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PIERWSZE CZYTANIE   Rdz 3, 9-15 
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie je-
steś?»
On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się».
Rzekł Pan Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z 
którego ci zakazałem jeść?»
Adam odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mifowoc z tego 
drzewa i zjadłem».
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»
Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 
wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch 
będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między 
ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę».

DRUGIE CZYTANIE   2 Kor 4, 13 – 5, 1 
Cieszę się owym duchem wiary, wedle którego napisano: «Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem»; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą ra-
zem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfi tująca łaska zwiększy-
ła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz czło-
wiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. 
Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przy-
szłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co 
niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa 
wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszka-
nia, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie 
trwały w niebie.

EWANGELIA   Mk 3, 20-35 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 
posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzy-
mać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i 
przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan 
wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie króle-
stwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie 
będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest 
skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do 
domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom 
jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Święte-
mu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili 
bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby 
Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto 
Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».
Odpowiedział im:«Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na 
siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».
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Przed Wami otwarte przestrzenie, które macie wypełniać do-
brem i miłością. Przed Wami świat czekający na Dobrą Nowinę 
o niepojętym i niewidzialnym Bogu” – mówił dziś podczas świę-
ceń kapłańskich w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski 
kard. Stanisław Dziwisz. W archidiecezji krakowskiej święcenia 
kapłańskie przyjęło 15 diakonów.

Kard. Dziwisz podkreślił, że w momencie święceń diakoni 
zaciągną się pod sztandar Odwiecznego Króla i staną się świad-
kami oraz sługami Ewangelii. Hierarcha wskazał, że powołani 
do służby Chrystusa, którzy odpowiadają ochoczo i szczerze na 
to wezwanie, mają szczególne prawo do przyjaźni z Jezusem. 
Zaznaczył, że są trzy pola działalności kapłana: głoszenie słowa 
Bożego, udzielanie sakramentów oraz czynienie dzieł miłosier-
dzia. „Uczcie się głębszego, ewangelicznego spojrzenia na świat 
ludzkich spraw i problemów, ludzkich smutków i nadziei. Niech 
przepowiadane przez was słowa budzą i umacniają wiarę braci i 
sióstr, do których zostaniecie posłani” – apelował.

Kardynał uwrażliwiał, aby sprawowana Eucharystia stanowi-
ła serce życia duchowego, modlitwy i przyjaźni neoprezbiterów z 
Chrystusem. „Prezbiter w służbę Chrystusowi, Kościołowi i czło-
wiekowi powinien angażować wszystkie swoje siły, swoje serce i 

Neoprezbiterzy 2015



7 czerwca 20154  57 czerwca 2015

cały swój czas” – dodał. Pierwszy rok kapłaństwa wyświęconych 
neoprezbiterów zbiegnie się z ogłoszonym przez papieża Fran-
ciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia. „Dzieła miło-
sierdzia to nasza odpowiedź na miłosierdzie Boga, a jednocześnie 
test autentyczności i wiarygodności tego, co głosimy” – stwierdził 
kard. Dziwisz.

Nowi kapłani archidiecezji krakowskiej podczas dzisiejszych 
uroczystości otrzymali celebrety, czyli dokumenty upoważnia-
jące do sprawowania czynności kapłańskich oraz tzw. aplikaty, 
czyli dekrety dotyczące miejsc pierwszej posługi kapłańskiej.

Źródło KAI: luk / Kraków 

NEOPREZBITERZY 2015
ks. Jacek Bernacik, Kraków-os. Kalinowe: św. Józefa
ks. Grzegorz Bularz, Chocznia: Narodzenia św. Jana Chrzci-

ciela
ks. Przemysław Druszcz, Chrzanów: MB Różańcowej
ks. Artur Głąb, Paszkówka: Przemienienia Pańskiego
ks. Krzysztof Jobda, Rudawa: Wszystkich Świętych
ks. Grzegorz Kaczmarczyk, Niepołomice-Jazy: MB Różańco-

wej
ks. Maciej Kłos, Niegowić: Wniebowzięcia NMP
ks. Michał Korbel, Zakopane: Świętego Krzyża
ks. Zbigniew Kryjomski, Klikuszowa: św. Marcina
ks. Grzegorz Lenart, Kraków-Piaski Nowe: MB Różańcowej
ks. Paweł Ochocki, Kraków-Prądnik Czerwony: św. Jana 

Chrzciciela
ks. Bartłomiej Roman, Jurgów: św. Sebastiana
ks. Mirosław Smyrak, j. Myślenice: Narodzenia NMP
ks. Grzegorz Wąchol, Wadowice: św. Piotra Ap.
ks. Bartosz Zaborowski, Zakopane-Chramcówki: Miłosier-

dzia Bożego
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Z życia k ościoła
- Marsze dla Życia i Rodziny w 140 miejscowościach w Pol-

sce
Ulicami 140 miejscowości w Polsce, od Bałtyku po Tatry, 

przeszły dziś Marsze dla Życia i Rodziny. To prorodzinne wyda-
rzenie odbywało się w tym roku pod hasłem „Rodzina - Wspól-
nota - Polska”. Marsze dla Życia i Rodziny są okazją do radosnego 
zamanifestowania wartości, jaką stanowi ta podstawowa komórka 
społeczna. 

