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PIERWSZE CZYTANIE   Rdz 11, 1-9 
Mieszkańcy całej ziemi mieli Jedną mowę, czyli jednakowe słowa, A 
gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam 
zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją 
w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zapra-
wy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, któ-
rej wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, 
abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali 
ludzie, rzekł: «Są oni jednym ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest 
przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla 
nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomie-
szajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, 
i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, 
tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańcom całej ziemi. Stamtąd 
też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

DRUGIE CZYTANIE   Rz 8, 22-27 
Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. 
Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary 
Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania 
za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy 
zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzie-
ją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli 
jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego 
oczekujemy.
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bo-
wiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który 
przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi 
zgodnie z wolą Bożą.

EWANGELIA   J 7, 37-39 
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc 
zawołał donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i 
pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; 
Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze 
uwielbiony.
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Trwać w Bogu i Jego miło-
ści, aby głosić słowem i życiem 
zmartwychwstanie Jezusa, 
świadcząc o jedności między 
nami i miłości wzajemnej 
wobec wszystkich – w tych 
słowach Papież podsumował 
życie czterech zakonnic, które 
zaliczył dziś poczet świętych. 
Wszystkie one żyły w XIX w. 
Trzy z nich to założycielki no-
wych zgromadzeń zakonnych.

Joanna Emilia de Villeneu-
ve była francuską arystokrat-
ką, która włączyła się w bardzo 
dynamiczny nurt odnowy Ko-
ścioła we Francji po rewolucji. Maria Krystyna od Niepokalanego 
Poczęcia to Włoszka z Neapolu. Szczególnie mocno odczuwała po-
trzebę wynagradzania Jezusowi w Najświętszym Sakramencie za 
grzechy ludzkości. W tym celu założyła nowe zgromadzenie, które 
zajmowało się ponadto działalnością oświatową i charytatywną.

Pozostałe dwie święte pochodziły z Palestyny, z Jerozolimy i 
okolic Nazaretu. Maria Alfonsa Danil Ghattas założyła zgroma-
dzenie zajmujące się działalnością oświatową. Natomiast Maria od 
Jezusa ukrzyżowanego Baouardy była mistyczką i stygmatyczką. 
Choć zmarła w wieku zaledwie 32 lat miała bardzo burzliwe życie, 
naznaczone zarówno cierpieniem, jak i nadzwyczajnymi inter-
wencjami Boga.

W homilii Mszy kanonizacyjnej Franciszek nawiązał do dzi-
siejszej Ewangelii, opisującej, jak Maciej zajął miejsce Judasza w 
kolegium apostolskim. Podobnie jak pozostali apostołowie był on 
świadkiem zmartwychwstania.

„Apostołowie zaznali osobiście tego zdumiewającego do-
świadczenia zmartwychwstania; byli naocznymi świadkami tego 
wydarzenia – mówił Ojciec Święty. – Dzięki ich wiarygodnemu 
świadectwu wielu uwierzyło, a z wiary w zmartwychwstałego 
Chrystusa zrodziły się i nieustanne się rodzą wspólnoty chrześci-
jańskie. Również my opieramy dzisiaj naszą wiarę w zmartwych-
wstałego Pana na świadectwie apostołów, które dotarło do nas za 
pośrednictwem misji Kościoła. Nasza wiara jest mocno związana 
z ich świadectwem, jak nieprzerwany łańcuch rozwinięty na prze-
strzeni wieków nie tylko przez następców apostołów, ale także 
przez liczne pokolenia chrześcijan. Bowiem każdy uczeń Chry-
stusa jest na wzór apostołów powołany, by być świadkiem Jego 
zmartwychwstania, szczególnie w tych środowiskach, gdzie silnie 
dostrzegamy zapomnienie o Bogu i zagubienie człowieka”.

Franciszek zaznaczył, że aby dawać świadectwo o Chrystusie 

trzeba być z Nim zjednoczonym.
„To jest tajemnica świętych: 

trwać w Chrystusie, jak latorośl 
w winnym krzewie, aby przynieść 
owoc obfi ty. A tym owocem jest 
nic innego jak miłość – mówił 
Papież. – Ta miłość jaśnieje w 
świadectwie s. Joanny Emilii de 
Villeneuve, która poświęciła swoje 
życie dla Boga i dla biednych, cho-
rych, więźniów, wyzyskiwanych, 
stając się dla nich i dla wszystkich 
konkretnym znakiem miłości mi-
łosiernej Pana. Trwać w miłości: 
to także czyniła siostra Maria 
Krystyna Brando. Była całkowicie 

owładnięta żarliwą miłością Pana. Z modlitwy, ze spotkania 
serca w serce ze Zmartwychwstałym Chrystusem, obecnym w 
Eucharystii, otrzymała moc przetrwania cierpień oraz dawania 
siebie, jak chleb łamany, tak wielu ludziom oddalonym od Boga 
i głodnym prawdziwej miłości”.

Ojciec Święty zauważył, że istotnym elementem chrześci-
jańskiego świadectwa jest trwanie w jedności. Jej wzorem jest 
jedność Trójcy Świętej, z której rozlewa się miłość również na 
nas, zachęcając do modlitwy kontemplacyjnej.

„Wybitnie doświadczyła tego s. Maria Baouardy – mówił Pa-
pież. – Ta pokorna i niepiśmienna kobieta umiała udzielać porad 
i wyjaśnień teologicznych z niezwykłą jasnością – co było owo-
cem jej nieustannego dialogu z Duchem Świętym. Posłuszeń-
stwo Duchowi Świętemu uczyniło ją także narzędziem spotka-
nia i komunii ze światem muzułmańskim. Podobnie, s. Maria 
Alfonsa Danil Ghattas dobrze zrozumiała, co to znaczy jaśnieć 
miłością Boga w apostolstwie, stając się świadkiem łagodności i 
jedności. Daje nam ona jasny wzór, jak bardzo ważne jest branie 
odpowiedzialności jedni za drugich, służąc jedni drugim”.

Na zakończenie liturgii Franciszek odmówił południową 
modlitwę maryjną Regina Caeli. Pozdrowił też przybyłych na 
kanonizację, w tym delegacje ofi cjalne z Palestyny, Francji, 
Włoch, Izraela i Jordanii. Był wśród nich palestyński prezydent 
Mahmud Abbas.

Papież pozdrowił też czeskich katolików, którzy w Oło-
muńcu świętują dziś 20-tą rocznicę wizyty Jana Pawła II w tym 
kraju. Na koniec poprosił o modlitwę w intencji mieszkańców 
Burundi, któremu grozi nowa wojna domowa. Niech Pan pomo-
że wszystkim uniknąć przemocy i postępować odpowiedzialnie 
dla dobra kraju – powiedział Franciszek.

kb/ rv

Papież kanonizował cztery zakonnice, 
w tym palestyńską mistyczkę
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Pragnę postawić Ci, Drogi Czytelniku, konkretne pytanie: 
Czy modlisz się systematycznie za znajomych kapłanów? Czy 
Ksiądz Proboszcz w Twojej parafii ma już Margaretkę? Polecając 
gorąco tę formę modlitwy, pragnę przedstawić kilka istotnych 
informacji.

Ogólne zasady obowiązujące w Apostolacie Margaretka w 
Archidiecezji Krakowskiej

Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des 
Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez 
panią profesor Louise Ward przy aprobacie miejscowego bi-
skupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki. Zatem źródłem 
ogólnych zasad pozostają dla nas kanadyjskie wzorce (patrz: 
www.paxetbonum.net/daisy1.html).

Logo Apostolatu  
Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilu-

struje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona 
w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem 
płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które się zobowiązały 
do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisu-
je się imię i nazwisko tegoż kapłana, natomiast na płatkach imio-
na siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy 
– każda osoba w jednym wybranym dniu tygodnia.

Modlitwa
W Apostolacie Margaretka istnieje spora dowolność w wybo-

rze modlitw. Szanując wytworzoną przez lata modlitewną prak-
tykę, w Archidiecezji Krakowskiej proponujemy:

Modlitwa w wybrany dzień tygodnia (Por. Agenda diec. Opol-
skiej, s. 215)

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczy-
nić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie 
ks. … uczyń go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby 
dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na 
wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który 
żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed 
nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła 
prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj 
go Twoją mocą i błogosław mu. 

Święty jego Patronie, Twojej szczególnej opiece go dzisiaj po-
lecam. Proszę Cię, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i poma-
gał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności 
i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż go 
przed wszelkim złem. Amen.

Ponadto należy odmówić (według ustalenia przez grupę): 
Dziesiątek Różańca Świętego (np. Ustanowienie Eucharystii) 
lub Koronka Pokoju (Wierzę + 7 x Ojcze Nasz, Zdrowaś Mary-
jo, Chwała Ojcu) lub Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inną 
modlitwę.

Przyrzeczenie modlitwy
Grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z 

kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Przyjęciu Mar-
garetki przez kapłana warto nadać uroczystą formę, ponieważ 
wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modli-
twy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem 
wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego 
osób. Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie (jubileusz, 
imieniny, pielgrzymka, odpust). Jeśli to możliwe, grupa siedmiu 
osób uczestniczy we Mszy świętej i po kazaniu lub Komunii św., 
w wolności serca i w stanie łaski uświęcającej, składa przyrzecze-
nie (na głos lub cicho w sercu, razem lub osobno). Optymalną 
sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowopowstałej 
Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie 
modlitwy. Można posłużyć się formą: Ja (imie) członek Aposto-
latu Margaretka, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, 
uroczyście przyrzekam modlić się w intencji ks. (imię), w wybra-
nym dniu tygodnia do końca jego życia. Tak mi dopomóż Boże w 
Trójcy Jedyny, Maryjo Matko Kościoła i wszyscy święci. Amen.

Blankiety
Zewnętrznym znakiem przynależności do Margaretki jest 

otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Informa-
cję w jaki sposób można otrzymać komplet ośmiu blankietów 
(dla siedmiu modlących się osób i kapłana) znajdziesz na naszej 
stronie internetowej: www.apostolatmargaretka.pl (w zakładce 
„blankiety”).

- Zadania osoby tworzącej Margaretkę:
- Znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia Margaretki
- Skontaktowanie się z wybranym księdzem
- Wysłanie zgłoszenia powstałej Margaretki do księdza opie-

kuna diecezjalnego, najlepiej mailem na adres: opiekun@aposto-
latmargaretka.pl 

- Pamięć o składaniu życzeń kapłanowi (z okazji imienin, 
święceń, dnia kapłańskiego itp.)

Dodatkowe uwagi:
- Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek.
- Każda z siedmiu osób modli się w wybranym przez siebie 

dniu w dowolnym miejscu i czasie.
- Wraz ze śmiercią kapłana rozpada się Margaretka. 
- Jeżeli dana osoba umiera wcześniej niż kapłan, to nie ma 

obowiązku zastępowania ją inną osobą. 
- Prosimy o przesyłanie informacji o istniejących i nowopow-

stałych Margaretkach, by dokonać ich wpisu w Księdze Aposto-
latu Margaretka Archidiecezji Krakowskiej. Najlepiej uczynić to 
mailem, na adres: opiekun@apostolatmargaretka.pl 

Ks. dr Bogusław Nagel
Opiekun duchowy Apostolatu Margaretka 

w Archidiecezji Krakowskiej
opiekun@apostolatmargaretka.pl, tel. 605 990 239

Czy ks. Proboszcz ma 
już Margaretkę? (cz.4)
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Z życia k ościoła

- Konferencja OBWE – w Europie wzrasta prześladowanie 
chrześcijan

W Europie wciąż wzrasta chrześcijanofobia. Tak uważa zna-
ny włoski socjolog prof. Massimo Introvigne. Tezę tę postawił w 
swym przemówieniu podczas otwarcia 18 maja w Wiedniu dru-
giej już Międzynarodowej Konferencji OBWE (Organizacji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie) poświęconej zapobieganiu 
i zwalczaniu nietolerancji wobec chrześcijan. W obradach wzięły 
udział delegacje 57 krajów, a także liczne organizacje pozarządo-
we. Pierwsza konferencja poświęcona temu zagadnieniu odbyła 
się w 2011 r. w Rzymie.

Prof. Introvigne, powołując się na wyniki badań, udowadnia, 
że prześladowanie wyznawców Chrystusa na naszym kontynen-
cie jest faktem. „Mylą się ci, którzy uważają, że przestępstwa po-
wodowane nienawiścią wobec chrześcijan odnoszą się wyłącznie 
do Afryki i Azji – stwierdził naukowiec. – Jak pokazują statystyki, 
także w Europie mają miejsce napady, bezczeszczenie kościołów, 
obalanie lub niszczenie pomników. Dane potwierdzają także, że 
przestępstw popełnianych z nienawiści do chrześcijan jest każde-
go roku coraz więcej” – powiedział prof. Introvigne. W tym kon-
tekście zauważył, że analizując problem nietolerancji mamy na 
naszym kontynencie problem z wytyczeniem jasnej granicy tego, 
co nazywamy wolnością słowa, satyry czy sztuki. Przytoczył tu 
przykład głośniej sprawy zamachu w redakcji francuskiego pisma 
satyrycznego „Charlie Hebdo”. Odnośnie do samej dyskryminacji 
włoski socjolog zauważył pewną dwuznaczność orzeczeń Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Wskazał, że 
czasami chroni on prawa chrześcijan, ale w innych przypadkach 
uznaje, że wolność religijna jest mniej ważna od innych praw. Ma 
to miejsce na przykład wtedy, gdy odmawia się chrześcijańskim 
urzędnikom prawa do sprzeciwu sumienia i odmowy przez nich 
udzielenia ślubu osobom tej samej płci.

- USA: zwiększyła się liczba nowo wyświęconych kapłanów
W roku 2015 wzrośnie liczba wyświęconych w USA kapła-

nów. Ma ich być blisko 600, a dokładniej 595. Będzie to prawie o 
stu więcej niż w roku ubiegłym. „Te dane są bardzo obiecujące” 
– podkreślił bp Michael Francis Burbidge z Północnej Karoliny, 
który w amerykańskim episkopacie przewodniczy komisji ds. 
duchowieństwa, życia zakonnego i powołań.

Zdaniem ordynariusza Raleigh głównych przyczyn tego 
wzrostu należy się dopatrywać w wymiarze wychowawczym. 
Chodzi tu o trzy najważniejsze czynniki: rodziny, z których po-
chodzą przyszli kapłani, parafi e i amerykańskie szkoły katolickie. 
Nieco obniży się średni wiek neoprezbiterów; w tym roku będzie 
to 31 lat. Młodzi duchowni sami podkreślają, że najczęściej od-
krywali powołanie patrząc na przykład swoich proboszczów. Ale 
dla dużej części z nich wzorcem były także ich własne rodziny, 

przyjaciele i parafi anie. Ok. 7 proc. to konwertyci. Ponad połowa 
ukończyła szkoły katolickie. 70 proc. rodzin nowo wyświęconych 
w tym roku kapłanów ma korzenie europejskie, głównie włoskie 
i irlandzkie, ok. 14 proc. latynoamerykańskie, a ok. 10 proc. 
azjatyckie. Jest to o tyle ciekawe, że aż 1/3 wszystkich katolików 
USA stanowią dziś wierni wywodzący się z krajów Ameryki Ła-
cińskiej.

- Warszawa: konferencja z okazji 95. urodzin św. Jana Pawła 
II 

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie odbyła się międzynarodowa konferencja o św. Janie Pawle 
II. Okazją była przypadająca dziś 95. rocznica urodzin Papieża-
Polaka.

Jednym z uczestników konferencji był abp Mieczysław Mo-
krzycki. Osobisty sekretarz Jana Pawła II podkreślił, że przez 
przykład swojego życia Papież pokazał nam, iż wiara karmi 
się zwykłą, codzienną modlitwą. „W jego życiu modlitwy były 
Godzinki, pacierz, litanie, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, były 
majówki. Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli każdego wie-
czoru przez godzinę albo półtorej śpiewaliśmy kolędy. W tym 
wszystkim widział głębię treści teologicznej i biblijnej. Myślę, że 
nauczył nas autentyzmu, prostoty w naszym codziennym byciu 
chrześcijaninem: być po prostu człowiekiem głębokiej wiary, 
zawierzenia” – podkreślił łaciński metropolita lwowski.Wśród 
uczestników spotkania byli również Arturo Mari, Szewach Weiss 
czy George Weigel.

- Lourdes: międzynarodowa pielgrzymka wojskowych
12 tys. osób z 40 krajów wzięło tym razem udział w międzyna-

rodowej pielgrzymce żołnierzy i służb mundurowych do Lourdes. 
Zorganizowane już po raz 57. doroczne wydarzenie miało miejsce 
w dniach od 15 do 17 maja. 

„To wspólne pielgrzymowanie sprzyja nie tylko braterstwu 
broni, ale również braterstwu dusz, umiejętności troski o dru-
giego w potrzebie, nie wyłączając nieprzyjaciół” – stwierdziła 
na zakończenie rzeczniczka francuskiego ordynariatu polowego 
Florence de Saint-Quentin. Wśród pątników w mundurach nie 
zabrakło chorych bądź rannych. W czasie pobytu w Lourdes 42 
dorosłych przyjęło chrzest, a 70 bierzmowanie. Całość zakończyła 
międzynarodowa Msza odprawiona w niedzielę w sanktuarium.
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sem Chrystusem. On jest w centrum każdego wieczernika - i tego 
jedynego w Jerozolimie, i tego, w którym jest obecny na całym 
świecie. Dlatego trzeba nam łączyć się w wyznawaniu tej prawdy, 
że Bóg jest z nami, a my jesteśmy razem z Nim. On sam tworzy 
naszą wspólnotę ludzi wierzących, a my - Jego dzieci - przycho-
dzimy tutaj do Niego.

Kolejny ważny punkt dzisiejszego przesłania Bożego Sło-
wa to stwierdzenie Ewangelisty Jana: Uradowali się uczniowie 
ujrzawszy Pana (J 20, 20). Radość przenika wspólnotę Kościoła z 
powodu obecności Jezusa. Jezus Chrystus jest w swoim Kościele! 
On jest z nami aż do skończenia świata - jak to sam powiedział 
(por. Mt 28, 20). On stanowi centrum i serce naszego życia - na-
sze zjednoczenie z samym Bogiem! On do nas przychodzi, gdy 
jesteśmy razem w kościele na Eucharystii i na modlitwie - jak 
Apostołowie w Wieczerniku. On jest najważniejszy - On jest 
celem - On jest istotą - On jest naszą miłością! Ta Jego bliskość 
winna sprawiać nam największą radość! Mało ważne są nasze 
osiągnięcia doczesne, mniej ważne nasze stany ducha - On i nasza 
bliskość z Nim powinny być powodem naszej największej radości 
i szczęścia. Mamy Boga! Naprawdę - z nami jest Bóg - Emmanuel. 
Dziś Kościół, i ten opisany w Ewangelii, i ten, który teraz tutaj się 
uobecnia w naszej wspólnocie, przeżywa radość z przyjścia Pana. 
Bóg przychodzi do nas - a my przychodzimy do Niego.

Spójrzmy jeszcze na jeden wymiar dzisiejszych czytań - jest 
nim obraz z Listu do Koryntian, w którym św. Paweł porównuje 
życie Kościoła do obrazu mistycznego Ciała Chrystusa. Wszyscy 
stanowimy jedno - razem z Jezusem w Duchu Świętym. Dlatego 
trzeba, aby w każdym z nas był jeden człowiek - nowy - odrodzo-
ny! Musimy stanowić jedno z samymi sobą i w sobie samych! Wy-
bierając drogę Jezusa trzeba chodzić tą jedną jedyną drogą - nie 
możemy być jednocześnie „zimni i gorący”; „święci i grzeszni” 
czy też „czyści i nieczyści”! Sam Jezus powiedział: nie możecie 
dwom panom służyć1, (por. Mt 6,24). Musimy więc tworzyć w 
sobie nowego człowieka, którym kieruje Duch Święty w każdym 
wymiarze naszego życia. On ma nas prowadzić w naszym życiu 
Kościoła, rodziny, Polski czy nade wszystko tym wewnętrznym 
- życiu duchowym.

W tę Uroczystość zechciejmy na nowo zawierzyć naszą teraź-
niejszość i przyszłość Duchowi Świętemu - niech On zstąpi i dziś, 
jak przed wielu laty i sprawi, że będziemy Mu posłuszni w każdym 
wymiarze naszego życia. Kto bowiem słucha Ducha Świętego, ten 
nie słucha ducha złego. Taki człowiek już tu na ziemi żyje życiem 
Bożym. Tak właśnie żył i taki zostawił nam wzór Jan Paweł II - 
Wielki! Niech On wyprasza nam dary i owoce Ducha Świętego. 

Ks. Bogdan ZBROJA

Sługa Boży Jan Paweł II w swoim przemówieniu 
wygłoszonym dnia 2 czerwca 1979 roku wypowiedział 
na Placu Zwycięstwa w Warszawie znamienne słowa: 
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I 

odnowi oblicze ziemi - tej ziemi! Rzeczywiście po dziesięciu la-
tach naszej historii narodowej owe słowa Papieża wydały owoc 
- odzyskaliśmy, jako naród, wolność. Duch Święty zstąpił i odno-
wił nas i całą naszą Ojczyznę! Nie jest to jednak dar jednorazowy 
- nie możemy poprzestać na owym „Papieskim Bierzmowaniu 
Dziejów”, którego dokonał w czasie pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny nasz wielki Rodak Jan Paweł II. My mamy obowiązek 
wciąż na nowo wzrastać w budowaniu jedności i pobożności. W 
tym duchu zatem odczytajmy dzisiejsze Słowo Boże.’

Najpierw czytania z Biblii wskazują na niezwykle ważny 
aspekt naszego życia, którym jest życie we wspólnocie Kościoła 
-życie razem, w jedności z drugim człowiekiem, w jedności z brać-
mi i siostrami we wierze. Najpierw jest tutaj mowa o zjednocze-
niu Kościoła w Wieczerniku: przebywali razem na tym samym 
miejscu (Dz 2,1). Miejsce to jest niezwykle ważne - Wieczernik. 
Tutaj sam Pan Jezus dał siebie - swoje Ciało i swoją Krew! I dziś, 
gromadząc się w ‘wieczerniku’ naszego kościoła (kaplicy), nasza 
wspólnota parafialna na nowo wchodzi w relacje z samym Jezu-

RADOŚĆ W DUCHU ŚWIĘTYM
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1. Gdzie przebywali uczniowie 
w dniu zmartwychwstania? 

2. Jakimi s³owami 
pozdrowi³ ich Jezus? 

3. Jaki dar otrzymali od 
Chrystusa uczniowie? 

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
Świeć Duchu Święty, Szczodrobliwy Boże,
Przed Tobą kornie dusze, mą otworzę, 
Twojej się oto powierzam pamięci, 
Niech łaska Twoja dzisiaj mnie uświęci. 
Weź w Swą opiekę kruche siły moje, 
Zlej na nie Twoich siedmiu darów zdroje. 
Daj dar Mądrości, Rozumu i Rady,
Umiejętności, Pobożności, Męstwa, 
Bojaźni Bożej, co nie przez strach blady, 
Ale przez miłość wiedzie do zwycięstwa.

Świeć Duchu Święty, bym nie pytał czemu? 
Lecz wzmacniaj wolę, bym się oparł złemu 
I ponad wszystkie dobra podsłoneczne 
Wyżej postawił moje Dobro Wieczne.

Świeć Duchu Święty, Szczodrobliwy Boże, 
Przed Tobą kornie duszę mą otworzę, 
Twojej się oto powierzam pamięci, 
Świeć Duchu Święty, ażebym żyć umiał
Niech łaska Twoja dzisiaj mnie uświęci, 
Spraw, abym Ciebie kochał i rozumiał.

Zdzisław Krawczyński 

24 V - niedziela 
Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego
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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

Z okazji urodzin papieża Polaka już po raz 
15. do Wadowic przyjechali 18 maja przedsta-
wiciele szkół im. Jana Pawła II z całej Polski. 
Około 1,5 tys. uczniów z 60 „papieskich” 
szkół wzięło udział we Mszy św. na rynku 
przed bazyliką oraz w uroczystym przemarszu 
ulicami Wadowic.

Liturgii przewodniczył ksiądz infułat Jakub Gil, 
emerytowany proboszcz bazyliki. W kazaniu zachęcił 
młodych ludzi, by „szli pod prąd”. „Jeśli chcecie zna-
leźć źródło, to musicie iść pod prąd. Przedzierajcie się 
i szukajcie źródeł, nie ustępujcie” – podkreślał, nawią-
zując do poematu „Tryptyk rzymski” Jana Pawła II. Ks. 
Gil wskazał, że trzeba szukać źródła, którym jest Jezus 
Chrystus.

Podczas zlotu szkół papieskiego imienia kolejny raz 
przyznano przechodnią statuetkę prymatu za promo-

95. urodziny św. Jana Pawła II
w papieskim mieście
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Bałamutha. 20 czerwca 1920 roku Karol 
został ochrzczony w kościele parafialnym w 
Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka, ka-
pelana wojskowego. Rodzicami chrzestnymi 
byli: Józef Kuczmierczyk, szwagier matki i 
Maria Wiadrowska, siostra matki.

Na początku uroczystej Mszy św. 
przewodniczący koncelebrze ks. inf. 
Jakub Gil przypomniał pielgrzymkę 
Jana Pawła II do ojczyzny z 2002r. 
– jego przelot samolotem na ukocha-
nymi Wadowicami

Moi kochani, patrząc na was tutaj ze-
branych, przypominam sobie jak 19 sierp-
nia 2002 roku, po południu zebraliśmy się 
tutaj w ogromnej liczbie. Ówczesne władze 
miasta, bardzo kochające Ojca świętego, 
na tym placu, na Rynku wykonały piękny 

napis: Kochamy cię, Ojcze Święty! I wtedy przy tym napisie - tu, 
na Rynku – staliśmy w ogromnej ilości, prawie jak dzisiaj. Ojciec 
święty wyleciał samolotem z Krakowa i ten papieski samolot w 
którymś momencie znalazł się nad Wadowicami. Ojciec święty 

wanie nauki świętego papieża. Otrzymała go Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II z Raby Niżnej.

Na wadowickim rynku odbył się koncert orkiestr strażackich 
w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II, a po południu w 
bazylice Ofiarowania NMP zaplanowano koncert „Dom 
na Skale”, którego światowa premiera odbyła się kilka 
miesięcy temu na Wzgórzu Kapitolińskim w Rzymie.

Krakowska artystka Agnieszka Chrzanowska wyko-
nała utwory własnej kompozycji do słów Karola Wojtyły 
oraz Michała Zabłockiego, Włodzimierza Dulemby, 
Krzysztofa Sikory, Kamila Śmiałkowskiego. Wrocław-
ski aktor Michał Chorosiński odczytał teksty prozą 
autorstwa Jana Pawła II oraz włoskiego dziennikarza 
watykanisty Franco Bucarellego. Publiczność usłyszyła 
również utwory instrumentalne Ennio Morricone i Asto-
ra Piazzoli.

Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczo-
rowskich, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 
Rodzina mieszkała w budynku przy ulicy Rynek 2, m. 
4 (dziś: Kościelna 7), należącym wówczas do Chaima 
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widział to wszystko z okna samolotu. Mówił mi o tym później 
jego sekretarz, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, który przeprasza 
za swoja dzisiejszą nieobecność i który sam wam chciał o tym 
zdarzeniu dziś powiedzieć.

