drugim naszym modelem  a za-
razem właścicielem tego oto skrom-
nego ubioru jest Radzim Gaudenty. 
Syn Sławnika, brat przyrodni św. 
Wojciecha, pierwszy arcybiskup  
gnieźnieński oraz metropolita na 
ziemiach Polskich w ówczesnym 
Państwie pierwszych Piastów. Jego 
imię znaczy „niosący radość”.

Strój i postać zakonnika Bogu-
sza Benedykta:

Trzecim modelem naszego 
pokazu jest zakonnik Bogusz Be-
nedykt. Był to towarzysz wyprawy 
biskupa Wojciecha do Prus.

Przerywnik: Wyobraźmy sobie 
jest rok 997 - biskup Wojciech po-
stanawia udać się do pogańskiego 

Średniowieczny pokaz mody
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narodu Prusów który mieszka nad morzem 
Bałtyckim i wierzy w różne kamienne boż-
ki. Biskup Wojciech chce im opowiedzieć o 
Panu Jezusie.  W tym celu biskup Wojciech 
razem z Radzimem Gaudentym oraz Bene-
dyktem Boguszem przybyli do Gdańska. Tu 
misjonarze spędzili dwa tygodnie i chrzcili 
Polaków. Do Prusów chcieli iść pieszo. Ale 
władca polski Książę Bolesław Chrobry, 
który tak mógł wyglądać - podarował im 
łódź wraz z załogą.

 Strój i postać Bolesława Chrobrego:
Kolejnym modelem jest Bolesław Chro-

bry. Pierwszy koronowany król Polski (od 
1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 
1003-1004 także książę Czech jako Bolesław 
IV, książę Polski od 992 roku. Był synem 
Mieszka I, księcia Polski i Dobrawy, czeskiej 
księżniczki. Objął rządy w 992 roku, wypę-
dzając krótko potem swoją macochę Odę i 
przyrodnich braci.

Bolesław był poważnym człowiekiem. 
Jego spojrzenie było niezwykle tajemnicze 
a jego nos był zadarty. Chrobry nosił szarą, 
dość długą brodę. Jako insygnia władcy 
dostał piękną, zdobioną koronę oraz wielki, 
żelazny miecz. Był ubrany bardzo bogato,  
czerwony kolor peleryny   podkreślał, że był 
wielkim władcą. Pod strojem z materiału 
znajdowała się ciężka, żelazna zbroja. Taki 
ubiór i wyraz twarzy świadczy, że Bolesław 
był rozważnym człowiekiem, gotowym iść 
w każdej chwili do walki.

O załodze
Załoga składała się z mężnych, 

dzielnych, odważnych, niesamo-
witych, niepowtarzalnych, wy-
jątkowych wojów. 2 dni żeglugi 
dzieliły Gdańsk od starożytnej 
osady Truso, którą zamieszkiwali 
Prusowie. Leżała ona mniej więcej 
w miejscu gdzie obecnie znajduje 
się miasto Elbląg. Wojowie księcia 
Bolesława Chrobrego odpłynęli 
z powrotem do Gdańska a Woj-
ciech, Radzim i Benedykt rozbili 
swój namiot w Gaju niedaleko 
pruskiej osady. Św. Wojciech wołał
o nawrócenie takimi słowy: „Z 
pochodzenia jestem Słowianinem. 
Nazywam się Adalbert, z powoła-
nia zakonnik; niegdyś wyświęco-
ny na biskupa, teraz z obowiązku 
jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej [tu] podróży jest 
wasze zbawienie, abyście - porzuciwszy głuche i nieme bałwa-
ny - uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem i poza 
którym nie ma innego boga; abyście, wierząc w imię Jego, mieli 
życie i zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy 
w wiecznych przybytkach”.

Jednak Prusowie woleli 
oddawać cześć kamiennym 
bożkom i słuchać swoich 
pogańskich kapłanów którzy 
nawoływali słowami: ,,jestem 
pruskim kapłanem, nas i cały 
ten kraj na którego krańcach 
my mieszkamy obowiązuje 
wspólne prawo i jeden sposób 
życia. Wy zaś, którzy rządzi-
cie się innym i nieznanym 
prawem jeśli tej nocy nie 
odejdziecie jutro zostaniecie 
ścięci.”

Podsumowanie: I tak się 
stało biskup Wojciech został 
okrutnie zabity. Ciału odcięto 
głowę i - podobnie jak innym 
skazywanym za złamanie 
uchwały zgromadzenia - na-
bito na pal wyrazem hańby. 
Jego towarzyszy oszczędzono 
i odesłano do Polski. Bogu-
sza-Benedykt  według podań 
osiadł w Ciechanowie gdzie na 
kilkanaście dni przed swoją 
śmiercią nauczał o św. Woj-
ciechu  i założył tu pierwszy 
kościół. Głowę z pala zdjął 
potajemnie i przewiózł do 
Gniezna nieznany Pomorza-
nin. Wkrótce potem Chrobry 
wykupił resztę ciała Wojcie-
cha na wagę złota i rozkazał 
pochować w Gnieźnie. Kano-
nizowany w 999 przez papieża 
Sylwestra II. Do jego grobu w 

1000 roku pielgrzymował Otto III . W 
czasie jego wizyty w Gnieźnie założono 
metropolię arcybiskupią, której kano-
nizowany Wojciech został patronem, 
a jego brat Radzim Gaudenty stanął 
na czele.

Zakończenie pokazu:
(tu wychodzą wszyscy modele i au-

tor pokazu, przechodzą i prezentują 
się jeszcze raz)

Dziękujemy państwu za uwagę i 
przeżycie z nami tego pokazu.. żeby 
jeszcze bardziej wczuć się w to co 
ukazaliśmy- poczuć średniowieczny 
klimat.. cała grupa apostolska zaan-
gażowała się w produkcję, pruskich 
cukierków, taka kościelna kinder 

niespodzianka’’… żeby nie było mało do każdego z naszych pru-
skich cukierków doczepiona jest sentencja, która może stać się 
w krótkim czasie odzwierciedleniem naszego życia albo stać się 
mottem do dalszego funkcjonowania każdego z nas. Dziękujemy 
jeszcze raz!



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

17 maja 201536 

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

 3717 maja 2015

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 

We wtorek 5 maja parafia Palcza przeżywała Zesła-
nie Ducha Świętego na tutejszą młodzież. O udzieleniu 
tego Sakramentu Bierzmowania pisaliśmy już w po-
przednim numerze, w tym zamieszczamy kazanie ks. 
bp. Damiana Muskusa, który był szafarzem tego sakra-
mentu, a swoją homilę oparł na fragmencie Ewangelii 
św. Mateusza ( Mt 16, 15 )

Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii św. Mateusza 
opisujący rozmowę Jezusa z uczniami, która odbyła się w oko-
licy Cezarei Filipowej. Pyta ich Pan, za kogo uważają Go ludzie. 
Apostołowie zaczęli chętnie odpowiadać wymieniając imiona 
wielkich proroków: Eliasza, Jana Chrzciciela. Potem Jezus zapy-
tał: „A wy, za kogo mnie uważacie”? Ewangelia mówi, że odezwał 
się tylko Piotr mówiąc „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Za 
to wyznanie usłyszał z ust Jezusa słowa „Ty jesteś Piotr-Opoka, i 
na tej opoce zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne go nie prze-
mogą”.

Piotr był jednym z pierwszych powołanych przez Chrystusa 
do apostolskiego grona. Nie odstępował Mistrza na krok, słu-
chał Jego nauki, był świadkiem niezwykłych znaków i cudów, 
wielokrotnie doświadczał Jego miłości. 
Ale gdy przyszła chwila próby, zawiódł. 
Na dziedzińcu pałacu Kajfasza, zdjęty 
lękiem, trzykrotnie zaparł się Chrystusa. 

Piotr zdradził Jezusa w afekcie, wy-
rzekł się Go pod wpływem presji i stra-
chu. Lecz szybko przyszło opamiętanie. 

UMOCNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Jedno spojrzenie Mistrza skruszyło Piotra, dodało odwagi, by 
spojrzeć na siebie w całej prawdzie. Smutne oczy Mistrza wstrzą-
snęły apostołem. W jednym momencie odkrył własną słabość i 
małą wiarę. Nie mógł znieść myśli, że zawiódł Jezusa, że zranił 
odwieczną miłość. Na szczęście wiara w miłosierdzie okazała się 
mocniejsza od rozczarowania i beznadziejnej rozpaczy. Dlatego 
Piotr, skała, pierwszy papież zapłakał. Płacz z powodu krzywdy 
wyrządzonej Bogu uratował Piotra. Uczyniona zdrada, popeł-
niony grzech nie zniszczyły go, lecz zmobilizowały do jeszcze 
gorętszej i dojrzalszej miłości. 

Choć życie Piotra składało się ze wzlotów i upadków w koń-
cowym efekcie odniósł zwycięstwo. Oddając życie za Chrystusa 
dał świadectwo prawdzie. Momentem zwrotnym w jego życiu był 
dzień Pięćdziesiątnicy. Z zalęknionego rybaka stał się odważnym 
głosicielem Chrystusa. Odtąd nic nie było mu straszne. Wszystko 
mógł w tym, który go umacniał.

Przygotowując się do sakramentu bierzmowania wielokrotnie 
słyszeliście słowa, iż sakrament dojrzałości chrześcijańskiej ma 
was uzdolnić do odważnego świadczenia o przynależności do 
Chrystusa. Dawać świadectwo wiary to nie składać słowne de-
klaracje o miłości Chrystusa, ale to znaczy czynem potwierdzać 
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zażyłość z Mistrzem. Świa-
dectwo wiary jest najskutecz-
niejszym sposobem głoszenia 
dzisiejszemu światu Chrystusa. 
Każdy kto chce innych zbliżyć 
do Chrystusa, w pierwszym 
rzędzie sam musi być we wła-
ściwej z Nim relacji.

Kardynał Ratzinger, później-
szy papież Benedykt XVI pisał 
w jednej ze swoich książek: 
Prawdziwie wierzący ma być 
światłem dla innych, punktem 
oparcia, w którym inni mogą 
znaleźć pomoc. „Jest rzeczą 
normalną że ktoś na etapie 
początkowym nie może pojąć 
logiki wiary. Dlatego mówi, 
jeżeli ten czy tamten wierzy, 
który więcej rozumie aniżeli 
ja, to musi coś w tej wierze być. 
Dlatego wierzę razem z nim”. 

W związku z tym każdy wie-
rzący musi zdać sobie sprawę z 
tego, że nawet najwznioślejsze 
wykłady o modlitwie i miło-
ści, uczciwości i prawdzie nie 
przyniosą pożądanych skutków, jeśli jego postawa będzie daleko 
odbiegać od wypowiadanych słów. 

Starajcie się więc nadal pracować nad rozwojem swojego życia 
duchowego. Niech w centrum waszego życia będzie Eucharystia, 
czyli spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem. Niech ważnym 

elementem codzienności będzie modlitwa. Nie chciejcie żyć w 
grzechu, który miesiącami zamykać wam będzie drogę do Ko-
munii św. Życie dopiero wtedy nabiera sensu, gdy w jego centrum 
znajduje się Osoba Jezusa.
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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)

3 Maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z 
wielu nic nie znaczących uroczystości. Żyjąc w zawrotnym tem-
pie, często negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, 
apele, rocznice, święta.

Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej 
przeszłości, nie buduje swojej przyszłości.

Tymi słowami rozpoczął się w naszej szkole uroczysty apel 
poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie 
V klasy przypomnieli, jak ważnym wydarzeniem dla narodu pol-
skiego było uchwalenie Konstytucji. Była to Konstytucja bardzo 
postępowa, pierwsza w Europie i druga na świecie. Uchwalono ją 
w momencie, gdy nasz kraj przechodził poważny kryzys. Władza 
królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, 
państwa sąsiadujące chciały przejąć i rozgrabić naszą ojczyznę. 
Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło i 
grożące Polsce niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to 
Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Ma-
łachowski oraz wielu innych.

Uczniowie przygotowali też scenkę z warsztatu szewskiego 
obrazującą codzienne życie, kłopoty mieszkańców Warszawy. 
Mistrz Teodor zrelacjonował przyjaciołom wydarzenia związa-
ne z uchwaleniem Ustawy, radość tłumów i przysięgę Króla. Na 
zakończenie apelu uczniowie klasy V i VI zatańczyli wspaniałego 
Poloneza.

www.sppaszkowka.iap.pl

Apel z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
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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. 

Poniżej kontynuujemy ostatni już fragment pięknej 
legendy o figurze Chrystusa znalezionej na brzegu, a 
przyniesionej tu przez fale oceanu. Opowiedział ją mi-
sjonarz, dając nam do myślenia, jak bardzo Chrystus 
jest blisko nas, a zwłaszcza blisko cierpiących, ubogich 
i nieszczęśliwych. 

Wieść o tym cudzie szybko rozeszła się po całej okolicy. Na-
wet matrony z oddalonego Amiens zorganizowały kwestę dla 
Chrystusa z Saint-Valéry. Ojciec Truphčme otrzymywał także 
pieniądze i klejnoty z Paryża, a małżonka ministra żeglugi, pani 
Hyde de Neuville, przesłała mu diamentowe serduszko. Mając 
do dyspozycji tak wiele kosztowności, sławny złotnik z ulicy 
Saint-Sulpice wykonał w przeciągu dwóch lat niezwykły krzyż 
ze złota i szlachetnych kamieni. Z nieukrywaną dumą i wielkim 
przepychem poświęcono go uroczyście w kościele w Saint-Valéry 
w drugą niedzielę po Wielkanocy. Jednak Ten, który nigdy nie 
szukał ucieczki od krzyża boleści, odrzucił ten drogocenny dar 
i zbiegł z niego kładąc się ponownie na białym lnianym obrusie 
ołtarza. Tym razem z obawy, by nie obrazić Boga, pozwolono mu 
pozostać na ołtarzu. I tak spoczywał tam przez kolejne dwa lata 
aż do czasu, kiedy biedny sierota Pierre przybiegł do proboszcza 
oznajmiając, że odnalazł na plaży krzyż zgubiony w falach oce-
anu przez „kapryśnego” Chrystusa. 

Pierre był nieco niedorozwinięty umysłowo. Nie posiadał na 
tyle rozumu, by zarobić na swoje utrzymanie, więc miejscowi 
ludzie z litości dawali mu chleb i przyodzianie. Mimo to ludzie 
darzyli go sympatią, bo nie był właściwie szkodliwy i nikomu nie 
wyrządzał krzywdy. Wszyscy przywykli też do jego bezładnych 
i wybujałych opowieści, których od dawna już nikt nie słuchał. 
Jednak tym razem, opowiadanie biednego „głuptasa” zaintrygo-
wało ojca Truphčme, który bez ustanku rozmyślał o tajemniczym 
Chrystusie z głębin oceanu. Razem z kościelnym i dwoma zacny-

mi parafianami udał się na miejsce, gdzie ów chłopak rzekomo 
widział krzyż zgubiony przez ich Chrystusa. Wkrótce odnaleźli 
dwie zbite ze sobą deski wyglądające jak krzyż. W rzeczywistości 
były to tylko szczątki łodzi zatopionej parę lat temu. Na jednej z 
desek wyraźnie można było odczytać dwie wymalowane na czar-
no litery „J” i „L”. Bez cienia wątpliwości rozpoznano pozostało-
ści po zatopionej łodzi Jeana Lenoël, który przed kilku laty zginął 
w morzu razem ze swoim synem Désiré. 

Oglądając bacznie to znalezisko kościelny wraz z dwoma 
pozostałymi parafianami zanosili się od śmiechu nad głupotą 
chłopaka, który połamane deski poszycia łodzi wziął za krzyż 
Chrystusa. Jednakże proboszcz szybko ukrócił ich drwiny. Wiele 
rozmyślał i dużo się modlił od czasu, gdy Jezus z oceanu przybył 
do rybackiej wioski i odrzucił kunsztowne i drogocenne krzyże. 
Misterium bezgranicznego Bożego miłosierdzia coraz bardziej 
rozjaśniało jego umysł. Uklęknął na piasku i odmówił modlitwę 
za wiernych zmarłych. Gdy skończył się modlić nakazał kościel-
nemu i towarzyszącym parafianom wziąć na ramiona resztki 
wraku łodzi i zanieść je do kościoła.