Z roku na rok przybywa miast i miasteczek, w których odby-

Anioł Pański z Papieżem: o tajemnicy 
Trójcy Świętej

Święta Trójca jest komunią Osób Boskich, które istnieją ze 
sobą nawzajem, dla siebie nawzajem i w sobie nawzajem. Ta ko-
munia jest życiem Boga, tajemnicą miłości Boga żywego. W ten 
sposób dzisiejszą uroczystość liturgiczną Najświętszej Trójcy wy-
jaśniał Papież podczas południowego spotkania z wiernymi. W 
rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański Franciszek stwierdził, 
że owa tajemnica troistości jedynego Boga ma charakter misyjny. 
Objawił ją Jezus, mówiąc o swoim Ojcu, o sobie jako Synu Bo-
żym i o Duchu Świętym, a wreszcie polecając Apostołom i dalej 
Kościołowi wszystkich czasów głosić tę Dobrą Nowinę i chrzcić 
wszystkie narody w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

„A zatem dzisiejsza uroczystość liturgiczna, nie tylko każe 
nam kontemplować niezwykłą tajemnicę, od której pochodzimy 
i do której zdążamy, ale i odnawia naszą misję życia w komunii 
z Bogiem i innymi na wzór Bożej komunii – mówił Ojciec Świę-
ty. – Jesteśmy wezwani, by żyć nie jedni bez drugich, ponad czy 
przeciw drugim, ale jedni z drugimi, dla drugich i w drugich. To 
oznacza przyjmować i zgodnie świadczyć o pięknie Ewangelii; 
przeżywać miłość wzajemną i wobec wszystkich podzielając na-
dzieje i cierpienia, ucząc się prosić i udzielać przebaczenia, doce-
niając różne charyzmaty pod przewodnictwem Pasterzy. Jednym 
słowem jest nam powierzone zadanie budowania wspólnot ko-
ścielnych, które powinny być coraz bardziej rodzinami, zdolnymi 
odzwierciedlać piękno Trójcy i ewangelizować nie tylko słowami, 
ale mocą miłości Bożej, która w nas mieszka”.

Z kolei Trójca jako ostateczny cel naszego życia jest stale obec-
na w doczesnym pielgrzymowaniu – mówił dalej Papież. Duch 

Święty prowadzi nas do pełnego poznania nauki Chrystusa, a 
ta z kolei dotyczy poznania Ojca, drogi do Niego i pojednania 
z Nim.

„Wszystko w chrześcijańskim życiu toczy się wokół tajemni-
cy Trójcy i dokonuje się w podporządkowaniu temu niezmierzo-
nemu misterium – stwierdził Franciszek. – Starajmy się zatem 
zawsze o dobry styl naszego życia, pamiętając, w jakim celu i dla 
jakiej chwały istniejemy, pracujemy, walczymy i cierpimy i do 
jak wielkiej nagrody jesteśmy wezwani. Ta tajemnica obejmuje 
całe nasze życie i całe nasze bycie chrześcijanami. Przypomi-
najmy sobie to za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w 
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz zachęcam was do 
przeżegnania się wszyscy razem i głośno: W imię Ojca i Syna i 
Ducha Świętego”.

Tę chrześcijańską misję związaną z tajemnicą Trójcy Świętej 
w ostatnim dniu miesiąca maryjnego Franciszek zawierzył Mat-
ce Bożej:

„Niech Ona, która bardziej niż jakiekolwiek inne stworze-
nie, poznała, uczciła i umiłowała tajemnicę Najświętszej Trójcy, 
prowadzi nas za rękę; niech nam pomoże pojąć w wydarzeniach 
świata znaki obecności Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego; 
niech sprawi, byśmy umiłowali Pana Jezusa całym sercem, by 
zmierzać ku obcowaniu z Trójcą, cudownemu celowi, ku które-
mu dąży nasze życie. Prośmy Ją także, by pomagała Kościołowi, 
tajemnicy komunii, być zawsze gościnną wspólnotą, gdzie każdy 
człowiek, zwłaszcza ubogi i zepchnięty na margines, mógłby 
zostać przyjęty i poczuć się dzieckiem przez Boga chcianym i 
kochanym”.

tc/ rv

wa się to wydarzenie. Największy marsz przechodzi oczywiście 
ulicami Warszawy. Tu spotkać było można m.in. Kamila i Kari-
nę: „To jest taki marsz radości i miłości; pokazujemy czym jest 
chrześcijaństwo, wychowanie w chrześcijaństwie” – stwierdził 
Kamil. „Ludzie są szczęśliwi i zadowoleni, że mogą świętować 
razem, manifestować – oczywiście w dobrym tego słowa znacze-
niu – bo to są wartości, o które chcą walczyć, które chcą podzie-
lać, promować, dzielić się nimi” – dodała Karina. 