Kiedy przypominam sobie ten napis: Kochamy Cię, Ojcze 
Święty! – mam świadomość tego, że teraz Ojciec święty Jan Paweł 
II już nie z okna samolotu, ale z okna Domu Ojca Niebieskiego 
patrzy na nas i z radością obserwuje to, co się tu dzieje. Tą naszą 
obecnością świadczymy o tym, że chociaż od śmierci Jana Pawła 

II minęło już dziesięć lat, to jednak w nas, w naszych sercach 
wciąż płonie ogromna miłość do niego. Kochany Cię, Ojcze 
Święty! I za to, że tutaj jesteście, aby swoją obecnością wyrazić to 
uczucie w imieniu Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, wiel-
kiego świadka świętego Papieża, bardzo Wam dziękuję! 

Na początku tej Ofiary Eucharystycznej przeprośmy Boga za 
nasze grzechy...

Cdn.

Wielorakie jest działanie Ducha Św. Sama nazwa tych Świąt 
– Zielone Świątki – podkreśla zasadnicze jego działanie jako 
Ożywiciela. Jest to główne zadanie Trzeciej Osoby Trójcy Świętej: 
ożywiać, pobudzać do życia i podtrzymywać je. On jest źródłem 
życia nadprzyrodzonego. Bożego dziecięctwa. Każdy z siedmiu 
sakramentów, które z woli Chrystusa daje i podtrzymuje życie 
łaski jest działaniem Ducha św. 

Bierzmowanie często określa się jako Sakrament Ducha Św. 
Boży Duch zstępuje w tym Sakramencie na człowieka, by go 
pobudzał do życia Ewangelią, a jednocześnie o niej świadczył. 
Dzięki temu, że jestem Infułatem, niejednokrotnie Księża Bisku-
pi proszą mnie bym ich zastąpił w udzielaniu tego Sakramentu. 
Ilekroć udzielam go, zawsze ogarnia mnie świadomość niezwy-
kłego działania. Przeżywam radość. Ciąży na mnie ogromna 
odpowiedzialność. Proszę Ducha Św. bym sposobem szafowa-
nia, jak i słowem ewangelizowania odsłonił piękno i wielkość 
oraz skuteczność tego Sakramentu. Niejednokrotnie słyszę, że 
kandydaci przygotowujący się na przyjęcie Bierzmowania chcą 
go przyjąć dlatego, żeby nie mieli w przyszłości trudności w zała-
twieniu Sakramentu Małżeństwa, czy też przeszkody  w podjęciu 
funkcji chrzestnego. Takie patrzenie, choć słuszne, to jednak jest 
zbyt minimalistyczne. To nie jest Sakrament, który by dawał 
przyjmującemu święty spokój. Jego rola jest zupełnie inna. Duch 
Św. przez to, że jest Ożywicielem wnosi w życie człowieka duży 
niepokój – troskę o rozwój życia Bożego.

Ogień zstępujący z nieba parzy przyjmującego, by zmagał 
się w swoim życiu z duchem tego świata. Niezwykła to walka. 
Duch świata, w którym żyjemy jest silny, agresywny. Potężny jak 
starotestamentalny Goliat. Człowiek ożywiony Duchem Św. nosi 
niepokój młodziutkiego Dawida – czy podoła przezwyciężyć do-
świadczonego, wyjątkowo uzbrojonego żołnierza filistyńskiego. 
Zwycięstwo jest po stronie młodego idealisty, Dawida. 

Przy Bierzmowaniu wkładam ręce na młodych, zwilżam 
czoło Krzyżmem Świętym, wypowiadam słowa: „Przyjmij 
znamię Ducha Św.” i mocno ufam, że ten młody chrześci-
janin będzie czytelnym świadkiem, że zwycięstwem, które 
odnosimy nad światem jest wiara nasza. Wszyscy czytający 
ten artykuł są bierzmowani, napełnieni są mocami Ducha Św. 
– dzisiaj w Jego Święto chciejmy uwierzyć w Jego działającą moc 
w naszym życiu.

ks. Infułat

On w nas żyje

Nasza wspólnota parafialna wielbi Boga za gorliwych para-
fian, którzy w niej żyją i pracują. Swoim życiem wydatnie uboga-
cili życie religijne naszej parafii. Przypomnijmy choć niektórych 
z nich:

1. Apoloniusz Szułczyński, ur.  w 1936 roku na polskich 
kresach w Samborze. Zamieszkały na ul. Sadowej. Człowiek o 
wyjątkowej, religijnej wrażliwości. Służył swą głęboką wiedzą w 
przygotowaniu młodych do małżeństwa. Przez wiele lat był se-
kretarzem w kancelarii parafialnej. Zawalony różnymi pismami, 
na które odpisywał, a także wiele z nich zapisywał. Jego ofiarną 
służbę rodzinie – a zwłaszcza swej niepełnosprawnej córce, a 
także wspólnocie parafialnej – niech Bóg stokrotnie wynagrodzi. 
„Miłosierni miłosierdzia dostępują.”

2. Stanisław Piątek ur. w 1946 roku w Jaroszowicach. Miesz-
kał w Rokowie. Swą mądrością jako sołtys, a następnie jako radny 
służył współmieszkańcom. Bardzo przyczynił się do przekształ-
cenia magazynu nawozów sztucznych na kaplicę, która służy 
mieszkańcom Rokowa w rozwoju religijnym. „Dobre czyny idą 
za nimi.”

ks. Infułat

Żywa pamięć
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ALBERTYNKI

Dzień 10 maja 2015 w albertyńskiej wspólnocie 
w Wadowicach był dniem szczególnej łaski, radości 
i uwielbienia Boga za dar 75-lecia ślubów zakonnych 
Siostry Adaminy Koczur. 

Obecne wydarzenie poprzedzone zostało we wrze-
śniu 2014 roku świętowaniem 100 rocznicy urodzin 
siostry Adaminy.

Siostra Adamina (takie imię otrzymała w chwili 
obłóczyn, czyli wraz z habitem zakonnym), należy do 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubo-
gim i obecnie przebywa we wspólnocie sióstr w Wa-
dowicach. Życie ziemskie zaczęła w Andrychowie. Na 
świat przyszła 6 września 1914 r. jako Maria Koczur. Jej 
rodzice – Karolina i Franciszek – już po dwóch dniach 
przynieśli ją do kościoła parafi alnego pod wezwaniem 
św. Macieja w Andrychowie, aby przez sakrament 
Chrztu świętego włączyć ją do rodziny dzieci Bożych. 
Marysia miała wiele rodzeństwa. Jako dwudziestotrzy-
letnia dziewczyna wstąpiła do Zgromadzenia św. Brata 
Alberta, by za przykładem Ojca Ubogich kochać Pana 
Jezusa, naśladować Go i służyć Mu w tych najbardziej opuszczo-
nych, wzgardzonych i cierpiących.  Od początku życia zakonnego 
siostra Adamina z wielkim oddaniem realizuje albertyński cha-
ryzmat. Swoją posługę zaczęła się w Poraju, potem w Kielcach, 

75 - LECIE ŚLUBÓW ZAKONNYCH 
S. ADAMINY KOCZUR - 

ALBERTYNKI 

Jarosławiu, Słupi, Krakowie, Grojcu, Przemyślu i najdłużej – w 
Wadowicach. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, energiczna i pra-
cowita. Zapominająca o sobie, z sercem przy Bogu, dłońmi dla 

ludzi.
Uroczystości Jubileuszowe w dniu 10 maja, roz-

poczęły się o godz. 11:00 Eucharystią, której prze-
wodniczył i homilię wygłosił Ojciec Grzegorz Irzyk 
- Przeor OO. Karmelitów, a koncelebrował ksiądz 
proboszcz Stanisław Jaśkowiec z Parafi i Ofi aro-
wania Najświętszej Maryi Panny z Wadowic. Na 
uroczystość przybyły również Siostra Przełożona 
Prowincjalna Maria Kowalik z Siostrą Ekonomką 
Karoliną Szutką oraz Siostry z pobliskiej placówki. 
Przy tej okazji Przełożona Prowincjalna Maria w 
ciepłych słowach zwróciła się do Siostry Adaminy: 

Mamy bowiem dzisiaj szczególną okazję, by 
razem z Siostrą złożyć Panu Bogu dziękczynienie 
za 75 lat życia zakonnego – lat wypełnionych do-
świadczeniem Bożej miłości. Bo przecież wszystko 
- bez wyjątku - jest darem wszechmocnej miłości 
Pana. Dziękujemy przez Eucharystię, która jest naj-
piękniejszym sposobem wyrażenia wdzięczności 
Panu Bogu, ale i Siostrze. Dziękujemy za wszystko, 
co przez te lata Siostra przeżyła, za miejsca, spo-
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tkanych ludzi. Za wszystko, 
co złożyło się na tę jedyną i 
niepowtarzalną Siostry drogę 
życia. Drogę szczególnego 
wybrania do wyłącznej służby 
Bożej.

Święty Jan Paweł II skie-
rował kiedyś do osób, które 
w swoim życiu przeżyły już 
wiele, słowa, które niech będą 
dla Siostry podziękowaniem 
za świadectwo pięknego życia: 
Wy jesteście skarbem Kościo-
ła. Jesteście błogosławień-
stwem dla świata… - i dalej 
kontynuowała - niech każdy 
dzień za przyczyną Maryi, 
staje się coraz bardziej oddany 
Chrystusowi. Niech święty 
Brat Albert i Matka Bernardy-
na wypraszają u Bożego tronu 
obfite błogosławieństwo. 

Wielkim świadectwem, przy tej okazji, były rodzinne więzi 
jakie łączą Siostrę z Rodziną. Swoją liczną obecnością dali do-
wód, że są obecni w Jej życiu, ogarniają Ją swoją miłością, życz-
liwością, pamięcią. Jest to wyjątkowa rodzina - od najstarszej 
Siostry Adaminy, po najmłodszego 2-letniego Adasia. Na jubi-
leuszowe świętowanie przybyli: żyjąca jeszcze rodzona siostra 
Pani Bronia (96-letnia), prawie wszyscy bratankowie i bratanice, 
siostrzeńcy i siostrzenice z rodzinami oraz kuzynostwo z rodziny 
Kajorów i Prusów. 

Po Mszy Świętej były indywidualne, wzruszające życzenia, a 
następnie dalsze świętowanie przy wspólnym stole, przebiegające 
w serdecznej atmosferze. Siostry albertynki z wadowickiej wspól-
noty podkreślają: - Dzięki siostrze Adaminie możemy doświad-
czyć i zobaczyć, jak wiele może człowiek, który zaufał Panu Bogu 
i oddał się z radością do Jego dyspozycji. Wspomnienia Siostry, 
rozmowy z nami, osobiste spotkania i przebywanie z Nią na co 
dzień, pokazują nam jak dobrym, prostym i pokornym jest czło-
wiekiem. Dla nas, sióstr albertynek z Wadowic - mówi Przełożo-
na Domu - niezwykłym darem od Pana Boga jest to, że możemy 
stykać się z tą zwyczajną świętością, uczyć się radosnej wdzięcz-
ności od naszej siostry Adaminy. Natomiast bratanica – Pani 
Władzia – wspomina: Dla niektórych z rodziny takie spotkanie 
po latach jest prawdziwym odnowieniem i pogłębieniem więzi 
rodzinnych, bo często w przeszłości, w zmaganiach codzienne-
go dnia, każdy z nas niósł własne problemy, a nasza Ciocia - S. 
Adamina na modlitwie oddawała Bogu wszystkie nasze rodzinne 
problemy i radości. Na zakończenie przemówiła sama bohaterka 
uroczystości Siostra Jubilatka, dziękując wszystkim za wszelkie 
dobro, a uśmiechając się podała receptę na długowieczność: Gło-
wę trzymaj zimną, a gorące nogi. Kiszek nie opychaj, będziesz 
zdrów mój drogi. W swoim przesłaniu - niejako swoistym testa-
mencie - skierowanym do Rodziny, uczestniczącej w Uroczysto-
ści, Siostra Adamina prosiła: - Trwajcie przy Bogu. Bądźcie Mu 
wierni, żyjcie uczciwie. Tak, żebyście nigdy nie musieli się przed 
Nim wstydzić. 

Siostra Adamina w ostatnim czasie podzieliła się także 
wspomnieniami, udzielając wywiadu do Andrychowskiej ga-
zety. Jako dziecko pomagała mamie w wychowywaniu i opiece 
nad młodszym rodzeństwem. – Dzieci musiały wcześnie praco-

wać, by pomagać rodzicom. 
Mój brat Michał pasł gęsi, 
rąbał drewno – przypomina 
s. Adamina. – Pamiętam, 
jak mama wysłała Michała 
do ochronki (przedszkole 
– przyp. red), szybko wrócił 
do domu i oznajmił jej, że nie 
będzie tam chodził – dodaje. 
Bardzo dobrze pamięta czas 
spędzony w szkole dla dziew-
cząt, środowisko, w którym 
wyrosła. Wspominała, jak z 
mamą i rodzeństwem modli-
ła się w kościele św. Macieja. 
– Pamiętam, jak hrabianki 
Bobrowskie siedziały w ławce 
koło ołtarza. Chodziły w dłu-
gich płaszczach i ozdobnych 
czapkach, takich kapeluszach. 
Nie były zbyt urodne, ale 

bardzo zgrabne. Dzieliła się także początkami swego powołania. 
- Mieliśmy wujka, który był karmelitą. Nigdy nie myślałam, żeby 
wyjść za mąż. Jak szli chłopcy, to moje koleżanki mówiły im 
dzień dobry. Ja nigdy, zawsze uważałam, że to chłopak pierwszy 
powinien przywitać się z dziewczyną – wspomina z uśmiechem 
s. Adamina. – Wujek zaproponował mi wstąpienie do karmeli-
tanek. Ja jednak wybrałam albertynki, by pomagać innym. Na-
pisałam list i niebawem przyszła pozytywna odpowiedź z Domu 
Generalnego w Krakowie. Najpierw byłam aspirantką, później 
dostałam welonik i zostałam postulantką. Potem wstąpiłam 
do nowicjatu. Pierwsze śluby składałam w 1940 roku. Siostra 
Adamina ma bardzo dobrą pamięć. – Ja całe życie dużo czyta-
łam. Lubiłam Mickiewicza i Sienkiewicza. Trylogię czytałam 
kilka razy. Pamiętam też „Krzyżaków”. Cała mądrość kryje się 
w książkach. Moje powołanie zrodziło się z książek. Bo czytałam 
też takie pobożne – mówi. Dowodem na nieskazitelną pamięć s. 
Adaminy była recytowana przez nią ballada Adama Mickiewicza 
pt. „Powrót taty”. Siostra dużo też wspominała św. Jana Pawła 
II. Opowiadała o jego wypadku w kamieniołomach. O sytuacji, 
kiedy to „zabawił” na kawie u sióstr i spóźnił się na obiad do 
plebanii wadowickiej. Siostra Adamina wspomnieniami wraca 
także do czasów II wojny światowej, którą przeżywała będąc już 
w Zgromadzeniu: – To był piątek. Modliłyśmy się w kaplicy, jak 
padły pierwsze strzały. Chowałyśmy wszystkie ważne rzeczy do 
piwnicy. Oficerowie ostrzegali, że będzie coraz groźniej. Nowi-
cjuszki zostały wysłane do Rząski. Szłyśmy tam na piechotę. We 
wsi już prawie nikogo nie było. Rano zaczęłyśmy wracać z tamtej-
szymi siostrami i dziećmi, którymi one się opiekowały. Na wozy 
załadowałyśmy jedzenie, chleby, cukier, kaszę. To był okropny 
widok. Szliśmy w świat, nie wiadomo gdzie i po co. W cegielni, 
którą spotkaliśmy po drodze, przenocowaliśmy. Wróciłyśmy po 
dwóch dniach. Wycieńczone i głodne. Zjadłyśmy po trzy miski 
zupy. Przypalona była, ale jadłyśmy z przyjemnością. To były 
chwile, których nie da się zapomnieć. 

Świat s. Adaminy jest bardzo bogaty, pełen ludzi i zdarzeń, 
które już na zawsze będą jej częścią; częścią jedynej i niepowta-
rzalnej drogi, którą otrzymała od Pana Boga i którą podąża nadal 
w wierności Temu, który ją wybrał i powołał. 

siostry albertynki z wadowickiej wspólnoty 
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ŚW. PIOTR

Zgromadzili się Jej czciciele w dniu 13 maja, roz-
poczynając kolejny cykl nabożeństw fatimskich. Mszy 
św. przewodniczył o. Szczepan Praśkiewicz, który też 
wygłosił kazanie, a w nim podjął temat naszej poboż-
ności Maryjnej również podczas każdej Eucharystii. 
Wprowadzenie do Mszy św. oraz fragment kazania 
– poniżej. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, rozpoczynamy dzisiejszego 
wieczoru nasze comiesięczne spotkania ku czci Matki Bożej 
Fatimskiej. Wspominamy dziś także 34. rocznicę zamachu na 
życie św. Jana Pawła II. Jesteśmy świadomi, że to Ona - Madonna 
z Fatimy - sprawiła, że życie Ojca świętego zostało w tym tra-
gicznym momencie ocalone. Dlatego też w rocznicę tego dnia 
udał się właśnie do Niej, do Fatimy, i kula, która przeszyła jego 
ciało, została wszczepiona 
w koronę zdobiącą skronie 
Najświętszej Maryi Panny 
Fatimskiej. 

Dziękując Bogu przez 
ręce Maryi za wszystkie 
dobrodziejstwa, sprawujmy 
w duchu wdzięczności tę 
Eucharystię, u której progu 
przeprośmy Boga za nasze 
grzechy, za wszystkie nasze 
niewierności. Złóżmy je w 
oceanie Bożego miłosier-
dzia przez ręce Tej, którą 
nazywamy Matką Miłosier-
dzia, co ostatnio potwierdził 
sam Papież, pozwalając włą-
czyć to wezwanie - Matko 
Miłosierdzia - do Litanii 
Loretańskiej ku Jej czci... 
Stańmy w szczerości naszych 
serc przed Bogiem (a wiemy, że 
przed Nim nie możemy nicze-
go ukryć) i prośmy o miłosier-
dzie Jego nad nami i nad całym 
światem.  

Kazanie:
Jesteśmy podczas tej dzi-

siejszej wieczornej Eucharystii 
Maryjnymi. I nie może być 
inaczej. Celebrujemy prze-
cież maryjne święto - święto 
Matki Bożej Fatimskiej. Tym 
samym rozpoczynamy cykl 
comiesięcznych spotkań pod 
sztandarem naszej Pani z Fa-
timy. Przywołujemy postać św. 
Jana Pawła II, który cały był 

Pod sztandarem Pani fatimskiej 
maryjny „Totus Tuus”. Ale, moi drodzy, ja dzisiejszego wieczoru 
chciałbym was zachęcić do tego, abyście zawsze byli maryjnymi: 
ilekroć przychodzicie do kościoła na Eucharystię, ilekroć my, 
kapłani, przystępujemy do ołtarza, aby sprawować te najświętsze 
tajemnice naszej wiary. 

Mógłby ktoś zapytać: Czy wolno być maryjnymi na Mszy 
świętej, jeśli nie przypada święto maryjne, jeśli nie posługujemy 
się formularzem Mszy świętej o Matce Bożej? Moi kochani, nie 
tylko można, ale trzeba. Trzeba być maryjnymi także na Mszy 
świętej. Bo przecież Msza święta, Eucharystia, jest bezkrwawym 
uobecnieniem tej krwawej krzyżowej ofi ary Chrystusa, która 
dokonała się na Kalwarii, która dokonała się na krzyżu. A tam, 
u stóp krzyża, nie zabrakło Jej obecności. Tam obecna była Ona 
- Maryja - Jezusowa Matka. I tam, u stóp krzyża stała się przecież 
naszą Matką. Czyż może więc zabraknąć Jej obecności w ten czas, 

gdy Kościół w mistyczny, 
sakramentalny sposób 
uobecnia na ołtarzu w spo-
sób bezkrwawy tę krwawą 
ofi arę Chrystusa z Kalwa-
rii? Nie może zabraknąć Jej 
obecności i dlatego podczas 
każdej Mszy świętej, tuż po 
przeistoczeniu, kapłan 
wspomina Jej obecność, 
przywołując Jej imię - imię 
Maryi, Jezusowej Matki.

Kochani, w jaki sposób 
możemy czy też powinni-
śmy być maryjnymi pod-
czas Mszy świętej? Maryj-
nymi podczas Mszy świętej 
były nasze babcie. One w 
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KARMEL

ten czas, gdy kapłan sprawował Najświętszą Ofi arę, modliły 
się na różańcu. Ale to były inne czasy. Liturgia była sprawo-
wana w języku łacińskim, niezrozumiałym dla nich. Dlatego 
one poprzez maryjną modlitwę różańcową, odmawiając ten 

różaniec, łączyły się z kapłanem sprawującym najświętsze obrzędy 
Eucharystii na ołtarzu. I oczywiście nie krytykujemy ich za to, ale 
wręcz przeciwnie - chwalimy je. One w ten sposób się uświęciły. 

Cdn.

W niedzielę 17 maja br. papież Fran-
ciszek zaliczył w poczet świętych cztery 
siostry zakonne: Francuzkę Joannę Emilię 
de Villeneuve, Włoszkę Marię Krystynę 
Brando i dwie Palestynki – Marię Alfonsę 
Danil Ghattas i Marię Bauoardy. Ostania 
z nich była karmelitanką bosą, założyciel-
ką klasztoru w Betlejem. Na kanonizację 
udał się do Rzymu z Kapituły Generalnej 
z Awila przełożony generalny zakonu kar-
melitów bosych z delegacja współbraci, a w 
kościołach karmelitańskich na całym świe-
cie prezentowano ludowi Bożemu nową 
świętą współsiostrę w powołaniu. Podobnie 
było na wadowickiej Górce, gdzie kazania o 
Świętej głosili o. przeor Grzegorz Irzyk i o. 
postulator Szczepan Praśkiewicz.

 Św. Maria Bauoardy, w Karmelu Maria 
od Jezusa Ukrzyżowanego urodziła się 5 
stycznia 1846 r. w Abellin k. Nazaretu w 
Galilei, w katolickiej rodzinie obrządku 
grecko-melchickiego. Wcześniej rodzice 
przeżyli śmierć, tuż po urodzeniu, dwu-
nastu niemowląt. Maria była pierwszym 
dzieckiem, które zostało przy życiu. Dwa lata później urodził się 
jeszcze jej brat Paweł. Niestety, po roku zmarli rodzice. Sierotami 
zajęli się krewni. Gdy Maria odmówiła zgody na małżeństwo, 
opiekujący się nią wuj zaczął ja traktować jak służącą. Opuściła 
więc jego nieprzyjazny dom i była służącą w Aleksandrii, Jero-
zolimie i Bejrucie, skąd w 1863 r. zaproponowano jej wyjazd do 
Francji, by prowadziła w Marsylii kuchnię w domu syryjskich 
emigrantów.

W 1865 r. wstąpiła w Marsylii do Zgromadzenia Sióstr św. 
Józefa, skąd po dwóch latach przeniosła się do klasztoru kar-
melitanek bosych w Pau. Wkrótce wyjechała z kilkoma innymi 
mniszkami na fundację klasztoru w Mangalurze w Indiach, gdzie 
w 1871 r. złożyła śluby zakonne. Po kilku latach wróciła do Fran-
cji, by w 1875 r. udać się na fundację Karmelu w swej umiłowanej 
Ziemi Świętej – w Betlejem, miejscu narodzenia Chrystusa. 

Sama naszkicowała koncepcyjny plan klasztoru jako „Wieży 
Dawida”. „Zostałyśmy powołane, aby śpiewać z aniołami przy 

Żłobku” – określała cel betlejemskiej 
fundacji. Na dzień poświęcenia klasz-
toru ułożyła piękną modlitwę: „O 
dobry Jezu, proszę Cię o łaskę, aby ten 
klasztor zachował się dopóty, dopóki 
świat istnieć będzie, i aby zawsze żyły 
w nim karmelitanki bose. Aby były one 
gorliwe, miłosierne, i aby kochały Twe 
Boskie Serce. [...] Nie dozwól, Panie 
Jezu, aby w mury tego Karmelu została 
przyjęta taka Siostra, która nie miałaby 
być zbawioną. [...] Dopóki świat istnieć 
będzie, Ty bądź jego Panem. Spraw, aby 
wszystkie mieszkające w nim siostry 
były święte; aby strzegły ducha Twojej 
Ewangelii i zachowywały Twoje przy-
kazania”.

S. Maria ukierunkowała jeszcze fun-
dację Karmelu w Nazarecie, którą zre-
alizowano już po jej śmierci. Sama zaś, 
doglądając do końca prac wykończe-
niowych przy klasztorze i przynosząc 
robotnikom wodę do picia, przewróciła 
się na schodach i złamała prawe ramię. 

Kilka dni potem, 26 sierpnia 1878 r., odeszła do nieba. Liczyła 
tylko 33 lata, z których 12 przeżyła w Karmelu. Ustawicznie 
doświadczała przeżyć nadprzyrodzonych, które przeżywała w ci-
chości swego serca. Do chwały ołtarzy przez beatyfi kację wyniósł 
ją św. Jan Paweł II 13 listopada 1983 r. w Rzymie.

Papież Franciszek w homilii kanonizacyjnej św. Marii Bau-
oardy powiedział, że jako pokorna mniszka była zawsze otwarta 
na głos Ducha Świętego, dlatego „z niezwykłą jasnością umiała 
udzielać porad i wyjaśnień teologicznych”, i że „posłuszeństwo 
Duchowi Świętemu uczyniło ją także narzędziem spotkania i 
komunii ze światem muzułmańskim”.

Założony przez Świętą klasztor betlejemski istnieje do dziś 
i we wspólnocie tamtejszych mniszek nie brak także Polek. 
Wspomnienie liturgiczne św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego 
przypada 25 sierpnia.

 O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Nowa Święta Karmelu: 
Maria Bauoardy z Galilei
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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

Przedstawia w poniższym fragmencie rozmowy jego 
opiekun – salezjanin ks. Jan Hańderek, który niedaw-
no gościł ze swoją grupą w Barwałdzie. W jakim celu 

tu przyjechał? Czym się zajmuje ten Wolontariat? O 
tym w skrócie opowiada ks. Jan, prezentując przy tym 
zgromadzenie, do którego należy. 

Salezjański Wolontariat Misyjny

Odkrywamy w sobie i uzewnętrzniamy w znakach 
dobra okazywanego naszym bliźnim. I nie chodzi tu 
o to, byśmy się spodziewali za to jakiejś nagrody 
czy wdzięczności. Nagrodą dla nas jest Bóg. Mamy 
więc zawsze wybierać i czynić dobro idąc za głosem 
Chrystusa – przypomniał ks. Jan Nowak. Oto jest 
słowa. 

Można powiedzieć bardzo jednoznacznie, że z pewnością 
wielu mędrców i założycieli różnych religii mówiło: „Wskazuję 
wam drogę. Idźcie za moim głosem”. Ale czy któryś odważył się 
powiedzieć: „Ten, kto przeze Mnie przejdzie, trafi  do Boga”? 

Te słowa mógł wypowiedzieć tylko Jezus i dlatego często 
jesteśmy w takiej sytuacji, że idziemy do Jezusa, jak do bramy 
– wzruszeni tym, co do nas mówi, mało tego, próbując wierzyć, 
że Jego miłość jest większa od naszego strachu, cierpienia i 
śmierci - a jednak gdy dochodzimy do tej bramy, okazuje się, że 
zatrzymujemy się na moment, rozglądamy dookoła i gdy okazuje 
się, że nie jest to zbyt wygodne dla nas, to nie chcemy przez nią 
przechodzić...Skręcamy na lewo, na prawo, pragniemy udać się z 
powrotem – do własnej furtki, do własnych zapasowych drzwi, 
które zostawiamy sobie tak trochę na boku, żeby były tylko na-
sze.... 