Kiedy już byli na miejscu, z wielką czcią podniósł z ołtarza 
figurę Chrystusa i położył ją na skrzyżowanych deskach zato-
pionej łodzi, po czym własnoręcznie przybił ją przerdzewiałymi 
gwoździami wyrzuconymi przez morze. Z polecenia proboszcza 
już następnego dnia ten dziwaczny krzyż zajął miejsce kosztow-
nego krzyża ze złota i drogocennych kamieni. Chrystus z głębin 
oceanu już nigdy z niego nie zszedł. Chciał pozostać na krzyżu, 
na którym ginęli ludzie wzywający Jego imienia i imion swoich 
matek. Zdawało się wtenczas, że rozchylone i pełne bólu usta 
Zbawiciela wypowiadają słowa: - „Mój krzyż jest uczyniony z 
cierpień wszystkich ludzi, gdyż Ja naprawdę jestem Bogiem ubo-
gich i nieszczęśliwych

Cdn.

Chrystus z głębin oceanu 
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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 

Sakrament posłania 
Takim jest według słów 

bpa Rysia – sakrament 
bierzmowania. Bo Chry-
stus posyła tych młodych 
z misją głoszenia Ewangelii 
całemu stworzeniu. Aby 
to głoszenie było skutecz-
ne, trzeba trwać w wierze, 
być blisko Chrystusa. 
Pierwsza część kazania z 
uroczystości bierzmowania 
w dniu 11 kwietnia br. za-
mieszczamy poniżej. 

W celebracji tego sakramen-
tu bierzmowania prowadzi nas 
Słowo Boże, bardzo odpowied-
nie, piękne, ale zarazem niełatwe do przyjęcia. Odpowiednie, bo 
słyszeliśmy w Ewangelii o tym, jak Pan Jezus posyła uczniów, 
jedenastu. Sakrament bierzmowania jest sakramentem posła-
nia. Sakrament bierzmowania jest sakramentem udzielanym do 
misji. Jak słusznie mówił tu przedstawiciel waszych rodziców, to 
jest sakrament, który uposaża do świadectwa, do tego aby bronić 
swojej wiary, żeby ją głosić, żeby się nie wstydzić krzyża. Tak, po 
to jest sakrament bierzmowania. 

Dziećmi Boga jesteście od chrztu. Natomiast bierzmowanie 
jest po to, abyście wyszli z tego Kościoła i potrafili głosić wiarę. 
Jak ktoś tego nie chce, to może iść do domu. 
Słowo honoru... Sakrament bierzmowania 
nie jest po to, żebyście się wy lepiej poczuli 
albo, nie wiem, żebyście mogli kiedyś w 
przyszłości być rodzicami chrzestnymi, bo 
proboszcz odnotuje to w księdze metryk, że 
jesteście bierzmowani. To jest sakrament do 
misji. Ewangelia mówi o posłaniu apostołów 
do misji: Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię wszelkiemu stworzeniu. To taka misja 
totalna; nie? 

Kiedyś komentowałem tę Ewangelię w 
czasie Mszy świętej polowej. I przez cały czas 
na tej Mszy taki nieduży pies, jakiś sympa-
tyczny kundel, gonił dookoła ołtarza. Nikt 
nie był w stanie go przegonić. W końcu nie 
wytrzymałem i mówię: Czy jest jakaś Ewan-
gelia dla tego kundla? No jest, właśnie owo: 
głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 
Nawet kundel ma dobrze, jak człowiek wiarę 

przyjmuje; czyż nie? Misja 
totalna. Bo nie chodzi tylko 
o wszystkich ludzi, ale cho-
dzi o całe stworzenie, które 
my możemy kształtować 
po Bożemu. Więc zadanie 
niesamowite. 

Przyjrzyjmy się teraz 
apostołom, których Pan 
Jezus posyła. Ukazał się im, 
gdy siedzieli za stołem. Wy-
rzucał im brak wiary i upór, 
że nie wierzyli tym, którzy 
widzieli Go zmartwych-
wstałego. Polski tłumacz 
wyraźnie szanuje aposto-
łów, bo tłumaczy bardzo 

łagodnie. W tekście greckim jest napisane tak, że wyrzucał im 
„niewiarę i zatwardziałość serca”. Tak dosłownie napisał święty 
Marek - że Pan Jezus, kiedy się ukazał jedenastu, wyrzucał im 
niewiarę i zatwardziałość serca. Tą zatwardziałość serca tłuma-
czy to, o czym jest wcześniej w tej Ewangelii - że On im przez 40 
dni posyła świadków, którzy Go widzieli zmartwychwstałego: 
Marię Magdalenę, potem Łukasza z Kleofasem, posyła im ludzi 
raz po raz... Oni wszyscy się odbijają od apostołów jak od ściany. 
I za każdym razem odbijają się coraz lepiej, bo apostołowie stają 
się coraz twardsi i twardsi, i twardsi. To właśnie znaczy zatwar-
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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 

działość serca. 
To jest troszkę inne spojrzenie na ten okres 

wielkanocny. Bo mamy właściwie 50 dni radości 
- do Zesłania Ducha Świętego - a widać, jak dla 
apostołów te 40 dni do wniebowstąpienia Pana 
Jezusa to było ciągłe zmaganie się o wiarę. I tak 
faktycznie to raz po raz wychodziła z nich w tym 
okresie niewiara. 

Nie wiem, czy byliście wczoraj w kościele, ale 
była czytana przepiękna Ewangelia o tym, jak 
to apostołowie wrócili sobie do Galilei, wzięli z 
powrotem łódkę, sieci i łowili ryby. I jest w tej 
opowieści takim moment bardzo szczególny, bo 
to jest już trzeci raz, kiedy się im Jezus Zmar-
twychwstały ukazuje. I oni łowią ryby - tak jak 
im każe: „Zarzućcie sieci po prawej stronie, to 
znajdziecie”. I zarzucili.. 153 ryby - pełna sieć 
ryb. I Piotr Go nie poznał! Nie poznał Go... 3 
lata wcześniej, jak się wydarzył podobny cud i 
Jezus napełnił Piotrowi sieci, to ten Mu się rzucił 
do nóg i krzyczał: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek 
grzeszny! Od razu w Nim zobaczył Boga. A teraz? Przez 3 lata był 
Jego uczniem, dwa razy już Go widział zmartwychwstałego, ma 
pełne sieci i Go nie poznaje... 

Wyrzucał im zatwardziałość serca. W miarę jak upływa 
okres wielkanocny, apostołowie stają się coraz twardsi i twardsi, i 
twardsi. I Pan Jezus się od nich odbija, odbija, odbija... 

Ja nie wiem; wyobraźcie sobie taką rozmowę biskupa z księ-
dzem proboszczem:

- Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi, żebyś tę oto tu mło-
dzież wybierzmował... - prosi proboszcz. 

- A ta młodzież, to jaka ona jest? - pyta biskup.
Proboszcz normalnie oczywiście chwali młodzież, ale za-

łóżmy, że mówi: - Wiedzą o co chodzi w bierzmowaniu, ale są 
niewierzący i mają zatwardziałe serca. 

Ciekawe, co by się działo? Bo ja nie jestem jak Pan Jezus... Lu-
bię sobie wyobrażać taką sytuację. Słuchajcie, apostołowie mają 
zostać posłani na świat. I Chrystus mówi, że są niewierzący i za-
twardziali... Ja byłem rektorem w seminarium przez cztery lata. 
Wasz ksiądz Jan musiał mnie słuchać. Waz ksiądz Michał musiał 
mnie słuchać... Ale ja musiałem stanąć przed biskupem i powie-
dzieć: Czcigodny ojcze, święta Matka. Kościół, prosi, żebyś tych 
święcił na prezbiterów.... I wyobrażam sobie tę rozmowę, gdyby 
to tak było, gdyby biskup zapytał - a tak się pyta: Czy wiesz, że 
są tego godni? - I rektor za każdym razem ucieka od tego pyta-
nia i nie mówi, że wie, że są godni, tylko mówi: „Uznano ich za 
godnych święceń”. To jest bardzo wygodne... Ale jakby tak rektor 
powiedział zamiast tego: „Tak, tak, są niewierzący i zatwardziali 
jak sto nieszczęść” - to już widzę jak te święcenia się dalej posu-
wają... 

Cdn.

29 kwietnia uczniowie klas: II Technikum Geodezyj-
nego, II Technikum Logistyki i II Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunami mgr 
Andrzejem Karczem oraz mgr Witoldem Kołodziejczy-
kiem wyruszyli na wycieczkę do Budapesztu. 

Kilkugodzinna podróż szybko upłynęła pod znakiem rado-
snego oczekiwania na możliwość spędzenia dwóch dni w jednej z 
najpiękniejszych europejskich stolic, położonej nad Dunajem. 

„Nad pięknym Dunajem…”
czyli wycieczka krajoznawcza do Budapesztu

Zwiedzanie rozpoczęto od Placu Bohaterów - jednego z naj-
słynniejszych placów w Budapeszcie, otoczonego Muzeum Sztuk 
Pięknych oraz Pałacu Ekspozycji. Najważniejszym obiektem na 
placu jest Pomnik Tysiąclecia, którego budowę rozpoczęto 1896 
z okazji hucznie obchodzonego 1000-lecia państwa węgierskiego. 
Na środku wznosi się 36-metrowa kolumna archanioła Gabriela, 
który według legendy miał ukazać się pierwszemu królowi Ste-
fanowi i nakazał mu przyjęcie korony. Cokół kolumny otaczają 
posągi jeźdźców - księcia Arpada i sześciu jego wodzów, którzy 
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na przełomie VIII i IX w. przyprowadzili Madziarów na teren 
dzisiejszych Węgier.

Następnie uczestnicy udali się pod budapesztański Parlament 
- opisywany jako eklektyczny. To potężny budynek, zwracający 
uwagę przede wszystkim zębatą fasadą, ozdobioną postaciami 88 
władców węgierskich. Uczniowie mogli także zobaczyć Bazylikę 
św. Stefana, poświęconą kultowi osoby założyciela i zarazem 
pierwszego władcy kraju - świętemu Stefanowi I, którego zasu-
szona dłoń przechowywana jest w kaplicy usytuowanej na tyłach 
kościoła i uważana jest za najcenniejszą relikwię madziarską. 
Zamek Vajdahudy jest konglomeratem kopii budynków hi-
storycznych (stylistycznie jest mieszaniną gotyku, renesansu i 
baroku.), a swoją nazwę wziął od najbardziej charakterystycznej 
kopii zamku z Vajdahunyad w Siedmiogrodzie, obecnie na tere-
nie Rumunii.

Dzień zakończono rejsem po Dunaju, w czasie którego podzi-
wiano najpiękniejsze mosty węgierskiej stolicy. Największe wra-
żenie na wszystkich zrobił Most Łańcuchowy i związane z nim 
legendy. Najsłynniejszą jest bez wątpienia opowieść o czterech 
kamiennych posągach lwów, którymi most został przyozdobiony 
w 1853r. i które strzec go miały przed zniszczeniem. Podczas ce-
remonii ich odsłonięcia pewien szewc, Jakub Frick, krzyknął gło-
śno, że lwy są brzydkie i do niczego się nie nadają, bo... nie mają 
języków. Na ten okrzyk tłum zareagował gromkim śmiechem, a 

autor rzeźb - János Marschalko ze wstydu rzucił się w odmęty 
Dunaju, w których utonął.

Drugi dzień rozpoczęto od zwiedzania Wzgórza Zamkowego, 
gdzie podziwiano przede wszystkim Basztę Rybacką, Kościół 
Macieja, Bramę Wiedeńską i Pałac Królewski. Samo wzgórze jest 
położone praktycznie w samym sercu miasta i cieszy oko gotyc-
ko-barokową zabudową po pieczołowicie przeprowadzonym od-
restaurowaniu zabytkowych budynków. Z wielką przyjemnością 
uczestnicy oddali się spacerom po wąskich uliczkach i chłonęli 
atmosferę dawnego Budapesztu, mając wrażenie, że czas się za-
trzymał. 

Następnie udano się na Wzgórze Gelerta, które w przeszłości 
cieszyło się złą opinią wśród mieszkańców. Uważano, że zbiera-
ją się na nim czarownice i odprawiają sabat. Takie opinie były 
popularne zwłaszcza w okresie kontrreformacji. W późniejszym 
okresie z powodu wysokiej przestępczości okolice uchodziły za 
niebezpieczne. Jednak dla uczestników wycieczki Wzgórze Ge-
lerta będzie się już zawsze kojarzyło z możliwością podziwiania 
pięknej panoramy Budapesztu. 

Wycieczka zakończyła się zakupem pamiątek, które każdemu 
będą przypominać o miłych chwilach spędzonych na węgierskiej 
ziemi, a już dzisiaj planowana jest wycieczka do Pragi, która z 
pewnością będzie równie udana, jak ta, z której właśnie wrócili.

W tegorocznej edycji Małopolskiego FAM’u w Krakowie brała udział uczen-
nica klasy I Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy. Natalia Klejka 
zdobyła II miejsce w kategorii Fotografia. 

Małopolski Festiwal Artystyczny Młodzieży organizowany jest od 1980 roku i adresowany 
jest do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Małopolski. 

Przeglądy konkursowe obejmują wszelkie dokonania młodzieży w dziedzinie teatru, tańca, 
muzyki, plastyki, fotografii, filmu, literatury, dziennikarstwa. Ocena nadesłanych prac odby-
wa się na zasadzie systemu „oskarowego”, tzn. po poszczególnych przeglądach dokonywane są 
nominacje, a werdykt końcowy ogłasza się podczas koncertu laureatów w Teatrze Groteska w 
Krakowie.

Laureatce serdecznie gratulujemy nagrody i czekamy na kolejne sukcesy w przyszłym 
roku!

Sukces uczennicy Technikum Cyfrowych 
Procesów Graficznych z Radoczy
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Rudnik - Parafia św. Maksymiliana M. Kolbego

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

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)

Na kartach Ewangelii taką Ją widzimy, zatroskaną 
o dobro człowieka jak np. na weselu w Kanie, kocha-
jącą do końca, trwającą pod krzyżem. Przypomniał 

o tym w kazaniu odpustowym ks. Zbigniew Medoń, 
wyjaśniając, że w języku ewangelicznym „królować” 
to znaczy „służyć”. Oto fragment słowa. 

Królowa – kochająca Matka 

Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza nazwa Ne-
pomuk) koło czeskiej Pragi. Pierwsza pewna i ścisła wiadomość 
o jego życiu pochodzi z roku 1370. Wówczas, będąc jeszcze kle-
rykiem, Jan figurował w dokumentach kurii biskupiej w Pradze 
w charakterze notariusza. W roku 1380 został wyświęcony na 
kapłana i otrzymał probostwo przy kościele św. Galla (Gawła) 
w Pradze. Równocześnie pełnił obowiązki notariusza przy ar-
cybiskupie Janie Jenzensteinie. W roku 1381 studiował prawo na 
uniwersytecie w Pradze. W latach 1382-1387 studiował także w 
Padwie. W roku 1387 jako doktor prawa powrócił do Pragi. Zo-
stał mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa 
lata potem również kanonikiem przy kościele świętych Piotra i 
Pawła w Wyszehradzie. W roku 1390 został archidiakonem i pro-
boszczem w Zatoc (Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi 
powołał Jana na swojego wikariusza generalnego. Był to wielki 
zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze miejsce po 
metropolicie w diecezji.

Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksembur-
czykiem a arcybiskupem Pragi Jan, będąc mediatorem, został 
uwięziony przez porywczego króla (razem z dwoma prałatami) 
20 marca 1393 r. i poddany torturom. Według relacji brał w nich 
udział sam król. Potem na pół żywego Jana zrzucono w nocy z 
mostu Karola IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. 
Ludowa legenda dodała do żywotu, że kapłanowi przywiązano 
kamień młyński do szyi i że kamień ten urwał się; że niezwykła 
jasność obudziła mieszkańców Pragi; że król, widząc poruszenie 

Święty Jan Nepomucen,
prezbiter i męczennik

21 maja 

ludu, odbył pokutę i tym podobne opowieści. Według „Kroniki” 
Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 r. Jan zginął, ponieważ 
odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królew-
skiej - królowej Zofii. Uważany jest za pierwszego męczennika 
tajemnicy spowiedzi. Ciało Męczennika znaleziono dopiero po 
pewnym czasie (17 kwietnia) i pochowano w kościele Świętego 
Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do 
grobowca pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk.