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny, i tylko w jednym mie-
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- Jubileusz 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego
1 czerwca 2015 roku przypada setna rocznica urodzin księdza 

Jana Twardowskiego. Z tej okazji Społeczny Komitet Obchodów 
Jubileuszu przygotowuje cykl wydarzeń artystycznych, edukacyj-
nych i popularnonaukowych, realizowanych w różnych częściach 
Polski i za granicą. Część podjętych już inicjatyw jest promowana 
na stronie internetowej Jubileuszu – www.slowozabieraglos.pl.

Z życia Archidiecezji:
- Ogólnopolska Pielgrzymka Ruchu Equipes Notre–Dame
W sobotę 30 maja br. w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w 

Kalwarii Zebrzydowskiej Biskup Jan Zając przewodniczył uro-
czystej Eucharystii podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ruchu 
Equipes Notre – Dame.

Do zgromadzonych małżonków ruchu duchowości małżeń-
skiej ks. Bp Jan wygłosił okolicznościowe słowo. Uroczystość 
w asyście 20 księży i zakonników z całego kraju i z za granicy 
zakończyła się Aktem zawierzenia całego Ruchu Equipes Notre 
- Dame  Matce Bożej Kalwaryjskiej.

Ruch Equipes Notre-Dame pomaga małżeństwom w odkry-
waniu i realizowaniu w życiu wszystkich wymiarów sakramentu 
małżeństwa, pozostając w wierności nauczaniu Kościoła.

END, jako „ruch formacji duchowej i odnowy, pomaga swoim 
członkom w rozwijaniu w sobie miłości Boga i bliźniego; wzywa 
do wzajemnej pomocy braterskiej, aby ich członkowie mogli, 
osobiście i wraz ze współmałżonkiem, przyjmować realia życia 
małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego i społecznego zgodnie 
z wolą Bożą; rozbudza w małżeństwach świadomość ich misji 
ewangelizacyjnej w Kościele i w świecie poprzez dawanie świa-
dectwa miłości małżeńskiej”.

Świętość w małżeństwie jest świętością normalnego życia 
przeżywanego w jedności z Bogiem, przeżywanego dla Boga, a 
tym samym całkowicie dla drugiego człowieka - współmałżonka, 
dziecka.

- „Dom Świętego”
W niedzielę 7 czerwca po Mszy św. o godz. 12.30 w Sanktu-

arium Świętego Jana Pawła II odbędzie się uroczysta premiera no-
wego albumu ze zdjęciami fotografa papieskiego Adama Bujaka 
pt. „DOM ŚWIĘTEGO”.

Jest to pierwsza taka książka ukazująca historię i wygląd 
obecny papieskiego Sanktuarium, poczynając od związków Ka-
rola Wojtyły – robotnika z Białymi Morzami, aż po najnowsze 
wydarzenia w Sanktuarium.

Wydawcą jest słynna krakowska oficyna Biały Kruk, spe-
cjalizująca się w tematyce papieskiej. W albumie uwzględniono 
najnowszy stan Sanktuarium, w tym ekspozycję sutanny Ojca 
Świętego z dnia zamachu. 

W dniu promocji przewidziane są krótkie wystąpienia Wi-
kariusza Biskupiego - ks. prałata Jana Kabzińskiego, autora 
fotografii Adama Bujaka, prof. Janusza Kaweckiego, dr. Janusza 
Szewczaka a Jan Kowalczyk zaśpiewa kilka pieśni religijno-pa-
triotycznych.

Po Mszy św. i spotkaniu będzie można nabyć album z dużą 
zniżką, a autorzy oraz ks. kustosz Jan Kabziński będą podpisywać 
książki przed kościołem. Autorzy będą podpisywać album po 
każdej Mszy św. w niedzielę   7-go czerwca. 

Dochód z całej sprzedaży albumu przeznaczony jest na rozwój 
Sanktuarium. 

ście, odbył się w 2006 r. Dziś to wydarzenie przygotowuje ponad 
500 organizacji, wspólnot i grup. W roku ubiegłym we wszystkich 
marszach wzięło udział 150 tys. osób.