Oto taka prosta, ale niesłychanie ważna ilustracja naszej po-
stawy... Ojciec wyznaczył synowi zadanie i patrzył, jak syn zabie-
ra się za to. Obserwując jego wysiłki, patrząc jak mały chłopiec 
próbuje przesunąć ciężki wazon z kwiatami w czasie porządków 
świątecznych, patrząc jak maluch się wysila, sapie i stęka, jak 
mruczy pod nosem, patrząc jak nie może sobie poradzić z zada-
niem, patrząc jak zrezygnował, podchodzi do niego i pyta: - Czy 
spróbowałeś już wszystkich możliwości? – Tak, tato – odpowiada 
chłopiec. - Nie, jeszcze nie wypróbowałeś wszystkiego – stwier-
dza ojciec zaglądając głęboko w oczy syna – ponieważ jeszcze nie 

poprosiłeś mnie o pomoc...
Moi drodzy, modlić się, to próbować wszystkich naszych 

możliwości, które otrzymujemy od Boga. I w tych możliwościach 
rzeczywistością wyjątkową do pokonania trudności, które sami 
sobie stwarzamy, cierpienia, których sami jesteśmy autorami, bo 
czekając na to, by Bóg spełnił naszą wolę, starając się być dobrym 
dla kogoś, kiedy on będzie dla mnie dobrym, sami przygotowuje-
my sobie nieszczęście i cierpienie... Nieszczęście tak wielkie, tak 
mocne, że rodzi to zawiść, a w konsekwencji prowadzi do niena-
wiści drugiego człowieka. Mało tego, mamy na to bardzo dobre, 
wręcz rewelacyjne wyjaśnienie: „Takie są czasy. Nie wie ksiądz? 
Teraz tak się żyje!”. 

Nie. Teraz tak się wybiera... Bycie dobrym, gdy chodzi o rze-
czywistość związaną z życiem na co dzień, jeżeli spodziewamy 
się, że ktoś nam za to wynagrodzi, jest rzeczywistością dokona-
nego wyboru, który skazany jest na nieszczęście. Nikt nam nie 
wynagrodzi dobra, które komuś ofi arujemy. Ale Bóg wynagrodzi 
nam dobro, które ofi arujemy w Jego imieniu. Ponieważ to wtedy 
przez znak miłości, który jest na naszym ciele, odnajdujemy w 
sobie to, co jest niesłychanie ważne i bardzo potrzebne -dobro 
duszy. 

Dobro duszy 
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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 

- Proszę się przedstawić...
-Ksiądz Jan Hańderek, salezjanin. Pracuję w Salezjańskim 

Wolontariacie Misyjnym „Młodzi Światu” w Krakowie. 
- W jakim celu przyjechał Ksiądz ze swoją grupą do 
Barwałdu?

- Przybyłem tu z grupą salezjańskich misjonarzy świeckich, 
wolontariuszy, którzy z jednej strony sami jeżdżą, a z drugiej 
przygotowują to dzieło misyjne w Polsce. Mówiąc o przygotowa-
niu mam na myśli tworzenie zaplecza misyjnego. I to jest jeden 
z celów naszego przyjazdu. Drugim jest budzenie świadomości 
misyjnej wśród ludzi. Chcemy przypomnieć, że Kościół żyje 
dzięki misjom, że misyjność Kościoła leży w naturze Kościoła od 
początku jego powstania. Trzecią sprawą jest złożenie osobistego 
świadectwa przez naszych wolontariuszy, misjonarzy świeckich 
o tym, co przeżyli na misjach, jak się na misjach pracuje, jak te 
misje w ogólności wyglądają. 
- Kto tworzy tę grupę misjonarzy?

- Są tu ze mną nasi misjonarze: Ania Zieniewicz, Paweł Klasa 
i Łukasz Streszewski. Ania pracuje zawodowo w hospicjum jako 
fi zjoterapeuta i pracownik biurowy. Paweł pracuje jako magazy-
nier i jako nowicjusz przygotowuje się do wstąpienia do zgroma-
dzenia. Z kolei Łukasz jest programistą, pracuje w tym zawodzie 
w Krakowie. 
- Czy mógłby Ksiądz opowiedzieć bliżej Czytelnikom o 
Zgromadzeniu Salezjańskim, do którego należy? 

- Dobrze, że Ksiądz o to pyta, gdyż w tym roku akurat obcho-

dzimy 200. rocznicę urodzin świętego Jana Bosco, który pracował 
w Turynie wśród ludzi najbiedniejszych, przede wszystkim dzieci 
i młodzieży i tam też założył nasze zgromadzenie - Zgromadze-
nie św. Franciszka Salezego, tzw. „salezjan”. Pracujemy przede 
wszystkim w duchu św. Jana Bosco przez różne formy działalno-
ści, które mają na celu edukację i wychowanie młodzieży. Wycho-
wujemy nie tylko przez szkolę, nie tylko przez różnego rodzaju 
zajęcia świetlicowe, ale także wszystkim przez sport. Wolontariat 
misyjny też jest takim bardzo ważnym źródłem wychowania i 
prowadzenia młodych ludzi. 
- Teraz pytanie do Ani. Co Pani zdziałała już na polu 
misji?

- Najpierw przeszłam roczną formację w salezjańskim wolon-
tariacie misyjnym. O tym jak trafi łam do salezjan, opowiadałam 
dziś podczas Mszy. Spotkałam przez przypadek dziewczynę z 
Warszawy, która mi opowiedziała o tym dziele, o tym, że oso-
ba świecka może się w to zaangażować. Ta dziewczyna później 
uległa wypadkowi i choć nic bardzo poważnego się jej nie stało, 
nie mogła przez to sama wyjechać na misje (chciała jechać do 
Afryki). Jednak dzięki temu, że się swoimi planami podzieliła ze 
mną, ta chęć wyjazdu powstała i we mnie. Znalazłam ośrodek 
wolontariatu w Krakowie na ulicy Tynieckiej 39. Zresztą tam 
zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych wyjazdem 
na misje. Tam spotkałam się z koordynatorką wolontariuszy, z 
księdzem Adamem Parszywką, który jest prezesem i opiekunem 
wolontariuszy i po rocznej formacji wyjechałam na rok do Peru.

Aby odpowiednio wybrać i rozeznać swoje powo-
łanie – tak mówi o swojej drodze do kapłaństwa i 
zakonu o. Ryszard Stolarczyk, karmelita. W kolejnym, 
poniższym fragmencie rozmowy, opowiada o swojej 
formacji i pierwszej placówce, na którą został skiero-
wany po święceniach. 

- Ale wróćmy jeszcze do okresy formacji... Czy było 
Ojcu trudno? 

- Eh, gdzież tam. Po prostu trzeba iść drogą swojej wiary. Nie 
można patrzeć na tę rzeczywistość w sposób naturalny, dlatego 
że można się w niej wówczas nie odnaleźć. Ja jako ofi cer mam tę 
świadomość, że musztra, ćwiczenia, regulaminy – że to wszystko 

Trzeba iść drogą wiary 
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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)

czemuś służy. Aczkolwiek to nie za-
łatwia wszystkich spraw człowieka. 
Jest potrzebny dryl, porządek, jakaś 
dyscyplina. Trzeba mieć na uwadze, 
że w przypadku kapłaństwa nie inte-
resuje nas ogień materialny, który też 
jest zagrożeniem dla życia człowieka, 
ale ogień, który może rozpalić ludzką 
duszę – ogień grzechu, instynktu, 
ogień piekielny. Trzeba dotknąć całej 
rzeczywistości. Powiedziałbym, że w 
perspektywie wiary wiele rzeczy od-
czytuje się zupełnie inaczej; nie da się 
tego rozeznać w sposób jedynie natu-
ralny. Wszędzie jest oczywiście jakaś 
ludzka słabość, jakaś skłonność do 
grzechu – bo przecież człowiek się z 
tym rodzi. Trzeba to tylko odpowied-
nio rozeznać, żeby się nie uwikłać w 
rzeczy naturalne i nie uznać, że one 
są jedyne. W przeciwnym wypadku 
człowiek nie zrozumie wielu rzeczy, a 
świat stanie się dla niego ciasny...

- Po studiach został Ojciec 
wyświęcony...

- Tak w Krakowie, tam też kończyłem studia. Bo na początku 
byłem w nowicjacie w Czernej pod Krakowem, potem przez 3 lata 
fi lozofi ę studiowałem w Poznaniu, a teologię w Krakowie. Po stu-
diach teologicznych zostałem tam wyświęcony. Wyświęcił mnie 
24 maja 1990 roku biskup Górny. 

-Potem nadszedł czas na pierwszą palcówkę...
- Tak, zostałem skierowany do Katedry lwowskiej. 
- Od razu za granicę?
- Tak. Ludzie w klasztorze wiedzieli, że ja żyję tymi sprawami, 

że uczę się języka, że studiuję historię, że prowadzę grupę misyj-
ną pod kątem Kościoła wschodniego. Wszystkie moje działania 
mówiły o tym, że to jest moje miejsce, że jestem w to zaangażo-
wany. 

- Jak wyglądała praca we Lwowie?
- Historycznie mieliśmy tam dwa klasztory, ale w tym czasie 

w jednym z nich była baza autobusowa, a drugi wówczas był 

zagrabiony (a dziś są w nim grekokatolicy). Taka jest tamtejsza 
tendencja nacjonalistyczna; władza nie pozwala rozwijać się 
Kościołowi łacińskiemu. Dlatego też ubyło tam dużo wiernych. 
Lwów nie jest już tym przedwojennym miastem; mieszkają tam 
inni ludzie, tylko budynki zostały... 

Wszedłem tam w strukturę parafi i katedralnej. Trudno na-
wet powiedzieć, że to była parafi a według kryteriów polskich. 
Obsługiwano tam wszystkich. Nie było podziału terytorialnego. 
Latem przejeżdżało mnóstwo ludzi z terenu całego byłego ZSRR. 
I wszyscy ci, którzy mieli jakiś związek z Kościołem, a u siebie nie 
mieli możliwości, by przyjąć sakramenty, przybywali w tym celu 
do Lwowa: chrzcili dzieci, potrafi li przez cały urlop codziennie 
przychodzić do kościoła, regulowali swoje życie sakramentalne. 
W tym czasie był jeszcze Związek Radziecki. W tej rzeczywisto-
ści życie społeczne kontrolowała władza. To był bardzo trudny 
okres.

W sobotę 2 maja 2015 r. na Orliku w Brzeźnicy swoje pierw-
sze urodziny obchodziła Akademia Piłkarska Wisła Brzeźnica. 
Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy Brzeźnica 
Bogusław Antos.

Tuż po godz. 9.00 rozpoczął się Turniej Żaków w kategorii 
2006 i młodsi o puchar Wójta Gminy Brzeźnica, w którym dru-
żyny biorące udział zajęły następujące miejsca: I miejsce - AP 
Brzeźnica 1, II miejsce - MKS Skawa Wadowice, III miejsce 

- PUKS św. Józef Kalwaria Zebrzydowska, IV miejsce - PUKS 
Pobiedr Paszkówka, V miejsce - LKS Wisła Łączany, VI miejsce 
- AP Brzeźnica 2.

Następnie na boisku głównym odbył się mecz trampkarzy AP 
Wisła Brzeźnica - Relaks Wysoka. Atrakcją był pokazowy trening 
piłkarski dziewcząt Akademii Piłkarskiej Wisła Brzeźnica nagro-
dzony dużymi brawami oraz pokazowy trening piłkarski chłop-
ców Akademii Piłkarskiej Wisła Brzeźnica prowadzony przez 

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

Trenera Anjo Coppus VVV Venlo z Holandii. Nie mniejszym za-
interesowaniem cieszył się pokaz Freestyle w wykonaniu mistrza 
nad mistrzami Dawida Koczura. W godzinach popołudniowych 
rozpoczął się Turniej chłopców o puchar Wójta Gminy Brzeźnica 
w kategorii Orlik 2004 i młodsi, którego wyniki były następujące: 
I miejsce - AP Wisła Kraków, II miejsce - PUKS Karol Wadowi-
ce, III miejsce - PUKS Pobiedr Pazkówka, IV miejsce - AP Wisła 
Brzeźnica I, V miejsce - AP „Mam Talent” Krzeszowice, VI miej-
sce - AP Wisła Brzeźnica II. Po emocjach piłkarskich nastąpiły 
podziękowania. Szczególnie uhonorowano Firmę MULTISERW 
z Marcyporęby oraz Pana Jana Morka, który otrzymał ogromne 
brawa, piękne podziękowanie oraz tytuł Honorowego Prezesa 
Akademii Piłkarskiej Wisła Brzeźnica. Pan Jan Morek najpierw 
ufundował piłki oraz  100 kompletów strojów, dzięki temu 4 dru-
żyny wystartowały w rozgrywkach, a teraz ufundował bramki, 
ponieważ te wypożyczone musieliśmy oddać. Bramki takie są 
bardzo drogie i nie było nas stać, by je kupić, a jedna z drużyn z 
dnia na dzień przestałaby istnieć. Ale gest Pana Jana Morka nas 
uratował, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie opowiada 
Stanisław Sękiewicz - prezes Akademii Piłkarskiej Wisła, który 
osobiście dziękował również Panu Wójtowi Bogusławowi Antos, 
Pani Magdalenie Kajzar, Bankowi Spółdzielczemu w Brzeźnicy 
oraz Firmom: Meritum, Multi-Ving, Deltafan, Budownictwo 
Wacław. Podpisana została również umowa partnerska pomię-
dzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy i Akademią 
Piłkarską Wisła Brzeźnica. W końcu nastąpił uroczysty moment 
wręczenia nagród w Turnieju Piłkarskim oraz licytacja koszulek 
i piłek z autografami Wisły Kraków. Nie obyło się oczywiście bez 
tortu oraz wspólnych zdjęć również z Futsalistami Wisły Krakbet 
Kraków, którzy przyjechali ze zdobytym właśnie Super Pucha-
rem Polski i już na zakończenie przy świetle na Orliku przepro-
wadzili trening pokazowy chłopców Akademii Piłkarskiej Wisła 
Brzeźnica. Mieszkańcy Brzeźnicy i okolic mogli wziąść udział w 
zabawie tanecznej, która trwała prawie do rana.

www.brzeznica.pl

12 maja uczniowie klas trzecich zwiedzali Muzeum 
Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Podzieleni 
na grupy, przemierzali poszczególne pomieszczenia po-
dziwiając nowoczesne ekspozycje,  wzbogacone licznymi 
multimediami. Zmodernizowane muzeum, to opowieść 
o życiu papieża-Polaka od Jego „małej ojczyzny”, przez 
okres krakowski, aż po Watykan. To co zobaczyliśmy i 
usłyszeliśmy w Domu Papieża, nie tylko wzbogaciło naszą 
wiedzę o  dokonaniach Patrona, ale też dostarczyło wielu 
wzruszeń.  W Roku św. Jana Pawła II, mieliśmy niepo-

Śladami naszego Patrona
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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)

wtarzalną okazję poznać miejsce, w którym rozpoczęła 
się historia przyszłego Papieża i wszystkich do tego za-
chęcamy. Dla nas było to swoiste ukoronowanie nauki 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II.  Jesteśmy wdzięczni 
Dyrekcji i Pracownikom Muzeum za umożliwienie nam 
bezpłatnego zwiedzania. Podziękowania kierujemy też 
do pani Pedagog  za wygospodarowanie pieniędzy  z GK 
d.s. PiRPA na opłatę za przejazd autokarami.

www.gimnazjumbudzow.ro-dan.com

W NASTĘPNYM NUMERZE RELACJA Z PO-
GRZEBU ŚP. KS. STANISŁAWA KOLARASKIEGO

Wieczorem 15 maja br. w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej rozpoczęła się kolejna – czwarta Kal-
waryjska Noc Uwielbienia. Młodzież z naszej 
diecezji, jak i również parafi i w Choczni, przede 
wszystkim ta zaangażowana w Ruch Światło 
– Życie zgromadziła się, by ofi arować Bogu całą 
swoją noc wraz z problemami i radościami życia 
codziennego.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20.00 
koncertem zespołu Matula. Przez dwie godziny 
młodzi ludzie bawili się wspólnie przy muzyce 
chrześcijańskiej w stylu rockowym. „Ewangelia 
jest radością samą w sobie. Istotą Dobrej Nowi-
ny jest Bóg, bo On jest niesamowity. Nie bójmy 

się trudów, one są najlepszą kładką do radości.” – mówił 
ks. Wojciech Węgrzyniak podczas głoszonej konferencji 
pt. „Radość Ewangelii”. Jest to również hasło trwającego 
roku formacyjnego w Oazie. Był też czas na skorzystanie z 
sakramentu pokuty, by cieszyć się odzyskaną łaską uświę-
cającą i przyjęciem Pana Jezusa do serca.

Najważniejszym punktem całego spotkania była 
Msza Święta pod przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia 
odbywająca się o północy. „Zbiera was radość Ewangelii. 
Radość Ewangelii na tej Eucharystii to jest radość z mę-
czeństwa św. Andrzeja Boboli, bo dzisiaj jest jego święto.” 
– przypomniał nam bp Ryś.

IV KALWARYJSKA NOC 
UWIELBIENIA
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W swojej homilii przybliżył nam postać świętego oraz pod-
kreślił, że radość zawsze wypływa z Ducha Świętego i to dzięki 
Jego mocy nigdy nie zamilknie w nas miłość do Chrystusa. 
W środku nocy (o nieludzkiej porze, jakby powiedzieli inni) po 
godzinie 2.30 wyruszyliśmy wspólnie w Drodze Światła na Kal-
waryjskie Dróżki. Przez całą trasę towarzyszył nam śpiew i cie-
pło ognia paschalnego z palących się świec, które trzymaliśmy w 
dłoniach. Przybyłe grupy oazowe z poszczególnych parafii  zmie-
niały się w niesieniu paschału między stacjami.

Kiedy można było usłyszeć już słowa pieśni „Każdy wschód 
słońca Ciebie zapowiada, nie pozwól nam przespać poranka…”, 
odgłosy budzącej się przyrody, a na horyzoncie ujrzeliśmy wsta-
jące słońce, był to znak, że coraz bliżej nadchodzi zakończenie. 

Mimo dającego się w kość zmęczenia, napełniała nas właśnie 
radość. Radość z jednej w pełni przeżytej nocy z Najwyższym w 
Kalwarii, gdzie – jak mówili uczestnicy – potrafią dziać się cuda. 
Dla wytrwałych był jeszcze czas, by podziękować Jezusowi 
obecnemu w Najświętszym Sakramencie podczas godzinnego 
uwielbienia. 

Podsumowując był to niezwykle obfity czas spędzony we 
wspólnocie. W nocy, gdy mogliśmy z przyjemnością przewracać 
się na drugi bok podczas snu, my wybraliśmy większą przy-
jemność. Przyjemność radości ze spotkania z Bogiem. A dzięki 
trudom (w postaci choćby skupienia na Mszy, gdy opadała głowa, 
mroźnej nocy, lub ustania na nogach podczas Drogi Światła) – 
najlepszej kładce do radości, możemy się nią ogromnie szczycić. 

Kinga Ramenda

Z dzieciństwa zazwyczaj niewiele pamiętamy. Może potrafi-
my opowiedzieć o ulubionej zabawce, pierwszym dniu w szkole 
czy pierwszej ocenie niedostatecznej. Jest jednak taki dzień, który 
każdy pamięta niezależnie od tego ile ma lat. To dzień I Komunii 
Świętej.

17 maja 2015 r. 59 dzieci przyjęło po raz pierwszy Jezusa do 
swojego serca. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia 
przez trzy lata katechezy. Włożyły wiele pracy z pomocą swoich 
rodziców. Można powiedzieć że dla większości religia była naj-
ważniejszym przedmiotem.

I wreszcie nadszedł ten upragniony dzień. Przed godz. 10.00 
gdy dzieci miały czekać przed kościołem przestał padać deszcz i 
zaczęło świecić piękne słońce, które już towarzyszyło dzieciom 
przez cały dzień. Piękny jest widok rodziców błogosławiących 
swoje dziecko ich duma i radość a przede wszystkim skupienie 
i uśmiech uczniów klasy III, które od tego dnia mogą iść przez 
życie z Jezusem w sercu.

Ks. Robert

Uczniowie, którzy przystąpili po raz pierwszy do Komunii 
Świętej w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Choczni
Baster Paulina
Ciepły Martyna
Guzdek Alicja
Kolber Martyna
Matuśniak Kinga
Osowska Natalia
Sitarz Sandra
Sowa Patrycja
Byrski Szymon
Ciurzycki Jakub
Graca Arkadiusz
Guzdek Przemysław
Gzela Krzysztof
Hatłas Daniel

Z Jezusem w sercu 
po raz pierwszy…
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Kolber Oskar
Mamica Jakub
Panek Konrad
Polak Dominik
Ryczko Dominik
Szewczyk Jakub
Weiss Adam
Wider Jakub
Woźniak Adrian
Woźniak Nikodem
Zając Jakub
Żwawa Kamil
Szkoła Podstawowa nr 2 w Choczni
Borgosz Klaudia
Borowy Magdalena
Bylica Milena
Byrski Jan

Chmiel Alicja
Gawęda Dawid
Gazda Bartłomiej
Gazda Nikodem
Graca Julia
Gracyasz Julia
Holcman Paweł
Kruczek Wojciech
Książek Agnieszka
Mikołajczyk Magdalena
Romańczyk Julia
Rusinek Anna
Rusinek Weronika
Ryba Dawid
Rzycki Mikołaj
Seremet Bartosz
Smolec Maciej

Stanek Sebastian
Wider Emilia
Wiercimak Damian
Żywioł Damian

Specjalny ośrodek szkolno-wychowaw-
czy w Kaczynie
Konrad Kosik  
Kaja Stańczak
Jakub Kowalski
Patryk Sordyl
Krzysztof Smolak
Zuzanna Koczur
Paulina Kowalska
Amelia Pamuła

Zdjęcia: Jerzy i Piotr Olajossy
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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)

25 kwietnia 2015 roku już po raz trzeci dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie i pracownicy naszej szkoły wyruszyli ze swoimi inten-
cjami w drogę do Wadowic, miasta Jana Pawła II. Pogoda tego 
dnia dopisała, od rana pięknie świeciło słońce. Rajd upłynął nam 
w bardzo miłej atmosferze, ksiądz Dariusz i siostra Loretta przy-
gotowali na drogę modlitwy i pieśni, pomiędzy którymi wybrani 
uczniowie wyczytywali swoje intencje. 

Korowód szkolny poprowadziły w siodle dziewczęta z Ośrod-
ka Jeździeckiego Karino z Frydrychowic. Bezpieczeństwa na 
drodze pilnowali harcerze, wolontariusze i starsi uczniowie  w 
odblaskowych kamizelkach oraz Ochotnicza Straż Pożarna z 
Frydrychowic i z Przybradza. Pomocy medycznej w razie potrze-
by miała udzielić Pani Barbara Hojny, która również uczestniczy-
ła w pielgrzymce.

W tym roku do pielgrzymki dołączyli również uczniowie z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybradzu, a już w Wa-
dowicach połączyliśmy się z pielgrzymką uczniów ze szkół w 
Choczni wspólnie podążając w stronę Bazyliki Ofi arowania Naj-
świętszej Maryi Panny. 

Po przybyciu na miejsce odbyła się uroczysta Msza święta 
celebrowana przez księdza Dariusza i zaprzyjaźnionego księdza z 
Choczni, który poprowadził swoich uczniów. Wzięli w niej udział 
uczniowie i pracownicy szkół: z Frydrychowic, z Przybradza 
i z Choczni, którzy również służyli do Mszy. Mszę uświetnił 
profesjonalnie przygotowany przez opiekuna, Pana Krzysztofa 
Szczura, zespół muzyczny „Przymierze” urzekając wszystkich 
zgromadzonych pięknymi pieśniami. Po Mszy obejrzeliśmy 
prezentację przygotowaną przez wolontariuszy i opiekunów: Ro-
berta Kawończyka i Monikę Hatłas-Noszkę. Na koniec wszyscy 
- zaśpiewaliśmy „Barkę” – ulubioną pieśń Jana Pawła II.

Wszyscy uczniowie uczestniczący w pielgrzymce otrzyma-
li słodki prezent od fi rmy Skawa Wadowice, za co serdecznie 
dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się również: przede 
wszystkim opiekunce i inicjatorce rajdu - Pani dyrektor Edycie 
Skowron, księdzu Dariuszowi - za poprowadzenie Mszy i modli-
twę podczas drogi, siostrze Loretcie - która zajmowała się mo-
dlitewną stroną pielgrzymki, Panu Krzysztofowi Szczurowi - za 
opiekę nad techniczną i muzyczną stroną pielgrzymki, opieku-
nom wolontariatu - Pani Monice Hatłas-Noszce i Panu Roberto-
wi Kawończykowi za przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
a także Pani Barbarze Zarzyckiej za przygotowanie uczniów z 
Przybradza do uczestnictwa w rajdzie.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do strażaków 
OSP z Frydrychowic i OSP z Przybradza za pilnowanie porządku 
i bezpieczeństwa na drodze podczas rajdu, funkcjonariuszom 
policji wadowickiej za opiekę w trakcie przejścia ulicami Wado-

III PAPIESKI RAJD
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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 

wic, Pani Barbarze Hojny za opiekę medyczną, rodzicom, którzy 
pomogli w przygotowaniach do Mszy, a także Ośrodkowi Jeź-
dzieckiemu Karino z Frydrychowic.

Wszystkim, którzy nie zostali wymienieni z nazwiska, a 

włożyli w przygotowanie tegorocznego rajdu nawet najmniejszy 
trud, należą się ogromne podziękowania.

tekst: mgr Anna Najbor II
www.spfrydrychowice.iap.pl

Swoją pierwszą naukę rekolekcyjną oparł o. Wikto-
ryn o duchowość św. Franciszka z Asyżu. Mówił o jego 
pokucie, o czynach miłości, o jałmużnie. To właśnie 
on w człowieku trędowatym dostrzegł oblicze cierpią-
cego i odrzuconego Chrystusa i tym, którzy chcieli do 
niego dołączyć polecał najpierw „nowicjat” w lepro-
zorium. Oto fragment. 

I takiego właśnie człowieka spotyka Franciszek. Idzie ten 
człowiek z kapturem na głowie, w łachmanach, w tym odartym 
odzieniu, z otwartymi, śmierdzącymi, cuchnącymi ranami, trzy-
mając w zdrowej dłoni dzwonek, którym potrząsa. Ten dzwonek 
służy poinformowaniu całego otoczenia: Nie zbliżajcie się do 
mnie, bo jestem zarażony! Ten dzwonek ostrzegał zbliżających 
się ludzi przed niebezpieczeństwem utraty zdrowia. Franciszek, 
który był wielkim estetą - uwielbiał piękne zapachy, piękne stroje 
- w pierwszym odruchu na widok tego trędowatego musiał od-
czuć wstręt, wręcz obrzydzenie. 

Tymczasem, jak czytamy w źródłach franciszkańskich, Fran-
ciszek zsiada z konia, podchodzi do tego człowieka i wbrew sobie 
przytula, obdarowuje pocałunkiem i mówi do niego: Bracie! 
Zrozumiał Franciszek cudownym aktem interwencji Bożej, że 
w tym odrzuconym przez społeczeń-
stwo i zeszpeconym przez chorobę 
jest obecny Chrystus w swoim umę-
czonym obliczu. Jego ciało też zostało 
zdruzgotane - jak mówi Pismo święte 
- i Jezus też został wykluczony poza 
społeczeństwo, zasądzony i skazany 
na śmierć i niebyt. 

Franciszek spotyka tego człowie-
ka, a ucałowawszy go i zobaczywszy 
w nim Jezusa, już nie zapomina tego 
momentu. Wie, że aby być uczniem 
Chrystusowym, trzeba naśladować 
Pana. Naśladować nie tylko w Jego sło-
wie, ale przede wszystkim naśladować 
Pana Jezusa w czynie miłości miłosier-
nej, w czynie miłości bliźniego. 