Po śmierci Wacława IV (+ 1419) kult Męczennika zaczął się 
szerzyć spontanicznie. Szybko pojawiły się jego pierwsze życio-
rysy, a nawet była mu oddawana liturgiczna cześć. W wieku XVII 
jest już nazywany „błogosławionym” i wymieniany wśród patro-
nów Pragi i Czech. Oficjalny proces rozpoczęto jednak dopiero 
w roku 1710 z polecenia cesarza Józefa I. Innocenty XIII w 1720 
roku potwierdził tytuł błogosławionego. Ten sam papież zatwier-
dził tekst Mszy świętej i Liturgii Godzin ku czci Błogosławionego 
na Czechy, Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. Dnia 19 marca 1729 
roku papież Benedykt XII ogłosił go formalnie świętym. Po-
dobnie jak język św. Antoniego w Padwie, tak też język św. Jana 
Nepomucena jest zachowany cało w artystycznym, osobnym 
relikwiarzu katedry praskiej.

Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi, spowiedni-
ków, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędow-
nikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Śladami 
niegdyś bardzo żywego kultu św. Jana Nepomucena są liczne fi-
gury stawiane zazwyczaj na rozstajach dróg i w okolicy przepraw 
rzecznych. Wiele takich figur można spotkać w całej Polsce. Jest 
także popularnym patronem kościołów i parafii.
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Co więcej, spotykamy Maryję na weselu 
w Kanie Galilejskiej. Ona chciała uczest-
niczyć w radości nowożeńców; chciała im 
pomóc. Zrozumiała, jaki to jest problem, 
kiedy zabraknie wina, jaki to wstyd wobec 
gości dla gospodarzy. Dlatego też wstawia 
się za nimi u Syna: Nie mają wina... Synu, 
pomóż... 

Matka Chrystusa, cierpiącego Króla-
Sługi, stoi pod krzyżem. Możemy Ją śmiało 
nazywać - i często Ją tak nazywamy - Kró-
lową Boleści. Przecież i dzisiaj słyszeliśmy 
w Ewangelii, jak Jezus mówi do Jana: Oto 
Matka twoja. Nie mówi do niego: Oto Kró-
lowa twoja... Bo tak naprawdę prawdziwa 
królowa jest kochającą matką, która potrafi 
pochylić się z miłością nad swymi dziećmi. 
„Królować” w języku ewangelicznym znaczy „służyć”.

Służba należy do istotnych rysów naszej duchowości, ducho-
wości chrześcijańskiej. Prawdziwe panowanie można realizować 
tylko w postawie służby bliźniemu, służby potrzebującym. Nieraz 
trudno nam jest to pojąć, ale tego uczy nas nasza Matka i królowa. 
Uczy nas, uczy was, kochani parafianie z Ryczowa. 

Tymczasem my często wybieramy zupeł-
nie inną drogę. Wybieramy drogę zwycięstwa, 
chwały, takiego triumfalizmu, takiego błędnie 
rozumianego panowania, gdzie łatwiej nam 
przychodzą królewskie manifestacje, proce-
sje odpustowe, świecidełka. Natomiast gorzej 
wychodzi nam codzienne życie ewangeliczne 
czyli codzienna służba; dawanie siebie bra-
ciom. To jest prawdziwe królowanie. 

Myślę, kochani, że tak wychodząc z proce-
sją po tej Sumie wokół kościoła, przy pięknym 
graniu orkiestry, przy asyście strażaków, pój-
dziemy z modlitwa na ustach. I to jest praw-
dziwa manifestacja wiary i zarazem miłości 
wobec naszej Matki – królowej. To jest ważne. 
Wszystko to jest ważne, ale nie najważniejsze. 
Najważniejsze jest bowiem, kochani, to czego 
nas uczy Maryja. Dlatego, idąc w tej procesji, 

trzeba by się było zastanowić, czego nas na-
prawdę Maryja uczy. 

No właśnie... Czego nas uczy? Ona nas 
uczy tej prostej i pokornej służby. Uczy, że po-
trzeba więcej konkretnych czynów opartych 
na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Je-
steśmy w tej szkole Maryi i chciejmy napraw-
dę uczyć się od Niej tej postawy właściwego 
królowania, królowania opartego na służbie. 
Jest przecież tyle wspaniałych nabożeństw! 
Rano przyszedłem tutaj, do tej waszej pięknej 
świątyni i zbudowało mnie to, że tylu ludzi 
przyszło tutaj, by wyśpiewać Maryi „Godzin-
ki”. Pięknie! A teraz będzie czas Litanii do 
Matki Bożej. Czas nabożeństw majowych... 
Też pewnie przychodzicie tutaj... Jest wiele 
form takiej pobożności maryjnej, kiedy się 

spotykamy z nią w szczególny sposób – choćby różaniec. Czy 
chodzi o to, żeby ten różaniec mechanicznie „klepać”? Nie, to 
chodzi o to, że my tu przychodzimy, by uczyć się, by z tego serca 
matczynej miłości, matczynego serca, brać przykład i uczyć się 
tej miłości; by te nasze serca były chociaż trochę podobne. 

Cdn.
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Skawinki - Parafia św. Joachima 

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

Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegro-
dziu. Był synem Tomasza Papki, kowala, i Zofii z domu Tacikow-
skiej. Ochrzczony został imieniem Jan, które później zmienił. Już 
jako dziecko bawił się inaczej niż inne dzieci. Sporządzał małe 
„ołtarzyki”, organizował procesje podobne do kościelnych. Od 
wczesnej młodości wyróżniał się wielkim nabożeństwem do 
Opatrzności Bożej, Męki Pańskiej, Najświętszego Sakramentu, 
Najświętszej Maryi Panny, był też gorącym orędownikiem mo-
dlitwy za dusze czyśćcowe. Naukę zaczął w szkole parafialnej w 
rodzinnym Podegrodziu, kontynuował ją natomiast w Nowym 
Sączu. Kształcił się też krótko w kolegium jezuickim w Jarosła-
wiu, potem udał się do kolegium jezuitów we Lwowie, gdzie jed-
nak nie został przyjęty. Przez pewien czas był korepetytorem, ale 
zapadł na ciężką chorobę i cudownie uleczony w 1649 r., wrócił 
do Podegrodzia. Dalszą naukę podjął kolejno w kolegium pijarów 
w Podolińcu i w kolegium jezuitów we Lwowie; musiał to miasto 
opuścić z powodu wojny; trafił także do kolegium jezuitów w 
Rawie Mazowieckiej.

Po ukończeniu nauki zdecydował się wstąpić do zakonu pija-
rów z powodu maryjnego charakteru tego zgromadzenia. W 1656 
r. złożył śluby zakonne, a 12 marca 1661 r. przyjął w Brzozowie 
k. Rzeszowa święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemyskiego 
Stanisława Tarnowskiego. Pracował jako kaznodzieja, moderator 
bractwa Matki Bożej Łaskawej, prefekt w kolegium, dwukrotnie 
był czasowym zastępcą rektora w domu zakonnym w Warszawie. 
Był też cenionym spowiednikiem. Wiadomo, że spowiadał m.in. 
nuncjusza papieskiego w Polsce Antonio Pignatellego (prze-
bywającego w Polsce w latach 1660-1668), który później został 
papieżem Innocentym XII.

27 września 1667 r. wyjechał do Rzymu na wezwanie prze-
łożonego generalnego. W 1668 r. został wysłany przez generała 
do Nikolsburga (Mikulov, Czechy), a rok później we wrześniu 
przyjechał do rezydencji pijarów na Kazimierzu w Krakowie. W 
styczniu 1670 r. został uwięziony, najpierw w domu zakonnym 
w Podolińcu, a później w Prievidzy (Słowacja). Po 3 miesiącach 
został zwolniony i wrócił na Kazimierz i oddał się pod opiekę bi-
skupa. Zrażony panującą wśród pijarów tendencją do łagodzenia 
reguły, w 1670 r. poprosił o zwolnienie ze ślubów i przystąpił do 
zakładania nowego dzieła apostolskiego. 11 grudnia tego roku 
z rąk wiceprowincjała M. Krausa otrzymał dyspensę papieską i 
jednocześnie w obecności tych samych osób dokonał aktu obla-
tio z zamiarem założenia Zakonu Marianów od Niepokalanego 
Poczęcia NMP.

Błogosławiony Stanisław 
Papczyński, prezbiter

18 maja

Od 1671 r. przez dwa lata był kapelanem u Karskich w Lubo-
czy, tu przyjął biały habit na cześć Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. 30 września 1673 r. za radą o. Franciszka 
Wilgi, kameduły, i za zgodą biskupa Stefana Wierzbowskiego, o. 
Papczyński przybył do Puszczy Korabiewskiej (zwanej potem 
Maryjańską, obecnie - Mariańską), gdzie został przełożonym 
wspólnoty pustelników. Biskup Jacek Święcicki, archidiakon i 
oficjał warszawski, podczas wizytacji 24 października 1673 r. 
zatwierdził dekretem pierwszy klasztor zakonu marianów. Ten 
moment uważa się za początek historii Zgromadzenia Księży 
Marianów. W 1677 r. fundacja instytutu Księży Eremitów Maria-
nów w Puszczy Korabiewskiej została zaaprobowana przez Sejm 
Rzeczypospolitej. W tym samym roku biskup poznański Stefan 
Wierzbowski zaprosił marianów do tworzonej właśnie Nowej 
Jerozolimy (obecnie Góra Kalwaria). Stanisław Papczyński wraz 
ze swoją wspólnotą roztoczył tam opiekę duszpasterską nad piel-
grzymami.

W czerwcu 1684 r. Założyciel zwołał w Puszczy Korabiewskiej 
pierwszą kapitułę generalną, a sześć lat później pojechał do Rzy-
mu, by uzyskać aprobatę papieską dla mariańskiego instytutu. 
Jednak choroba pokrzyżowała jego plany i musiał wrócić, nie 
osiągnąwszy celu. Jesienią 1698 r. wysłał do Rzymu w tej samej 
sprawie o. Joachima Kozłowskiego. 21 września 1699 r. zakon 
marianów uzyskał aprobatę od Stolicy Apostolskiej; po przyjęciu 
„Reguły Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny” i agregacji 
do zakonu Braci Mniejszych zakon marianów stał się zakonem o 
ślubach uroczystych. 15 października tego roku powstała trzecia 
fundacja w Goźlinie.

6 czerwca 1701 r. o. Stanisław Papczyński złożył w Warszawie 
uroczyste śluby na ręce nuncjusza apostolskiego Franciszka Pi-
gnatellego (w Polsce w latach 1700-1703). Miesiąc później przyjął 
profesję zakonną swoich współbraci. Przez ostatnie lata założyciel 
marianów stopniowo zapadał na zdrowiu i 17 września 1701 r. 
umarł w Górze Kalwarii, gdzie też w kościele Wieczerzy Pańskiej 
został pochowany. Do dziś jego doczesne szczątki doznają czci w 
tym maleńkim kościele na Mariankach w Górze Kalwarii.

Beatyfikacji o. Stanisława dokonał 16 września 2007 r. w 
Licheniu kard. Tarcisio Bertone, legat papieski. Wspomnienie 
liturgiczne obchodzone jest 18 maja - w dniu urodzin.
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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)

Takimi życzeniami dla parafian zakończył 
rekolekcje ks. Paweł Zubrzycki, a ostatni frag-
ment rozmowy z nim m.in. na temat rekolekcji 
– zamieszczamy poniżej. 

- Zamierza Ksiądz w przyszłości dalej się 
zajmować tymi problemami?

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

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

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

- Z jakim programem Ksiądz przyjechał do Spytko-
wic?

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

- Jak wyglądały rekolekcje w stolicy?
- Byłem pozytywnie zaskoczony, gdyż uczestniczyło w reko-

lekcjach sporo młodzieży (na terenie parafii były dwie szkoły). 
Kładłem duży nacisk na sakrament pokuty i pojednania. Bo 
młodzi nie chcą się spowiadać, boją się. - A po co? A na co? A 
bez tego też można żyć - mówią. Trzeba dzisiaj młodym ludziom 
tłumaczyć, że to jest grzech i że trzeba korzystać, póki się ma 
szansę coś w życiu poprawić, zmienić na lepsze. A oni czasami 
się boją, choć mają przecież wiele różnych problemów i trosk. 
Ja im tłumaczę, że największym grzechem człowieka jest życie 
w grzechach ciężkich. To środowisko różni się podejściem mło-
dzieży, dzieci do różnych spraw, różnych rzeczy. Może oni się 
tam szybciej rozwijają, szybciej dorastają, bo ten pęd życia jest 
tam większy... Na wsiach, mniejszych miejscowościach żyje się 
jednak wolniej i spokojniej. 

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

- Jest problem przed I Komunią Świętą - nie wszyscy przystę-
pują: Bo po co? - pytają. Albo jak już przystąpią, to koniec: „Faj-

Życzę Wam prawdy o sobie 

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

- Wróćmy jednak do rekolekcji w Spytkowicach...
- Co do programu w skrócie, to: Bliskie jest Królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest to sedno tego 
wszystkiego - żeby każdy z nas mógł coś z tego wynieść. Mniej 
albo więcej. Każda myśl jest dobra. 

- Postawił Ksiądz bardziej na rozum, serce czy 
wolę? 

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

- Czego życzy Ksiądz parafianom ze Spytkowic na 
święta?

- Życzę im przede wszystkim prawdy o sobie. Prawda o so-
bie jest bardzo ważna. Trzeba ludziom życzyć prawdy o sobie, 
nie prawdy o innych. A w poznaniu prawdy o sobie najbardziej 
pomaga pokuta i miłosierdzie Boże. Jeżeli zaś już człowiek powie-
dzieć o sobie prawdę, to coś wspaniałego. I to jest nasze najważ-
niejsze zadanie. Żeby ten zmartwychwstały Jezus powiedział: Ty 
nie łżesz, ty mówisz prawdę. Chodź ze Mną. 

- Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże! 
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Stanisław Dolny - Parafia Św. Stanisława BM

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

Dnia 27 kwietnia 2015 roku w ZS nr 8 w Stanisła-
wiu Dolnym odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Wie-
dzy o Św. Janie Pawle II, pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska p. Augusty-
na Ormantego. Współorganizatorem Konkursu był ZS 
nr 5 w Barwałdzie Górnym. 

Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja w składzie: 
przewodniczący- Wizytator Katechetyczny dla Regionu VI, ks. 
Piotr Sobala, członkowie- ks. kanonik Konstanty Sordyl,

p. Teresa Wypiór- Inspektor d/s Oświaty i Kultury w Urzędzie 
Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz p. Grażyna Ulman- mi-
łośniczka sztuki, prowadząca Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Zebrzydowicach, p. Roman Vogt- magister sztuki, aktor.

Rok 2015 jest ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II i Te-
atru Polskiego. W związku z tym uczestnicy konkursu oprócz 
opracowania podanej literatury przygotowali scenki: szkoła 
podstawowa- do wybranego fragmentu z książki pt. „Chłopiec z 
Wadowic”, gimnazjum- do wybranego aktu, sceny „Ślubów pa-
nieńskich” A . Fredry, w których jako gimnazjalista występował 
Karol Wojtyła.

Zmagania konkursowe poprzedziła część oficjalna. Uroczyście 
wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano „Barkę”. Całość 
prowadziła p. E. Warchał, która powitała zebranych, przedstawi-
ła skład komisji i harmonogram konkursu. Dyrektor ZS nr 8 p. 
M. Zięba gorąco powitał gości: p. Burmistrza A. Ormantego, Sza-
nowną Komisję, opiekunów, uczestników warsztatów Terapii Za-
jęciowej z Zebrzydowic, a przede wszystkim uczniów, biorących 

Sprawozdanie z XI Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

udział w konkursie. Wspomniał jak ważną Osobą był Jan Paweł 
II, którego rocznicę kanonizacji obchodziliśmy w dniu konkursu. 
P. Burmistrz gratulował organizacji konkursu i wyraził podziw 
dla uczestników, którzy zgłębiają wiedzę o wielkim Polaku. Ks. 
Wizytator modlitwą do Anioła Stróża rozpoczął XI Międzysz-
kolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle, życzył wszystkim po-
wodzenia w zmaganiach konkursowych. 