- Święcenia kapłańskie w wielu diecezjach
W wielu polskich diecezjach biskupi udzielali dziś (30 V) 

święceń kapłańskich. W katedrze św. Michała Archanioła i św. 
Floriana na warszawskiej Pradze abp Henryk Hoser wyświęcił 
ośmiu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. 

W homilii ordynariusz podkreślił wagę więzi łączącej kapłana 
z Jezusem Chrystusem: „Ta miłość Chrystusa ma nas przynaglać, 
ma być siłą sprawczą, napędową naszego kapłaństwa. Ma być 
jednocześnie siłą przyciągającą innych do Boga przez posługę 
Kościoła. Jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy ukazać tej 
przynaglającej miłości Chrystusa, wówczas nasza posługa jest 
jałowa i sterylna” – mówił abp Hoser. 

Święcenia kapłańskie miały dziś miejsce m.in. na Jasnej 
Górze, w Warszawie, Wrocławiu czy Tarnowie, gdzie święcenia 
przyjęło aż 23 diakonów.

- Indie: władze chcą bronić chrześcijan
„Obojętność i totalne milczenie wobec ataków na kościoły i 

społeczność chrześcijańskie ustąpiły miejsca rzeczywistemu za-
niepokojeniu”. Tak zmianę postawy indyjskich władz opisał ordy-
nariusz Faridabadu abp Kuriakose Bharanikulangara. Rok temu, 
po dojściu do władzy opozycyjnej, uznawanej za nacjonalistyczną 
i związaną z radykalnymi hinduistami Indyjskiej Partii Ludo-
wej (BJP) nasiliły się ataki na chrześcijan. Dochodziło nawet do 
przymusowych nawróceń na hinduizm. Mimo skarg kościelnych 
zwierzchników władze nie podejmowały niezbędnych działań w 
obronie mniejszości religijnych. W ostatnim czasie rząd zmienił 
postawę i podjął działania, by poprawić swoje relacje ze wspólno-
tami chrześcijańskimi.

Między innymi ustanowiony został stały system komuniko-
wania między rządem a Kościołem. Podczas ostatniego spotkania 
z katolickimi biskupami minister finansów i informacji Arun Ja-
itley zapewnił, że jego partia „nie aprobuje ataków na mniejszości 
religijne, nawoływania do nienawiści i przymusowych nawróceń”. 
Minister, który sam uczęszczał do katolickiej szkoły, przyrzekł 
wspierać chrześcijan i ich instytucje, choć zarazem przyznał, że 
rząd nie zawsze jest w stanie kontrolować wypowiedzi i działania 
wszystkich członków swojej partii.

- Warszawa: konferencja o przygotowaniach do ŚDM
Przedstawiciele Kościoła i władz państwowych wzięli udział w 

konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie w związku z 
przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 
2016 r. Kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że Kościół postrzega 
spotkanie młodych jako święto wiary.

„Kościół traktuje Światowy Dzień Młodzieży jako święto 
młodości, wykraczające poza granice państw, kultur i języków, 
ukazujące uniwersalny wymiar Ewangelii, pomagając jednoczyć 
się całej ludzkości, a zwłaszcza młodym, w naszym niespokoj-
nym, podzielonym świecie – mówił metropolita krakowski. – Ko-
ściół w Polsce, a także władze państwowe i lokalne, dostrzegają 
w czekającym nas wydarzeniu wielką szansę na zmobilizowanie 
polskiej młodzieży do jeszcze większej troski o przyszłość nasze-
go narodu” – dodał kard. Dziwisz. 

Na przyszłoroczne spotkanie w Krakowie może przybyć nawet 
2,5 mln młodych. W lipcu br. ma ruszyć system rejestracji grup.
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NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSO-
WEGO - (nazywane często obchodzeniem pierwszych piątków 
miesią ca) ma charakter wynagradzający Jezusowi za grzechy. 
Serce Jezusa, które zostało otwar te włócznią żołnierza na krzyżu 
(J 19,34), symbolizuje ogrom miłości Bożej, jaką Chry stus ma do 
ludzi. W Sercu Jezusa „dobroci i miłości pełnym” znajdujemy 
wszelkie łaski potrzebne do zbawienia. Serce Jezusowe czczono 
już w średniowie czu. Św. Mechtylda (1241-1298), św. Gertruda 
(1250-1303), św. Małgorzata z Kortony (1252--1297) głęboko 
czciły to Serce i czuły się z nim głęboko zjednoczone. Propaga-
torem kultu Serca Jezusowego wśród wiernych był św. Jan Eudes 
(1601-1680). W dokumencie beatyfi kacyjnym czytamy o nim, 
że „płonąc sam szczególną miłością ku Najśw. Sercom Jezusa i 
Maryi, powziął pierw szy - a nie było to bez natchnienia Bożego 
- myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za 
ojca tego, tak miłego nam nabożeństwa. (...) Był także tego kultu 
dok torem, albowiem ku czci obu Serc ułożył ofi cjum i Mszę świę-
tą. Był wreszcie ich aposto łem, bo całym sercem przykładał się do 
sze rzenia tego zbawiennego nabożeństwa”.