I czytamy, że sprzedał swój mają-
tek, rozdał ubogim i sam poszedł na 
pewien czas służyć trędowatym do le-
prozorium - tam, gdzie nikt nie chciał 

przyjść ze względu na niebezpieczeństwo choroby, ale także z 
powodu strasznego zapachu. I tam właśnie Franciszek spotyka 
Chrystusa, któremu służy. 

Moi drodzy, początkowo całe otoczenie Franciszka patrzy na 
niego jak na człowieka niespełna rozumu. Któż tak bogaty, kto 
osiągnął tak wiele, wszystko nagle zostawia, ubiera łachmany i 
staje się jednym z wyrzutków, ludzi odrzuconych przez społe-
czeństwo? Ale bardzo szybko przyjaciele Franciszka, towarzysze 
jego wcześniejszych zabaw dostrzegają, że w tym jest jakiś sens. 
Ich także porusza czyn Franciszka. Ich także dotyka łaska Boża. 
I oni także - jeden po drugim, stopniowo, w ciągu kilku miesięcy 
- przyłączają się do Franciszka. 

Później Franciszek uczyni kolejną niezwykłą rzecz - powie 
swoim braciom, którzy będą masowo przyłączać się do niego: 
Idźcie naprzód, do leprozorium. Jeśli chcecie być moimi towa-
rzyszami na drodze życia zakonnego, musicie przejść nowicjat, 
który znajduje się w leprozorium. Jeśli jesteś w stanie ucałować 
trędowatego, podać mu dłoń, jesteś także gotów, by przystąpić do 
naszej braterskiej, ewangelicznej wspólnoty. Moi drodzy, to jest 
jałmużna. To jest pierwszy z czynów pokutnych, który podjął na 
siebie św. Franciszek z Asyżu.  

Cdn.

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

17 maja br. do izdeb-
nickiej remizy przybyły 22 
osoby, jednak nie wszystkim 
było dane oddać swoją cząst-
kę siebie Oddało 14 krwio-
dawców (6,3 litry), w tym 3 
osoby były po raz pierwszy 
(wśród nich Druhna z OSP 
Izdebnik)

Dodatkowo dla każdego 
krwiodawcy oprócz słod-
kości, czekała koszulka ze 

świetnym nadrukiem. Do zestawu dołączano jeszcze ulotkę 
DKMS zachęcającą do wzięcia udziału w akcji rejestracji podczas 
Dni Dawcy Szpiku w Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej (21 
i 28 czerwca) 

Akcja krwiodawstwa 

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 

Wypełniały życie św. Izydora, patrona parafi i w 
Jaroszowicach. To właśnie one prowadza do świętości, 
tak jak doprowadziły pracującego na roli Izydora. Mó-

wił o tym w kazaniu odpustowym, w czasie niedzielnej 
Eucharystii ks. Łukasz Gołaś, a fragment rozważania 
publikujemy poniżej. 

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

W ubiegły piątek 8 maja 2015 r., Burmistrz Miasta dr inż. 
hab. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Gminnej Komisji 
Wyborczej Piotr Janusiewicz oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Tadeusz Wilk wręczyli nowo wybranym Sołtysom i 
Przewodniczącym Zarządu Osiedli zaświadczenia o wyborze. 
Przekazali również gratulacje, życząc pomyślności i wielu sukce-
sów w pełnieniu powierzonej funkcji oraz owocnej współpracy z 
lokalną społecznością.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Wybory sołtysów 

W Kastylii jest żywy kult Symeona, rolnika. We Francji 
szczególną popularnością cieszy się święty Medard. W Belgii 
pracownikom rolnym patronuje św. Gwidon. Rolnicy bawarscy 
czczą św. Engelmara. A w Jaroszowicach szczególną czcią cieszy 
się św. Izydor. I choć da się wymienić cały zastęp świętych, którzy 
uchodzą za patronów rolników, to większość z nich nie była chło-
pami, tylko - jak się wydaje - jeden - święty - właśnie św. Izydor z 
Madrytu, który przez całe życie zajmował się pracą na roli. 

I kiedy tak rozmyślałem nad osobą św. Izydora (a przeczyta-
łem kilka artykułów na jego temat, parę życiorysów), to zwró-
ciłem szczególną uwagę na cztery sprawy, cztery cechy, które 
wynikały z jego powołania, charakteru, z jego życia... Pierwszą 
cechą jest skromność, drugą oszczędność, kolejną sumienność, 
ostatnią zaś modlitwa. Skromność i oszczędność, bo przez całe 
życie pracował na roli i wspierał biednych i po-
trzebujących. Sumienność, bo bardzo sumien-
nie i z zapałem wykonywał swoje obowiązki. A 
modlitwa, ponieważ każdą swą wolną chwilą 
poświęcał swojej relacji z Bogiem. 

Obraz św. Izydora, który znamy z ikono-
grafi i przedstawia człowieka, który orze pole, 
lub modli się pod drzewem podczas gdy anio-
łowie wykonują za niego pracę. Dlaczego tak 
go przedstawiano? Dlaczego akurat on został 
wybrany? Być może dlatego, że Panu Bogu po 
prostu podoba się życie wypełnione ciężką 
pracą i modlitwą. Życie podobne do naszego. 

Spójrz, drogi bracie, droga siostro, na swoje 
życie - na tę ciężką pracę, którą wykonujesz od 
rana do nocy. Spójrz na swoją modlitwę, na 
swoją relację z Panem Bogiem. Zauważcie, że 
praca i modlitwa otwierają drogę nie tylko do 
zbawienia, ale również do świętości.

Kilkanaście dni temu jedna z moich bliskich osób, znajomych, 
dowiedziawszy się, że będę tu, w Jaroszowicach, zapytała, o czym 
tu będę mówił. Udzieliłem odpowiedzi bez zastanowienia; nawet 
nie patrząc, jakie czytania są przewidziane na ten dzień, powie-
działem: - Pewnie o miłości! A tak się składa, że dzisiejsza Ewan-
gelia przepełniona jest miłością. 

I Może pochylmy się nad tą Ewangelią w szczególny sposób, 
bo dzisiaj Jezus kieruje w niej do mnie i do ciebie bardzo ważne 
słowa: Trwajcie w mojej miłości! Trwajcie w mojej miłości... I 
zobaczcie, że niezależnie od naszego trwania, przebywania w 
jakimś konkretnym miejscu czy w przestrzeni Jezus zaprasza nas 
wszystkich: Wejdź w relacje ze Mną! Zaprasza nas jak do pokoju. 
- Wejdź i rozgość się! - zachęca. To przebywanie z Jezusem da to-
bie prawdziwą radość, która nie opiera się na czasowych, dobrych 
doświadczeniach, ale na źródle radości. 
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

25-lecie kapłaństwa ks. Łomzika
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Dni Krzyżowe
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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)

Rzadko się zdarza, aby jedna rodzina dała 
Kościołowi trzech kapłanów, a tak właśnie za-
istniało w rodzinie Wojciecha i Marii Raczek. 
Stanisław, Czesław i Jan swoim powołaniem dają 
najlepsze świadectwo swoim rodzicom, że stwo-
rzyli rodzinę według Serca Bożego, to Boże Serce 
objęło miłością tak rodziców jak i piątkę dzieci, a 
więc i Zofi ę oraz Szymona.

To Boże Serce zabrało do siebie obojga ro-
dziców w przeciągu jednego tygodnia. Pierwsza 
odeszła do Pana Pani Maria 29 kwietnia, a już 6 
maja dołączył do niej Pan Wojciech. W relacji z 
tych pogrzebów zamieszczamy najpierw kazanie z 
pogrzebu matki, a następnie obszerniejszą relację 
z pogrzebu ojca Pana Wojciecha. Kazania na obu 
pogrzebach wygłosił Dyrektor Domu Księży Cho-
rych w Swoszowicach ks. Ryszard Luber  

ODESZLI PO NAGRODĘ 
DO PANA 

śp. Maria i Wojciech Raczek

*** ŁĘKAWICA k. ŻYWCA ***
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Z POGRZEBU ŚP. MARII RACZEK

Kazanie ks. Ryszarda
Ekscelencjo, czcigodny Księże Biskupie,
Czcigodny Panie Wojciechu, Mężu śp. Marii, 
Drogie Dzieci, Drodzy Bracia Kapłani, Czcigodna Rodzino, 
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu

„Sądzę bowiem, że cierpień teraź-
niejszych nie można stawić na równi z 
chwałą, która ma się objawić”.

Śmierć zabrała spośród nas matkę 
naszych braci kapłanów Stanisława, Cze-
sława i Jana oraz matkę Zofii i Szymona. 
Bolesna to chwila śmierć matki. Bo w 
momencie jej śmierci kończy się w życiu 
człowieka bezpowrotnie pewien etap 
jego życia.

Matka to kapłanka ogniska domo-
wego, to ta która od samego początku 
naszego istnienia pełniła w naszym życiu 
zadanie kapłańskie: Ukazywanie Boga. 

Poprzez swoją modlitwę, przykład 
życia i pouczające słowo, poprzez skła-
danie rąk do modlitwy, znaczenie czoła 
znakiem krzyża, poprzez prowadzenie 
do kościoła i do sakramentów świętych 
ukazywała nam właściwy cel życia. 
Uczyła stać mocno na tej ziemi, ale z 
pamięcią, że nasza ojczyzna jest w Niebie. Kształtowała w nas 
przez lata cierpliwie ale i konsekwentnie, że jesteśmy nie tylko jej 
dziećmi, ale dziećmi samego Boga.

Dlatego możemy powiedzieć, że to nie śmierć zabrała ją spo-
śród nas, ale że to Bóg po długim trudnym życiu powołał ją do 
Siebie. Powiedział do niej: chodź córko skończył się czas twego 

pielgrzymowania, czas trudu, ciężkiej pracy i cierpienia, nad-
szedł czas odpoczynku.

A naznaczył Bóg jej życie stygmatem cierpienia, i to nie tylko 
własnego, ale także stygmatem cierpienia najbliższych. Patrząc 
dziś na jej trumnę widzimy całe jej bardzo pracowite życie spę-
dzone wspólnie razem z mężem Wojciechem, przepełnione mo-
dlitwą, bardzo ciężką ich pracą na trudnej łękawickiej roli, ale i 
zwłaszcza w ostatnich latach ogromnym cierpieniem.

Ona te trudy przyjmowała z głęboką 
wiarą, wiedząc doskonale, że Chrystus 
dla człowieka wtedy jest Drogą, wtedy 
jest Prawdą, wtedy jest Życiem, kiedy 
ta droga wiedzie przez krzyż, kiedy ta 
prawda objawia się w krzyżu, kiedy to ży-
cie z krzyża płynie. Wiedziała dobrze, że 
„dar życia jest pustym naczyniem, które 
człowiek musi napełnić. Tym co w nim 
nagromadzi, będzie się karmił w życiu 
pozagrobowym”.

Wiedziała, że tylko ten kto wy-
trwa do końca ten będzie zbawiony, 
i wytrwała i godnie ten krzyż doniosła 
do końca.

Święty Karol Boromeusz prosił 
pewnego malarza, aby nad wejściem do 
biskupiego domu namalował śmierć. Ten 
zabrał się do pracy i zgodnie ze zwycza-
jem namalował złowrogiego kościotrupa 
z kosą w ręce i z odciętą głową. „ Nie - za-

protestował święty - to nie jest obraz śmierci” i polecił mu, by na-
malował anioła stojącego przed drzwiami, ze złotym kluczem w 
ręce. „Taka jest śmierć chrześcijanina”. Dla chrześcijanina śmierć 
jest kluczem do życia. Dlatego nie tyle stara się on o chrześcijań-
ską śmierć, ile raczej o wytrwałe chrześcijańskie życie, pamięta-
jąc, że „jakie życie, taka śmierć”.
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Umiłowała śp. Maria szczególnie swoją patronkę - NMP. To 
była głęboka i ufna przyjaźń matki z Matką, jej ulubioną modli-
twą oprócz różańca były Godzinki w których biblijnymi słowami 
wielbiła Tę, której Serce przeszył miecz boleści. I właśnie u Matki 
Syna Bożego wraz z mężem Wojciechem wymodliła tę wielką 
łaskę, że 3 spośród jej 4 synów zostało wybranych przez Boga na 
Jego sługi, a oni na to wezwanie odpowiedzieli, a sama doznaje 
tej łaski, że pogrzeb jej odbywa się w maju, w miesiącu poświęco-
nym szczególnej czci NMP, tuż po uroczystości Maryi Królowej 
Polski.

Matka kapłana, matka każdego kapłana to niewiasta modli-
twy, to ta która nie tylko ma spracowane ręce, zgrubiałe często od 
ciężkiej pracy na roli, ale i spracowane kolana od modlitwy. To 
właśnie nasze kapłańskie matki są naszą siłą i mocą. 

Tą modlitwą śp. Maria nie tylko otaczała swych synów kapła-
nów, wiedząc jak wiele trzeba im siły by sprostali swoim zada-
niom, by potrafili gdy będzie trzeba dźwigać krzyż cierpienia, ale 
też bardzo wiele modliła się za swojego męża Wojciecha, swoją 
jedyną córkę Zofię i syna Szymona i za ich rodziny. Bo ona żyła 
dla Boga, dla męża i dla rodziny. Gdy była mocna ciężko praco-
wała i modliła się, a potem modląc się dźwigała krzyż cierpienia. 
Dzieliła swoją pracę, modlitwę i cierpienie między nich. A teraz 
ziemski czas z jego problemami, troskami i cierpieniami się skoń-
czył, a krzyż życia zamieni się w chwałę w Domu Ojca.

Zrealizowała swoje powołanie najpierw jako dobra córka, po-
tem przez prawie 70 lat jako wierna żona i dobra matka wycho-
wując uczciwie swoich pięcioro dzieci. Zrealizowała swoje życie 
jako chrześcijanka, bo doniosła swój krzyż do końca z podnie-
sioną głową, choć z obolałym ciałem, pod okiem troskliwej córki 
Zofii, w której domu na starość znalazła drugi dom rodzinny.

My, zgromadzeni dziś na jej uroczystości pogrzebowej, pa-
trząc na jej trumnę chciejmy przypomnieć sobie co w tym życiu 
jest najważniejsze. Właśnie to: wierność Chrystusowi, który jest 
Drogą, Prawdą i Życiem. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce 
osiągnąć zbawienie. Tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego 
przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego 
i trwałego szczęścia.

Tą prawdę musi poznać ten, kto chce zrozumieć i śmierć i ży-
cie. Bo człowiek - jak pisał św. Jana Paweł II w Redemptor hominis 
- który chce zrozumieć 
siebie do końca...musi 
ze swoim niepokojem, 
niepewnością, a także 
słabością i grzeszno-
ścią, ze swoim życiem 
i śmiercią przybliżyć się 
do Chrystusa”.

Każdy, kto chce żyć 
pełnią życia musi pa-
miętać, że odnaleźć je 
może tylko w Chrystu-
sie. Naszym zadaniem 
jest zrozumieć i przeżyć 
słowa św. Pawła: „Dla 
mnie żyć - to Chry-
stus” (Flp 1,21) A wtedy 
dopiero zrozumiemy 
słowa, które w tym okre-
sie wielkanocnym tak 
często słyszymy: „Jam 
jest zmartwychwstanie i 

życie, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie, a każdy, 
kto żyje i wierzy we Mnie nie umrze na wieki.”

Pierwsi chrześcijanie nazywali śmierć narodzeniem dla nie-
ba. Św. Franciszek z Asyżu nazwał ją siostrą. I my ufamy, że śp. 
Maria, przez swoją siostrę śmierć narodziła się dla nieba. A po-
nieważ była tylko człowiekiem, a człowiek w swym życiu upada 
jak Chrystus na Drodze Krzyżowej, my składamy na tym ołtarzu 
jedyny, najcenniejszy dar, jaki można jej ofiarować, dar Mszy św., 
dar Komunii św. i dar modlitwy. 

Do tego daru dołączają się wszyscy bracia kapłani tutaj 
zgromadzeni z rocznika Ks. Stanisława i Ks. Jana, a także bracia 
Franciszkanie, w których wspólnocie żyje O. Czesław. Do tej mo-
dlitwy włączają się także inni kapłani związani więzami brater-
skiej miłości z synami śp. Marii. Do naszej modlitwy dołączają 
wszyscy parafianie z Łękawicy i z tych parafii, w których synowie 
pełnili i pełnią posługę duszpasterską.

Módlmy się gorąco za duszę śp. Marii, pamiętając, że wszyscy 
staniemy przed Trybunałem Boga, aby każdy mógł otrzymać za-
płatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

Nasza siostra Maria będzie stamtąd pamiętać o nas. A my 
pamiętajmy idąc przez życie, że jak mówił Pan Jezus: „W domu 
Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było to bym wam 
powiedział”. Amen

***

Z POGRZEBU ŚP. WOJCIECHA RACZKA
Wprowadzenie (bp Jan Zając )

Zebraliśmy się tutaj w Imię Jezusa Chrystusa naszego Pana, 
aby składać Ofiarę Eucharystyczną za śp. Wojciecha. Jeszcze 
mamy i w myślach i w sercu pogrzeb Żony Zmarłego, Mamy ka-
płanów. I oto jesteśmy znów, aby wołać o Miłosierdzie Boże, aby 
Pan okazał Mu swoją łaskę i wprowadził Go do Domu Ojca, by 
spotkał się również ze swoją śp. Żoną.

W naszą modlitwę włącza się także Ksiądz Kardynał Stani-
sław Dziwisz, który na ręce Księży: Stanisława, Jana i Czesława 
przekazuje swoje słowo:
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Drodzy Księża Proboszczowie Stanisławie i Janie i 
Ojcze Czesławie,

Droga Rodzino zmarłego śp. Wojciecha Raczka
Nie mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, 

pragnę przesłać czcigodnym Księżom Stanisławowi, Janowi i Ojcu 
Czesławowi oraz całej Rodzinie moje serdeczne wyrazy współ-
czucia po śmierci Waszego Ojca, śp. Wojciecha, który tak szybko 
dołączył do swej zmarłej w ostatnich dniach Małżonki. 

Zapewniam o swej łączności w modlitwie o wieczne szczęście 
dla drogiego Waszym sercom Zmarłego, a pogrążoną w smutku 
Rodzinę polecam opiece Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. 
Ufamy, że Pan Bóg w swym miłosierdziu nagrodzi Jego wierność 
Bożym prawom i szlachetne życie i przyjmie go do domu Ojca, 
gdzie już nie ma bólu, i łez, i smutku. Zawsze, w każdej śmierci jest 
wielka nadzieja, że po drugiej stronie życia spotkamy Pana, któ-
rego szukaliśmy i któremu służyliśmy na ziemi. Oto ufamy, że śp. 
Wojciech, który pracował ofiarnie dla dobra swojej rodziny, ogląda 
już Boga twarzą w twarz.

Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, niech Pan przyjmie Cię 
do grona zbawionych. Ten, któremu wiernie służyłeś na ziemi, 
niech Cię obdarzy wiecznym pokojem, a Matka zaś Najświętsza 
niech przyjmie cię z radością w domu Ojca. 

Wszystkich Uczestników pogrzebu ogarniam serdeczną modli-
twą i pasterskim błogosławieństwem.

Stanisław Kardynał Dziwisz
 Metropolita Krakowski

Również Ks. Kard. Macharski przekazuje swoje 
słowo:

Drodzy Księża Stanisławie i Janie 
Staję w duchu nad grobem Waszej Matki, a dziś i Waszego 

Ojca i zapewniam o mojej łączności w modlitwie, polecając dro-
gich Rodziców Jezusowi Miłosiernemu. 

Wszystkim Uczestnikom uroczystości pogrzebowej przesyłam 
pozdrowienie i błogosławieństwo. 

Franciszek Kardynał Macharski 

Dołącza się Ksiądz Biskup Roman Pindel, ordyna-
riusz diecezji bielsko-żywieckiej, kierując do czcigod-
nych Kapłanów i Ojca Czesława słowo:

Czcigodni Księża Stanisławie i Janie, Ojcze Czesławie
W dniu pogrzebu Waszego Taty, śp. Wojciecha, duchowo łączę 

się z Wami, z Waszą Siostrą Zofią, Bratem Szymonem, całą Rodzi-
ną oraz wszystkimi Uczestnikami pogrzebu. Proszę przyjąć wyrazy 
serdecznego współczucia i pociechy płynącej z wiary oraz chrześci-
jańskiej nadziei, której źródłem jest zmartwychwstały Chrystus. 
W mojej modlitwie polecam Waszego zmarłego Tatę, pamiętając 
także o Waszej zmarłej Mamie, która przed nim przeszła przez 
bramę śmierci.

Zmiłuj się Boże nad naszymi Zmarłymi, których droga do-
biegła kresu. Okaż im swoją litość i miłosierdzie. Ty, który dajesz 
nadzieję powstania z martwych ze Zbawicielem. 

Modlitwą otaczam także Was, drodzy Kapłani, wszystkich, 
których ta śmierć napełniła bólem i smutkiem. Niech Matka Naj-
świętsza wyprosi Wam taką moc ducha, która pozwoliła Jej stać 
pod krzyżem Jezusa na Kalwarii. Wszystkich Uczestników pogrze-
bu śp. Wojciecha Raczka serdecznie pozdrawiam i błogosławię. 

Biskup Roman Pindel  

Kazanie ks. Ryszarda Lubera
 Cytat z Księgi La mentacji:
Pozbawiłeś moją duszę beztroski, zapomniałem o szczęściu. I 

rzekłem: „Przepadła moja moc i ufność moja w Panu. Wspomnie-
nie udręki i nędzy, to popiół i trucizna, stale wspomina, rozważa 
we mnie dusza. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam, Nie 
wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Jest nowa i świeża 
co rano; ogromna Twa wierność. Dusza moja mówi: Pan moim 
działem, dlatego czekam na Niego. Dobry jest Pan dla ufnych, dla 
duszy która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od 
Pana”.

 Bo powiada psalmista Pański:
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,
Nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyder-

ców,
Lecz ma upodobanie w Prawie Pańskim, nad Jego prawem 

rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje 

owoc w swoim czasie,
A liście jego nie więdną, co czyni pomyślnie wypada.

Ekscelencjo, Księże Biskupie, 
Czcigodni Bracia Kapłani, 
Czcigodne Dzieci śp. Wojciecha, droga Rodzino, 
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry

Zaledwie tydzień temu stanęliśmy w tej świątyni aby poże-
gnać śp. Marię Raczek, żonę śp. Wojciecha i matkę pięciorga 
dzieci, z których aż trzech synów Bóg powołał na swoje sługi. I 
właśnie w czwartek otrzymałem wiadomość od Ks. Jana, że ty-
dzień po Mamie zmarł Tato.

Gdy żegnamy kogoś bliskiego, kto odchodzi od nas z tej zie-
mi, myśl nasza kieruje się gdzieś w zaświaty, dokąd przeniosła 
się dusza zmarłego. I zarazem pytamy się: Czy rzeczywiście jest 
jakieś inne życie, o którym ciągle przypomina nam Kościół ka-
tolicki? Czy jest życie wieczne? Tak chciałbym w to wierzyć! Kto 
potrafi nas zapewnić, że życie wieczne istnieje?

Moi drodzy. O tym nieustannie zapewnia nas Bóg. Jezus 
Chrystus nauczał i to było i jest podstawą Jego nauki, że jest życie 
wieczne, życie nowe, które jest dalszym ciągiem naszego istnienia 
na ziemi.

Posłuchajmy Jego słów z dzisiejszej Ewangelii: Jest wolą tego, 
który Mnie posłał, abym ze wszystkiego co mi dał, niczego nie 
stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem 
jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, 
miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”

I dlatego też przestrzega nas: Czuwajcie, bo o godzinie, w 
której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Po co mie-
libyśmy czuwać, gdyby ze śmiercią skończyło się wszystko.

A dalej czytamy głębokie, pełne miłości słowa: „Tak Bóg umi-
łował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”

Do łotra na krzyżu wyrzekł te słowa: Dziś, ze Mną będziesz 
w raju”

Trzeba tylko w życiu trwać przy Nim, trzeba korzystać w ży-
ciu z tego Boskiego daru, jakim jest Jego obecność w Eucharystii. 
On nas nieustannie zachęca i mówi codziennie:

”Kto spożywa Moje Ciało i pije Krew Moją ma życie wieczne, 
a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” – jakież to wspaniałe i 
pełne otuchy słowa.

Widzimy więc, że Chrystus wyraźnie i jasno ukazał nam życie 
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wieczne, a bramę do tego życia otworzył nam przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie i tak mówił: „Jam jest zmartwychwstanie i 
życie, kto we Mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie. A każdy kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.

Dlatego wsłuchując się w słowa Księgi Lamentacji, która 
mówi: „Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która go szuka”, 
gromadzimy się dziś pełni nadziei w tej świątyni wokół trumny 
śp. naszego brata Wojciecha, aby go pożegnać na jakiś czas, aby 
jeszcze raz okazać mu naszą miłość i wdzięczność, aby dać mu to 
czego teraz od nas najbardziej potrzebuje, dar Najświętszej Ofia-
ry i dar naszej modlitwy.

Wcale nie jest nam łatwo z nim się pożegnać. W każdym ser-
cu, które było blisko niego jest smutek i ból. Każdemu z nas choć 
na różne sposoby, będzie nam go bardzo brakować. Ale smutek 
i żal, to uczucia ludzkie i byłoby źle, gdyby ich nie było, nie ma 
tylko w nas rozpaczy, bo wierzymy w życie wieczne i w to, że spo-
tkamy się z nim w domu naszego Ojca.

Dziś żegnając go na jakiś czas, chcemy podziękować Bogu za 
dar jego długiego życia.

Podziękować za każde dobro które uczynił w życiu. Był 
wspaniałym mężem, kochającym ojcem dla swoich 5 dzieci i ko-
chającym dziadkiem dla swoich wnuków. Człowiekiem pełnym 
życzliwości dla rodziny i przyjaciół. Nigdy nikomu niczego nie 
odmówił. Dobroć, życzliwość, pokora, a także ogromne poczucie 
humoru i wielki dystans do samego siebie to były zalety, o któ-
rych może zaświadczyć każdy, kto zetknął się z nim życiu choćby 
tylko jeden raz.

Był człowiekiem ciężkiej pracy, przez wiele długich lat po-
chylał się, aby uprawiać ziemię, która dawała Jego rodzinie chleb. 
Długie lata przepracował w zakładzie sprzętu szpitalnego. Ale 
pracę kochał i pracował mimo cierpienia do ostatniej chwili swe-
go czynnego życia i tę pracowitość zaszczepił swoim dzieciom.

Mimo wieku cieszył się dobrym zdrowiem .Otoczony mi-
łością najbliższych, nagle i niespodziewanie odszedł do Domu 

Ojca.
Dał mu Bóg tę łaskę, że prawie 

przez 70 lat mógł wraz ze swoją śp. 
żoną Marią realizować swojej po-
wołanie małżeńskie i rodzicielskie. 
Był to czas wiernego trwania, czas 
wypełniania dzień po dniu tych 
wielkich zadań jakie wypływają z 
sakramentu małżeństwa. 

Dał mu Bóg w jego powołaniu 
wielkie zadanie. Był ojcem pięcior-
ga dzieci. Musiał tym dzieciom 
zapewnić dom, musiał zapewnić 
chleb i musiał im pokazać cel i 
sens w życiu. I śp. Wojciech mimo 
trudnych warunków materialnych, 
tego dokonał wraz ze swoją żoną. 
Żadnego ze swych dzieci nie musiał 
się nigdy wstydzić, bo wszyscy po-
szli uczciwą drogą, drogą którą im 
pokazał ojciec. 