Konkurs objął dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół podsta-
wowych oraz uczniów gimnazjów ze szkół naszej gminy. W tym 
roku udział wzięli także reprezentanci Publicznej Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Stanisławiu Górnym (gmina Wadowice).

Następujące placówki reprezentowali uczniowie:

Kategoria szkoła podstawowa:
ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: Agnieszka Grodecka, Ma-

riusz Hebl, Jakub Żegliński- opiekun p. Bernadetta Słonina.
ZS nr 4 w Zebrzydowicach: Aleksandra Górska, Natalia Matu-

ła, Anna Jarguz- opiekun ks. Krzysztof Kruk
ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym: Gabriela Studnicka, Ewelina 

Odorowska, Kornelia Wyrwa- opiekun p. Katarzyna Słowiak
ZS nr 6 w Leńczach: Anna Gaczorek, Gabriela Mikstein, Oli-

wia Światłoń- opiekun p. Beata Grych.
ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: Michał Bodnar, Kamil Wod-

niak, Filip Filek- opiekun Katarzyna Kopycińska 
ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym: Weronika Mularczyk, Wikto-

ria Orkisz, Wiktoria Ryłko- opiekun ks. Józef Piasecki
ZSP w Stanisławiu Dolnym: Kamil Bednarz, Julia Maślanka, 

Julia Szczęsny- opiekun p. Dorota Karcz
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SP w Zarzycach Wielkich: Emilia 
Kolasa, Anna Kucharczyk, Nikodem 
Radwan- opiekun p. Urszula Rachwał

Publiczna Szkoła Podstawowa 
SPSK w Stanisławiu Górnym: Patry-
cja Korzeniowska, Emilia Pasternak, 
Julia Kosek- opiekun p. Ewelina Or-
lowska 

Kategoria gimnazjum:
ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym: 

Dominika Bliźniak, Wioletta Mal-
czyk, Emilia Zając- opiekun p. Lucyna 
Kiznar

ZS nr 6 w Leńczach: Gabriela No-
wak, Weronika Chudzik, Emilia Czu-
baj- opiekun p. Beata Grych, 

ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim: 
Maria Kalęba, Maciej Filek, Kamil 
Zdebski- opiekun ks. Wiesław Wi-
duch 

ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym: Natalia Fajfur, Patrycja Luza-
rowska, Julia Opyrchał- opiekun ks. Józef Piasecki

Publiczne Gimnazjum SPSK w Stanisławiu Górnym: Domi-
nika Kocot, Paulina Korzeniowska, Zuzanna Jucha- opiekun p. 
Dorota Pelczar.

Konkurs przebiegał w trzech etapach:
W pierwszym uczestnicy ze szkół podstawowych pisali test 

wiedzy o św. Janie Pawle II (średnia punktacji stanowiła doro-
bek całej drużyny). W tym samym czasie uczniowie gimnazjum 
przedstawiali scenki ze „Ślubów panieńskich”, odpowiadali na 
pytania i rozwiązywali krzyżówki.

W drugim etapie była zmiana- gimnazjaliści pisali test a 
uczniowie ze szkoły podstawowej przedstawiali scenki i udzielali 
odpowiedzi ustnych. W przerwie był czas na poczęstunek. 

Występy były przygotowane w sposób bardzo przemyślany, 
użyto wielu rekwizytów, a początkujący aktorzy w odpowiednich 
strojach wcielili się w role doskonale. Również wiedza o św. Janie 
Pawle II była zaskakująca. Uczennice (szkoła podstawowa), które 
pisząc test zdobyły maksymalną ilość punktów to A. Grodecka z 
ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Julia Maślanka z ZSP w 
Stanisławiu Dolnym. Z gimnazjum najlepiej napisały- Dominika 
Kocot z PGSPSK w Stanisławiu Górnym oraz Gabriela Nowak z 
Leńcz.

W tym samym czasie uczniowie gimnazjów indywidualnie 
rozwiązywali test sprawdzający znajomość biografii Jana Pawła 
II. Średnia punktacji stanowiła dorobek całej drużyny. W trzecim 
etapie(w finale)- brało udział 6 drużyn ze szkól podstawowych (2 
miały taką samą ilość pkt) oraz wszystkie drużyny z gimnazjum. 
Drużyny udzielały odpowiedzi za 3 punkty.

W kategorii: szkoły podstawowe- I miejsce zajęła Publiczna 
Szkoła Podstawowa SPSK w Stanisławiu Górnym, II miejsce Ze-
spół Szkolno- Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym, III miejsce 
ZS nr5 w Barwałdzie Górnym, IV miejsce ZS nr 1 w Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Szkoła Podstawowa z Leńcz.

W kategorii: szkoły gimnazjalne: I miejsce Publiczne Gim-
nazjum SPSK w Stanisławiu Górnym,

II miejsce ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym, III miejsce ucznio-
wie z Gimnazjum nr 6 w Leńczach.

Zwycięzców nagrodzono kompletami długopisów i piór oraz 
dyplomami. Pozostali uczestnicy również otrzymali dyplomy 
oraz kolorowe długopisy, ramki na zdjęcia, słodycze.

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej wręczała Komisja, a puchary Dyrektorzy szkół organi-
zujących konkurs. 

Na zakończenie p. G. Kruk podziękował wszystkim biorącym 
udział w Konkursie, opiekunom, przybyłym gościom, Komisji 
oraz organizatorom. 

Organizatorzy dziękują: Burmistrzowi Miasta Kalwaria Ze-
brzydowska p. Augustynowi Ormantemu za Honorowy Patronat 
nad XI Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Św. Janie Pawle 
II. Podziękowania kierujemy do Szanownej Komisji z jej Prze-
wodniczącym Wizytatorem ks. Piotrem Sobalą, oraz do wszyst-
kich uczestników i ich opiekunów.

Dziękujemy dyrektorom: p. M. Ziębie oraz p. G. Krukowi, oraz 
nauczycielom i pracownikom z: ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym i 
z ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym za wsparcie i ogromną pomoc w 
przygotowaniu konkursu.

Dziękujemy: p. K. Leja za projekt dyplomów, p. D. Sarapata za 
dekorację i wykonanie obrazków oraz p. M. Dudoniowi za przy-
bycie, wykonywanie zdjęć i p. G. Piotrowskiemu kierownikowi 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach za owocną 
współpracę. 

Dziękujemy firmie Dekomat p. Grzegorza Pawińskiego za 
przekazane dla uczestników napoje, a przede wszystkim firmom 
Bahlsen Polska i Lajkonik Snack ze Skawiny, które przekazała dla 
uczestników swoje produkty. Dziękujemy paniom M. Pawlicy i 
M. Radwan za pośrednictwo i pomoc w pozyskaniu sponsorów.

Zapraszamy za rok!
Organizatorki:mgr M. Job-Rozum, J. Żak, ZS nr 8 Stanisław 

Dolny

mgr E. Warchał 
mgr Gabriela Szwed-Woznica

 ZS nr 5 Barwałd Górny
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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)

Z drugim człowiekiem, powinna być w każdym z 
nas. Po co? Abyśmy mogli się z nim podzielić rado-
ścią Ewangelii. Zwłaszcza potrzeba spotkać się nam z 
osobami mającymi wątpliwości czy problemy ze swoją 
wiarą, by ich przyprowadzić do Jezusa. Mówił o tym 
w czasie wizytacji ks. bp Grzegorz Ryś, a poniżej jego 
słowa. 

I teraz ten człowiek, który być może byłby zainteresowany 
tym, co się tam dzieje, nie ma gdzie wejść. A poza tym ci, którzy 
porozkładali się z tymi kramami, wcale nie zamierzają się z nim 
spotkać... Właśnie to miejsce spotkania z tymi, którzy nie wierzą, 
którzy nic nie rozumieją, zostało wyparte z myślenia narodu 
wybranego: Nie potrzebujemy takiego miejsca! Zajmiemy je kra-
mikami. Postawiamy je i będziemy tu handlować... Stało się w 
ten sposób coś strasznego - ci ludzie, którzy wierzą w Boga, mają 
w nosie tych wszystkich, którzy nie wierzą. Mają ich po prostu 
gdzieś. Ich nie obchodzi troska o takie miejsce, gdzie się można z 
nimi spotkać, gdzie można by opowiedzieć im o tym Bogu, który 
teoretycznie jest dla nas ważny. Natomiast to, co jest dla nas waż-
ne, to jest ten nasz kult, to nasze nabożeństwo. I to wszystko jest 
pięknie zorganizowane i nam wystarcza. Ale nie mamy w sobie 
żadnej potrzeby, żeby się spotkać z tymi, którzy nie mają o tym 
bladego pojęcia...

No tak tu jest w tym Stanisławiu Górnym, co? Ja nie wiem; to 
wy musicie wiedzieć. No pewnie, że wszyscy są ochrzczeni. Jest 
ktoś nieochrzczony? Chyba jak jest jeszcze w łonie matki... No, 
a do kościoła też wszyscy chodzą? Jest was niecałe dwa tysiące. 
Nie liczę ludzi w kościele, ale myślę, że na dzisiejszych czterech 
mszach było 1100 osób. To jak, znacie te 900, których tu nie było? 
Znacie ich? Nie mieszkają czasem u was w domu? Albo w sąsiedz-
twie? Nie znacie ich ze szkoły? A interesuje was to, żeby tu przy-
szli? Czy tylko będziecie zadowoleni z tego, że macie przepiękny 
kościół, że macie dwóch fajnych księży, macie ministrantów, 

Potrzeba spotkania 
macie dwie schole, macie piękną liturgię? Macie to wszystko. To 
prawda. Wszystko jest piękne. Siedzi taka armia... Macie w gło-
wie takie miejsce, gdzie są ci, którzy tu nie chodzą? Czy myślicie 
o nich z troską, z choćby taką minimalną możliwością, aby się z 
nimi spotkać? Czy macie w sobie taki niepokój, że ich tu nie ma? 

Papież Franciszek napisał przepiękne orędzie na ten Wielki 
Post. Warto je poczytać. Jego tematem jest obojętność. Ma tylko 
cztery strony; dacie radę. Jak się wydrukuje „10” to ma tylko 2,5 
strony. Młodzi, to niedużo jest do przeczytania... I Franciszek 
napisał tak, że my mówimy o świętych, że są Kościołem triumfu-
jącym. Są święci w niebie i są Kościołem triumfującym. Myślicie, 
że święci są w niebie w pełni szczęśliwi? Jak sądzicie? Kiwacie 
głową, że tak... To się kłócicie z Papieżem, bo on mówi, że nie. 
Czy wiecie dlaczego święci nie są do końca szczęśliwi w niebie? 
Bo nie są pewni tego, czy my tam trafimy. Bo my jeszcze jesteśmy 
w drodze i na przykład ten wzywany przez nas ciągle Jan Paweł II 
patrzy nas i się zastanawia: Dojdą tu, czy nie dojdą? I dokąd nas 
tam nie zobaczy, nie będzie do końca triumfujący...

Akurat Papież nie pisz o Janie Pawle, tylko o małej Teresce 
- takiej niesamowicie sympatycznej świętej, która mówiła i pisała 
o tym w swoim „Dzienniku”, że nie spodziewa się, żeby w niebie 
być bezczynną i zadowoloną do końca, szczęśliwą i gapiącą się 
Panu Bogu w oczy. Bo ona raczej będzie się zastanawiać, co się 
dzieje z tym i z tym, i z tym... I czy na pewno trafią tutaj. 

Czy macie w sobie coś takiego? Bo jak nie, to potrzebujecie 
oczyszczenia tej świątyni, którą stanowicie. Jest w każdym z nas 
taka część, która powinna być zarezerwowana na spotkanie z 
tymi, którzy są wierzący, ale ich nie ma, którzy są obojętni. Trze-
ba w sobie znaleźć to miejsce i usunąć wszystko, co je zajmuje. 
Żeby nie było tak, że tylko się cieszymy tym naszym nabożeń-
stwem, tym naszym kultem, tym wspaniałym kościołem... 

Byłem w waszym wieku, wy tam z pierwszej ławki, gdy poje-
chałem na oazę do miejscowości Wodna Krystynów i mieliśmy 
tam spotkanie z proboszczem. I proboszcz opowiadał, jak przy-
jechała do niego do kościoła pewna grupa z Włoch. Pytali go, jak 
jest z tą wiarą w Polsce. I on im opowiadał, ile rozdał Komunii 
świętych, ile ludzi ochrzcił, ilu chodzi do kościoła w niedzielę. To 
wszystko dobrze wyglądało i opowiadał o tym z wielką dumą. A 
jak to wszystko opowiedział, tak dostał tylko jedno pytanie. To 
pytanie brzmiało tak: „A ilu ksiądz proboszcz dorosłych ludzi 
ochrzcił w ostatnim roku?”. I on się poczuł tak, jakby dostał w 
zęby... Tu niewątpliwie nikogo nie trzeba chrzcić, ale jest pytanie, 
ilu potraficie w ciągu roku z tych, których nie ma, doprowadzić 
do tego, żeby żyli własnym chrztem. Tak naprawdę... 

To to jest ta brakująca myśl, która jest niewątpliwie potrzebna. 
Nie tylko tu, ale wszędzie. Bo jak mawia Papież Franciszek na 
zasadzie refrenu: Kościół nie jest dla siebie, ale dla tych, których 
w nim nie ma... Jeśli jest dla was ważne to, co tu przeżywacie, to 
musicie o tym komuś powiedzieć.  
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Stryszów - Parafia św. Jana Kantego 

ADRES: Stryszów 288, 34-146 Stryszów, tel. +48 33 879 74 77, parafia.stryszow@neostrada.pl, 
parafia@parafiastryszow.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej 
sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty -18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 8, 9:45 (szkolna), 9:45 (kaplica 
Dąbrówka), 11:30, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak, E.c. * WIKARIUSZ: ks. Wojciech 
Wasztyl * ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Dąbrówka (550), Stryszów (2020)

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)

6 maja na spotkaniu z Wójtem Gminy Janem Wacławskim 
oraz Skarbnik Gminy Marią Studnicką zainaugurowano kolejną 
kadencję sołecką w Gminie Stryszów. W ramach stryszowskiego 
samorządu funkcjonuje 5 sołectw – w 
większości z nich na stanowisku repre-
zentanta wsi pozostali dotychczasowi 
sołtysi: w Stryszowie Andrzej Bąk - w 
Łękawicy Antonii Sadzikowski - w 
Dąbrówce Tadeusz Szkut – w Stroniu 
Stanisław Pindel. W Zakrzowie do-
tychczasowa sołtys pani Anna Goryl 
pełni obowiązki sołeckie do czasu 
zwołania zebrania wiejskiego, w trak-
cie którego odbędzie się wybór tam-
tejszego sołtysa. Do doświadczonego 
grona sołtysów w kadencji 2015/2019 
dołączył pan Marcin Zagól - nowy 
sołtys wsi Leśnica.

www.stryszow.pl

Inauguracja nowej
kadencji sołeckiej 

W marcu i kwietniu br. w świetlicy Gminnego 
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Świnnej Porębie 
odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień 
Żeglarza Jachtowego.

Kurs żeglarski Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół 
Harcerstwa w Krakowie oraz Wójt Gminy Mucharz. Uczestnicy 
Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz 
poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teo-
rii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji 
śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, 
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higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczest-
nicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności 
pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach 
wzięło udział 28 osób.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem 
Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Pol-
skiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm 
Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan 
Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm 
Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Pol-
skiego Związku Żeglarskiego) oraz phm Jacek Małota (Kapitan 
Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku 
Żeglarskiego). Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli ty-
dzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. 
Odbył się on w dniu 25 kwietnia br. , a kursanci mieli pisemny 
test - 1.5 godziny czasu i 100 pytań na które należało udzielić 
właściwej odpowiedzi. Egzaminowali : V-ce Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Druh hm Stanisław Piasecki (Jachtowy Sternik 
Morski, Sternik Motorowodny) oraz phm Maciej Struś (Kapitan 
Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy, którzy 
przystąpili do egzaminu.!