Jan Eudes całe swe kapłańskie życie poświęcił szerzeniu czci 
Serc Jezusa i Maryi. Poprzez działalność kaznodziejską i pisar-
stwo propa gował kult obojga Serc. Założył również za kon, który 
szerzył ten kult. W 1648 roku opu blikował książkę O nabożeń-
stwie do Naj świętszego Serca Jezusa i Maryi. Apostołem nabo-
żeństwa do Serca Jezusowe go był św. Franciszek Salezy (tl622), 
który pokorne i łagodne, delikatne i miłosierne Ser ce Jezusa 
uczynił normą życia i swego apo stolstwa. Apostołem Serca Jezu-
sowego byli również św. Klaudiusz la Colombiere (t 1682)

1 św. Jan Bosko (tl888).
Najbardziej jednak kult Serca Jezusowe go rozpowszechnił się 

w Kościele dzięki ob jawieniom, jakie miała św. Małgorzata Ma-
ria Alaquoque w latach 1673-75. Francu skiej zakonnicy objawił 
się Jezus w klaszto rze w Paray-le-Monial. Zatopiona w głębokiej 
modlitwie, jak sama pisze w swej Auto biografi i, Małgorzata usły-
szała słowa Jezusa: „Moje Boskie Serce goreje tak wielką miło ścią 
ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać 
w sobie płomieni tej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednic-
twem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skar-
bami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i 
zbawien ne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści za tracenia. 
1 dla wypełnienia tego zamiaru wy brałem ciebie jako przepaść 
niegodności i nie umiejętności, ażeby wszystko było wykonane 
przeze mnie”.

Jezus, ukazując Jej swe zranione Serce, oznaj mił: „Oto Serce, 
które tak ogromnie umiłowa ło ludzi, że niczego nie szczędzi-
ło, aż do zu pełnego wyniszczenia Siebie, dla okazania im Swej 
miłości. W zamian za to doznaje od większości ludzi gorzkiej 
niewdzięczno ści, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, ozię-
błości i świętokradztw, jakie Mi odfl ają w tym Sakramencie Miło-
ści. Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Cia ła 
był odtąd poświęcony, jako osobne święto, na uczczenie Mojego 
Serca i wynagrodzenie Mi przez Komunię świętą i inne praktyki 
po bożne zniewag, jakich doznaję...”. 

W pierwszy piątek miesiąca należy przy jąć Komunię świętą 
jako zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi moż-
na przystąpić także przed pierwszym piątkiem. Po Mszy świętej 
należy odmówić przepisane nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Pana Je zusa, takie jak: litania, modlitwa na pierwszy piątek, prze-
błaganie Boskiego Serca za grze chy itd.

W Kościele upowszechniły się następujące sposoby wynagra-
dzania Sercu Jezusowemu: 

Częste przyjmowanie Komunii świętej w in tencji wynagro-
dzenia, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca; obchodzenie świę-
ta ku czci Serca Jezusowego; Godzina święta - czy li modlitewne 
czuwanie w nocy z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Jezusowi 
w Jego śmiertelnym smutku na Górze Oliwnej i wy praszać miło-
sierdzie dla grzeszników; odda wanie czci obrazowi Serca Jezuso-
wego. - pobożność

NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 
- popularnie jest nazywane „obchodzeniem pierwszych sobót 
miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi”. Swój początek 
bierze z objawień w Fatimie. Maryja po raz pierwszy ukazała 
swe Nie pokalane Serce 13 czerwca 1917 roku troj gu dzieci: Łucji, 
Franciszkowi i Hiacyncie w Cova da Iria. Oznajmiła Łucji, że chce 
po służyć się nią do ustanowienia na świecie nabożeństwa do Jej 
Niepokalanego Serca. Przekazała również dzieciom modlitwę: 
„O Jezu, to z miłości ku Tobie, za nawró cenie grzeszników i jako 
zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepoka-
lanemu Sercu Maryi”. Maryja prosiła rów nież o poświęcenie Ro-
sji Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w 
pierwsze soboty miesiąca. Matka Boża objawiła się Łucji 10 grud-
nia 1925 roku w Pontevedra (Hiszpania), gdzie wówczas przeby-
wała zakonnica. Powiedzia ła siostrze Łucji: „Córko moja, spójrz 
na Serce moje otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie 
przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty 
pocieszaj mnie i przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obie-
cuję przyjść na pomoc ze wszystkimi ła skami potrzebnymi do 
zbawienia - tym, któ rzy w pierwsze soboty pięciu następujących 
po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, 
odmówią cząstkę Różańca i będą mi towarzyszyć przez kwa-
drans, roz ważając nad piętnastoma tajemnicami różań cowymi, 
aby mi wynagrodzić zniewagi”. Nabożeństwo wynagradzające 
Najświętsze mu Sercu Maryi zostało zaaprobowane przez Kościół 
13 września 1939 roku. Celem na bożeństwa jest wynagrodzenie 
Matce Bożej (1) bluźnierstw przeciwko Niepokalane mu Poczęciu, 
(2) przeciwko Jej dziewictwu, (3) Bożemu i duchowemu macie-
rzyństwu Maryi, (4) za grzechy tych, którzy usiłują za szczepiać 
w serca dzieci obojętność, wzgar dę i nienawiść przeciwko Nie-
pokalanej Maryi oraz (5) za zniewagi wyrządzone Maryi w Jej 
obrazach i fi gurach.