A droga ta oznaczała zawsze w 
życiu śp. Wojciecha jedno, żyj tak 
abyś się zawsze podobał Bogu. I 
na niwie tego domu, na glebie tej 
wierności Panu Bogu, wyrosło, jak 
to już wiemy, powołanie kapłań-

skie aż trzech synów Ks. Stanisława, O. Czesława i Ks. Jana, 
a także powołanie do życia małżeńskiego i rodzinnego Zofii i 
Szymona. Kochał różaniec, przez wiele lat jako zelator dbał o to 
by jego Róża męska była zawsze kompletna, by nigdy nie brako-
wało w  Łękawicy mężczyzn modlących się na różańcu. 

Dziś może On powiedzieć Panu Bogu: „Panie wiary docho-
wałem, miłości nie zdradziłem, uczciwie szedłem przez życie. 
Proszę Cię, przyjmij mnie do Siebie swego wiernego, sługę. Może 
jak starzec Symeon dodać: „teraz o Panie pozwól odejść słudze 
Twemu w pokoju, według Twojego słowa, Bo moje oczy ujrzały 
Twoje zbawienie”.

Dziś go żegnacie, pozwólcie, że na koniec zacytuję słowa, jakie 
pogrzebie pewnego ojca wypowiedział Ks. Bp Franciszek Jop:

 „Kochanego waszego ojca i krewnego przesłoniła przed na-
szymi oczami trumna, którą za chwilę ziemia na zawsze pokryje. 
Nie ujrzycie go już więcej na tym świecie. Tracicie w nim swój 
największy skarb i najsilniejszą ostoję w waszym życiu. Tego cie-
pła ojcowskiego serca, tych dobrych życzliwie na nas spogląda-
jących oczu, w które i wy z całą ufnością mogliście spojrzeć, nie 
zastąpi wam już nic. Nie wrócą te szczęśliwe, a jakże w obecnym 
momencie dalekie już chwile, spędzone przy boku ojca. Od dzi-
siaj zostaniecie sami. Ale zmarły wasz ojciec nie przestaje o was 
pamiętać. Widzi Boga, w którego wierzył, więc ustała jego wiara, 
posiadł jak ufamy, to czego się spodziewał, ustała także jego na-
dzieja, ale miłość jego nie ustaje, modlić się on za wami może i u 
Boga orędować, jak to zawsze za życia czynił; kochać was nigdy 
nie przestanie.

 Na pewno już jest szczęśliwy, bo ujrzał Boga i spotkał się ze 
swoją ukochaną żoną, za którą przez te 7 dni już bardzo tęsknił.

 Od ciebie zaś, stroskana Rodzino żąda i oczekuje tylko jedne-
go: pamięci i modlitwy.

Ciąg dalszy w dodatku parafialnym
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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)

To jedna z próśb skierowanych do ks. bpa Grzego-
rza Rysia, rozpoczynającego wizytację parafi i Lancko-
rona w dniu 16 maja br. I właśnie w pierwszym dniu 
ks. bp Ryś udzielił sakramentu bierzmowania tutejszej 
młodzieży. Najpierw jednak przywitali go rodzice 
młodzieży oraz ks. proboszcz. Słowa tych powitań 
zamieszczamy poniżej. 

Przedstawiciele rodziców bierz-
mowanej młodzieży:

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Witamy Cię serdecznie w naszej pa-

rafi i. Cieszymy się, że możemy tu, w na-
szej świątyni modlić z Tobą, nasz Paste-
rzu. Przeżywamy obecnie trudne czasy, 
nacechowane wzrastającą konsumpcją, 
poczuciem beznadziei życia, poszukiwa-
niem właściwego sensu życia. Świat pró-
buje lansować życie bez zobowiązań, bez 
wartości i zasad moralnych. Człowiek 
często zapomina o tym, co najważniejsze 
– nie wie, za jaką wartością się opowie-
dzieć, po której stanąć stronie. 

 Mając tę rzeczywistość przed ocza-
mi, jako rodzice jesteśmy pełni niepokoju o los naszych dzieci. 
Dlatego teraz pragniemy Cię prosić, Arcypasterzu, abyś udzielił 
naszym dzieciom sakramentu bierzmowania. Niechaj Duch 
Święty umocni ich w zachowaniu wiary w każdej chwili ży-
cia i w radosnej służbie bliźnim. Niech zawsze będą żywymi 
świątyniami i świadomymi członkami Kościoła świętego. 
Niechaj Duch Święty kształtuje ich sumienia, by potrafi li 
wybierać dobro, a unikać zła; by przez całe życie byli wierni 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.    

Ksiądz Proboszcz:
W Dziejach Apostolskich 

czytamy takie słowa: Po pewnym 
czasie powiedział Paweł do Bar-
naby: Wróćmy już i zobaczmy, jak 
się mają bracia we wszystkich mia-
stach, w których głosiliśmy Słowo 
Pańskie. Tak więc utwierdzały się 
Kościoły w wierze i z dnia na dzień 
rosły w liczbę. 

Najczcigodniejszy Księże Bi-
skupie!

Przybywasz do nas, aby zobaczyć, jak się mają siostry i bracia 
w wierze w parafi i Lanckorona. Gdy otrzymaliśmy informację o 
terminie wizytacji, często modliliśmy się, aby Twoje przybycie 
jeszcze bardziej związało nas z Bogiem i Kościołem, aby spełniły 
się słowa św. Pawła z jego Listu do Kolosan: aby ich serca dozna-
ły pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku głębszemu 

poznaniu tajemnicy Boga 
- to jest Chrystusa. W Nim 
wszystkie skarby mądrości i 
wiedzy są ukryte. 

Pokornie prosimy o 
umocnienie naszej wiary, o 
upomnienie, o radę, jakiej 
szukać roli oddziaływania 
duszpasterskiego dla dzie-
ci, młodzieży, rodziców, 
aby nasz trud był służbą 
samemu Bogu. Od Ciebie 
bowiem uczymy się otwar-
tego i serdecznego podej-
ścia do każdego człowieka. 
Błogosław nam, abyśmy 
odnajdując Chrystusa, Jego 
prawdę i miłość wiernie Go 

naśladowali w pasterskim trudzie. 
Cdn.   

Błogosław nam 
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Leńcze - Parafi a Świętych Apostołów Piotra i Pawła

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

W czwartek, 7 maja 2015 r. o godz. 12.00 w budynku 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Ber-
nardyńskiej w Krakowie odbyła się publiczna obrona 
pracy doktorskiej ks. Zbigniewa Bielasa, pochodzącego 
z Leńcz, byłego wizytatora katechizacji w rejonie VI, a 
obecnie proboszcza parafi i Matki Bożej Dobrej Rady w 
Krakowie-Prokocimiu. 

Praca pt. Podstawowe zadania katechezy w po-
słudze katechetycznej Kościoła w Polsce na pod-
stawie podręczników do szkół ponadgimnazjal-
nych została napisana na seminarium naukowym 
z katechetyki pod 
kierunkiem ks. prof. 
dr hab. Tadeusza Pa-
nusia.

Recenzentami tej 
rozprawy byli: prof. dr 
hab. Marian Śnieżyń-
ski (Akademia Igna-
tianum) i ks. prof. dr 
hab. Janusz Mastalski 
(UPJPII). 

Obrona pracy doktorskiej
ks. Zbigniewa Bielasa
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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 

 

3 maja 1791r. została uchwalona pierwsza konstytucja w 
Polsce i jednocześnie pierwsza w Europie. 30 kwietnia w naszej 
szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca ten ważny 
dla Polaków dzień. Uczniowie zaprezentowali wiersze i pieśni pa-

Apel z okazji uchwalenia 
konstytucji 3 maja

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 poniższym, ostatnim już fragmencie kazania od-
pustowego jest mowa o roli mężczyzny w rodzinie, o 
jego zadaniach względem dzieci, o jego przykładzie i 
odpowiedzialności. Takim zaś wzorem dla każdego jest 
św. Józef, zatroskany o swoją rodzinę, o swój dom. 

Wszystko to skupiało się na Jezusie. Zastanówcie się, czy nie 
warto spróbować podobnie, aby nasza praca, nasz wypoczynek, 

nasza odpowiedzialność, troska o dom, nasza miłość do ludzi 
– aby to wszystko w swoim centrum zawsze miało Jezusa. Mogę 
rozpocząć dzień, kiedy wstanę z łóżka i od razu ruszę do wszyst-
kich moich obowiązków i zadań, które na mnie czekają - ale 
mogę również dzień rozpocząć znakiem krzyża. Mogę również 
wieczorem, kładąc się spać, stwierdzić, że jestem zmęczony i 
obolały – ale mogę również przed snem uczynić znak krzyża. Ten 
krzyż poranny i wieczorny to będzie taka klamra, która zamknie 

triotyczne przypominające okoliczności uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

www.szkolalaczany.pl

Bóg chce nam błogosławić 
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moją codzienność w rękach Boga. To będzie 
znak tego, że wszystko, co czyniłem w ciągu 
dnia, czyniłem z Bogiem i dla Boga. 

Na koniec chciałbym bardzo mocno zwrócić 
uwagę, jak ważna, najważniejsza wręcz i naj-
istotniejsza jest postawa i pozycja mężczyzny 
w domu, w rodzinie. Jakie jest serce mężczyzny, 
jaki jest mężczyzna, takie jest oblicze rodziny, 
małżeństwa, domu. Jakie jest serce mężczyzny, 
takie jest poczucie obowiązku i poczucie pracy. 
To zadanie mężczyzny, by uczyć dzieci praco-
witości. To zadanie mężczyzny, by uczyć dzieci 
odpowiedzialności za dom. To również zadanie 
mężczyzny, by uczyć młode pokolenie relacji z 
Jezusem, z Bogiem. A jak byśmy policzyli tu w 
kościele, to więcej jest kobiet niż mężczyzn... Ko-
biety są pobożne. I takiej pobożności uczą dzieci. 
Ale prawdziwego życia duchowego, prawdziwej 
więzi z Bogiem przede wszystkim ma nauczyć 
mężczyzna. To jest zadanie dla każdego mężczy-
zny. Ma być przewodnikiem duchowym swoich 
bliskich.

Podczas tej Eucharystii prośmy Boga, aby 
błogosławił nam. Aby błogosławił naszej pracy. 
Aby błogosławił naszym domom, naszym małżeństwom, rodzi-
nom i wspólnotom. Tak jak o tym słyszeliśmy w pierwszym czy-
taniu – że Bóg wszystko pobłogosławił i złożył w ręce człowieka. 
Więc nie bójmy się prosić o to Boże błogosławieństwo. Bóg chce 
nam błogosławić. Bóg chce być obecny w naszym życiu. I prośmy 

o tę miłość, która jest więzią doskonałości. Módlmy się podczas 
tej Eucharystii o miłość. Niech Pan Bóg nam da to wszystko. 
Niech udzieli nam tego, co jest dla nas tu i teraz najbardziej po-
trzebne. 
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Marcyporęba - Parafi a św. Marcina

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

To modlitwa skuteczna, płynąca z serca i otwiera-
jąca to serce na działanie Boga. O takiej modlitwie 
mówił i do niej zachęcał ks. Łukasz Gołaś, stawiając 
jako przykład – modlitwę Jabesa. Oto fragment roz-
ważania. 

Kiedy wróciłem do seminarium, dowiedziałem się, że moi 
starsi koledzy, których nawet nie zdążyłem jeszcze poznać, 
modlili się, prosząc o zdrowie dla mojej mamy. Modlili się na 
różańcu, spotykając wieczorami w jednym z pokojów. Całe semi-
narium modliło się o jej zdrowie... I wierzę, że to jest łaska Pana 
Boga, że to jest cud sprawiony przez Pana Boga. Bo nawet pani 
ordynator nie dawała szans... Wiara czyni cuda, kochani... Wiara 
czyni cuda! 

Czy doświadczyłeś kiedyś, że twoja modlitwa jest skuteczna? 
Że twoja modlitwa wydaje owoc? Bo w obliczu tego spotkanie 
z moim najlepszym Przyjacielem – z Jezusem – my się nie mo-
dlimy. Nie modlimy się, bo nam się nie chce. Kiedy wstajemy, 
od razu włączamy telewizor, oglądamy telewizję śniadaniową, 
słuchamy radia... A gdzie znak krzyża? Później nie dziwmy się, 
że Bóg nam nie błogosławi. Nie dziwmy się... 

Życie Jabesa, trzeba przyznać, było ciężkie, ale w pewnym 
momencie ten człowiek uświadamia sobie, że modlitwa, którą 
On zanosi do najlepszego 
Przyjaciela - czyli do Boga 
– jest bardzo skuteczna i 
przynosi owoc. Jego gra-
nice tak się poszerzają, 
zauważcie, że aż nie daje 
sobie z tym rady. Tak mu 
Pan Bóg błogosławi w roz-
szerzaniu jego granic, że 
sobie z tym nie daje rady. I 
o co się modli, o co prosi? 
– Aby ręka Twoja, Panie 
Boże, była ze mną. Czyli 
po naszemu: Panie Boże, 
daj mi swego Ducha, bo ja 
sobie z tym wszystkim nie 
radzę. Tak bardzo mnie 
zaskoczyłeś swą wielko-
ścią, tak bardzo poszerzy-
łeś moje granice, ze teraz 
musisz mi z tym pomóc. 
Ty, Panie Boże, musisz mi 
pomóc. Ja Cię proszę o tę 

pomoc. Daj mi swego Ducha, abym mógł podołać temu zadaniu. 
Panie, stań się moim wspólnikiem... 

A czy my się tak modlimy? Czy modlimy się modlitwą, któ-
ra wypływa z naszego serca? I zobaczcie, że ta trzecia prośba to 
prośba o Ducha Świętego. Bo Bóg potrzebuje ciebie, aby w two-
im życiu mógł czynić cuda. Potrzebuje nas, aby czynić cuda. A 
człowiek potrzebuje Boga, aby otrzymawszy tę niezliczoną ilość 
cudów, tych cudownych łask, tego uzdrowienia, mógł sobie w 
życiu z tym poradzić. Bóg poszerza twoje granice i może tak je 
poszerzyć, że ty sobie z tym nie poradzisz. Dlatego idzie do ciebie. 
Przychodzi do ciebie z pomocą, pod warunkiem, że ty, kochany 
bracie, kochana siostro, wyrazisz na to zgodę.

Każdy potrzebuje Ducha Świętego. Bez niego będziemy smut-
ni. Duch Święty niesie radość. Potrzebujemy Ducha Świętego, 
aby radować się w takich sytuacjach, w jakich się znajdujemy. 
Potrzebujemy Ducha Świętego, aby radować się życiem. Boże, 
daj mi Twojego Ducha! Potrzebujemy Ducha Świętego, aby w 
pełni odkryć Jezusa. Jabes to szczególna osoba, która pomimo 
tego, że jego życie było związane z bólem albo z jakimś trudnym 
doświadczeniem, potrafi ła odkryć Boga i w pełni Mu zaufać. To 
osoba, która pozwoliła Bogu działać w swoim życiu. Dlatego też 
to jego życie, zauważcie, tak radykalnie się zmieniło.

Cdn.

Modlitwa serca 
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Mucharz - Parafi a św. Wojciecha BM

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

W sobotę 25.04.2015 odbył się IV Ministranc-
ki Turniej w Piłce Nożnej o Wiosło Św. Wojciecha. 
Chłopcy zmagali się na mucharskim „Orliku”.

Zawody zgromadziły ministrantów, lektorów i należących w 
różnych wymiarach do SLO np. (pan organista z Mucharza ) z 
parafii w Mucharzu, Świnnej Porębie, Śleszowicach, Tarnawie 
Dolnej, Zembrzycach i Jaroszowicach.

 A tak wyglądały ich zmagania:
 Kategoria Włóczykije (szkoła podstawowa) 
• I miejsce Mucharz
• II miejsce Świnna Poręba
• III miejsce Śleszowice

Turniej o Wiosło Św. Wojciecha
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Palcza - Parafi a MB Wspomożenia Wiernych

ADRES: Palcza 170, 34 211 Budzów, tel. +48 33 874 00 06 * KANCELARIA PARAFIALNA: po każdej Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Jan Gibała, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1982 

Kategoria Misjonarze (gimnazjum i wszyscy wyżej) 
• I miejsce Zembrzyce
• II miejsce Jaroszowice
• III miejsce Świnna Poręba
• IV miejsce Mucharz
• V miejsce Tarnawa Dolna

 Nagrodę specjalną Rękawice „Lolka” zdobył: 
• Kategoria Włóczykije: Dominik Radwan (Mucharz)
• Kategoria Misjonarze: Jakub Przytuła (Jaroszowice)

Zgodnie z regulaminem Wiosło Św. Wojciecha (w kategorii 
Włóczykijów) pozostaje na zawsze w Mucharzu. Drużyna z danej 
kategorii musiała trzy razy z kolei wygrać Wiosło Św. Wojciecha, 
czego też dokanali w tym roku chłopcy z Mucharza, Jaszczurowej 
i Skawiec. 

Wiosło Św. Wojciecha w kategorii Misjonarzy powędrowało 
do Zembrzyc, aby za rok powrócić na kolejne zawody.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNE GRATULACJE!!! 

W tym roku Rocznicę I Komunii Świętej 
w naszej parafii obchodziliśmy w niedzielę 
17 maja – w Święto Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Z tej okazji uroczystą Mszę 
św. odprawił ks. Proboszcz, Kanonik Jan 
Gibała.

W pięknie wystrojonym kościele dzieliliśmy 
się radością spotkania z Jezusem w Eucharystii i 

Wraz ze Świętem 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego
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modliliśmy się wspólnie podczas 
liturgii.

W głoszonych przez ks. Pro-
boszcza kazaniach nie zdarza się, 
aby wiele razy padały te same 
słowa, ale tym razem tak właśnie 
było. Wiele razy usłyszeliśmy: 
dobrze, bardzo dobrze, świetnie. 
To dlatego, że w treść rocznico-
wej homilii wplecione zostały 
pytania. Zawieszony głos i wzrok 
skierowany na dzieci, upoważniał 
ich do odpowiedzi. Odpowiedzi 
były poprawne, stąd podane wyżej 
przysłówki. 

Na wstępie kazania, przypo-
mniany został, oglądany wspólnie 
film o Ziemi Świętej-Ojczyźnie 
Pana Jezusa. Była mowa o miejscu 
narodzenia, zamieszkania i Chrztu 
św. Także miejscu nauczania, 
osądzenia i ukrzyżowania Pana 
Jezusa. To wszystko zmierzało do 
opowiedzenia o znajdującym się w 
Jerozolimie Kościele Wniebowstą-
pienia Pana Jezusa. Sam kościółek 
oraz miejsce z odbitą stopą Pana 
Jezusa, przypomina o tym, że po 
swej życiowej wędrówce, Chrystus 
wrócił do nieba. Wniebowstąpie-
nie nastąpiło po Zmartwychwsta-
niu i choć apostołowie pragnęli, 
aby z nimi pozostał, On jednak 
odszedł, by przygotować ludziom 
miejsce w niebie. Powiedział, że 
pośle Ducha św. i zapewnił, że zo-
stanie z nami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.
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W dalszej części kazania ks. 
Proboszcz powiedział, że fakt 
przyjmowania już przez rok Ko-
munii św., jest dowodem na to, że 
już przez rok Pan Jezus jest ciągle 
z dziećmi. Matka Teresa z Kalku-
ty powiedziała, że kiedy człowiek 
przyjmuje Komunię św., to wtedy 
dokonuje się w nim Boże Naro-
dzenie. Kiedy Pan Jezus przycho-
dzi to wtedy dotykamy nieba. To 
jest radość i wielkie wesele,, bo 
spotykamy się z Jezusem Chry-
stusem. To zapowiedź nieba. 

Dalej w trakcie kazania-dialo-
gu z dziećmi, znów został przypo-
mniany oglądany wspólnie inny 
film. Mowa była o filmie „Niebo 
istnieje naprawdę”. Celem przypomnienia doświadczenia spo-
tkania chłopca z Panem Jezusem, było uzmysłowienie dzieciom 
przesłania, jakie u tego chłopca zrodziło się po tym spotkaniu: 
Trzeba tak żyć, tak postępować i cieszyć się życiem, żeby sobie 
zasłużyć, na to móc wrócić do nieba. W takim dniu jak Rocznica 
I Komunii Świętej można tego sobie życzyć, choć nie jest to łatwe 
dla ludzi stąpających po ziemi, bo na przeszkodzie do nieba stoi 
wiele rzeczy. Pamiętać jednak trzeba o tym, że Pan Jezus przed 
Wniebowstąpieniem zostawił nam wiele drogowskazów. Powie-
dział, co trzeba robić i jak postępować, aby to niebo osiągnąć.

Mając na myśli zbieżność dat: rocznicowej i święta Wniebo-
wstąpienia, wspomniany został rok 2005 i dzień odejścia Jana 
Pawła II do Domu Ojca.

Na zakończenie kazania, zanim jeszcze zostały złożone życze-
nia, dzieci usłyszały apel, aby w tak ważnym dla nich dniu, dzię-

kować za rodziców, którzy prowadzą ich drogą wiary, dziękować 
za tych, którzy wskazują drogę wiary, za bliskich, nauczycieli, 
wychowawców, za dobrych ludzi spotykanych obecnie i w przy-
szłości na drodze swojego życia. 

I życzenia:
Niech prowadzi Duch Święty, 
Niech błogosławi Jan Paweł II.
Niech mają w swej opiece święci patronowie.
Niech się wstawia Maryja, Matka, która podążyła tą samą 

drogą, co Jej Syn.
W czasie ogłoszeń parafialnych, jeszcze raz ks. Proboszcz 

wyraził podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do tego, aby liturgia była tak uroczysta. Podkreślił bardzo dobrą 
współpracę z rodzicami.

B.Ł.
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

W środę 6 maja 2015 r. Centrum Kultury i Promocji w Brzeź-
nicy zorganizowało spotkanie seniorów w Paszkówce. Klub Se-
niora z Brzeźnicy i członkowie Uniwersytetu III wieku z Zatora 
obejrzeli wystawę „Spojrzenie Madonny” prezentowaną w Domu 
Integracji Społecznej w Paszkówce.

Niektórzy z seniorów wzięli również udział w Projekcie Stacja, 
którego celem jest przemiana na jeden dzień w artystę-plastyka 
i przelanie na płótno swoich emocji. Wernisaż powstałych prac 
odbędzie się 16 maja 2015 r. w budynku Stacji PKP w Brzeźnicy. 
Dla uczestników spotkania na łowisku „Pod Dębem” w Paszków-
ce przygotowana została degustacja potraw regionalnych Doliny 
Karpia, podczas której można było skosztować: obwarzanek 
pobiedrskich, zupy rybnej, kładzionki witanowickiej i karpia 
wędzonego. Degustację przygotowały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Sosnowicach i Witanowicach przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Dolina Karpia”. Oczywiście jak na plenerową 
imprezę przystało, nie zabrakło grilowanej kiełbaski i majowego 
deszczu.

www.ckbrzeznica.pl

Majowe spotkanie seniorów 
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

ADRES: Ponikiew 115, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 872 16 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. 
* MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8.00, 10:30, w okresie wakacyjnym o godz. 15.00 * PROBOSZCZ: ks. Henryk Pyka, 
E.c. * ODPUST: św. Aleksego, 17 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIX w. 

Chociaż czasami miewamy takie odczucie, że jeste-
śmy sami, osamotnieni w bólu, wśród przeciwności. 
Tak nie jest. Przytoczone poniżej opowiadanie z misji 
potwierdza to. Ale przede wszystkim potwierdza to 
krzyż Chrystusa, Jego ofiara za nasze grzechy, Jego 
cierpienie i śmierć i Jego zmartwychwstanie.

Tej nocy miałem sen, śniło mi się,
że spacerowałem po plaży razem z Chrystusem,
na ekranie nocy ukazały się wszystkie dni mojego życia.
Patrząc za siebie zobaczyłem,
że przy każdym dniu mojej wędrówki,
przedstawionej na ekranie,
znajdowały się na piasku dwie pary stóp.
Śledząc je na całej drodze,
dotarłem aż do kresu moich dni.
Stanąłem wtedy spoglądając wstecz i spostrzegłem,
że na niektórych odcinkach widniał tylko jeden ślad.
Przedstawiały one najtrudniejsze dni mojego życia,
dni największych zmartwień,
największych lęków i największych cierpień.
Wtedy zapytałem:
„Panie, obiecałeś mi, że będziesz razem ze mną
przez wszystkie dni mojej wędrówki.
Dlaczego więc opuściłeś mnie

Bóg nie zostawia człowieka
w najtrudniejszych chwilach mojego życia?”
A wtedy Pan odpowiedział:
„Synu mój, wiesz dobrze, że jeśli obiecałem ci,
że będę z tobą przez wszystkie dni twojej podróży
i że nie opuszczę cię ani na chwilę
to dlatego, że bardzo cię kocham.
Dotrzymałem mojego słowa...
Kiedy widziałeś na piasku tylko jedną parę stóp
to były chwile, w których musiałem nieść cię w ramionach”. 

Taki jest nasz Bóg. To Bóg, który nie zostawia człowieka w 
cierpieniu. Bóg, który nie zostawia człowieka w samotności. Bóg, 
który nie zostawia człowieka z bólem, z chorobą, z niepełno-
sprawnością i ze starością. Bóg, który towarzyszy nam w naszej 
drodze krzyżowej. 

Jak widzicie, jeżeli chodzi o nas, oblatów, mamy jeden, je-
den znak, który nas wyróżnia – to jest krzyż, który każdy z nas 
otrzymuje na śluby wieczyste. To jest jedyne, co wyróżnia nas 
jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny od księży diecezjalnych czy od 
innych zakonników. Moi drodzy, to jest krzyż, który ma na celu 
przypominać nam, kogo mamy głosić – że mamy głosić Chrystu-
sa ukrzyżowanego i Jemu mamy służyć. Dlatego wisi pod naszym 
sercem. To jest konkretny znak naszej miłości do Pana Boga i mi-
łości Pana Boga do nas.

Cdn.
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

W sobotę 25 kwietnia br. w parafii w Przytkowi-
cach odbyło się kolejne spotkanie młodzieży dekanatu 
Kalwaria w ramach przygotowania do Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016. W spotkaniu uczestniczyło 
ok. 70 osób – młodzież wraz ze swymi duszpaste-
rzami. Bohaterką spotkania była św. Gianna Beretta 
Molla.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 14:30 adoracją w przytkowic-
kim kościele. Prowadzący ją ks. Jan Górecki przywołał postaci 
trzech świętych: czczonych w tych dniach św. Wojciecha i św. 
Marka oraz św. Gianny Molla. 

Adoracja była przygotowaniem do Mszy świętej, którą z 
ks. proboszczem Leszkiem Filipkiem koncelebrowali przybyli 
duszpasterze. O oprawę muzyczną zatroszczyła się przytkowicka 
schola. 

W kazaniu ks. Filipek przedstawił najpierw postać św. Gian-
ny Molla. To Włoszka żyjąca w latach 1922-62. Wychowana w 
religijnej rodzinie, sama głęboko żyła wiarą. Była lekarką. Poślu-
biła Piotra Mollę – była szczęśliwą żoną i matką. Gdy oczekiwali 

Spotkanie ŚDM
w Przytkowicach
narodzin czwartego dziecka, zaatakowała ją choroba. Wobec 
wyboru: życie swoje czy życie dziecka zdecydowanie wybrała 
życie nienarodzonego jeszcze dziecka. Kilka dni po narodzeniu 
córeczki zmarła.

Następnie kaznodzieja zwrócił uwagę, czego młodzi ludzi 
mogą uczyć się od św. Joanny: już w młodych latach wchodzenia 
głęboko w życie religijne; przygotowywania się w młodości do 
podjęcia zadań dorosłego życia chrześcijańskiego; ważna jest 
rola kierownictwa duchowego; św. Joanna była osobą taką jak my 
– każdy więc może zostać świętym; jest ona patronką – zwłaszcza 
dla zakochany, dla małżeństw, które moją trudności z otrzyma-
niem potomstwa, dla lekarzy.