Podczas zakończenia wszyscy Kursanci otrzymali dyplomy 
zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachto-
wego. Dyplomy wręczał Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wą-
dolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, 
że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, została przeszkolona 
kolejna grupa mieszkańców Gminy Mucharz i okolic. V-ce Pre-
zes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował 
Kadrze Kursu za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie 
zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” 
oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obo-
zie Żeglarskim „Mazury 2015”.

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizo-
wane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Har-
cerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz.:

Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)
Rok 2010
Mucharz (13 osób)
Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)
Rok 2013
Skawce (14 osób)
Rok 2015
Świnna Poręba (28 osób)

Łącznie - 5 kursów żeglar-
skich w których wzięło udział 
80 osób.

www.mucharz.pl
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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 
 

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)

To takie oczywiste, nawet dla dzieci, ale przecież 
wymaga to od nas dużego wysiłku, by na co dzień 
dobrze wypełniać swoje obowiązki względem Boga i 
naszych bliźnich, by unikać tego, co złe. A co w końcu 
z marzeniami i naszymi planami? Trzeba je zawierzyć 
Bogu – mówił w nauce do dzieci ks. Oleg Żaruk, bo 
On wie najlepiej czego i kiedy potrzebujemy i wysłu-
chuje naszych próśb i modlitw. O tym w poniższym, 
ostatnim fragmencie tej nauki. 

Marzenia drzew z tej historii zo-
stały spełnione z nawiązką. Płynie 
stąd wniosek, że my nasze marzenia 
też spokojnie i z ufnością możemy za-
wierzyć Panu Jezusowi, czyli po prostu 
mówić Mu o wszystkim w czasie mo-
dlitwy, kiedy się modlimy. Możemy 
Panu Bogu opowiedzieć o wszystkim. 
Pan Bóg słyszy nasze modlitwy i z 
pewnością spełni nasze prośby, choć 
może nie od razu. Może zajmie Mu to 
nawet parę lat, ale w końcu nasze ma-
rzenia się spełnią. Ale ważne też jest, 
aby marzyć również o tym, by być jak 
najlepszym człowiekiem. 

A co to znaczy? Co oznacza „bycie 
dobrym człowiekiem”? Kto mi przy-
pomni? 

– Spełniać dobre uczynki... 

Być dobrym człowiekiem 
- Modlić się codziennie... 
Tak, jak jeszcze można zostać dobrym człowiekiem?
- Grzeszyć jak najmniej. 
- Spełniać swoje obowiązki. 

Wspaniale. Dokładnie tak. Trzeba odrabiać zadania domowe, 
uczyć się, pomagać rodzicom. Być dobrym człowiekiem to znaczy 
żyć w tym świecie i nie czynić zła. Musimy starać się być dobrymi 
w każdej sytuacji życiowej – czy to w domu, czy w szkole. Lepszy-
mi ludźmi możemy się stawać każdego dnia, w każdej sytuacji.

W środę 30 kwietnia w naszej szkole odbył się uro-
czysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Przygotowali go czwartoklasiści pod kierunkiem 
swojej wychowawczyni.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
3 maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z 

wielu nic nie znaczących uroczystości. Żyjąc w zawrotnym tem-
pie, często negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, 
apele, rocznice, święta.
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Tomice - Parafia Świętych Joachima i Anny

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

Rozmowa z Andrzejem Zielińskim
dyrektorem Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach

„Praca z młodzieżą daje wiele satysfakcji”
Dyrektor naszego gimnazjum jest bardzo ciekawą osobą. Co 

prawda znamy go z wyglądu i większość uczniów uważa, że wie 
o nim wszystko, ale to zbyt pochopne stwierdzenie. Chcąc do-

wiedzieć się więcej o Panu Andrzeju Zielińskim postanowiłam 
przeprowadzić z nim wywiad.

Rozmawiała DOMINIKA DERENIOWSKA, uczennica 
klasy I a.

Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej 
przeszłości, nie buduje swojej przyszłości.

Tymi słowami rozpoczął się w naszej szkole uroczysty apel po-
święcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie IV 
klasy przypomnieli jak ważnym wydarzeniem dla narodu pol-
skiego było uchwalenie Konstytucji. Była to Konstytucja bardzo 
postępowa, pierwsza w Europie i druga na świecie. Uchwalono ją 
w momencie gdy nasz kraj przechodził poważny kryzys. Władza 
królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, 
państwa sąsiadujące chciały przejąć i rozgrabić naszą ojczyznę. 

Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło i 
grożące Polsce niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to 
Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Ma-
łachowski oraz wielu innych.

Uczniowie przygotowali też scenkę z warsztatu szewskiego ob-
razującą codzienne życie oraz kłopoty mieszkańców ówczesnej 
Warszawy. Mistrz Teodor zrelacjonował przyjaciołom wydarze-
nia związane z uchwaleniem Ustawy, radość tłumów i przysięgę 
Króla.
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Rozmowa z Andrzejem Zielińskim
dyrektorem Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach

- Od ilu lat jest Pan dyrektorem gimnazjum w Tomicach?
- Gimnazja powstały w 1999 roku, wcześniej były tylko szkoły 

podstawowe, a później od razu szkoły średnie. Uczyłem i byłem 
dyrektorem w szkole podstawowej w Tomicach, a gdy powstały 
gimnazja, stałem się dyrektorem tego naszego. Bardzo lubię pra-
cę z młodzieżą i daje mi ona wiele satysfakcji. Na pewno zdarzają 
się chwile trudne, ale i wesołe. Wykonuje ten zawód z przyjem-
nością.

- Co najbardziej lubi Pan w tym zawodzie? 
- Pracę z uczniami oraz to, że każdy dzień jest inny. Przycho-

dząc do pracy mam różne wyzwania, spowodowane choćby za-
chowaniem uczniów, ale wynikające też z kalendarza szkolnego. 
Raz są to święta, a innym razem ciekawe zawody. Podsumowując 
- zawsze dzieje się coś innego. 

- Ma Pan dużo obowiązków, czy mimo to znajduje Pan czas 
dla swojej rodziny?

- Z tym bywa różnie. Pracę kończę o godzinie 17 lub trochę 
wcześniej. Popołudniowy czas zawsze spędzam z rodziną. Można 
powiedzieć, że w zawodzie nauczyciela wolnego czasu jest dość 
dużo, ponieważ są wakacje, które można spędzić z dziećmi, 
czy też okresy świąteczne. Niespecjalnie dotyczy to dyrektora. 
Praktycznie nie ma wakacji, bo w ich czasie odbywają się różne 
remonty i prace, które trzeba nadzorować. Jednak czas zawsze się 
znajdzie, jeśli się tego chce.

- Co Pan robi z rodziną w wolnym czasie?
- W czasie zimowym lubimy wyjeżdżać na narty, spacerować 

po lesie, jeśli jest ładna jesień czy też lato. Oprócz tego jest też 
wiele prac, które wykonujemy w domu wspólnie, choćby w ogro-
dzie, na działce.

- Ma Pan jakieś hobby?
- Myślę, że moim hobby jest muzyka, gra i praca z Orkiestrą 

Dętą z Zygodowic. Kiedyś przed laty spróbowałem pobawić się 
muzyką i w sposób amatorski nauczyłem się grać na instrumen-
cie. Bardzo lubię słuchać muzyki, a jej wykonywanie to jest taka 

szczególna rzecz, ponieważ posłuchać muzyki część ludzi lubi, 
natomiast nie każdy potrafi zagrać na instrumencie. Dlatego to 
daje taką ogromną satysfakcję.

- Nie ma Pan dość swej pracy?
- Czasami tak, gdy człowiek jest zmęczony, ale tak jak wspomi-

nałem - przychodzą te weselsze chwile i znów chce się pracować.

- Kim Pan chciał zostać, będąc małym dzieckiem?
- To trudne pytanie, ponieważ było wiele pomysłów w różnym 

wieku. Jak ma się dwa lub trzy lata, to chce się być policjantem 
albo strażakiem. Mój synek mówi teraz, że będzie policjantem 
od ekologii. Nie mam zawodu nauczycielskiego. Idąc do szkoły 
średniej, czy też na studia, nie myślałem o nauczycielstwie. Mój 
zawód jest związany z urządzeniami cyfrowymi i systemami 
komputerowymi, czyli zbliżony do tego czego obecnie uczę, czyli 
informatyki. Nie był to zawód nauczycielski, dopiero później, 
po ukończeniu studiów techniczno – inżynieryjnych, musiałem 
kończyć drugie studia - pedagogiczne, które dawały uprawnienia 
do uczenia informatyki czy matematyki.

- Co pana skłoniło do podjęcia takiego zawodu?
- W momencie kiedy kończyłem studia, pracy dla informaty-

ków i programistów było niewiele. Właściwie tylko w odległych 
i dużych miastach. Szukałem więc jakiejś alternatywy, a szkoła 
zdawała mi się najbliższa, ponieważ wtedy nie było w niej infor-
matyki tylko technika. W jednym z jej działów u dzieci w klasie 
ósmej, bo wtedy w szkole podstawowej była klasa ósma, dzieci 
miały elektrotechnikę i elektronikę, a ja kończyłem technikum 
elektroniczne, więc pomyślałem, że jest mi to dosyć bliskie. Pra-
cując z młodzieżą zauważyłem, że jej ciekawość i chęć poznania 
tematu, przyciąga mnie. Postanowiłem zatem, że nie pójdę do 
przemysłu, ale pozostanę w szkole, ponieważ przekazywanie 
wiedzy jest przyjemne. Czułem wielką satysfakcję, gdy wielu mo-
ich uczniów wybierało później kierunki elektroniczne. 

- Jest Pan zadowolony ze współpracy z gronem pedagogicz-
nym?

- Jestem bardzo zadowolony z nauczycieli, których obecnie 
mamy. Zresztą myślę, że uczniowie też są super. Zawsze starałem 
się, żeby atmosfera pracy była przyjemna. W gronie pedagogicz-
nym i wśród uczniów w klasie jest dobrze wtedy, kiedy się do 
siebie uśmiechamy, robimy wzajemnie drobne przyjemności, a 
nie złośliwości.

- Jakie ma Pan plany na przyszłość związane z tą szkołą?
- Myślę, że jeśli chodzi o ta infrastrukturę, czyli budynek, sale 

gimnastyczne, sale lekcyjne, wszystko jest w miarę w porządku. 
Chciałbym, aby klasy wyposażone były jeszcze w sprzęt multime-
dialny, czyli w tablice interaktywne, ponieważ na wielu lekcjach 
się przydają. Mamy też trochę zniszczone boisko ze sztuczną na-
wierzchnią i wypadałoby ją wymienić. Ze spraw mniej material-
nych chciałbym, aby uczniowie, nauczyciele, szkoła nawiązywali 
współpracę ze szkołami z innych państw. Takimi, gdzie ucznio-
wie posługują się językiem angielskim czy niemieckim. Namiast-
ki współpracy mamy już ze szkołą na Ukrainie, ale byłoby fajnie, 
gdyby udało się poznać inne kraje sąsiadujące. Tam wyjedziecie 
później w dorosłym życiu do pracy, znajomych, rodziny i dobrze 
by było, żebyście jako uczniowie, już na etapie szkolnym, mogli 
poznać kraj. To jest moje marzenie.
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

Wprowadzenie do Mszy św. 
Ks. bp Jan Zając.

Rozbrzmiewa dalej to wołanie: 
Alleluja! I stajemy przy Chrystusie 
- ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym, aby błagać o miłosierdzie 
Boże dla śp. Józefy. Maj - miesiąc 
maryjny, miesiąc Matki naszej. I 
Ją prosimy, aby dzisiaj prowadziła 
nas na spotkanie z Jezusem Eu-
charystycznym, aby Ona wyprosiła 
również dla nas dar modlitwy za 
Matkę, śp. Józefę.

W naszą modlitwę włącza się 
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, 
który na ręce Księdza Proboszcza 
przekazuje swoje słowo:

Drogi Księże Proboszczu Józefie,
Droga Rodzino zmarłej śp. Józefy 

Wróbel

Na wiadomość o śmierci śp. 
Józefy, Matki czcigodnego Księdza 
Kanonika, przesyłam wyrazy głę-
bokiego współczucia. Nie mogąc 

WITANOWICE - BYSTRA PODHALAŃSKA

POGRZEB ŚP. JÓZEFY WRÓBEL 
MATKI KS. JÓZEFA

W poniedziałek, 4 maja w parafii Bystra Podhalańska było ostatnie pożegnanie matki ks. Józefa 
Wróbla, wieloletniego proboszcza parafii Witanowice. Mszy św. żałobnej, na którą przybyło bardzo 
wielu księży, przewodniczył ks. bp Jan Zając. W pogrzebie wzięło udział bardzo wielu wiernych, co 
jest dobrym świadectwem życia zmarłej Józefy. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. inf. Jakub Gil z 
Wadowic, były proboszcz Wadowickiej Bazyliki. Zmarła Józefa przeżyła 88 lat z tego ostatnie,10 już 
pod permanentną opieką, bo bez nogi nie była samodzielna. Wychowała 5 synów i 2 córki, 4 synów 
- Tadeusz, Mieczysław, Jan, Andrzej, niosło trumnę ze zmarłą mamą do kościoła, prowadził kondukt, 
piąty - ks. Józef. Córki to Krystyna i Danuta. Wszyscy żyją, mają swoje rodziny, żyją pobożnie i przy-
kładnie. Mąż pani Józefy zmarł w 2006 roku, żegnany przez parafię w smutku i z uznaniem. Jej życie, 
można powiedzieć, zamieszczało się w trzech słowach: praca, wychowywanie i cierpienie. Umiała to 
wszystko ogarnąć i umiała bardzo dobrze wychować dzieci. Znajdowała czas na wszystko. 
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osobiście uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, pragnę wyrazić 
drogiemu Księdzu Kanonikowi i całej Rodzinie moje serdeczne 
wyrazy bliskości. Łączę się w modlitwach o wieczne szczęście dla 
śp. zmarłej Józefy, a pogrążoną w smutku Rodzinę polecam opiece 
Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. 

Z serca błogosławię Księdzu Kanonikowi, całej Rodzinie i 
Uczestnikom uroczystości pogrzebowej. 

Stanisław Kardynał Dziwisz  
Metropolita Krakowski

Do tej modlitwy dołączają się również księ-
ża biskupi pomocniczy krakowscy. 

A teraz stańmy przed Jezusem Zmartwych-
wstałym i wpatrując się w Jego krzyż, prośmy 
o Miłosierdzie Boże dla nas, byśmy mogli 
owocnie sprawować i uczestniczyć w Eucha-
rystycznej Ofierze, by wypraszać Miłosierdzie 
Boże dla śp. Józefy. Dlatego pokornie prośmy: 
Zmiłuj się nad nami, Panie... (...)

 
Kazanie (Ks. Inf. Jakub Gil):

Drogi nasz Księże Biskupie Janie,
Czcigodni Kapłani, zwłaszcza Synu, śp. Jó-

zefy, Księże Józefie,
Droga Rodzino, 
Wszyscy, tak licznie tu przybyli Parafianie: 

z Bystrej Podhalańskiej, Witanowic i z innych 
Parafii, bądźcie wszyscy pozdrowieni!

U Boga nie ma zdarzeń nieprzewidzianych. Bóg każdemu 
człowiekowi wyznacza jego specjalną historię. Tu nie ma miejsca 
na przypadek, nie ma miejsce na „szczęście”. To Bóg wykreśla tę 
historię człowieka od jego poczęcia aż po wieczne czasy. I to, że w 
maju jest pogrzeb śp. Józefy, i że dzisiaj - 4 maja, w dzień św. Flo-
riana - uczestniczymy w tym pogrzebie - też było zaplanowane 
przez Boga już od wieków. Przecież maj to - jak mówimy - naj-
piękniejszy miesiąc wiosny. Śpiewamy w pieśni maryjnej:

Pieśnią wesela witamy,
O Maryjo, miesiąc Twój.

My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała,
Życiem, wonią, wdziękiem lśni,
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,
Gdy majowe płyną dni.  