Obchodzący pierwsze soboty miesiąca są zo bowiązani do spo-
wiedzi świętej i Komunii świętej wynagradzającej, odmówienia 
cząst ki różańca, medytacji nad tajemnicami różań cowymi przez 
kwadrans.

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
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1. Co t³um mówi³ o Jezusie? 

2. Jaki dom i jakie 
królestwo nie mog¹ siê 

ostaæ? 

3. Jaki grzech nie 
bêdzie ludziom 
odpuszczony? 

Witaj, miłosierny Jezu
Witaj, miłosierny Jezu, żywy zdroju wszelkiej łaski, 
jedyna ucieczko nasza, w Tobie mam nadzieje i blaski.
Witaj, Serce Jezusowe, niezgłębione w swej miłości, 
w którym płynie życie dla nas i zdrój wszelakiej radości.
Witaj nam, otwarta rano Serca Jezusa mojego, 
która zsyłasz światu łaski, w męce dla nas
Otwartego
Witaj nam, dobroci Boża, niepojęta, niezgłębiona, 
morze pełne miłosierdzia, bramo światu otworzona.
Witaj, tronie miłosierdzia, Baranku Boży bez winy,
któryś za nas życie złożył na krzyżu, Synu jedyny.

Chcemy Cię kochać, Panie Jezu
Uroczystość Najświętszego Serca 

Pana Jezusa

Ponad 300 lat temu żyła we Francji św. Mał-
gorzata Maria Alacoque. Była siostrą zakonną. 
Pan Jezus objawił się jej kilka razy i ukazał jej 
swoje Serce jako znak wielkiej miłości do ludzi. 
Obiecał wiele łask ludziom, którzy kochają Jego 
Serce i przyjmują Komunię świętą w pierwsze 
piątki miesiąca. Dlatego wielu dorosłych i 
dzieci co mie siąc przystępuje do spowiedzi i 
w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmuje 
Komunię świętą. W ten sposób okazują Panu 
Jezusowi miłość i wynagradzają Mu za grzechy 
własne oraz innych ludzi.

Pan Jezus obiecał, że ten, kto przez dzie-
więć kolejnych pierwszych piątków miesiąca 
przyjmie Komunię świętą, nie umrze bez 
sakra mentów świętych i odejdzie z tego świata 
pojednany z Bogiem.
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Do podjęcia  nauki w dwuletnim liceum ogólnokształcącym  zapraszamy wszystkich absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. 
Nauka w tym liceum rozpoczyna się od klasy II, zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej - dwa lub trzy dni w tygodniu - 

łącznie 16 godzin w klasie II i 15 godzin w klasie III. 
Niewielka ilość lekcji stwarza możliwość połączenia nauki z pracą zawodową. 

Nauka nie obejmuje przedmiotów zrealizowanych w ZSZ - chemia, biologia, geografia, fizyka, informatyka, wos. 
Przedmioty prowadzone w zakresie rozszerzonym – do uzgodnienia ze słuchaczami. 

Szkoła ta daje doskonałą możliwość zdobycia wykształcenia średniego, zdania matury i ewentualnego kontynuowania nauki 
na uczelniach wyższych. 

WARTO SKORZYSTAĆ!!!  Zapraszamy!
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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

Taki był Ojciec Święty Jan Paweł II, który dostrze-
gał każdego człowieka, jego problemy, jego sprawy. 
Troszczył się szczególnie o chorych skrzywdzonych, 
o najmłodszych i młodzież. Ten obraz Ojca świętego 
bliskiego ludzkich spraw – nakreślił w końcowej części 
kazania o. Benedykt Belgrau, a wygłosił je w 
I rocznicę kanonizacji naszego papieża. 