Po Mszy świętej uczestnicy spotkania przeszli do szkoły, gdzie 
najpierw zostali poczęstowani herbatą i drożdżówkami. Następ-
nie wysłuchali kilku listów, jakie pisali do siebie Joanna i Piotr 
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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 

Molla – najpierw jako narzeczeni, potem jako małżonkowie.
Z kolei obejrzeli prezentację przybliżającą osobę św. Joanny. Sło-
wo zostało tu uzupełnione przez obraz – zdjęcia św. Joanny na 
różnych etapach życia oraz zdjęcia jej bliskich.

Kolejnym punktem spotkania była konferencja wygłoszona 
przez ks. Pawła Kubani, duszpasterza młodzieży archidiecezji 
krakowskiej. Była ona poświęcona przygotowaniom do Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie. Ks. Paweł dzielił się różnymi 
doświadczeniami z Dni Młodzieży, w których uczestniczył. 
Zachęcił też uczestników do podjęcia trzech zadań: pomocy w 
przyjęciu jak największej liczby gości na Dni, pokazania gościom 
swojej wiary oraz modlitwy w intencji Dni Młodzieży. 

Poszczególne punkty programu przedzielone były wspólnym 
śpiewem i występami zespołu muzycznego. Po konferencji ks. 
Kubani zaśpiewano wspólnie hymn ŚDM Kraków 2016 „Błogo-
sławieni miłosierni”. 

Ostatnim punktem programu spotkania były tańce integra-
cyjne i wspólna zabawa uczestników. 

xlf
Na zdjęciach: logo i symbole ŚDM Kraków 2016; przy drożdżówkach; konferencja ks. Kubani; śpiew hymnu ŚDM; tańce integracyjne.

I Komunia Święta
Jest dla każdego dziecka wielkim przeżyciem. To najważniejszy dzień dla dziec-

ka i dla całej rodziny. Pierwsze spotkanie z Jezusem miłosiernym w sakramencie 
pokuty i pełne z Nim zjednoczenie w Komunii Świętej. Dzieci z klasy trzeciej swoje 

wielkie święto miały w pierw-
szą niedzielę maja, 3 maja br. 
Ubrane w białe stroje ocze-
kiwały przed kościołem na 
błogosławieństwo rodziców, 
po czym w procesji weszły do 
kościoła. Mszę św. celebrował i 
kazanie wygłosił ks. proboszcz 
Janusz Sołtys. Dzieci oraz ich 
rodzice czynnie uczestniczyli 
w oprawie liturgii Mszy św. 
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czytając, modląc się, śpiewając, 
przynosząc dary do ołtarza. 
Wszystko to czynili godnie i z 
przejęciem. W białym tygodniu 
dzieci uczęszczały na Mszę św. 
i nabożeńswo majowe w swoich 
komunijnych strojach. W nich 
też udały się w dniu 8 maja , w 
uroczystość św. Stanisława, do 
Łagiewnik, gdzie podczas Mszy 
św. dziękowały za dar Eucha-
rystii. Dzieciom życzymy dal-
szego wzrastania w łasce Bożej 
i trwania w przyjaźni z Panem 
Jezusem.
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga po-
czątków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się wśród 
wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej 
przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do Niej 
we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki Wiernych 
zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał 
Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomoży-
cielka”, jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor 
Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że „Maryja jest orędowniczką 
i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”. W tym sa-
mym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję 
św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor 
Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona „nieustanną i potęż-
ną Wspomożycielką”. Z treści pism doktorów Kościoła wynika, 
że przez słowo „Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie formy 
pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.

Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomoży-
cielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomo-
życielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w 
nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy 
witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).

7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydują-
ce zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała bezpośrednio 

Najświętsza Maryja Panna 
Wspomożycielka Wiernych

24 maja

desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V 
włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie „Wspomożenie 
wiernych, módl się za nami”.

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wied-
niem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo 
papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, 
przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki 
Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa.

W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
wszedł do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto 
Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja jako podzię-
kowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z nie-
woli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez 
szereg lat stolicę rzymską.

Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bo-
żej Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie 
został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz 
salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezja-
nin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym 
apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał 
Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom 
Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wpro-

wadzenie święta Maryi 
Wspomożycielki Wier-
nych w liturgicznym 
kalendarzu polskim. 
Episkopat Polski chciał 
w ten sposób podkreślić, 
że naród polski nie tylko 
wyróżniał się wśród in-
nych narodów wielkim 
nabożeństwem do Naj-
świętszej Maryi Panny, 
ale że może wymienić 
wiele dat, kiedy doznał 
Jej szczególniejszej opie-
ki. Polskie sanktuarium 
Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych zostało 
ustanowione w 2013 r. 
w salezjańskiej parafii w 
Rumii na Kaszubach.
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Powinniśmy kształtować 
nasze serca, by je upodobnić 
do Jej Niepokalanego Serca 
mówił w kazaniu odpusto-
wym ks. Zbigniew Medoń. 
Przy tej okazji wspomniał o 
swoistych „rekolekcjach w 
drodze”, w drodze z Maryją 
i do Maryi czyli o pieszej 
pielgrzymce na Jasną Górę. 
Fragment słowa poniżej. 

Pozwólcie, że wspomnę o 
tym, co mówił na początku 
ksiądz proboszcz – wspaniałe 
rekolekcje w drodze, pielgrzym-
ka na Jasną Górę. Zachęcam was. 
To jest tylko pięć dni... Nie są to 
duże odcinki, ale warto przejść. 
Warto, moi drodzy, pochylić się 

W szkole Maryi
nad Słowem Bożym. Warto przeżyć ten czas w modlitwie i ze 
śpiewem na ustach. Niektórzy pielgrzymi mówią, że to jest taki 
czas „ładowania akumulatorów”; pątnicy w tym czasie ładują 
siebie taką Bożą energią i dzięki temu potem patrzą na świat, 
na swoje życie zupełnie inaczej. Oni zanoszą Maryi swoje różne 
sprawy, problemy, prośby i dziękczynienia. Czas pielgrzymki to 
naprawdę wspaniały czas i dlatego wraz z księdzem Wojciechem 
serdecznie was zapraszamy do wzięcia w niej udziału. Ksiądz 
proboszcz też chodził... Z Chrzanowa. I to przez długie lata.

Kochani, można powiedzieć, że te wszystkie wymienione 
przeze mnie rzeczy to formy uczestnictwa w tej swoistej szkole 
Maryi, naszej Pani i Królowej. Bo chodzi o to, abyśmy kształto-
wali swoje serca na wzór Jej serca. 

I tak na koniec chciałbym, kochani, podać taki przykład...  Z 
Matką Bożą jest tak, jak w pewnym opowiadaniu: Kiedyś misjo-
narz jechał bardzo szybkim, japońskim pociągiem i modlił się 
brewiarzem. W pewnej chwili podeszło do niego małe dziecko 
i podniosło z ziemi obrazek, który wypadł mu z modlitewnika. 
„A kto to jest za piękna Pani?” - spytało ciekawie pokazując na 
namalowaną postać. „Wiesz, to moja Mama” - odparł misjonarz. 
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

„...Ale ty wcale nie jesteś do Niej podobny!” - wykrzyknęło zdu-
mione dziecko. „Zgadza się” - westchnął tamten - „Ale przez cały 
czas bardzo, bardzo się staram...”.

Temu chłopcu chodziło zapewne o podobieństwo czysto ze-
wnętrzne, ale my to możemy odebrać troszeczkę inaczej. I można 

by zadać pytanie: Czy moje serce jest choć trochę podobne do 
serca Maryi? Czy ja jestem choć trochę podobny do mojej Mamy, 
Matki i Królowej? Czy aj jestem do Niej choć odrobinę podobny? 
Z tym pytaniem was zostawiam. Złóżmy wyznanie wiary... 

Joanna urodziła się 6 stycznia 1411 lub 1412 r. w Domremy 
(Lotaryngia), w rodzinie ubogich wieśniaków. Rodziców nie było 
stać na kształcenie dziecka. Dlatego Joanna była analfabetką. 
Tym większy podziw budzi rola, jaką odegrała w historii Francji. 
Bulla beatyfikacyjna nazywa ją i jej życie „jednym cudem”.

Od 13. roku życia towarzyszyły jej „głosy” i wizje, w których 
słyszała nadprzyrodzone głosy, wezwania, nakazy; jawili się jej 
św. Michał Archanioł, św. Katarzyna męczennica i św. Małgorza-
ta męczennica; od nich Joanna dowiedziała się o tragicznej sytu-
acji swojej ojczyzny i o swojej misji. Pod wpływem tych ducho-
wych doświadczeń w 1428 r. siedemnastoletnia Joanna podjęła 
dzieło wyzwolenia Francji zajętej przez wojska angielskie. Ogar-
nięta wiarą, że jest wolą Bożą, by to ona właśnie stanęła na czele 
narodu i by w jego imieniu poprowadziła wyzwoleńczą wojnę aż 
do zwycięstwa, przekonała o swojej misji najpierw wuja, Duranta 
Laxarta. Z nim udała się do komendanta pobliskiego garnizonu 
w Vaucouleurs. Mieszkańcy tego miasta zebrali pieniądze i za-
kupili dla niej męską zbroję, oręż i konia. Pod naciskiem opinii 
mieszkańców dowódca oddał do dyspozycji dziewczęcia swój 
oddział. Sam też odprowadził Joannę do króla Karola VII, który 
wówczas przebywał w Chinou. Dziewczę spotkało się na dworze 
królewskim z jawnym niedowierzaniem.

Po poddaniu Joanny i jej widzeń badaniom duchownych z 
Poitiers, dziewczynie podarowano zbroję, sztandar z wezwaniem 
„Jezus i Maryja” i pozwolono jej wyruszyć z kilkutysięcznym 
oddziałem naprzeciw nieprzyjaciela. W maju 1429 r. w trakcie 
bitwy o Orlean Joanna (odtąd nazywana także Dziewicą Orleań-
ską) zagrzewała swoich rodaków do walki i przełamała losy pro-
wadzonej wojny. Po tej bitwie w ciągu tygodnia Anglicy opuścili 
całą dolinę Loary. Joanna ponownie udała się do króla i zmusiła 
go, aby wyruszył do Reims i dopełnił obowiązku koronacji. Na-
stąpiło to 17 lipca 1429 r. Joanna stanęła u szczytu sławy. Zwra-
cano się do niej z prośbami i pismami, król chciał ją podnieść 
do stanu szlacheckiego i bogato obdarować. Joanna pozostała 
jednak prostą dziewczyną. Wyrzekając się bogactwa i honorów, 
prosiła tylko o jedną nagrodę: aby mieszkańcy jej wioski zostali 
zwolnieni od podatku.

Święta Joanna d’Arc, 
dziewica

30 maja

Wiosną 1430 r. Joanna wzięła udział w potyczce pod Compie-
gne. Tam dostała się do niewoli Burgundów. Ci odsprzedali ją za 
10000 franków w złocie (co było wówczas ogromną ceną) Angli-
kom, którzy powołali trybunał kościelny i wytoczyli jej proces w 
Rouen. Nie umiejąc sobie wytłumaczyć jej misji, oskarżono ją o 
zmowę z diabłem. Jej wizje, głosy, objawienia uznano za opętanie 
szatańskie. Użycie zaś przez nią wojskowego stroju męskiego 
uznano za urągające przyzwoitości chrześcijańskiej. Skazano ją 
na śmierć pod zarzutem czarów i herezji. Jej głosy i objawienia 
uznano za fałszywe. Joanna odwołała się od wyroku inkwizycji 
do papieża - bezskutecznie. Oddana w ręce władzy świeckiej, 
została skazana i spalona na stosie 30 maja 1431 r.

Wyrok wkrótce zakwestionowano. Pod naciskiem opinii 
publicznej Karol VII ustanowił w 1452 r. komisję, która przepro-
wadziła proces rehabilitacyjny. Także papież Kalikst III wydał 
polecenie zbadania przeprowadzonego procesu. 7 lipca 1456 r. 
Rzym wydał wyrok uniewinniający Joannę oraz określił prze-
prowadzony proces w Rouen jako sprzeczny z prawem.

27 stycznia 1894 roku papież Leon XIII przyznał jej kanonicz-
nie tytuł „czcigodnej”, dnia 6 stycznia 1904 roku papież św. Pius 
X ogłosił heroiczność jej cnót, a 18 kwietnia 1909 roku w bazylice 
św. Piotra w Rzymie dokonał jej uroczystej beatyfikacji. Dnia 16 
maja 1920 roku papież Benedykt XV wyniósł Joannę do chwały 
świętych. Św. Joanna jest patronką Francji, Orleanu, a także tele-
grafu i transmisji radiowych.

Historia św. Joanny d’Arc inspirowała wielu twórców m.in. 
Szekspira, George’a Bernarda Shaw’a, Friedricha Schillera, Mar-
ka Twaina, Paula Claudela, Jeana Anouilha, Bertolda Brechta. Jan 
Matejko namalował obraz „Dziewica Orleańska (Wjazd Joanny 
d’Arc do Reims)”, większy niż słynna „Bitwa pod Grunwaldem”. 
Obraz znajduje się w zbiorach Pałacu w Rogalinie i niedawno 
przeszedł renowację.
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Spytkowice - Parafi a św. Katarzyny

ADRES: Spytkowice k. Zatora, ul. Jana Pawła II 2, 34-116 Spytkowice, tel. +48 33 879 11 95, tel./
fax +48 33 872 48 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. po Mszy św. o 18; sob. - 8-9 * MSZE 
ŚWIĘTE: Soboty -18; Niedziele i święta - 7:30, 8:30 (kaplica Miejsce), 9:30, 11, 12:15 (kaplica 
Przewóz), 18 * PROBOSZCZ: ks. Józef Piwowarski, R.M., dizekan dekanatu Zator * WIKARIUSZ: ks. 
Piotr Podwyszyński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Lipowa (80), Miejsce (510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)

W dniu 02.05.2015 o godz. 10 .00 rozpoczął się 
II Koleżeński Bieg Spytkowicki organizatorami byli 
: Amatorski Klub Aktywnych Spytaktiv, Endorfi ny 
Wadowice . Impreza miała charakter koleżeński. 
Amatorzy tej formy aktywności zgromadzili się 
przy najbardziej znanym spośród zabytków Gminy 
- Spytkowickim zamku którego historia sięga XVI 
wieku. Uroczystego otarcia trasy biegu dokonali 
najmłodsi spośród zgromadzonych: czteroletni 
Szymuś i sześcioletni Grześ. Chwilę później na ma-
lowniczą trasę wałem wiślanym wzdłuż starorzecza 
Wisły ruszyli uczestnicy. Z pośród przybyłych na 
miejsce 24 osób bieg ukończyło 13 osób. Pierwsze 
miejsce zdobył Mariusz Ciapa z Klubu Endorfi ny 
Wadowice, drugie Robert Polanek z klubu Spy-
taktiv, a trzecie Łukasz Pułka z Klubu Endorfi ny 
Wadowice.

Drugi Koleżeński Bieg Spytkowicki stał się już 
historią! Pogoda nam troszeczkę nie dopisała, nato-
miast humory owszem. Po zakończeniu rywalizacji 
organizatorzy biegu w osobach Andrzej, Krzysiek, 
Leszek, Marek wręczyli zebranym nagrody, któ-
rych fundatorami byli Urząd Gminy w Spytkowi-
cach, Energy 2000, Park Miniatur w Inwałdzie, IPA 
Kalwaria. Z. Dziękujemy wszystkim za uczestnic-
two i zapraszamy do aktywnego spędzania czasu, 
oraz do udziału w kolejnym biegu Spytkowickim 
już za rok. 

Andrzej Kozioł, Leszek Papiersk
www.spytkowice.net.pl

II Koleżeński Bieg Spytkowicki 

Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

Tak określił św. Stanisława, biskupa i męczennika 
kaznodzieja odpustowy – ks. Filipiak, który mówiąc 
o świętości, podkreślał rolę św. Stanisława w obronie 

Ponadczasowy święty 
wiary, moralności, jego postawę męstwa, wierności 
Chrystusowi. Wprowadzenie do Mszy św. oraz frag-
ment wspomnianego słowa – poniżej. 
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Wprowadzenie 
W dzisiejszą uroczy-

stość gromadzimy się w 
naszej świątyni, aby zło-
żyć Bogu Eucharystycz-
ną Ofiarę, modląc się w 
intencji całej wspólnoty 
parafialnej, radując się 
przez wstawiennictwo i 
przyczynę św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, aby 
wypraszał potrzebne łaski i 
Boże błogosławieństwo dla 
każdego z nas: dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych, dla 
chorych i cierpiących, a 
szczególnie tych, którzy w 
swoim życiu może się za-
gubili, by odnaleźli drogę 
do prawdy i miłości. Mo-
dlimy się, byśmy pomimo 
wszelkich trudności umieli tak jak nasz dzisiejszy patron – św. 
Stanisław – sprzeciwić się nawet władcy, królowi, oddając swoje 
życie za wiarę, za moralność, za świadectwo miłości do Pana 
Boga. Za to wszystkie, co oddziela nas od miłości Bożej. Uznajmy 
teraz, że jesteśmy grzeszni, a byśmy złożyć godnie Najświętszą 
Ofiarę...  

Kazanie 
Drodzy Bracia w kapłaństwie, 
Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
 Święci nie przemijają - święci żyją świętymi, pragną świętości 

i wołają o świętość. Te słowa wypowiedziane przez Ojca świętego, 
dziś już też świętego, Jana Pawła II przed szesnastu laty podczas 
kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu, stają się nam szczególnie 
bliskie. Bliskie każdemu z nas. Dają one bowiem odpowiedź na 
pytanie, w czym tkwi siła Kościoła 
i jak żyć, aby się nie dać pochłonąć 
światu. 

 Święci, którzy uczynili prawdę 
Chrystusa swoją własną prawdą, 
którzy poszli za Chrystusem, Jego 
drogą, którą jest On sam, którzy 
żyli życiem, jakie z Niego płynie w 
Duchu Świętym i nawet w chwili 
prześladowań oddali swoje życie, 
ponieśli śmierć, by dać świadec-
two prawdzie, oddać Chrystusowi 
miłość... 

Tajemnica, którą najpełniej 
objawił sam Chrystus, kiedy umarł 
na krzyżu za drugiego człowieka, 
za każdego z nas. Umierał za cu-
dze grzechy, za cudze słabości. Jak 
sam mówił: Ja jestem dobrym Pa-
sterzem. Dobry pasterz daje swoje 
życie za owce. Ten zaś, który nie 
jest pasterzem, którego owce nie 
są własnością, widząc nadchodzą-
cego wilka opuszcza owce i ucieka. 
Tajemnica, która po odejściu Chry-

stusa i Jego wstąpieniu do 
nieba, stała się fundamen-
tem rodzącego się nowego 
Kościoła. Tajemnica, która 
przez XXI wieków istnienia 
chrześcijaństwa stała i stoi 
na straży przykazań, mo-
ralności, prawdy, wolności 
duchowej i społecznej czło-
wieka. Dziś w uroczystość 
odpustową waszej wspólno-
ty parafialnej tę tajemnicę 
przypomina nam wielki 
patron – święty Stanisław, 
biskup i męczennik. 

To święty, co prawda, 
sprzed dziesięciu wieków. 
Święty może przez wielu 
uważany za przykład wtrą-
cania się Kościoła i duchow-
nych w życie polityczne, 

jednak to dla nas jest wciąż aktualny święty i można powiedzieć 
– ponadczasowy. Ponadczasowy, bo jak w roku 1999 podczas po-
bytu w Krakowie przypomniał Ojciec święty:

Dziękuję Opatrzności Bożej, że dane mi jest stanąć ponownie 
przy konfesji świętego Stanisława, aby tu złożyć dziękczynną 
Ofiarę za tę kościelną wspólnotę, którą Biskup ze Szczepanowa 
umocnił na całe tysiąclecie swą pasterską posługą i męczeńską 
śmiercią. On niejako dał początek tej historii miłości do człowie-
ka i do Chrystusa, która nieustannie dokonuje się pośród tego 
ludu. Z niej wyrasta również kalendarium naszego życia, naszych 
poszukiwań, naszej wędrówki — indywidualnej i wspólnej — ku 
spotkaniu z Chrystusem. Wielbię Boga za to, że w tej wielkiej, du-
chowej spuściźnie mogłem mieć udział szczególnie jako biskup 
krakowski i mogę z jej bogactwa czerpać siłę i natchnienie jako 
Biskup Rzymu.
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Stanisław Górny - Parafi a Niepokalanego Serca NMP

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

I nie można od Niego nic kupić. Tę po-
stawę otwarcia na dar czy poproszenia o coś 
mają dzieci. Dorośli zarabiają, kupują. Gdy 
Bóg daje, to dar ten nas przemienia, bo 
ukazuje ogrom Bożej miłości. 

Oto fragment kazania ks. bpa Grzegorza 
Rysia z niedawnej wizytacji parafii. 

Kiedy się czyta Ewangelię w Kościele, to nie po 
to, aby jedynie przypomnieć, co kiedyś Pan Jezus 
zrobił, tylko po to, aby nas uczynić uczestnikami 
tych wydarzeń. Taka jest siła liturgii, że nas czyni 
uczestnikami tego, co się wydarzyło kiedyś raz w 
historii, kiedy Syn Bóg stał się człowiekiem. Ale my 
czytamy Ewangelię nie tylko po to, żeby sobie o tym przypomi-
nać, ale po to, żeby w tym uczestniczyć. Ta Ewangelia dotyczy nas 
osobiście. To wydarzenie dotyczy nas osobiście. A wydarzenie 
jest dość mocne... To by była wizytacja, księże proboszczu! Ale 
by było... Biskup wszedł do kościoła i wyrzucił wszystkich zgro-
madzonych... Począwszy od scholi i ministrantów... Mocne... To 
było bardzo mocne wydarzenie, kiedy Jezus wyrzucał ze świątyni 
tych, którzy tam prowadzili handel. 

Pierwszy sens tego wydarzenia jest taki, że w świątyni nie ma 
miejsca na handel. Świątynia nie jest miejscem, gdzie się coś ku-
puje i sprzedaje. I to nie chodzi tylko o to, że to co jest w Kościele, 
jest święte, nie ma ceny. Bo nie ma ceny za Mszę świętą, nie ma 

Bóg daje 
ceny za sakramenty. Nie płacimy za sa-
kramenty. Bo ile kosztuje Msza? Ale też 
chodzi o to, aby się wyzbyć takiego nasta-
wienia, że można od Pana Boga kupić to, 
co święte. Wczoraj było bierzmowanie. 
Jak ktoś trzy lata się przygotowuje i robi 
wszystko, co mu księża czy katecheci 
każą, to znaczy, że „kupił” sobie Ducha 
Świętego za tę swoją pobożność. Nie, my 
nie kupujemy niczego z Boga. To najle-
piej wiedzą dzieci. Bo dzieci w ogóle nie 
kupują, tylko dostają. Jak idą ulicą i coś 
fajnego wypatrzą na wystawie, to mówią 
do taty: - Daj mi to! I co ma taki ojciec 
zrobić? Najczęściej daje. Wbrew pozo-

rom jest to postawa, jaka powinna nas cechować w Kościele. My 
do Boga też przecież powinniśmy mówić: „Daj mi”. To co otrzy-
mujemy w Kościele, otrzymujemy jako dar od Boga – nie płacimy 
za to. A już na pewno nie płacimy swoimi dobrymi uczynkami, 
swoją pobożnością. To nie jest tak, że w Kościele się nam Eucha-
rystia należy, bośmy na nią zapracowali przez tydzień. 

Dlatego Pan Jezus mówi, że dziecko jest wzorem człowieka, 
który jest wierzący. Bo dziecko mówi: „Daj mi!”. Dorosły musi 
zarobić. A jak nie zarobi, to się musi zapożyczyć. Bierze kredyt. 
To jest myślenie dorosłego człowieka: „Muszę kupić”. Niech ku-
puje... Od Boga dostajemy. Pan Bóg daje mi mimo tego, że ja je-

stem skończonym łotrem. Bóg mi daje. 
A jak człowiek dostaje od Boga i wresz-
cie zrozumie to, że od Boga dostaje za 
darmo, że tak naprawdę od Boga każ-
dy z nas dostaje mimo tego jaki jest, to 
być może wreszcie się zmieni. Jak do-
świadczę tego, ile otrzymuję od Boga 
miłości, to być może mnie to zmieni 
i zacznę próbować odpowiedzieć 
Bogu na tę miłość, którą nam okazał 
na krzyżu. Kiedy zrozumiem, że On 
umiera za mnie, kiedy jestem grzesz-
nikiem – a nie porządnym człowie-
kiem. Tak, On umiera za mnie, kiedy 
jestem grzesznikiem...I wreszcie, jak 
tego wszystkiego doświadczę, jak to 
przeżyję, to być może będę chciał choć 
trochę na tę miłość odpowiedzieć. To 
jest to, co nas zmienia... 

Cdn. 
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

Obchodził w niedzielę, 17 maja ks. proboszcz Zbi-
gniew Kaleciak, dziękując w czasie Mszy św. Bogu 
za dar kapłaństwa. Z życzeniami dla ks. proboszcza 
pospieszyli przedstawiciele różnych grup działających 
w parafii, dziękując ks. Jubilatowi za Jego gorliwość 
apostolską i zawsze otwarte serce. Słowa tych podzię-
kowań i życzeń zamieszczamy poniżej.

Przedstawiciel wspólnot i grup działających
przy parafii:

Pan kiedyś stanął nad brzegiem; 
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim...
Czcigodny Księże Zbigniewie, 25 lat temu Pan stanął nad 

brzegiem Twojego młodego życia, Twoich planów i zamierzeń, i 
wyrzekł: pójdź za Mną, by łowić serca słów Bożych prawdą. Od-
powiedziałeś: jestem ubogim człowiekiem, ale mam ręce gotowe 
do pracy, serce młode i pełne zapału, by na morzach dusz ludz-
kich wskazywać właściwą latarnię.

Jakże nie łatwo być dzisiaj kapłanem, sługą nieużytecznym, ale 
świadkiem prawdy i tym, który prostuje zawiłe ścieżki ludzkiego 
życia. Jakże często i łatwo dzisiaj, padają kamienie pomówienia 
i nieprawdy w stronę kapłana, który pomimo tego nie czekając, 
sam wyciąga dłonie, bo w każdym dostrzega dobro.

Bo każdy jest dzieckiem Bożym.

Srebrny jubileusz kapłaństwa
W imieniu wszystkich wspólnot i grup działających przy pa-

rafii w większości powołanych lub reaktywowanych przez Ciebie, 
dzisiaj wyrażamy naszą wdzięczność za Twoje zawsze otwarte 
serce, by nieść nie tylko pocieszenie na duchu, ale jakże często i 
pomoc materialną.

Dziękujemy za nieszczędzenie czasu, wysiłku, za Twój ciągle 
młodzieńczy zapał, by dotrzeć z Dobrą Nowiną w różnej formie, 
również tam, gdzie inni rezygnują i opuszczają ręce. Dziękujemy 
Ci, że Jesteś świadkiem Prawdy, kapłanem, szczerym i prawdzi-
wym. Niech Pan obdarza Cię zdrowiem ciała i ducha, niech ci, do 
których jesteś posłany będą ci życzliwi i wspomagają Cię.

Przy tej okazji wyrażamy podziękowanie wszystkim zgroma-
dzonym tutaj Kapłanom, bo przecież maj to dla każdego z Was 
wspomnienie tego dnia, kiedy oddaliście się na służbę Bogu.