Dla Matki ta ziemia ubiera się jak najpięk-
niej. Bo tę Matkę Bożą ta przyroda pragnie 
uwielbiać i uczy nas, żebyśmy my, którzy żyje-
my na tej ziemi, tak jak czcimy Matkę Najświęt-
szą, która jest piękna jak wiosna, zawsze czcili 
również nasze matki. 

Pogrzeb śp. Józefy jest w maju, bo Ona - jak 
każda matka - zasługuje na specjalną cześć, 
na wielki szacunek. Czcij ojca swego i matką 
swoją! Czcij, abyś długo żył i dobrze ci się po-
wodziło na ziemi. A jednocześnie ten pogrzeb, 
jak wspomniałem, wypada w uroczystość św. 
Floriana, patrona strażaków. A głównym celem 
Straży Pożarnej jest ochrona życia ludzkiego. 
I strażacy chronią człowieka przed niebezpie-
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czeństwami, przed różnymi zagrożeniami. A kimże jest matka, 
moi kochani, ta dobra szlachetna matka, jak nie ta, która broni 
człowieka, która broni życia ludzkiego?! Jakież jest zadanie mat-
ki, jak nie to właśnie, żeby ochraniać swojego syna, swoją córkę 
przed zagrożeniami, które czyhają na nią, na jej dziecko? Czyni 
to każda matka. Każda pragnie dla swego dziecka jak najlepiej... 
Pragnie wykuć dla niego wspaniałą przyszłość przez ten dom ro-
dzinny. Dlatego dzisiaj przy tym pogrzebie tej wyjątkowej Matki 
chcemy oddać cześć każdej matce: naszym matkom, wszystkim 
matkom, które są tutaj obecne. Chcemy Was uczcić! Bo zasłu-
gujecie na tę cześć, na tę naszą miłość - miłość dzieci. A babcie 
zasługują na miłość wnuków...

Te nasze kochane Mamy... Zastanawiam się dzisiaj, gdy patrzę 
na tę trumnę kryjącą ciało 88-letniej Matki, Babki, Prababki, 
jak Ona miała czas, skąd miała siły, by zrodzić siedmioro dzieci 
(pięciu synów i dwie córki), a później je wykarmić, by dbać o 
nich i troszczyć się. Czas na to, by zadbać najpierw o zdrowie 
i rozwój swoich dzieci, potem o to, by się w szkole uczyły... A 
nie wolno jeszcze zapomnieć o wychowaniu dzieci w łączności 
z Kościołem i Bogiem. To matka przede wszystkim musi dbać 
o to, aby jej dzieci były złączone z Bogiem od momentu chrztu 
przez wszystkie następne lata... Dobra matka musi mieć czas i siłę 
na to wszystko. Dzisiaj nieraz słyszę, jak niektórzy mówią: „Nie 
mam czasu. Niech mi ksiądz wybaczy, ale ja nie mam czasu. Nie 
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mam czasu ani na majówki, ani 
na inne nabożeństwa. W ogóle 
rzadko bywam w kościele, bo 
nie mam na to czasu”. 

A ta Matka miała czas... 
Miała czas na niedzielną Mszę 
świętą. Miała czas na nabo-
żeństwa majowe. Miała czas na 
nabożeństwa wielkopostne. Jak 
mi mówił Jej syn, kapłan, miała 
czas, żeby iść na pielgrzymkę 
do Kalwarii i do innych miej-
scowości. Miała na to wszystko 
czas. Nieraz się nad tym za-
stanawiam, jak te matki, które 
mają po pięcioro, sześcioro, a 
czasem i więcej dzieci znajdo-
wały na to wszystko czas. A 
na wsi dodatkowo trzeba było 
ciężko pracować na roli, trze-
ba było obrobić pole. A nade 
wszystko trzeba było zadbać o 
nas - o dzieci. I to zadbać pod 
każdym względem. Jakież im Bóg dawał siły! Jakież im dawał 
moce! Ale pamiętajmy, że te siły czerpały przede wszystkim z 
bardzo żywej wiary, z bardzo głębokiej modlitwy. 

Chciała ta Matka, którą dzisiaj chowamy, dbać o rodzinę 
swoją, o dzieci, o wychowanie religijne, o wychowanie po prostu 
ludzkie, żeby ten syn czy córka była dobrym dzieckiem, żeby się 
mogli jak najlepiej odnaleźć w tym dzisiejszym społeczeństwie. 
Dobra Matka, dbająca o swe dzieci i ukazująca swym dzieciom 
istniejące zagrożenia, ostrzegająca przed nimi, pouczająca, by 
się im nie poddawać, bo mogą człowieka pociągnąć na dno... Ta 
wspaniała Matka miała czas dla Boga, miała czas dla ludzi, miała 
czas dla dzieci i dla męża. A przecież ten mąż, który codziennie 
szedł 3 kilometry do pracy do kamieniołomów, był bardzo praco-
witym człowiekiem. Bo to niezwykle ciężka praca. A gdy stamtąd 
przychodził, musiał jeszcze z żoną obrabiać pole, by się jakoś 
utrzymać, by wykarmić siedmioro dzieci. Siedmioro dzieci to już 
spora gromada... A pamiętajmy, że wykarmienie to nie wszystko. 
Oni jeszcze pragnęli dzieci wykształcić, a na to też potrzeba pie-

niędzy i to niemałych.... Cudne są te nasze mamy, cudni są nasi 
tatusiowie... Dzisiaj taką właśnie cudną Matkę grzebiemy... 

Przy tej trumnie chcę powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. 
Ta Matka miała specjalną laskę - i to wielka laska - że kiedy lata 
posuwały się naprzód, kiedy przychodziły choroby, kiedy lekarze 
powiedzieli, że trzeba Jej odjąć nogę (a miała już wówczas prawie 
80 lat i była to niezwykle ryzykowna operacja), ona się temu pod-
dała i niosła dalej swój krzyż. Żyła jeszcze przez 9 lat... Bez nogi... 
I te jej dzieci tak systematycznie, co niedzielę przychodziły do 
niej ze swymi rodzinami, by odwiedzić swoją Mamę. A syn An-
drzej z żoną Wandą troszczyli się i opiekowali tą Matką dzień po 
dniu przez 9 lat... 9 lat opieki nad chorą, leżącą, cierpiącą Matką... 
Taką Rodzinę trzeba uczcić. Rodzinę kochającą, dbającą o swoich 
najbliższych. 

Kiedyś mi się zrobiło bardzo przykro, gdy pewien człowiek 
opowiadał mi, że jest ich dwoje w domu i 80-letnia matka. -”Nie 
damy rady utrzymać jej w domu - mówił. Ale znaleźliśmy jej miej-
sce w dobrym domu społecznym. Ona tam będzie miała czysto, 

wygodnie, będzie miała opiekę. 
Bo my nie damy rady”. Zrobiło 
mi się naprawdę smutno, bo 
uważam, że jak dla dziecka nie 
jest właściwym miejscem dom 
dziecka, ale dom rodzinny, tak 
miejscem dla starego człowieka 
nie jest dom opieki społecznej, 
ale też jego dom rodzinny. To 
jest naturalne miejsce i dla 
dziecka, i dla młodego, i dla 
dorosłego i tego w podeszłym 
wieku. Dlatego przy tym po-
grzebie chcemy także uczcić 
tych wszystkich ludzi młodych, 
którzy dbają o swoich rodziców, 
o swoich dziadków, o swoje 
babcie... Ludzi, którzy troszczą 
się o starszych członków swojej 
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rodziny. Bo jest taka pokusa, żeby zrzucić na kogo innego ten 
obowiązek, „bo nie damy rady, bo nie mamy czasu”. To całe pięk-
no rodziny. Wielkość rodziny... 

Jan Sztaudynger znany był z różnych bajeczek, powiedzonek, 
fraszek, ale zdarzyło mu się również napisać piękny poemat dla 
kobiety. Pisze w nim tak:

Wy, wszystkie Matki kochające, a często mało kochane;
Wy, wszystkie szare, ciche kobiety;
zapracowane powyżej łokci, drepczące w kieracie dni szarych, 

często smutnych i jednakowych;
Wam chciałbym podziękować, do waszych rąk przywrzeć po-

całunkiem.

Czy Ty pytałaś o wdzięczność? 
Czy Ty pytałaś o to, co zostanie z Ciebie?
Dawałaś, dawałaś, dawałaś... 

Chciałbym Wam postawić pomnik! - mów ten poeta. Zasłu-
gujecie na niego o wiele bardziej, aniżeli Napoleon, aniżeli inni 
wielcy przywódcy. Bo wyście były dzień po dniu przy człowieku 
i o niego dbałyście...

Wam chciałbym podziękować, do waszych rąk przywrzeć po-
całunkiem... Ta dzisiejsza liturgia, majowa liturgia pogrzebowa 
jest wyrazem naszego wielkiego dziękczynienia. Jest podzięko-
waniem za matki i ich troskę. 

Amen 
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Dziękujemy
Panu Bogu

za dar Kapłaństwa

W poniedziałek 18 maja 2015 roku, w dnu 95. rocznicy 
urodzin św. Jana Pawła II, nasza Wspólnota Parafialna będzie 
dziękować Panu Bogu za 40 letnią służbę w Winnicy Pańskiej 
Proboszcza Ks. Kan. Józefa Wróbla. O godz. 19.00 odprawiona 
zostanie uroczysta Msza Św. dziękczynno - błagalna w intencji 
Księdza Jubilata.

Bezpośrednio po Eucharystii odbędzie się widowisko „Jan 
Paweł II – święty z polskiej ziemi.” Ten wyjątkowy pokaz lasero-
wy będzie połączeniem historii Polski z muzyką sakralną, prze-
plataną fragmentami homilii Papieża wygłoszonymi podczas 
pielgrzymek do Polski. 

Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia
Duszpasterska Rada Parafialna 

Parafii Witanowice

„Pokarmem moim jest pełnić wolę Twoją Panie”
Z okazji 40-tej rocznicy święceń kapłańskich

Drogiemu Jubilatowi, niestrudzonemu Proboszczowi
Ks. Kan. Józefowi Wróblowi,

szczęścia oraz wielu łask Bożych 
w dalszej posłudze kapłańskiej

życzą 
wdzięczni Parafianie z Witanowic
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D 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)

W klasie IA i IB zostały przeprowadzone przez pedagoga szkol-
nego- p. Beatę Ulatowską zajęcia profilaktyczne wg programu 
antytytoniowego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.” 
Nie pal przy mnie, proszę”. Program ma charakter profilaktycz-
ny, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci 
świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których 
inne osoby palą przy nich papierosy. Akcja ta inicjowana jest 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem 
edukacji. Celem przeprowadzonych zajęć z pierwszoklasistami 
było poszerzenie ich informacji na temat zdrowia i kształtowanie
u nich postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświado-
mienie im, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia oraz uwrażli-
wienie ich na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego 
związane z biernym paleniem. Bardzo ważny cel zajęć stanowiło 
także wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Podsumowaniem pracy 
naszych najmłodszych uczniów i ich wiedzy na temat szkodli-
wości palenia, było zorganizowanie  konkursu plastycznego na 
najciekawszy plakat antynikotynowy pod tytułowym hasłem 
programu. Jury w składzie:. dyrektor – p..Lidia Wilk,, p.Teresa 

Kolber i p.Marta Spisak wyty-
powało do nagrody:

I miejsce –  Oliwia Hardek, 
Amelia Drzazga

II miejsce – Olga Dereniow-
ska, Tomasz Micherda

III miejsce – Kacper Bałys, 
Mikołaj Grabowski

Wyróżnienie: Aleksandra 
Kot, Bartosz Śliwa, Filip Pa-
sieka

B.U.

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
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Wysoka - Parafia św. Marii Magdaleny 

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

Parafia Wysoka gościnnie przyjmowała tych piel-
grzymów. Przybyli do Wysokiej w piątek pod wieczór 
i zostali tu zakwaterowani, głównie w domach prywat-
nych. Po kolacji, tak jak w poprzednich latach, wy-
słuchali koncertu na uwielbienie Miłosierdzia Bożego, 
udali się na spoczynek, a rano po Mszy św. wyruszyli w 
dalszą drogę. Głównym organizatorem tej pielgrzymki 
był ks. Mikołaj Szczygieł, z którym przeprowadzili-
śmy krótką rozmowę. Zamieszczamy ją poniżej.

Jestem księdzem diecezji bielsko-żywieckiej. Organizujemy 
tę pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i 
sanktuarium św. Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!” w 
Krakowie - Łagiewnikach, już trzeci raz.

- Skąd akurat taki termin pielgrzymki?
Wyruszyliśmy w tym akurat terminie z racji technicznych; 

nasz biskup - Tadeusz Rakoczy - przy którym zaczęliśmy or-

Łagiewniki: bielsko-żywieccy
pielgrzymi dotarli do sanktuarium

ganizować pielgrzymkę trzy lata temu nie był w stanie w tym 
pierwszym planowanym ternie (po Bożym Ciele) być z nami, za-
tem przełożyliśmy dla niego termin. Najlepszym terminem, jaki 
mogliśmy wybrać był właśnie ten - 30 kwietnia do 3 maja. Jak się 
okazało, zbiega się on z datą kanonizacji św. Siostry Faustyny - 30 
kwietnia. Tak że ten termin pozostał i wielu ludziom on bardzo 
pasuje.

W tym roku jest nas 1371 osób. W zeszłym roku 1087, a za 
pierwszym razem na pielgrzymkę wyruszyło 792 osoby. Średnio 
zatem co roku przybywa na naszej pielgrzymce 200-300 osób. 
Trzeba podkreślić, że jesteśmy bardzo gościnnie przyjmowani w 
parafiach archidiecezji krakowskiej, przez które idziemy.

- Jak przebiega trasa pielgrzymki?
Wychodzimy z Bielska i po drodze do Krakowa zatrzymujemy 

się najpierw w trzech miejscowościach noclegowych. Idziemy 
przez Kęty - Podlesie, a nocujemy w Malcu, Witko wicach, Nid-
ku. Następnie idziemy przez Wieprz i wchodzimy na teren archi-
diecezji krakowskiej. Pielgrzymujemy przez parafię w Tomicach 
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(tu u księdza proboszcza Edwarda 
zjedliśmy obiad) i parafię Wysoka. 
Jedna grupa też nocowała w szkole 
katolickiej w Stanisławiu. Dzisiaj 
jeszcze przejdziemy przez Przytko-
wice, Polankę Hallera i Radziszów 
do dwóch miejscowości noclego-
wych; są to Mogilany i Świątniki 
Górne. Tam przenocujemy i stamtąd 
przejdziemy przez Parafię Prze-
mienienia Pańskiego w Krakowie 
- Wróblowicach - do sanktuariów 
(najpierw Jana Pawła II, a później 
Bożego Miłosierdzia).

- Jak wygląda przygotowanie 
do takiej pielgrzymki?

- Pracujemy nad tym przez cały 
rok. Przede wszystkim najpierw 
szukamy ludzi, którzy nam w tym 
pomogą przez kierowanie ludzie (są 
to ludzie ze specjalnymi uprawnie-
niami), transport bagaży. Szukamy 
także sponsorów.

- Ile grup wyruszyło w tym roku?
- W tym roku mamy pięć grup: Św. Siostry Faustyny, Św. Jana 

Pawła II, Bł. Ks. Michała Sopoćko, Św. Brata Alberta i ostatnia 
- Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

- Jak wygląda typowy dzień pielgrzyma?
- Dzień zaczynamy śniadaniem i Mszą świętą, potem masze-

rujemy. Śniadanie z reguły zjadamy u ludzi, którzy nas goszczą. 
Mszą świętą zaczynamy i kończymy dzień. W trasieodmawiamy 
Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a księża głoszą kon-
ferencje. W drodze towarzyszy nam tez oczywiście śpiew. I tak 
przemija nam cały dzień.

- Co jest zaplanowane na koniec pielgrzymki?
- Najpierw przyjdziemy do Centrum Jana Pawła II, gdzie weź-

miemy udział w nabożeństwie do św. Jana Pawła II o godz. 12.00. 