W czasie Wielkiego Postu jednoczył się z Chrystu-
sem cierpiącym, śpiewając razem ze swoimi najbliż-
szymi współpracownikami w swej kaplicy papieskiej 
pieśni o Męce Chrystusa i Gorzkie Żale.

Wśród wielu form pobożności, szczególnie bliskie 
sercu Świętego było pielgrzymowanie do Maryjnych 
sanktuariów, które zaczęło się już w latach dziecięcych, 
a potem jako Papież wyznaczał sobie swoją apostolską 
posługę szlakiem Maryjnych sanktuariów. Dlatego 
trudności i cierpienia, których Mu nie brakowało w 
życiu, nie załamywały Go, ale umacniały w Bogu, w 
tym jego Totus Tuus ego sum. „Jestem cały Twój!”

Nie tylko się modlił. Myślał ciągle o drugim człowieku, był o 
niego zatroskany, stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie 
do pracy, do wolności, do godności. Szczególną troską obejmował 
dzieci, młodzież, osoby cierpiące. W jego posługiwaniu nigdy nie 
zabrakło spotkania z nimi, nie lekceważył nikogo, żadnej sprawy 

Zatroskany o człowieka 
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czy prośby. Starał się zawsze każdą sprawę rozważyć i żadnej 
nie pozostawić bez rozwiązania. Zawsze z uwagą i cierpliwie 
wysłuchał każdego, nigdy nie sprawiał wrażenia, że się śpieszy, 
że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Nigdy też nikogo nie 
krytykował ani nie wydawał opinii o innej osobie w towarzystwie 
innych. Można powiedzieć, że całe życie, całe postępowanie Ojca 
świętego było uderzające.

Arcybiskup Mokrzycki wspomina: „Pamiętam kiedyś na 
audiencji dla Polaków było trochę zamieszania z powodu dużej 
liczby osób w Sali Klementyńskiej i Ojciec święty przechodząc 
między ludźmi w pewnym miejscu, według jego osądu, nie 

przywitał się, czy nie pozdrowił wystarczająco Mamy jednego z 
kapłanów. Po zakończonej audiencji mówi do mnie: „Mieciu po-
wiedz o. Hejmo niech jeszcze raz przyprowadzi Mamę tego księ-
dza, gdyż nie tak ją przywitałem”. Oczywiście miałem problem, o 
kogo chodzi, ale o. Hejmo zidentyfikował szybko tę osobę. Kiedy 
z nią rozmawialiśmy nie miała poczucia, że nie została dostrze-
żona przez Ojca świętego, wręcz przeciwnie była uradowana, że 
mogła uścisnąć jego rękę, ucałować pierścień. Uderzyła mnie 
wtedy bardzo, uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to co robi, 
że nie jest to tylko powierzchowne, ale w każdym spotkaniu jest 
dialog z człowiekiem”.
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Powinniśmy być w czasie Liturgii Słowa. Zasłucha-
ni oczywiście w Słowo Boże – przypomniał na nabo-
żeństwie fatimskim o. Szczepan Praśkiewicz, który w 
dalszej części kazania analizuje postawy Maryi, byśmy 
od Niej uczyli się należytego przeżywania Eucharystii. 
Oto fragment. 

Moi kochani, popatrzmy na te części składowe Mszy świętej. 
Każda Msza święta – jak to dobrze wiemy – rozpoczyna się litur-
gią słowa, podczas której odczytywane są fragmenty Pisma świę-
tego Starego i Nowego Testamentu, następnie fragment Ewan-

Zasłuchani jak Maryja 
gelii. Zasłuchujemy się wówczas w Boże Słowo, które jest nam 
głoszone. W czasie homilii kapłan to słowo komentuje, aby stało 
się ono potem treścią naszego codziennego życia. I tutaj, moi ko-
chani, najlepszym wzorem zasłuchania się w Boże Słowo, przyj-
mowania tego Słowa, realizowania tego Słowa w codziennym 
życiu jest właśnie Ona – Maryja z Nazaretu, która jest nazywana 
Dziewicą zasłuchaną w Boże Słowo, Dziewica kontemplującą to 
Słowo, Dziewicą rozważającą to Słowo. Zresztą, nawet dzisiejszy 
fragment Ewangelii to nam powiedział: „Błogosławieni, którzy 
słuchają Słowa Bożego i zachowują je”. Błogosławieni, którzy 
– tak jak Maryja – słuchają Słowa Bożego i zachowują je.... 