Pani Stryszowska, Matko Bożej Nieustającej Pomocy, miej 
kapłanów, osoby konsekrowane w Swojej opiece, wspomagaj ich i 
bądź im Orędowniczką u swego Syna. Szczęść Boże!

Przedstawiciel służby liturgicznej:
W imieniu służby liturgicznej, ministrantów i lektorów, pra-

gnę złożyć Księdzu najserdeczniejsze życzenia w tym dniu szcze-
gólnym dniu, przede wszystkim obfitości łask Bożych, Bożego 
błogosławieństwa na każdy dzień; by Matka Boża Pocieszenia, 
Pani Stryszowska, roztaczała nad Księdzem płaszcz Swej opieki, 
a Duch Święty niech pomaga Księdzu w dalszych latach posługi 
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

ADRES: K������� 80, 34-106 M������KANCELARIA PARAFIALNA: ��., ���, ���. ����� ��������� M��� 
��.
MSZE ŚWIĘTE: S����� - 18 (XI-III 17:00); N�������� � ������: Ś����� P����� 8:00 � 11:00, ������� K������� 
9:30, * P��������: ��. J����� Ż���� * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 2008 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE 
DO PARAFII: J����� (178), K������� (675), Ś����� P����� (768)

kapłańskiej. Szczęść Boże! 

Ksiądz Proboszcz:
Serdecznie dziękuję 

wszystkim za to przygoto-
wanie, szczególnie czcigod-
nym Kapłanom: Księdzu 
Infułatowi Jakubowi Gilo-
wi, Księdzu Dziekanowi z 
Bazyliki, Księdzu Stanisła-
wowi, Wicedziekanowi z 
naszego dekanatu, Księdzu 
Wiesławowi z Barwałdu 
Dolnego, który też jest Jubi-
latem, moim Kolegą roczni-
kowym. Dziękuję Prałatowi 
Szczepanowi z Kalwarii Zebrzydowskiej, Księdzu Kanonikowi 
Konstantemu ze Stanisławia, Naszemu rodakowi Księdzu pro-
boszczowi Józefowi, naszym sąsiadom – Księdzu Krzysztofowi z 
Zakrzowa i Księdzu Krzysztofowi z Barwałdu Górnego, Księdzu 
Proboszczowi ze Stanisławia. Wymienię tu też Księdza Leszka z 
Przytkowic, z którym razem byliśmy w seminarium... Na końcu 

dziękuję Ojcu Krzysztofowi, który niejako za karę głosił dzisiaj 
kazanie... Bardzo Mu dziękuję za ten wielki dar. 

Dziękuję wszystkim Wspólnotom za dobre słowo i serdeczne 
życzenia. Bóg zapłać! Jeśli nie wymieniłem kogoś, kogo powinie-
nem, bardzo przepraszam. 

Cdn. 

I Komunia
Święta
Białe stroje, białe świece, białe kwiatki.
Łzy wzruszenia, jak diamenty, w oczach matki.
Moje serce drży radośnie dziś od rana —
jest gotowe na przyjęcie swego Pana.
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Przyjdź i zostań już na zawsze, Dobry Jezu.
Choć ukryłeś się przed wzrokiem w białym chlebie,
przecież serce mnie nie myli i poznaję
w delikatnej, białej Hostii właśnie Ciebie!

Swoje serce Ci otwieram jak najszerzej,
Byś mógł przybyć z wielką mocą i miłością.
Razem z Tobą iść przez życie mogę śmiało.
Tyś mą siłą, mym zbawieniem i radością.

Fragmenty książki „Jezus daje samego siebie”, Beata Kołodziej
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Tarnawa Dolna - Parafi a św. Jana Kantego

ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafi a_tarnawa@wp.pl * 
KANCELARIA PARAFIALNA: wt., sob. - 7:30-8:30; śr., czw., pt. 18:30-19:30 (zimą 17-18) * MSZE ŚWIĘTE: 
Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9:30, 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Piwowar * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1845 
 

Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

ADRES: Tłuczań 158, 34-114 Brzeźnica, tel./fax +48 33 879 01 27 * KANCELARIA PARAFIALNA: wt., 
czw., sob. 7.30-8; pon., śr., pt. 18.30-19.30 (zimą 17.30-18.30) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta 
- 7:30, 9:30 (kaplica Chrząstowice), 11 * PROBOSZCZ: ks. mgr Stanisław Pitek * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chrząstowice (454), Kossowa (411), Tłuczań 
(998)

Działanie Ducha Świętego
Opisują Dzieje Apostolskie w rozdziale 19. że kiedyś św. Pa-

weł przy był do Efezu i spotkał uczniów Jana Chrzciciela, zapytał 
ich: „Czy otrzy maliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” 
Wówczas otrzymał od powiedź : „Nawet nie słyszeliśmy, że istnie-
je Duch Święty” (Dz. 19. l—2).

Wielu chrześcijan naszych czasów mogłoby sobie przypisać tę 
odpo wiedź: „Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. W 
pewnej ankie cie tylko 9 procent respondentów umiało odpowie-
dzieć na pytanie: ,,Kto to jest Duch Święty?” Mało kto znał hymn 
„O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, a już prawie nikt nie znal sze-
ściu grzechów przeciw Duchowi Świętemu.

Ktoś żartobliwie powiedział, że o Duchu Świętym bez herezji 
nie moż na mówić dłużej niż pięć minut. Chyba każdy to jakoś 
odczuwa, że i w na szym życiu Duch Święty jest Bogiem (por. Dz 
17, 23).

Dlatego warto przypominać sobie prawdy o 
Duchu Świętym, szczegól nie dziś. w Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego.

1. DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W 
KOŚCIELE

W dniu Zesłania Ducha Świętego rodzi się K 
o ś c i ó ł, to znaczy z ma łego — około 120 osób 
— grona (Dz l, 15) powiększa się o 3 tysiące dusz 
(Dz 2, 41). Wtedy Duch Święty rozpoczął nową 
epokę Kościoła, podobnie jak za naszych czasów 
podczas Soboru Watykańskiego II, przeszło 50 lat 
temu. Działanie Ducha Świętego objawia się jak 
działanie żywiołów — wichru i ognia. W i c h r u, 
jak w pierwsze Zielone Święta Izraelitów pod górą 
Synaj, gdzie nastąpiło ogłoszenie 10 przykazań. 
Ognia, jak w krzaku gorejącym Mojżesza. Ognia, 
w postaci rozdzielonych języków, które kiedyś 
rozproszyły ludzi na cztery strony świata przy 

budowie wieży Babel, a teraz wzywały wszystkich do jedności 
w wierze.

Duch-Pocieszyciel w ten żywiołowy sposób całkowicie prze-
mienił Apo stołów. Wprost nic poznajemy tych ludzi. Są zupełnie 
inni, przeobrażeni, nowi. Wprawdzie Apostołowie byli przez 
Chrystusa przygotowani do za łożenia Kościoła, ale nie byli jesz-
cze wolni od niedostatków moralnych i umysłowych. Kościół, 
pod który mieli kłaść fundamenty, pojmowali po ziemsku i ,,do-
bijali” się o lepsze w nim stanowiska.

Z chwilą tą, gdy Duch Święty oświecił ich umysły, zrozumieli 
naukę, któ ra mieli głosić; istotę Królestwa, które mieli budować i 
swoje w nim po słannictwo. Gdy umocnił ich wolę, z bojaźliwych 
stali się szermierzami Jezusowej Ewangelii, gotowymi przypie-
czętować swoją nieugiętość mę czeńską krwią. Gdy zapalił ich 
serca doskonałą miłością, heroicznie poświę cili się służeniu i 
świadczeniu najzwnioślejszej idei głoszenia światu Zmartwych-

Niedziela Ducha Świętego  
Stanisław Bielat, OCD
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wstałego Boga. Nawet cieszyli się, kiedy mogli cierpieć dla Chry-
stusa. W końcu prawie wszyscy pójdą na wyszukane, bezlitosne 
męki i nie zbledną przed sędziami, i nie zadrżą w obliczu śmier-
ci.

To, co Duch Święty dokonał w dzień Zesłania na Apostołach, 
to samo sprawia w ich następcach. Przez wieki wzbudza Kościo-
łowi świętych. On daje moc i siłę męczeństwa męczennikom i 
wyznawcom. To On nawraca zbłąkanych „Pawłów” i „Augu-
stynów”. Duch Święty jest Pocieszycielem, Obrońcą i Duszą 
Kościoła — Mistycznego Ciała — organizmu, którego Głową jest 
Chrystus. Ożywia i jednoczy wszystkie członki Kościoła (por. l 
Kor 12, 1—31).

2. DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W DUSZACH 
LUDZKICH

Duch Święty jest obecny i działa nie tylko w Kościele, lecz 
także we wszystkich ochrzczonych. ..Czyż nie wiecie, żeście 
świątynią Boga i że Duch. Boży mieszka w was” — przez łaskę 
uświęcającą, która jest życiem duszy — pyta nas, jak kiedyś Ko-
ryntian, św. Paweł (l Kor 3, 16).

Łaskę uświęcającą otrzymujemy po raz pierwszy w sakramen-
cie Chrztu, a utraconą przez grzech, odzyskujemy w sakramencie 
Pokuty. W innych sakramentach Duch Święty pomnaża ją — 
zwłaszcza w sakramencie Bierzmowania, który jest specjalnym 
sakramentem Ducha Świętego — podobnie jak Kapłaństwo.

Wraz z łaską uświęcającą Duch Święty udziela nam siedmiu 
darów, z których cztery: mądrości, rozumu, rady, umiejętności 
— doskonalą umysł; trzy: męstwa, pobożności i bojaźni Bożej 
— doskonalą wolę (Iz 11,2). Daje nam łaski uczynkowe, to znaczy 
światło, zrozumienie, że znane pojęcie na przykład: wolność, 
sprawiedliwość, godność i tym podobne; oraz prawdy, zwłaszcza 
objawione, pojmujemy inaczej, jakbyśmy się od nowa narodzili. 
To, że ja mówię, a Wy pilnie słuchacie, to jest też działanie Ducha 
Świętego — Jego łaski uczynkowej. Bo jak uczy św. Paweł: Nikt 
nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest 
Jezus” (l Kor 12. 36).

W tych trudnych i jakże niebezpiecznych czasach nienawiści 
daje nam Duch Święty potrzebną pomoc w unikaniu grzechów, 
spełnianiu dobrych uczynków, pojednaniu. Udziela nam siły w 
ważnych chwilach życia — jak wybór stanu czy zawodu.

Pamiętajcie, Duch Święty działa niespodziewanie 
i choć subtelnie, to jednak mocno przez: natchnienia 
wewnętrzne i różne okoliczności życia.

Natchnienie
Trzeba być bardzo cichym i skupionym, żeby usły-

szeć w sumieniu, co mówi Duch Święty. To są te dobre 
natchnienia. Ich przeciwieństwem są pożądliwości 
oczu, ciała i pycha życia (l J 2, 1G), czyli świat, ciało i 
szatan. Broń Boże — nie idźcie za nimi! Trzeba mieć 
uszy ku słuchaniu i oczy otwarte do wewnątrz, nie na 
zewnątrz. Trzeba być nastawionym jak żagiel na po-
wiew, czy antena na fale Ducha Świętego.

Posłuszeństwo
Chodzi o to, abyśmy gdy poznamy wolę Bożą, go-

towi byli ją przyjąć przez poddanie się innym, prze-
łożonym. Wszędzie jest jakaś hierarchia: w rodzinie. 
Kościele, państwie i musi istnieć jakieś podporząd-
kowanie. Duch przekory, postawa na „nie” utrudnia 
przyjęcie woli Bożej. Nie bądź jak szafa gdańska, 

którą jest ciężko ruszyć, ale jak stolik na kółkach, który można 
poruszyć jednym palcem.

Okoliczności życia
Takie prozaiczne zdarzenia, jak np. spóźnienie się pociągu, 

zimno w maju, zachorowanie, uniemożliwienie jakiegoś zamiaru 
też nieraz trzeba odczytywać jako wolę Bożą. Sprawy nieudane 
stają się czasem wielkim dobrem.

Kto ma te trzy postawy, łatwo dostrzeże i odczuje działanie 
Ducha Świętego, który prowadzi go drogą wiary, prawdy i miło-
ści. „Którzy są rządzeni Duchem Świętym, ci są synami Bożymi” 
(J l, 12).

3. DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W PRZYRO-
DZIE

Działanie Ducha Świętego w przyrodzie można porównać do 
działania wiosny. W zimie cała natura jest martwa, zamarła, nie 
daje znaku życia, leży bezwładnie spowita w śnieżny całun śmier-
ci. Od mrozu twardnieje ziemia jak skała. Rzeki, stawy i jeziora 
pokrywają się lodem. Na drzewach ani jednego listka.

Skoro jednak zawita wiosna, a słońce mocniej przygrzeje, pę-
kają zimowe okowy i cała przyroda zmartwychwstaje do nowego 
życia. Zieleni się trawa, drzewa wypuszczają pąki, okrywają się 
kwieciem: zachwycają kolorem i wonią, radują nasze serce. Oto 
co działa w przyrodzie wiosna. A kto jest sprawcą tego piękna? 
Nie kto inny tylko Duch Święty, o którym mówi Pismo: „Ześlij 
Ducha Twego a powstanie życie” (por. Ps 103. 30). Parafrazując te 
słowa śpiewamy w psalmie responsoryjnym: Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi ziemię.

Miejmy wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego. Gdy 
wszystko uczynimy, co jest w naszej mocy, wtedy cud Zielonych 
Świąt — choć niewidzialnie, ale skutecznie — powtórzy się i bę-
dzie powtarzał w Kościele, naszych duszach i przyrodzie.

I na koniec pomódlmy się słowami Świętego Proroka, wy-
powiedzianymi 2 czerwca 1979 roku podczas pielgrzymki w 
Warszawie:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej ziemi!
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W sobotę (16.05) po raz piąty muzea i placówki 
kulturalne ziemi wadowickiej zaprosiły wszystkich 
chętnych do zwiedzenia swoich ekspozycji i uczest-
nictwa w licznie przygotowanych atrakcjach. Do 
trwającej do północy Wadowickiej Nocy Muzeów 
włączyły się także dwie placówki kulturalne z na-
szej gminy: Galeria Sztuki „Bałysówka” oraz Izba 
Regionalna w Tomicach.

Galeria Sztuki „Bałysówka” przy ul. Św. Jakuba 
2 zaprosiła na nową wystawę pt.: „Lustro”, a także 
przyszykowała dla najmłodszych wiele atrakcji, 
m.in. malowanie farbami akrylowymi na kamie-
niach z których powstał następnie dziecięcy obraz. Każde dziec-
ko uczestniczące w zabawie otrzymało nagrodę wykonaną przez 
artystów skupionych wokół „Bałysówki”. Po raz pierwszy swoją 
niezwykłą kolekcję zaprezentowała również Izba Regionalna w 
Tomicach, która mieści się przy ul. Floriańskiej 99. Zwiedzający 
mogli podziwiać zbiory dotyczące życia w regionie, m.in.: stare 
meble i antyki, wyposażenie gospodarstwa domowego, maszyny 
do szycia, zegary, narzędzia rzemieślnicze, dawne narzędzia rol-
nicze, rzeźby, obrazy, książki, gazety.

www.tomice.pl

UDANA NOC MUZEÓW 
W NASZEJ GMINIE
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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)

Zbiegł się szczęśliwie z 95 urodzinami św. Jana 
Pawła II. Bo to właśnie w tym dniu 18 maja, 40 lat 
temu ks. Józef Wróbel przyjął z rąk naszego wielkie-
go rodaka święcenia kapłańskie. Z tej okazji parafia 
wspólnie dziękowała Bogu za te lata kapłańskiej po-
sługi ks. proboszcza, a także zaprosiła zespół, który 
przedstawił życie św. Jana Pawła II wykorzystując 
technikę laserową. Było pięknie i uroczyście, godnie 
i wzruszająco. Z tej uroczystości zamieszczamy słowo 
przedstawicieli parafii oraz wprowadzenie i fragment 
kazania czcigodnego Księdza Jubilata Józefa Wróbla.

Wczoraj podczas Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa skiero-
wane do apostołów: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świę-
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem.” Dziś 
mija 40 lat od dnia, kiedy to nasz Proboszcz, Ksiądz Kanonik 
Józef Wróbel z pomocą Ducha Świętego odpowiedział na głos 
Chrystusa i wyruszył wypełniać to, jakże trudne i piękne, za-
danie. 

Najpierw Jezus posłał go do Niegowici, później do Szczyrku, 
następnie do Krakowa Krowodrzy, Bielska-Białej i wreszcie do 
naszej witanowickiej parafii. Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, 
wraz z Jubilatem pragniemy złożyć na twoim ołtarzu wszystko 
to, czego udało Ci się dokonać podczas 
tej ofiarnej, czterdziestoletniej służby w 
Winnicy Pańskiej. Prosimy Cię, miło-
sierny Panie, byś był dla Jubilata nadal 

Kapłański Jubileusz
Ks. Proboszcza

źródłem mocy i siły duchowej do pełnienia tych zadań, które dla 
niego przygotowałeś.  

Wprowadzenie (Ksiądz Proboszcz):
 
Wszystko, co trzeba było powiedzieć, zostało powiedziane. 

Ale zaskoczenie moje jest wielkie. Kłaniam się i chylę czoła przed 
sztandarami, przed władzami lokalnymi i nie tylko, przed panem 
wójtem i całą Wspólnotą. Myślałem, że ta Eucharystia będzie 
moim prywatnym podziękowaniem składanym Panu Bogu, a tu 
okazało się, zresztą nie pierwszy raz, że Wy zaskoczyć potraficie. 
I to tak bardzo...  

Przeprośmy Pana Boga za te wszystkie nasze słabości, byśmy 
godnie mogli sprawować tę Najświętszą Ofiarę...

Kazanie:

Z wielką pokorą proszę Cię Jezu, Najwyższy Kapłanie: przyj-
mij dziękczynienie moje i całej wspólnoty za niezasłużony i 
niewypowiedziany 
dar i tajemnicę 
czterdziestu lat 



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

24 maja 201560 

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

 6124 maja 2015

życia kapłańskiego. Do tego 
dziękczynienia na pewno dołą-
cza się święty Jan Paweł II w 95. 
rocznicę jego urodzin. Moje życie 
od początku było w promieniach 
tego wielkiego Świętego, naszego 
Rodaka. To On udzielił mi świę-
ceń kapłańskich. To On w imieniu 
Chrystusa posłał mnie do parafii 
w Niegowici, Szczyrku. To On 
przyjmował mnie i pielgrzymki, 
które organizowałem z różnych 
parafii, w Rzymie. To On kształ-
tował moje kapłańskie życie... 

Dlatego dobrze, że w dniu jego 
urodzin i w dniu rocznicy moich 
święceń – 18 maja, właśnie dziś 
– możemy dziękować Panu Bogu. 
Dzięki staraniom Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej, Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej, mo-
żemy gościć profesjonalny Zespół, 
który po Mszy świętej przedsta-
wi nam, korzystając z techniki 
współczesnej, życie i działalność 
tego naszego wielkiego Świętego. 
Serdecznie dziękuję zarówno tym, 
którzy podjęli starania o to, by ci, których cechuje wielki profe-
sjonalizm w przedstawianiu i przybliżaniu tak wielkich spraw 
mogli do nas dziś tu przybyć, jak i samemu Zespołowi. 

Jezu, doskonale sobie zdajesz sprawę, że to Ty mnie i nas 
wybrałeś. To nie my Ciebie wybieramy, ale Ty nas wybierasz... 
Przypomina nam o tym wciąż Ewangelia. Przypomniał mi to 
jeszcze nawet dziś, po 40 latach, napis w kaplicy seminaryjnej: 
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i posłałem po 
to, żebyście owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”. Dlatego też, 

odpowiadając na ten wielki dar, niezasłużony dar kapłaństwa, od 
początku wpatrywałem się w te słowa i także chciałem nie tylko 
podjąć postanowienie, ale na miarę możliwości to postanowienie 
realizować codziennym życiem kapłańskim. A to postanowienie 
umieszczone zostało na obrazku prymicyjnym: „Pokarmem 
moim jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał”. Te słowa w spo-
sób szczególny mogę wypełniać w tej witanowskiej wspólnocie, w 
tej parafii jako proboszcz.

Cdn. 
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D Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

ADRES: Woźniki 67, 34-103 Witanowice, tel. 33 879 45 24 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie po Mszy 
św., pt. 16 - 18 * MSZE ŚWIĘTE: sob 18 (zimą 17), ndz 7:30, 9:30 (X-V), 11:00 * PROBOSZCZ: ks. Tomasz Kalisz 
RM * ODPUST: Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia * ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Woźniki (1262), Zygodowice (410)

We wtorek (12.05) szkoła pod-
stawowa w Woźnikach gościła 
uczestników II Gminnej Ekolo-
gicznej Olimpiady Kreatywności. 
W tym roku jej tematem było 
zanieczyszczenie powietrza, a 
w szczególności szkodliwości 
spalania śmieci w warunkach 
domowych. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, składała się ona z 
dwóch części. W pierwszej części 
drużyny ze szkół podstawowych z 
Tomic, Witanowic oraz Woźnik 
zmierzyły się z Wyzwaniem Na 
Już, podczas którego zdobyły 
pierwsze punkty.

Wyzwanie Na Już to zadanie, 
które trzeba rozwiązać w niedo-
borze czasu i materiałów. Tym 
razem drużyny miały zbudować 
w czasie 6 minut jak najwyższą 
konstrukcję, na szczycie której 
musiało być umieszczone piórko. 
Zadanie polegało na zdmuchnię-
ciu piórka tak, aby wylądowało 
jak najdalej. Uczestnicy mieli do 
dyspozycji następujące materia-
ły: słomki, naklejki, folię alumi-
niową, piórko, kolorowy papier, 
spinacze do papieru oraz wyciory 
fajkowe. Liczyła się pomysłowość, trwałość konstrukcji i jej wy-
sokość oraz odległość piórka od środka podstawy. Ekspertami 
oceniającymi to zadanie byli: 
Mira Sabatowicz, Jacek Pacek 
oraz Aneta Homel. Po wyczer-
pującym zadaniu w Wyzwaniu 
Na Już uczestnicy mogli złapać 
oddech i nabrać sił podczas po-
częstunku.

Ofi cjalną części olimpiady 
uświetnili zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się m.in. 
Wójt Gminy Tomice Adam 
Kręcioch, Przewodniczący 
Rady Gminy Tomice Zygmunt 
Szmczak, radni: Ireneusz Bałys 
i Daniel Mruczek, ks. proboszcz 

Tomasz Kalisz, sołtysi: 
Bogusława Kubarek i Jerzy 
Rzepa, dyrektorzy szkół: 
Andrzej Zieliński, Tadeusz 
Kasperek i Józef Żegliński 
oraz była dyrektor woź-
nickiej placówki Jolanta 
Mazurkiewcz. W trakcie 
tej części głos zabrała 
Alicja Kolasa z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w 
Wadowicach, która wygło-
siła prelekcję na temat za-
nieczyszczenia powietrza, 
a następnie prowadzący 
- Anna Zalewska-Sordyl 
oraz Grzegorz Giermek 
zapoznali wszystkich z 
treścią Wyzwania Dru-
żynowego, czyli zadania, 
nad którym drużyny 
pracowały przez kilka 
miesięcy w swoich szko-
łach. Ich zadaniem było 
wybranie jednego z trzech 
możliwych zagrożeń oraz 
wymyślenie i teatralne 
zaprezentowanie historii 
związanej z pojawiającym 
się w mediach komunika-

tem o zbliżającym się zagrożeniu: wybuchu wulkanu, wycieku 
substancji chemicznej lub ataku terrorystycznego z użyciem broni 

chemicznej. Następnie za-
projektowanie i samodziel-
ne wykonanie maski, która 
uchroni człowieka przed 
skutkami wybranego 
zagrożenia oraz zapewni 
przetrwanie w skażonym 
środowisku, a także użycie 
maski i zaprezentowanie 
jej działania. Zmagania 
drużyn oceniali eksperci: 
Alicja Kolasa, Mira Saba-
towicz, Monika Wojtanek 
oraz Ryszard Góralczyk. 
Suma punktów zdobytych 

KREATYWNOŚĆ MAJĄ WE KRWI
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

podczas Wyzwania Na Już oraz podczas Wyzwania Drużynowe-
go zdecydowała o wygranej a punkty te skrupulatnie podliczały: 
Maria Wiktor i Ewelina Krakowska. Zwycięzcami okazała się 
drużyna „Zielone Ludki” ze szkoły podstawowej w Woźnikach.

Nagrody wszystkim startującym drużynom wręczyli: Jolanta 
Mazurkiewicz i Wójt Gminy Tomice pan Adam Kręcioch. Uho-
norowano również ekspertów za ich ciężką pracę w jury a także 
trenerów za przygotowanie drużyn.

www.tomice.pl

Ostatni piątek kwietnia został wpisany na stałe do kalendarza 
uroczystości szkolnych- w tym dniu obchodzimy Święto Szkoły. 
W pierwszych dniach maja przypadają ważne dla Polaków święta 
patriotyczne: Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja. W celu zaintere-
sowania uczniów historią Polski w tygodniach poprzedzających 
te ważne rocznice zostały zorganizowane konkursy „patriotycz-
ne”: recytatorski i plastyczny. 

„Ojczyzna kiedy myślę…”- te słowa Jana Pawła II posłużyły 
ponownie jako  motto konkursu recytatorskiego,  ponieważ jego 
celem było zachęcenie uczniów  do poszukiwania w poezji pol-

KONKURS RECYTATORSKI

skiej utworów, które oddadzą  ich uczucia patriotyczne. Konkurs 
miał  też na celu propagowanie wartości patriotycznych, kształ-
towanie wrażliwości na piękno ojczystego języka oraz rozwijanie 
zdolności recytatorskich.  17 kwietnia odbyły się przesłuchania,  
w których udział wzięło 22 uczniów z klas I – III i 7 uczniów 
z klas IV – VI. Starannie przygotowana recytacja, odpowiedni 
strój,  powaga i zaangażowanie uczniów  wywołały uroczysty, 
świąteczny nastrój, odpowiedni dla tematyki utworów.  Udział 
w konkursie był nie lada wyzwaniem, ale wszyscy dzielnie pora-
dzili sobie z tremą. Nagrody książkowe, wyróżnienia  i dyplomy 



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

24 maja 201564 

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

 6524 maja 2015

za udział wręczono 30 kwietnia podczas uroczystej akademii z 
okazji Święta Szkoły. Gratulujemy wszystkim laureatom i uczest-
nikom konkursu!(G. Ż)

 
Wyniki konkursu recytatorskiego „Ojczyzna kiedy myślę”:
 
Klasy I – III
I- miejsce   - Fabian Kondela kl. II a
II- miejsce   - Weronika Kulka kl. II a
III miejsce   - Natalia Hyla kl. II a
III-miejsce   - Patryk Gałuszka  III 

Wyróżnienie – Fundament Dawid kl. II b 
Wyróżnienie  - Martyna Pilch kl. III
 
Klasy IV – VI
I - miejsce    – Wiktor Opyrchał kl. V b
II -miejsce  - Bykowska Aleksandra kl. VI 
III-miejsce   - Malczyk Oliwia kl. IV

www.gimwysoka.iap.pl

Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Każdy uczeń Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego zdaje 
sobie sprawę, że maj jest dla naszej szkoły miesiącem szcze-
gólnym. Dnia 13 maja 1901 roku przyszedł na świat wspaniały 
człowiek, wzór, prawdziwy patriota – Witold Pilecki. Aby upa-
miętnić postać Rotmistrza, przybliżyć jego osobę mieszkańcom 
gminy Stryszów, już po raz trzeci zorganizowany został Marsz 
Pileckiego. 