Później całą grupą przejdziemy do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 
gdzie powita nas Ksiądz Biskup Jan 
zając, honorowy kustosz, z Księ-
dzem Prałatem Franciszkiem Ślusar-
czykiem z kustoszem Sanktuarium, 
a później - o godz. 15.00 weźmiemy 
udział w Koronce do Bożego Miło-
sierdzia i po Koronce uczestniczyć 
będziemy we  Mszy  świętej  pod  
przewodnictwem  Księdza  Biskupa  
Piotra  Gregera  (biskupa pomocni-
czego naszej diecezji), który skieruje 
do nas słowo i przez odmówienie 
Aktu zawierzenia naszej  Bożemu 
Miłosierdziu naszej  diecezji zaprosi 
jednocześnie Jezusa Miłosiernego w 
wizerunku obrazu „Jezu, ufam To-
bie!” do peregrynacji po parafiach 
naszej diecezji. Peregrynacja roz-
pocznie się we wrześniu tego roku.

- Co może Ksiądz powiedzieć o sobie?
- Jestem kapłanem od czterech lat; pochodzę z Parafii pw. św. 

Marcina z Radziechów (koło Żywca). Przez 3 lata byłem wikariu-
szem w Parafii pw. Narodzenia NMP w Bielsku-Białej -Lipniku, 
gdzie się zrodziła inicjatywa pierwszego pielgrzymowania do Ła-
giewnik. Autorką pomysłu jest pani Irena Papla, główna współ-
organizatorka całej pielgrzymki. Od roku przebywam w Parafii 
św. Józefa na Osiedlu Kalinowym w Krakowie, Nowej Hucie, 
gdyż ksiądz biskup skierował mnie na studia z prawa kanonicz-
nego. W obecnej parafii pomagam i studiuję...

- Jak długo zamierzacie kontynuować to piękne 
dzieło?

- Oby jak najdłużej! Ile starczy sił i woli wiernych, by chodzili 
na tę pielgrzymkę.

 - I tego Księdzu życzę! Dziękuję za rozmowę. 
Szczęść Boże!
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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)

Powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD odbył się 28 
kwietnia 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieprzu. 
Na starcie zameldowały się najlepsze drużyny wyłonione wcze-
śniej w eliminacjach międzygminnych. 7 drużyn w kategorii 
szkól podstawowych i sześć w kategorii gimnazjum rywalizowało 
o tytuł mistrza oraz prawo reprezentowania powiatu wadowickie-
go na Mistrzostwach Województwa Małopolskiego, które odbędą 
się w dniach 12, 13 maja w Mikluszowicach.

Faworyci zawodów – drużyny z terenu gminy Stryszów (Szkoła 
Podstawowa w Stroniu i Gimnazjum w Zakrzowie) KOLEJNY 
RAZ nie zawiedli. Zdecydowanie pokonali konkurencję i to oni 
po raz kolejny będą reprezentować nasz powiat w mistrzostwach 
województwa, oby z podobnym efektem jak w poprzednim roku, 
kiedy to wygrywając zawody wojewódzkie awansowali na Mi-
strzostwa Polski, z których przywieźli brązowe medale w katego-
rii drużynowej!

Drużyna SP w Stroniu wystąpiła w następującym składzie: 
Zuzanna Łazorko, Anna Radwan, Jakub Klameczko i Adrian 
Odrowąż. Ich poczynaniom bacznie przyglądali się rezerwowi, 
miejmy nadzieje przyszli strońscy BRD-owcy: Adrianna Łazor-
ko, Natalia Nowak i Kacper Lempart. Opiekunem drużyny jest 
Tomasz Gębala.

Drużyna Gimnazjum w Zakrzowie wystąpiła w składzie: Do-
minik Krystian, Filip Pająk, Damian Radomski, Piotr Haranek 
(rezerwowy). Opiekunem drużyny jest Bogdan Radwan.

W klasyfikacji indywidualnej również w głównych rolach wy-
stąpili zawodnicy ze Stronia i Zakrzowa.

W kategorii SP – 4 pierwsze miejsca zajęli zawodnicy ze Stro-
nia: 1. Anna Radwan, 2. Jakub Klimeczko, 3. Zuzanna Łazorko, 4. 
Adrian Odrowąż.

W kat Gimnazjów: 1. Damian Radomski, 2. Dominik Kry-
stian, 3. Filip Pająk.

Warto podkreślić wysokie miejsce innej podstawówki z Gminy 
Stryszów: SP w Stryszowie w składzie: Angelika Kluza, Aleksan-
dra Talaga, Konrad Stanowski, Filip Piwowarczyk zajęli wysokie 
V miejsce. Opiekunem drużyny jest Andrzej Gałuszka. W tym 
roku odbywa się już 38. edycja tych niezwykle prestiżowych 
zawodów. W każdych zawodach uczniowie startują w 5 konku-
rencjach: test wiedzy z przepisów ruchu drogowego, test ze skrzy-
żowań, pokonywanie rowerowego toru przeszkód, pokonywanie 
miasteczka ruchu drogowego, praktyczne udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Zwycięskie drużyny ze Stronia i Zakrzowa od lat należą do 
krajowej elity w tych zawodach. Mają na swym koncie kilka me-

Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD

dali w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Największy do-
tychczasowy sukces osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Stroniu w 2012 roku zdobywając tytuł Mistrzów Polski. Teraz 
ci sami uczniowie reprezentują gimnazjum w Zakrzowie i marzą 
o powtórzeniu sukcesu z podstawówki. Powodzenia!

Klasyfikacja generalna SP
1. Stronie 
2. Inwałd 
3. Paszkówka 
4. Witanowice 
5. Stryszów 
6. Sułkowice Łęg 
7. Świnna Poręba

 Gimnazjum:
1. Zakrzów 
2. Inwałd 
3. Wadowice nr 2 
4. Tomice 
5. Leńcze 
6. Sułkowice Łęg
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Zator - Parafia Świętych Wojciecha i Jerzego

ADRES: pl. Kościuszki 3, 32-640 * Zator, tel. +48 33 841 22 21, * e-mail: zator@diecezja.pl. * 
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)

Zachęcał w kazaniu odpustowym ks. Szczepaniak 
– a wtedy On zbliży się do nas, będziemy wsparci 
Jego mocą i diabeł nie będzie miał szans. Trwając przy 
Bogu, uciekamy od szatana, a w czasie próby, pokusy 
łatwiej nam będzie ją przezwyciężyć – przekonywał 
kaznodzieja. Fragment słowa – poniżej. 

W ferworze dnia codziennego, w ferworze licznych zajęć i 
problemów, które musimy rozwiązać, nie pamiętamy, że ciągle 
napotykamy na sytuacje, w których możemy rozpoznać albo 
Pana Boga, albo diabła. Owo rozpoznanie, że w naszym życiu jest 
obecny Pan Bóg i działa przez myśli, pragnienia, propozycje – te, 
które znajdujemy w sobie oraz te, które przynosi nam inny czło-
wiek – nierozpoznanie powoduje, że my od Niego się oddalamy. 
A jeżeli się od Niego oddalamy, to jesteśmy bardziej podatni na 
podszepty, działania i propozycje, które płyną od strony złego. 
I odwrotnie – o czym mówi święty Jakub – ilekroć zbliżamy się 
do Pana Boga, tylekroć odwracamy się od diabła. Święty Jakub 
mówi: Zbliżcie się do Pana Boga, to i On do was się zbliży. Zbliż-
cie się do Pana Boga, to diabeł od was ucieknie...

Jak myślimy o swoim własnym życiu i troszczymy się o to, aby 
to nasze własne życie nie było drogą z diabłem, ale było drogą z 

Zbliżmy się do Boga 
Panem Jezusem, to wcale z diabłem nie należy walczyć; od diabła 
należy uciekać. Święty Jan z Damaszku, myśląc o naszym świa-
domym uciekaniu od diabła, odwracaniu się od diabła, w jednym 
ze swoich listów napisał, że „błogosławiony ten, który stworzył 
ucieczkę”. Ilekroć zatem, posłuszni wezwaniu świętego Jakuba, 
otwieramy się na Pana Boga, staramy się być blisko Niego, to 
jednocześnie oddalamy się od złego. I wystarczy w naszym życiu 
mieć świadomość bliskości Pana Boga i poświęcić wysiłek i czas 
po to, aby Jego w naszym życiu było jak najwięcej, żebyśmy rów-
nocześnie byli wyczuleni na diabelskie działanie i diabelskie pod-
powiedzi. Niejako automatycznie te dwie rzeczy w naszym życiu 
się dzieją. A wtedy nie będzie problemu, żeby w momencie próby 
– obojętnie czym by ta próba dla nas była - stanąć po dobrej 
stronie. Stanąć po stronie wierności temu, cośmy doświadczyli, 
cośmy skosztowali, cośmy poznali, co ma oddziaływanie nasze 
życie; stanąć po stronie Pana Jezusa, który nas niejednokrotnie 
doświadczył Swoją łaską i mądrością. Nawet, gdyby trzeba było 
poświęcić dużo, a nawet wszystko – tak jak w przypadku mę-
czenników.  

Cdn.
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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

W środę 22 IV parafia Zebrzydowice żegnała śp. 
Władysława, którego syn Jerzy jest proboszczem para-
fii św. Jana Chrzciciela Kraków – Prądnik Czerwony. 
Uroczystość pogrzebowa zgromadziła szczególnie wie-
lu księży i osób świeckich. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń, kazanie wygłosił 
ks. bp Grzegorz Ryś. Pierwszą część tego kazania za-
mieściliśmy w poprzednim numerze, obecnie kontynu-
ujemy to żałobne rozważanie.

Drugie słowo z tej Ewangelii, na które trzeba koniecznie 
zwrócić uwagę w takim momencie 
jak ten, to jest słowo „Ojciec”. To 
jedno z najważniejszych słów w wie-
rze. Jedno z najważniejszych słów w 
objawieniu, które otrzymujemy w 
Jezusie Chrystusie. Pamiętamy ten 
wstrząsający moment na ostatniej 
wieczerzy, kiedy Pan Jezus mówi do 
Boga: „Objawiłem Twoje imię tym, 
których Mi dałeś ze świata”. Wiemy, 
ze imię Boga jest objawione od cza-
sów Mojżesza, ale jest jeszcze imię 
Boga, które objawia Jezus Chrystus. 
To imię brzmi: Ojciec. Piękny jest 
ten fragment dzisiejszej Ewangelii, 
kiedy Jezus mówi o tym, ze to Oj-
ciec zadaje Jezusowi właściwie życie 
każdego z nas, a ktokolwiek z nas 
przychodzi do Jezusa, to dlatego, że 
został Mu zadany przez Ojca. I że 
każdego z nas Jezus też tak przyjmu-
je – w pełnym posłuszeństwie Bogu, 
w pełnym posłuszeństwie Ojcu: 
„Nikogo, kto do Mnie przychodzi, 
nie odrzucę, bo nie pełnię własnej 
woli”. Jakież to piękne! 

Ta Ewangelia prowadzi nas gdzieś 
w tajemnicę życia, które trwa wy-
łącznie w Bogu, wewnątrz Trójcy 
Świętej. Ojciec zadaje każdego z nas 
miłości swojego Syna. Ojciec, który 
jest jedynym źródłem życia, który 
każdego z nas gdzieś odwiecznie 

Ostatnie pożegnanie śp. Władysława 
Serwina, ojca ks. Jerzego (2)

począł w swojej stwórczej myśli; który każdego z nas kochał już 
wtedy, gdy nas pomyślał; każdego z nas wybrał już wtedy, kie-
dy nas pomyślał. Ten Ojciec, który jest źródłem naszego życia i 
wszystkiego, co w tym życiu jest wartościowe, zadaje każdego z 
nas miłości swojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Doświadczamy tej miłości Ojca w stosunku do siebie nie-
ustannie, ale najbardziej doświadczamy, żyjąc prawdziwie w Ko-
ściele – tak jak żył w Kościele śp. Władysław, zanurzony w nim 
„na amen”. Doświadczamy tej troski Boga Ojca o nas. Troski, w 
której Bóg powierza nas swojemu Synowi. To słowo „Ojciec” jest 
w naszej wierze tak ważne... To otwiera zarazem cały obszar wy-
jątkowej wdzięczności w stosunku do śp. Władysława. 

Pewnie akurat ten fragment homilii powinno głosić któreś z 
Jego trójki dzieci... Jak to jest ważne – mieć ojca, który pokazuje, 
co znaczy ojcostwo; jak to jest ważne mieć w życiu takiego ojca, 
na którego jak człowiek patrzy, to zaczyna rozumieć, kim jest Pan 
Bóg – tak jak objawia Go Jezus Chrystus, mówiąc o Bogu, że jest 
Ojcem. Jakie to jest ważne! Jak trzeba być Bogu wdzięcznym za 
takie doświadczenie, że się miało w życiu ojca, który pokazał, na 
czym polega ojcostwo, który mnie uczył ojcostwa...

I ostatnia myśl... Myśl, która jest zawarta w pierwszym czy-
taniu... Pierwsze czytanie też mówi o doświadczeniu śmierci. 
Śmierci kogoś, kto był ważny. Mówi o śmierci św. Szczepana, 
pierwszego męczennika. I mówi też jest o pogrzebie, o takim mo-
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mencie jak ten, w którym uczestniczymy. Mówi też o emocjach 
ludzi, którzy Szczepanowi oddawali ten czyn miłosierdzia. Szcze-
pana pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. I to jest pewnie 
zawsze ta pierwsza, najbardziej widoczna emocja. Trudno żeby 
było inaczej. Ale Łukasz pisze ten tekst już z pewnej perspektywy, 
po iluś latach, i widzi, jak ze śmierci Szczepana zrodziło się życie. 
On widzi, jak śmierć Szczepana zaowocowała. On wszystko już 
widzi inaczej i układa to w inną narrację – w takie rozumienie, 
które ostatecznie daje człowiekowi Pan Bóg po jakimś czasie. Bo 
to pewnie nie jest możliwe od razu, nie jest możliwe natychmiast. 
Ale z jakiejś perspektywy już tak. 

Ileż wyzwoliła życia ta śmierć Szczepana, iluż uruchomiła 
uczniów Chrystusowych, którzy – i to jest przepiękne – wydaje 
się, że uciekają przed prześladowaniem, że są rozproszeni przez 
przemoc, przez gwałt, a przecież mówi Łukasz – głosili w drodze 
Słowo. Głosić w drodze Słowo, znaczy głosić Dobrą Nowinę, gło-
sić Ewangelię, głosić, że Jezus Chrystus jest Panem, że Bóg jest 
miłością, że Bóg jest Ojcem. Ewangelia w ten sposób wyszła z Je-
rozolimy. Czytamy to i wydaje się nam, że ta śmierć św. Szczepa-
na była takim wielkim momentem wyzwolenia sił tego Kościoła, 
który okazał się Kościołem wielkiej miłości. Jest mowa o Filipie, 
który idzie do Samarii, a więc na obszar jakiejś niechęci, niena-
wiści, napięcia. Między Żydami a Samarytanami nie było zgody, 

nie było pojednania, a tylko niechęć. Ale Filip jest w stanie pójść 
głosić Ewangelię ludziom, których normalnie traktowałby jako 
swoich nieprzyjaciół. Pan Bóg wyzwala u niego niesamowitą mi-
łość. Taką miłość, która jest bardziej darem od Boga niż ludzkim 
wysiłkiem, niż ludzkim osiągnięciem... To jest bardzo ważne. 

Nie tylko śmierć Jezusa jest śmiercią owocującą. Także śmierć 
ludzka jest śmiercią, która owocuje życiem... To jeszcze nie jest 
moment, żeby wiedzieć, w jaki sposób śmierć śp. Władysława 
będzie owocować życiem, będzie owocować miłością, ale w ten 
właśnie sposób na pewno będzie owocować. Taka jest ludzka 
śmierć w Chrystusie. Ona objawia kompletnie inną twarz. 

Powierzamy tego ojca Ojcu... Tak jak on powierzył swoje ży-
cie Jezusowi Chrystusowi i Jezus Chrystus okazał się tak wierny 
temu poleceniu Ojca, wierny do ostatniego momentu, by spotkać 
się z nim w momencie śmierci w trakcie ostatniej Eucharystii. Do 
ostatniej sekundy życia Chrystus Eucharystyczny był przy nim, 
wypełniając to zadanie, które Mu zlecił Ojciec, powierzając Mu 
tego człowieka.