Pamięć o tym bohaterze, członku ruchu oporu w czasie II 
wojny światowej, ochotniku do Auschwitz nie miała przetrwać. 
Władze komunistyczne dążyły do tego za wszelką cenę. Za swoją 
działalność Pilecki poniósł największą cenę – został rozstrzela-
ny 25 maja 1948r.Tym bardziej chcemy wykrzyczeć „CHWAŁA 
ROTMISTRZOWI!”. 

Dzień 14 maja rozpoczął się w sali gimnastycznej, gdzie zgro-
madzeni uczniowie mogli podziwiać część artystyczną. „Rot-
mistrz Pilecki - dla mnie, dla Polski, dla świata” - tak brzmiała 

Chwała Rotmistrzowi! - Obchody Dnia 
Patrona i III Marsz Pileckiego

myśl przewodnia przygotowanego przez uczniów apelu. 
Chcieli oni przybliżyć wszystkim najsmutniejsze, a jedno-

cześnie najbardziej bohaterskie czyny Naszego Patrona. Według 
zamysłu artystycznego p. B. Żabińskiej i . K. Fili, wspomnienie 
pobytu Pileckiego w obozie koncentracyjnym, gdzie „Ochotnik 
do Aschwitz” starał się udekumentować zbrodnie hitlerowców i 
zorganizować ruch oporu, w sposób naturalny przeplatało się z 
najpiękniejszymi polskimi wierszami patriotycznymi. Fenome-
nalna gra aktorska uczniów, których przygotowała p. Żabińska, 
czuwająca nad przebiegiem części artystycznej, zostanie z pew-
nością w pamięci odbiorców. Wzruszająca muzyka i piękna deko-
racja (przygotowana przez p. B. Żabińską, p. R. Płachtę i uczniów) 
dopełniały dzieła. 

Po części artystycznej zgromadzeni udali się przed budynek 
szkoły, gdzie zaczęto formować kolumnę pochodu. Wszystkie 
klasy przygotowywały się do Marszy Pileckiego z najwyższą sta-
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rannością. Uczniowie wraz z swoimi nauczycielami i zaproszo-
nymi gośćmi przeszli spod Gimnazjum w Zakrzowie do Urzędu 
Gminy w Stryszowie. Uczniowie ubrani w barwy narodowe nieśli 
przygotowane transparenty, powiewały flagi. 

Pod Urzędem Gminy odśpiewano patriotyczne pieśni. Uroczy-
stość zakończył Apel poległych i pomordowanych, który odbył się 
przy Dębie Pamięci. 

Marsz Pileckiego to ważna lekcja historii i patriotyzmu, to rów-
nież jedno z najważniejszych wydarzeń dla społeczności szkolnej. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział i przyczynili 
się do zorganizowania tego wyjątkowego dnia! 

www.gimzakrzow.iap.pl

Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

 «Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, 
Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył 
o Mnie». Te słowa ewangelista Jan usłyszał z ust Chrystusa w 
Wieczerniku podczas Ostatniej 
Wieczerzy, w przeddzień męki. 
Szczególnie doniośle brzmią 
one dla nas teraz w Pięćdzie-
siątnicę Roku Jubileuszowego, 
objawiając jej najgłębszą treść.

Aby pojąć to niezwykle 
doniosłe orędzie, trzeba trwać 
— jak uczniowie — w Wieczer-
niku. Dlatego Kościół trwał w 
Wieczerniku przez cały okres 
wielkanocny, m.in. dzięki od-
powiednio dobranym tekstom 
liturgicznym. Zaś dzisiejszego 
wieczoru plac św. Piotra zamie-
nił się w wielki Wieczernik, w 
którym nasza wspólnota gro-
madzi się, aby przywoływać i 
przyjąć dar Ducha Świętego.

Pierwsze czytanie, zaczerp-
nięte z księgi Dziejów Apo-
stolskich, przypomniało nam 
to, co stało się w Jerozolimie 
pięćdziesiąt dni po wydarze-
niach Paschy. Przed swoim 
wstąpieniem do nieba Chrystus 
powierzył apostołom wielką 

BĄDŹMY OTWARCI
NA DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jan Paweł II

misję: «Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zacho-
wywać wszystko, co wam przykazałem». Obiecał im także, że po 
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

To już trzeci odcinek relacji z pogrzebu śp. Wła-
dysława, którego pogrzeb był środę 22 IV. Przy-
pominamy, że uroczystość pogrzebowa zgromadziła 
szczególnie wielu księży i osób świeckich, a Mszy św. 
Koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jan Szkodoń, 
kazanie wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś. W poprzednich 
odcinkach zamieściliśmy kazanie ks. bpa Rysia, w tym 
numerze jest podziękowanie syna ks. Jerzego Serwina, 
proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela Kraków – Prąd-
nik Czerwony

Wszechmogący Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie ojcostwo. 
Zmiłuj się nad Twoim sługą Władysławem, który jako dobry Oj-
ciec dbał o swoją rodzinę, służył Tobie, a w ostatnich miesiącach 
wśród cierpień i chorób uczestniczył w męce Chrystusa. Spraw, 
aby miał udział w Jego chwale...

 Uświęcone tradycją Kościoła teksty liturgii wyrażają to 
wszystko, co dzisiaj czują nasze serca i to, dlaczego tutaj dzisiaj 
jesteśmy... Wiele pięknych słów miłości, troski, współczucia 
usłyszała w ostatnich dniach nasza Mama i my – najbliższa ro-
dzina. Również na dzisiejszej uroczystości z Waszych ust: Księża 
Biskupi, Kapłani, Siostry i Bracia Zakonni, kochani Parafianie z 
Zebrzydowic i z Krakowa, od św. Jana Chrzciciela wraz z mo-

Ostatnie pożegnanie śp. Władysława 
Serwina, ojca ks. Jerzego (3)

imi współpracownikami, 
Przyjaciele z różnych stron, 
z którymi Pan pozwolił się 
złączyć więzami przyjaźni, 
pamięci i wzajemnej troski. 

Pozwólcie, że dam krótkie 
świadectwo życia i wiary ży-
cia i wiary mojego Taty, Wła-
dysława. Mój Tatuś, którego 
wielu spośród was znało, 
był człowiekiem pracy. Za-
wsze podziwiałem go za to, 
że nie było dla niego rzeczy 
niemożliwych do zrobienia. 
I chyba mało było takich domów w naszej miejscowości, a może 
nawet całej okolicy, w których by czegoś nie naprawiał. Kiedy w 
ostatnich latach, jeszcze przed 19 listopada 2012 roku, przed jego 
udarem mózgu, wracał do domu zmęczony, żartowałem z niego: 
Tatuś, dajże też innym zarobić, bo jakby wszyscy pracowali tak 
jak ty, to byś dawno poszedł z torbami”. Wiem, że odbierał te 
moje słowa z dumą, choć musiał sobie trochę przy tym zawsze 
„pomruczeć”. Jeszcze przed miesiącem, już siedząc na wózku, 
naprawiał mikser, który popsuł się w domu... 

swoim odejściu otrzymają «innego Pocieszyciela», który wszyst-
kiego ich nauczy.

Ta obietnica wypełniła się właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy: 
Duch, zstępując na apostołów, dał im potrzebne światło i moc, 
aby mogli nauczać narody, głosząc wszystkim Ewangelię Chry-
stusa. W ten sposób w tym owocnym napięciu między Wie-
czernikiem a światem, między modlitwą a przepowiadaniem, 
narodził się i żyje Kościół.

 Obiecując Ducha Świętego, Jezus mówił o Nim jako o «Po-
cieszycielu», «Paraklecie», którego miał posłać od Ojca. Mówił 
o Nim jako o «Duchu Prawdy», który miał doprowadzić Kościół 
do pełni prawdy. Wyjaśnił przy tym, że Duch Święty da o Nim 
świadectwo lecz zaraz potem dodał: «Ale wy też świadczycie, bo 
jesteście ze Mną od początku». Teraz, gdy w dniu Pięćdziesiąt-
nicy Duch Święty zstępuje na wspólnotę zgromadzoną w Wie-
czerniku, rozpoczyna się to podwójne świadectwo: świadectwo 
Ducha i świadectwo apostołów.

Świadectwo Ducha jest ze swej natury Boskie: wypływa z głębi 
tajemnicy trynitarnej. Świadectwo apostołów jest ludzkie: jest 

przekazywaniem — w świetle objawienia — ich doświadczenia 
życia u boku Jezusa. Kładąc podwaliny Kościoła, Chrystus przy-
pisuje wielkie znaczenie ludzkiemu świadectwu apostołów. Pra-
gnie, aby Kościół żył historyczną prawdą o Jego wcieleniu, ażeby 
za sprawą świadków była w nim zawsze obecna i czynna pamięć 
o Jego śmierci na krzyżu i o zmartwychwstaniu.

 «Wy też świadczycie». Ożywiany przez dar Ducha Świętego, 
Kościół miał zawsze bardzo głęboką świadomość tego zadania i 
wiernie głosił ewangeliczne orędzie w każdym czasie i miejscu. 
Czynił to okazując szacunek dla godności narodów, dla ich kul-
tury i tradycji. Kościół bowiem dobrze wie, że powierzone mu 
Boże orędzie nie jest wrogie najgłębszym dążeniom człowieka; 
przeciwnie, zostało objawione przez Boga, aby zaspokoić — po-
nad wszelkie oczekiwania — głód i pragnienie ludzkiego serca. 
Właśnie dlatego Ewangelii nie można narzucić, ale trzeba ją pro-
ponować, bo tylko wówczas, gdy zostaje przyjęta dobrowolnie i z 
miłością, może skutecznie oddziaływać.
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Był silnym mężczyzną, twardym, gwałtownym, niecierpli-
wym, ale konsekwentnym, nie skarżącym się na ból. Nawet 
podczas ostatnich lat, kiedy został przykuty do wózka i łóżka. 
Kilka razy musieliśmy go nawet szukać, bo wybrał się na wózku 
inwalidzkim na wycieczkę. Nie zapomnę, jak pytałem go, czy 
przyjedzie do mnie na jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich 
do Krakowa. Siedząc na wózku uśmiechnął się w sobie tylko 
właściwy sposób i trzymając palec na rurce powiedział chra-
pliwym głosem, że jak wyjedzie w sobotę, to może do niedzieli 
dojedzie...

Był bardzo pogodnym, radosnym, czułym, wrażliwym i peł-
nym humoru. Nie wstydził się łez wzruszenia ani współczucia. 
Takim był człowiekiem. A jakim był chrześcijaninem? Chrystus 

prowadził go do końca życia drogą ku dojrzałości chrześci-
jańskiej. Obserwowałem to jako kleryk, potem jako kapłan, a 
ostatnio już jako proboszcz. A tą dojrzałością wykazywał się 
w ostatnich latach i dniach swojego życia. Zapamiętam go jako 
modlącego się każdego dnia wieczorem na kolanach wspólnie 
z mamą. W chorobie nigdy nie opuścił Godziny Miłosierdzia 
i Koronki odmawianej z Radio Maryja. Denerwował się, gdy 
na Mszę świętą wychodziliśmy, by zdążyć na ostatnią chwilę. 
Za wielki honor uważał, że może zawozić kapłana do chorych 
z Najświętszym Sakramentem w pierwszy piątek miesiąca. Nic 
wtedy dla niego nie było ważne. Cieszył się z różnych inicjatyw 
duszpasterskich, ale też bolał, gdy różne trudne sprawy działy się 
w Kościele.
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Dziękuję nie tylko za dzisiejszą obecność i modlitwę Księdzu 
Biskupowi Janowi Szkodoniowi, Księdzu Biskupowi Grzego-
rzowi Rysiowi i Księdzu Biskupowi Damianowi Muskusowi. 
Dziękuję za obecność Księżom Infułatom: Księdzu Infułatowi 
Jakubowi Gilowi i Księdzu Infułatowi Stanisławowi Olszówce. 
Dziękuję wszystkim Kapłanom, tak licznie przybyłym na dzisiej-
szą uroczystość. Jest was blisko 150 – z naszego rocznika świę-
ceń, ale również z dekanatu kalwaryjskiego, prądnickiego, z tych 
parafii, w których posługiwałem. Dziękuję Księżom Rodakom 
i wszystkim Kapłanom, od których nasza Rodzina doznawała i 
doznaje dzisiaj Waszej przyjaźni i troski. W sposób szczególny 
pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi, Księdzu Stanisła-
wowi Dolasińskiemu oraz Księdzu Wikariuszowi Krzysztofowi 
Krukowi oraz poprzedniemu Proboszczowi – Księdzu Ryszardo-

wi Gołuchowi.
Dziękuję za obecność naszych Sióstr Szarytek, Sióstr Nazara-

tanek, Siostrom Prowincjalnym Sióstr Sercanek, Sióstr Felicja-
nek, Sióstr Sacré Coeur, naszych Sióstr Rodaczek z Zebrzydowic. 
Dziękuję Braciom Zakonnym, Bonifratrom, na ręce Brata Błażeja 
Kozłowskiego, który roztaczał w ostatnim czasie opiekę lekarską 
nad naszym Tatą. Dziękuję Ojcom i Braciom Bernardynom, 
szczególnie Klerykom, którzy przez cały okres choroby Taty, 
pełniąc posługę nadzwyczajnych szafarzy, przyjeżdżali w każdą 
niedzielę do Taty z Komunią świętą. 

Dziękujemy wielu Lekarzom i Personelowi medycznemu za 
roztaczaną nad naszym Tatą opiekę. (...) Dziękuję całej naszej 
Rodzinie, Sąsiadom, za pomoc, dzisiejszą obecność, modlitwę 
i wszelka pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Oazo-

wiczom i Diakonii Ruchu Światło-
Życie. Dziękuję bardzo Nadzwyczaj-
nym Szafarzom Komunii Świętej, 
Rycerzom Kolumba, Przyjaciołom z 
okresu posługi w parafii zatorskiej, 
potem na Kurdwanowie, w Manio-
wach i w Parafii Brata Alberta w 
Krakowie. Służbie Kościelnej naszej 
zebrzydowskiej parafii; Panu Orga-
niście, Chórowi, Służbie Liturgicznej, 
jak i wszystkim, którzy zatroszczyli 
się o przygotowanie poczęstunku na 
plebanii. 

Dziękuję za obecność Przedsta-
wicielom Szkoły Podstawowej nr 2 
w Krakowie, Gimnazjum nr 9, Gim-
nazjum Oazowemu oraz Dyrekcji 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Wszystkim za wszystko 
serdecznie dziękuję i przepraszam, 
jeśli może kogoś podczas tych po-
dziękowań pominąłem.   
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Co niesie tydzień (24 - 30 V 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

24 maja - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
HISTORIA ZBAWIENIA TO NIEUSTANNA
ASYSTENCJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Czytania mszalne z wigilii Zesłania Ducha Świętego i z samego 
dnia tej uroczystości zawierają bardzo wiele różnych myśli. Do wy-
boru są bowiem różne czytania. Między innymi jest przypomniane 
opowiadanie o budowie wieży Babel (Rdz 11,1-9), podczas której 
Pan pomieszał ludzkie języki, tym którzy pragnęli wznieść wieżę 
wysoką do nieba. Później, przy Zesłaniu Ducha Świętego aposto-
łowie otrzymali dar mówienia różnymi językami aby w Duchu 
budować wspólnotę.

Inne czytanie (Wj 19,3-8a.16-20b) mówi o tym, że Bóg wezwał 
Mojżesza na górę Synaj, by tam mu dać dziesięć przykazań, dziesięć 
słów. Właśnie te dziesięć przykazań, te dziesięć słów to jest język 
Ducha Świętego, który trafia do wszystkich serc. 

Z kolei czytanie z Księgi Ezechiela (Ez 37,1-14) przedstawia wizję, 
jaką otrzymał, widząc pobite wojsko, które ożyło. Pan kazał Eze-
chielowi prorokować nad kośćmi, a te kości poskładały się i oblekły 
w ciało. Kazał mu prorokować do ducha. I duch zstąpił na nich, a 
ciała ożyły i stanęli na nogach. I tak mówi Pan: Oto otwieram wasze 
groby i wydobywam was z waszych grobów, ludu mój.

Z kolei w czytaniu z Księgi proroka Joela (Jl 3,1-5) są słowa: 
Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze 
prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą 
mieli widzenia. 

Natomiast w czytaniu Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 
8,22-27) mówi święty, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w 
bólach rodzenia i ze oni, którzy dostali pierwsze dary Ducha, całą 
istotą wzdychają, oczekując odkupienia ciała. Dodaje, że Duch Świę-
ty przychodzi z pomocą naszej słabości. 

Natomiast w pierwszym czytaniu „z dnia” z Dziejów Apostol-
skich (Dz 2,1-11) znajduje się opis tego, jak w Dzień Pięćdziesiątnicy 
spadł z nieba na apostołów szum, jakby wiatr, jak ukazały się języki 
jakby z ognia, które się rozdzieliły i wszyscy zostali napełnieni Du-
chem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. 

W drugim czytaniu z samego dnia świątecznego – z pierwszego 
Listu Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12,3b-7.12-13)– padają 
bardzo ważne słowa: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 
Świętego: Panem jest Jezus. To znaczy, ze wiara w Jezusa, w to że On 
jest człowiekiem i Bogiem, bez pomocy Ducha Świętego jest niemoż-
liwa do zrozumienia. I w sercu wierzymy w to tylko dlatego, że Duch 
Święty daje nam moc tej wiary. 

Z kolei Ewangelia (J 20,19-23) opowiada o tym, jak wieczorem 
w dniu Zmartwychwstania Chrystus się ukazał uczniom tam, gdzie 
byli zamknięci. Powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 
im zatrzymane.

Widzimy w tych wszystkich czytaniach wielorakie działania Du-
cha Świętego. To działanie Ducha Świętego miało miejsce przez cały 
czas, od stworzenia świata, natomiast w szczególny sposób Duch 

Święty ogarnął ziemie w zbawczym działaniu, kiedy został posłany 
przez Chrystusa w 50 dniu po Zmartwychwstaniu. I działa do dziś. 
Od tej chwili – można powiedzieć – trwa era Ducha Świętego.

Tylko w Duchu Świętym możemy poznać to, co duchowe i to, co 
święte

25 maja - poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Kościoła

NAJŚWIĘTSZE MACIERZYŃSTWO MARYI
ZOSTAŁO ZAPOWIEDZIANE W RAJSKIEJ
PROTOEWANGELII

W pierwszym czytaniu (Rdz 3,9-15.20) mowa jest o upadku 
pierwszych rodziców w raju. Zostali oni skuszeni przez węża – czyli 
przez szatana – i właśnie wtedy, kiedy Bóg wydał wyrok na Adama, 
Ewę i węża jest też zapowiedź nadejścia Zbawiciela. To co pierwsza 
Ewa zniszczyła, zostało odnowione i odrodzone w drugiej Ewie, 
czyli w Maryi. 

Drugie czytanie, pochodzące z Dziejów Apostolskich (Dz 1,12-
14) mówi o tym, że po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa apostołowie 
wrócili do Jerozolimy. Przebywali tam w Sali na górze, oczekując 
Zesłania Ducha Świętego, jak im polecił Pan. Trwali na modlitwie 
razem z Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi.  

Natomiast Ewangelia (J 2,1-11) jest o weselu w Kanie Galilejskiej, 
kiedy Najświętsza Dziewica zaradziła potrzebom weselników, bo 
brakło wina. Równocześnie jest to pierwszy cud uczyniony przez 
Jezusa. Ma on również znaczenie inne, głębsze, ponieważ w Kanie 
Galilejskiej przy pierwszym cudzie Chrystus przemienił wodę w 
wino, a dużo później, tuż przed swoją śmiercią, na ostatniej wiecze-
rzy przemienił wino w Swoją Krew. Obie te przemiany mają znacze-
nie symboliczne. 

Jest do wyboru do przeczytania także inna Ewangelia (J19,25-27). 
W niej Pan Jezus z krzyża powiedział do św. Jana Chrzciciela: Oto 
Matka twoja. A do Najświętszej Dziewicy: Oto syn Twój. W ten spo-
sób dał rodzajowi ludzkiemu za Matkę Najświętszą Dziewicę. 

Jeszcze inne czytanie mówi w Ewangelii o Zwiastowaniu – że 
Najświętsza Dziewica usłyszała od anioła, że będzie Matką Zba-
wiciela, że pocznie z Ducha Świętego. Ona jest Oblubienicą Ducha 
Świętego.  

Maryja Matką Kościoła i Oblubienicą Ducha Świętego

26 maja - wtorek
Bogu przyjemne są ofiary serca szczerego
i sprawiedliwego

 Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Syracydesa (Syr 35,1-12). 
Autor mówi w nim o ważności ofiar składanych Bogu. Te ofiary, 
składane w sposób sprawiedliwy i godny, ofiary, które wypływają z 
serca pobożnego, nie idą w zapomnienie. 

Natomiast w Ewangelii według św. Marka (Mk 10,28-31) jest o 
tym, że za wyrzeczenia jest nagroda. Tak powiedział Chrystus do 
św. Piotra, który zwrócił się do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko 
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i poszliśmy za Tobą. - Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, 
ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie 
otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie 
przyszłym. I dodał, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostat-
nich pierwszymi.  

„Stokrotna” jest Boża odpłata i nieskończona w swojej wielko-
ści

27 maja - środa
MODLITWA PROROKA O NAWRÓCENIE
NARODÓWTO WEZWANIE DO PRACY
W DUCHU ŚWIĘTYM

W pierwszym czytaniu z Księgi Syracydesa (Syr 36,1.4-5a.10-17) 
autor w tym fragmencie modli się do Boga o nawrócenie wszystkich 
narodów, aby bojaźń Boża była ich udziałem. Modli się, aby Pan 
zgromadził swój lud, by wszyscy na ziemi poznali, że jest on Panem 
i Bogiem wieków. 

Natomiast w Ewangelii (Mk 10,32-45) Chrystus zapowiada swo-
ją mękę. Zapowiedział uczniom, że w Jerozolimie Syn Człowieczy 
będzie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie, a oni Go skarzą 
i na śmierć wydadzą. W tym samym urywku jest prośba Jakuba i 
Jana do Chrystusa, by umieścił ich po swojej prawej i lewej stronie 
w królestwie niebieskim. W odpowiedzi usłyszeli: Kielich, który Ja 
mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po Mojej stro-
nie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało 
przygotowane. Tak więc kielich czyli mękę, śmierć, męczeństwo 
otrzymali – jak i inni apostołowie – bo przecież nie może być uczeń 
nad mistrza. Ale nagrody wybiera już sam Ojciec. 

Zakończony jest ten fragment słowami: A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu.  

 Pokora i prostota sług Ewangelii to odpowiedź na wezwanie 
Ducha Świętego

28 maja – czwartek - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i 
Wiecznego Kapłana

TYLKO BÓG PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO
ODMIENIA SERCA SWEGO LUDU

W pierwszym czytaniu z czwartku, z Księgi Jeremiasza (Jr 31,31-
34), zapowiada Bóg, że prawo, jakie dał, wypisze swojemu ludowi 
na sercu. Będzie im Bogiem, a oni będą Mu prawdziwie ludem. Nie 
będą się musieli wzajemnie pouczać. Bo wszyscy – od najmniejszego 
do największego – poznają Pana. A On odpuści występki i o grze-
chach nie będzie wspominał.

Natomiast w Ewangelii (Mk 14,22-25) jest opis ustanowienia 
Eucharystii. Kiedy Chrystus odmówił błogosławieństwo nad chle-
bem, podał uczniom, mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało Moje. Potem 
odmówił dziękczynienie nad kielichem, dał im i pili z niego wszyscy. 
I rzekł do nich: To jest Moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana. 

O tym kapłaństwie mówi też pierwsze czytanie (będące czyta-
niem do wyboru) z Listu do Hebrajczyków (Hbr 10,11-18). Mówi, że 
Chrystus różni się od kapłanów Starego Przymierza, którzy składali 
te same ofiary, ale żadną miarą nie mogły one zgładzić grzechów. 
Jest wręcz przeciwnie – Chrystus złożył jedną ofiarę za grzechy, 
zasiadł po prawicy Boga i tą jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, 

którzy są uświęcani. O tym daje świadectwo Duch Święty.  
Ofiara Jezusa Chrystusa udoskonala i uświęca, a Duch daje o 

tym świadectwo

29 maja - piątek 
WIERNI BOŻEMU PRAWU POZOSTANĄ
W UZNANIU I PAMIECI POKOLEŃ

Pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 44,1.9-13) jest po-
chwałą wielkich przodków, sławnych ojców, o których pozostała 
pamięć. I ci sławni, pobożni mężowie są nadal obecni w swoim 
potomstwie. To potomstwo trzyma się Przymierza, a przez nich ich 
dzieci, i trwa na zawsze. I otrzymają chwałę. 

Natomiast Ewangelia według św. Marka (Mk 11,11-25) odwrotnie, 
mówi o niegodnym zachowaniu, o wyrzuceniu przez Jezusa prze-
kupniów ze świątyni. Jezus, siłą, której nikt nie mógł się sprzeciwić, 
wykazał niegodziwe zachowanie w świątyni tych którzy handlowali, 
nie mając względu na świętość miejsca. 

Wcześniej Chrystus przeklął drzewo figowe. Szukał na nim owo-
ców, ale nie znalazł. Gdy uczniowie wracali tą samą drogą wieczo-
rem, drzewo było już uschnięte. Przy tej okazji na pytanie apostołów 
odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: 
Kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a nie wątpi w 
duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlate-
go powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się 
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Ale stając do modlitwy musicie 
wszystko przebaczyć, aby i wam zostały przebaczone grzechy.  

Wiara mocna i czysta nie dopuszcza zwątpienia 
 
30 maja - sobota
SZUKAJĄCY SZCZERZE MĄDROŚCI,
ODNAJDUJĄ JĄ W ZACHOWANIU
PRAWA BOŻEGO I CZYSTOŚCI DUSZY

W pierwszym czytaniu z Księgi Syracydesa (Syr 51,12-20) jest o 
szukaniu mądrości. Autor opisuje, jak od młodości szukał mądrości. 
Szukał i w końcu znalazł ją. Temu, który dał mu tę mądrość, chce 
oddać cześć. Dusza jego walczyła o tę mądrość z całą starannością 
zachowywania prawa; ręce wyciągał do góry i błędy przeciwko mą-
drości opłakiwał. Skierował ku niej swoją duszę i znalazł ją dzięki 
czystości. 

Natomiast w Ewangelii ze świętego Marka (Mk 11,27-33) jest o 
tym, skąd pochodzi władza Jezusa. Kiedy chodził po świątyni, przy-
stąpili do niego arcykapłani, pytając: Jakim prawem to czynisz? I kto 
Ci dał tę władzę, żeby to czynić? (Oczywiście dotyczyło wypędzenia 
przez Chrystusa kupców ze świątyni). W odpowiedzi Chrystus za-
dał im trudne pytanie: Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy 
też od ludzi? Rzekli, że tego nie wiedzą... Nie mogli bowiem powie-
dzieć, że pochodzi od ludzi, bo wtedy narazili by się tłumowi, który 
uważał Jana za proroka. Natomiast gdyby powiedzieli, że chrzest ten 
pochodził z nieba, Chrystus mógłby im zarzucić, że nie wierzą Jemu 
samemu, którego Jan wskazywał jako Mesjasza.   

 To koreluje z pierwszym czytaniem, które mówi o mądrości. 
Chrystus w Swej mądrości nieraz uciszał faryzeuszów, którzy nie 
wiedzieli , co mają powiedzieć, bo to wszystko ich przerastało. Mą-
drość z Chrystusem była nieustannie. 

Nikt nie mógł sprostać mądrości Chrystusa, bo On znał całą 
prawdę o człowieku

Ks. H. Młynarczyk 