Dzisiaj my w jedności z Jezusem Chrystusem, na Euchary-
stii, powierzamy tego ojca Ojcu, od którego pochodzi wszelkie 
ojcostwo na niebie i na ziemi, dziękując za to życie i uwielbiając 
wierność Boga oraz w wierze wyglądając owoców tej śmierci. 
Owoców, które będą życiem, które będą czystą miłością.
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Co niesie tydzień (17 - 23 V 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

17 maja - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

CHRYSTUS WSTĘPUJĄCY DO NIEBA ZNIKNĄŁ W OBŁO-
KU – PRZESZEDŁ DO INNEGO WYMIARU ISTNIENIA

W pierwszym czytaniu, które jest początkiem Dziejów Apostol-
skich (Dz 1,1-11) napisanych przez autora trzeciej Ewangelii, św. 
Łukasza, jest opis Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Po pożegnaniu się 
z apostołami, po udzieleniu im ostatnich wskazówek uniósł się w ich 
obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy się upo-
rczywie wpatrywali, dwaj aniołowie powiedzieli im, że Jezus, który 
został wzięty do nieba, tak samo z tego nieba przyjdzie. 

Ten opis Wniebowstąpienia nie jest dokładny w sensie czasu, 
ponieważ Chrystus już zaraz po zmartwychwstaniu powiedział do 
Magdaleny: Nie dotykaj Mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Boga 
Mego i Boga waszego, a fakt, że Chrystus po zmartwychwstaniu 
ukazywał się swoim uczniom jeszcze przez 40 dni, nie świadczy 
wcale o tym, że przebywał w tym czasie tutaj, gdzieś w sferach ziem-
skich. Raczej trzeba przyjąć, że ukazując się uczniom, zstępował z 
nieba i potem znowu do niego powracał. Zaś to ostatnie wydarzenie, 
które nazywamy Wniebowstąpieniem miało raczej sens edukacyjny. 
Przecież niebo nie jest częścią kosmosu. To był opis edukacyjny 
odpowiadający mentalności ówczesnych ludzi.  Właściwy sens tego 
pożegnania jest raczej w usamodzielnieniu uczniów. Dotąd byli jak 
gdyby sterowani osobiście przez Chrystusa, a od tej pory byli już sa-
modzielni. Za dziesięć dni Chrystus bowiem ześle im Ducha Święte-
go, który zastąpi Go na ziemi i od tej pory będą musieli samodzielnie 
– tylko pod natchnieniem Duchowym – działać.

W drugim czytaniu z Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 1,17-23) 
św. Paweł pisze, że Bóg dał uczniom Chrystusa Ducha Mądrości w 
głębszym poznaniu Jego samego. I tu wymienia trzy powody: żeby 
bliżej poznali, czym jest nadzieja powołania, czym bogactwo chwały 
dziedzictwa Chrystusa wśród świętych i czym przemożny ogrom 
mocy Chrystusa względem wierzących. Tak więc nasza chrześci-
jańska nadzieja ubogaca nas w chwale Chrystusa i daje udział w 
dziedzictwie Jego wśród świętych. A to wszystko jest na podstawie 
ogromnej mocy, wpływu działania Chrystusa wśród tych, których 
Ojciec Mu dał. 

Natomiast Ewangelia według świętego Marka (Mk 16,15-20) też 
daje opis wniebowstąpienia Pana Jezusa, który po udzieleniu apo-
stołom polecenia, aby szli głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, 
został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Akcent jest tu po-
łożony na ukazaniu chwały, jaką otrzymał syn Boży wstępując do 
nieba po wypełnieniu woli Ojca. Powrócił tam, skąd przyszedł.  

Chrystus zasiadł po prawicy Ojca i „wszystko jest podane pod 
Jego stopy”

18 maja - poniedziałek 
NIE TYLKO W WIECZENIKU DUCH ŚWIĘTY WIDZIAL-

NIE ZSTĘPOWAŁ NA WIERZACYCH W JEZUSA
Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 19,1-8) jest opi-

sem działalności św. Pawła w Efezie, tam uzupełnił wiarę uczniów 
Chrystusa. Oni byli co prawda ochrzczeni przez Jana Chrzciciela, 
ale nie wiedzieli w ogóle o Duchu Świętym i Jego działaniu. Dlatego 
Paweł wyjaśnił im to wszystko, i udzielił im chrztu w imię Pana 

Jezusa. Wtedy Duch Święty na nich zstąpił i mówili językami oraz 
prorokowali. 

Z kolei w Ewangelii św. Jana z tego dnia (J 16,29-33) Chrystus 
w mowie pożegnalnej przed swoją śmiercią mówił swoim uczniom 
otwarcie o tym, że musi odejść do Ojca, skąd przyszedł. Oni po-
wiedzieli: Teraz mówisz otwarcie, bez żadnej przypowieści i my 
Ci wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Na to Chrystus odpowiedział: 
Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, że się rozproszycie - każdy 
w inną stronę i zostawicie Mnie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo 
Ojciec jest ze Mną. 

To jest również przestroga dla nas, abyśmy w chwilach uniesień, 
kiedy wydaje nam się, że Bóg, że Chrystus jest nam bliski i stoimy 
przy Nim, modlili się, abyśmy w chwilach próby pokonali strach, 
niepewność, pokusy. 

W tym dniu jest wspomnienie Jana I, papieża i męczennika, któ-
ry objął Stolicę Piotrową 13 sierpnia 523 roku i on wprowadził do 
kalendarza sposób liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa według 
obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. 

Próba wiary obnaża naszą ludzką słabość

19 maja - wtorek
OJCZE, OTOCZ MNIE CHWAŁĄ, KTÓRĄ MIAŁEM U CIE-

BIE WCZEŚNIEJ ZANIM ŚWIAT POWSTAŁ.

Czytania z wtorku mają aspekt pożegnalny. W Ewangelii (J 
17,1-11a) Chrystus w czasie Ostatniej wieczerzy modli się do Ojca, 
prosząc, aby otoczył Go chwałą i mocą. Oczywiście ta chwała idzie 
poprzez krzyż. Mówi Chrystus: Ja Ciebie otoczyłem chwałą, wypeł-
niłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz 
Mnie chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. 
W ten sposób mówi o swoim Bóstwie. I równocześnie prosi za 
uczniami, których Mu Ojciec dał, aby zachowali Jego słowo.

 Pewne podobieństwo jest w pierwszym czytaniu z Dziejów Apo-
stolskich (Dz 20,17-27), w którym św. Paweł żegna się z Kościołem 
w Efezie. Mówi do nich, ze naglony Duchem musi udać się do Jero-
zolimy i wie, że go tam czekają więzy i utrapienia i że ich już więcej 
nie zobaczy. Dodaje: Nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył 
biegu i posługiwania, które otrzymałem od Jezusa. Sens pożegnania 
Jezusa, aby umocnić uczniów w ich wierze i w świadomości, kim On 
jest – że jest Bogiem. Święty Paweł, żegnając się ze swoimi uczniami 
w Efezie, umacnia ich, aby byli wierni właśnie Jemu – Chrystusowi, 
który jest Bogiem. 

Św. Paweł - Nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu 
i posługiwania, które otrzymałem od Jezusa.

20 maja - środa
CHRYSTUS PROSI OJCA, BY JEGO UCZNIÓW, USTRZEGŁ 

OD ZŁEGO, BO NIE SĄ JUŻ ZE ŚWIATA

Czytania ze środy kontynuują wątek z poprzedniego dnia, ale 
akcent położony jest na pożegnaniu Chrystusa ze swoimi uczniami i 
świętego Pawła ze starszymi Kościoła efeskiego, 

Ewangelia (J 17,11b-19) mówi o tym, że Chrystus w czasie Ostat-
niej Wieczerzy modlił się do Boga: Ojcze Święty, zachowaj ich (to 
znaczy Jego uczniów) w Twoim imieniu, które mi dałeś tak, aby jak 
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my stanowili jedno, aby nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna 
zatracenia. Mówił dalej: Idę do Ciebie i proszę, aby radość w sobie 
mieli w całej pełni. Ja im przekazałem Słowo i za to świat ich znie-
nawidził. I prosił Chrystus, aby Ojciec ustrzegł ich od złego, bo oni 
nie są już ze świata, i aby uświęcił ich w prawdzie. Dodał też, że On 
za nich poświęca samego Siebie – aby oni byli właśnie uświęceni w 
prawdzie. 

Natomiast w Dziejach Apostolskich (Dz 20,28-38) Paweł, opusz-
czając Efez i żegnając się ze starszymi tamtejszego Kościoła ostrzega 
ich, aby kierowali Kościołem Boga, który On – Chrystus – nabył 
własną Krwią. Ostrzega ich przed zagrożeniami, bo wejdą między 
nich wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać trzody. Będą za to 
głosić przewrotne nauki. Dlatego prosi ich, aby pamiętali o tym, że 
przez 3 lata, kiedy u nich był, nie przestawał ze łzami upominać i 
modlić się za nich. Przypomina im, że nie pożądał srebra ani złota, 
ani niczego innego od nich – że własnymi rękami zarabiał na życie 
swoje i swych towarzyszy (wykonywał namioty). Po tych słowach 
upadł na kolana ze wszystkimi i tak się pożegnali. Potem odprowa-
dzono go na statek. 

W tym dniu jest wspomnienie św. Bernarda ze Sieny, prezbitera, 
który urodził się w 1380 roku. Wcześnie osierocony odebrał całe swe 
wykształcenie dzięki stryjowi. W 1404 roku wstąpił do franciszka-
nów w Sienie. Zmarł w 1444 roku. W 6 lat po jego śmierci papież 
Mikołaj V kanonizował go. 

Św. Paweł ostrzega Starszych Kościoła Efeskiego, by strzegli się 
„drapieżnych wilków” i przewrotnych nauk 

21 maja – czwartek
CHRYSTUS PROSI NIE TYLKO ZA SWOIMI UCZNIAMI, 

ALE I ZA TYMI, KTÓRZY WIERZYĆ BĘDĄ DZIĘKI ICH SŁO-
WU

Ewangelia św. Jana z czwartku (J 17,20-26) to fragment modlitwy 
Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy, który modlił się do Ojca nie 
tylko za swoimi uczniami, ale i również za tymi, którzy będą wierzyć 
dzięki ich słowu, aby wszyscy stanowili jedno – tak aby świat uwie-
rzył, że On został posłany przez Ojca Niebieskiego. Prosił Chrystus 
głównie o dwie rzeczy – aby świat poznał, że On został posłany przez 
Boga Ojca i aby świat zrozumiał, że Ojciec umiłował uczniów Chry-
stusa tak samo, jak umiłował Jego. Ponadto prosił jeszcze, aby byli 
Jego uczniowie tam, gdzie On jest; aby zobaczyli Jego chwałę. 

Ta prośba Chrystusa oczywiście sprawdzała się w ciągu wieków w 
Kościele. Dowodem na to jest zachowanie świętego Pawła, o którym 
mówi drugie czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 22,30;23,6-11). 
Wspomniane jest tu, jak św. Paweł został oskarżony i musiał stanąć 
przed Sanhedrynem w Jerozolimie. Wiedziony Duchem pojechał 
do Jerozolimy, chociaż z góry wiedział, że tam spotka go prześla-
dowanie. Początkowo wybronił się, skłócając ze sobą faryzeuszy i 
saduceuszy, przez swoje twierdzenie, że jest sądzony za to, że wierzy 
w zmartwychwstanie. Saduceusze nie wierzyli ani w zmartwych-
wstanie, ani w anioła, ani w ducha, podczas gdy faryzeusze wierzyli 
w to wszystko. Dlatego już w sądzie pokłócili się między sobą, dzięki 
czemu św. Paweł zyskał na czasie. Chrystus w nocy ukazał się Pawło-
wi i powiedział: Odwagi! Trzeba, abyś i w Rzymie świadczył o Mnie 
jak dałeś świadectwo tu – w Jerozolimie. 

W tym dniu obchodzimy wspomnienie Krzysztofa Magallanesa, 
prezbitera i Towarzyszy męczenników. Krzysztof urodził się w Mek-
syku w 1869 roku i poniósł śmierć męczeńską w 1927 roku 9wraz z 
towarzyszami). 

Chrystus ukazał się Pawłowi i powiedział – trzeba, abyś i w 
Rzymie świadczył o Mnie

22 maja - piątek 
PIOTRZE PAŚ BARANKI I OWCE MOJE, BO MIŁUJESZ 

MNIE BARDZIEJ NIŻ INNI

Czytania z piątku mówią o dwóch filarach Kościoła – o świętym 
Piotrze i o świętym Pawle oraz o ich przeznaczeniu do męczeństwa. 
Święty Piotr został przez Chrystusa wyróżniony jako ten, który ma 
Go zastępować na ziemi i pilnować Jego trzody, paść baranki i owce 
Jego. Z kolei św. Paweł został wyróżniony charyzmatem apostol-
skim, mając szczególne zrozumienie Pisma świętego i wpływ na 
wiernych spoza Izraela czyli na pogan. 

Ewangelia (J 21,15-19) mówi o tym, że kiedy Chrystus ukazał się 
uczniom, spożył z nimi śniadanie zapytał Piotra, czy ten Go kocha. 
Odpowiedział mu Piotr: Tak, Panie. Rzekł do niego: Paś baranki 
moje. Wtedy zapytał go drugi raz, czy go miłuje. – Ty wiesz, że 
Cię kocham – potwierdził Piotr. Wtedy zapytał go trzeci raz: Czy 
Mnie kochasz? - Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham 
– odpowiedział Piotr. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. I dodał: 
Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. 
Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i 
poprowadzi, dokąd nie chcesz. Tak zaznaczył, jaką śmiercią uwielbi 
Boga. 

Natomiast w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 
25,13-21) jest dalszy opis oskarżeń św. Pawła Apostoła. Mowa tu o 
tym, że gdy król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Fe-
stusa, ten przedstawił królowi sprawę św. Pawła, oskarżonego przez 
Żydów. Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu skargi o żadne 
przestępstwo, ale mają z nim spory na tle wierzeń o jakiegoś zmar-
łego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że Ten żyje. Dodał, że nie zna 
się na tych sprawach, jednak ma zamiar odesłać Pawła do Rzymu, 
ponieważ on sam odwołuje się do majestatu cezara.

Te dwa czytania łączą misję Piotra i Pawła, filarów Kościoła. Mi-
sję, która kończy się uwielbieniem Boga swoją śmiercią męczeńską. 

Pojmany Paweł wiedziony jest do Rzymu, aby tam swoją śmier-
cią uwielbił Boga

23 maja - sobota
TYLKO ŚW. JAN APOSTOŁ UNIKNĄŁ MĘCZEŃSTWA, BO 

PAN DAŁ MU INNE ZADANIE

Ewangelia z soboty (Dz 28,16-20.30-31) mówi o woli Jezusa, aby 
jedynie św. Jan Apostoł dożył normalnej śmierci (żył on ponad sto 
lat). Powiedział o tym w czasie swojego ukazania się nad Jeziorem 
Genezaret, odpowiadając na pytanie św. Piotra, co będzie z Janem. 
Powiedział: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? 
Ty pójdź za Mną. W ten sposób rozeszła się wieść, że ten uczeń nie 
umrze, choć Jezus tego nie powiedział. Słowa te pisze sam św. Jan, 
podkreślając: Ten właśnie uczeń daje świadectwo w tych sprawach i 
on je opisał. 

W czytaniu z Dziejów Apostolskich (Dz 28,16-20.30-31) o poby-
cie św. Pawła w Rzymie. Po wielu perypetiach przywieziono Pawła 
do Rzymu jako więźnia, ale pozwolono mu mieszkać prywatnie, 
razem z żołnierzem, który go pilnował. Paweł po 3 dniach zaprosił 
najznakomitszych Żydów i wyjaśnił im, dlaczego przywieziono go 
do Rzymu – że odwołał się do cezara, ponieważ Żydzi na niego na-
stawali i chcieli jego śmierci. Przez całe dwa lata Paweł pozostawał 
w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, na-
uczając o Chrystusie – zupełnie swobodnie i bez przeszkód. Wiemy, 
że później w tym Rzymie poniósł śmierć męczeńską. 

Św. Paweł zanim uwielbił Boga męczeńską śmiercią, długi czas 
swobodnie apostołował w Rzymie 

Ks. H. Młynarczyk