Po liturgii słowa we Mszy świętej nad-
chodzi moment modlitwy powszechnej. 
Kierujemy wówczas nasze prośby do Jezusa, 
z błaganiem, by zechciał ich wysłuchać. Moi 
kochani, czyż w ten czas nie powinniśmy mieć 
przed oczyma Matki Najświętszej ze sceny w 
Kanie Galilejskiej, która dostrzegła zakłopo-
tanie biednych nowożeńców, którym zabra-
kło poczęstunku i od razu pobiegła do Pana 
Jezusa, prosząc, aby zaradził tej potrzebie? 
Moglibyśmy powiedzieć, parafrazując nieco, 
że jak gdyby zwróciła się wówczas do Niego z 
pierwszym wezwaniem modlitwy powszech-

ŚW. PIOTR
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KARMEL

Prawie pięćdziesięciu zakonników Krakowskiej Prowincji 
Karmelitów Bosych, w tym ośmiu z klasztoru wadowickiego, na-
wiedziło w ub. czwartek, 28 maja, najstarsze polskie sanktuarium 
na Św. Krzyżu k. Kielc. Pielgrzymowanie wpisało się w obchody 
tzw. „Dnia Prowincji”, który organizowany jest co roku po okre-
sie paschalnym, i ma na celu spotkanie się zakonników z różnych 
klasztorów, w celu umocnienia braterskich więzi, wspólnej 
modlitwy-Eucharystii, nie wyłączając charakteru poznawczego 
nowego słynnego miejsca kultu religijnego, jak również i charak-
teru rekreacyjnego.

Św. Krzyż (Łysa Góra) położony na wysokości 595 m. jest du-
chową stolicą regionu świętokrzyskiego. Od tysiąca lat w byłym 
Opactwie Benedyktynów, a od 1936 r. klasztorze Misjonarzy Ob-
latów Maryi Niepokalanej, są przechowywane i czczone Relikwie 
Krzyża Świętego. Jest to klasztor nowicjacki zgromadzenia.

Przybyłych w pielgrzymce karmelitów bosych przywitał w 
imieniu gospodarzy O. mgr Michał Tomczak OMI. W kościele 
sanktuaryjnym sprawowali oni Eucharystię, której przewodni-

Karmelici Bosi pielgrzymowali 
na Św. Krzyż

czył o. prowincjał Tadeusz Florek OCD. Po zwiedzeniu sank-
tuarium, muzeum, krypty grobowej z trumnami zakonników i 
Jeremiego Wiśniowieckiego, a także po wejściu na odbudowaną 
w ub. roku wieżę kościelną (jaką w 1914 r. zburzyli Austriacy), 
by podziwiano panoramę Gór Świętokrzyskich, i po gościnnym 
obiedzie, zakonnicy wzięli udział w koronce do Bożego Miłosier-
dzia w kaplicy Relikwii Krzyża Świętego. Na zakończenie miało 
miejsce ucałowanie czcigodnych Relikwii i indywidualne błogo-
sławieństwo nimi każdego pielgrzyma. 

W godzinach popołudniowych karmelici mogli jeszcze odbyć 
spacer po puszczy świętokrzyskiej i byli podjęci podwieczorkiem 
przy grillu przygotowanym przez nowicjuszy zgromadzenia ob-
latów. 

Spotkanie spełniło swoją misję: było naprawdę dniem wspól-
noty, dniem modlitewno- integracyjnym i poznawczo-rekreacyj-
nym.

Druga grupa zakonników uda się na Św. Krzyż 13 czerwca.
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

nej. I Pan Jezus wysłuchał Jej, zaradził potrzebie tych biednych 
nowożeńców. Czy zatem w czasie modlitwy powszechnej w 
każdej Mszy świętej nie powinniśmy mieć przed oczyma Matki 
Najświętszej, która w Kanie Galilejskiej prosiła swego Syna, aby 
zaradził potrzebom bliźnich?

Po modlitwie powszechnej następuje w każdej Mszy świętej 
moment ofi arowania. Składamy na ołtarzu chleb i wino, które 
potem staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Odnawiamy także 
naszą wolę służenia Panu Bogu we wszystkim. Odnawiamy nasze 
pragnienie ofi arowania naszego życia na Jego większą chwałę. I 
czyż w tym momencie nie powinniśmy mieć przed oczyma Mat-
ki Najświętszej ze sceny Ofi arowania? Matki Najświętszej, która 

całe swoje życie, całe swoje jestestwo, wypowiadając swoje „fi at”, 
swoje „tak” w chwili Zwiastowania, ofi arowała na wyłączną służ-
bę Bogu? A gdy wydała na świat swego Syna w grocie betlejem-
skiej, spełniając przepis prawa, przyniosła Go do świątyni jerozo-
limskiej i ofi arowała Go Ojcu Przedwiecznemu. A więc podczas 
każdej Mszy świętej, w czasie liturgii ofi arowania winniśmy 
inspirować się tą postawą Matki Najświętszej, która całe swoje je-
stestwo ofi arowała na służbę Panu Bogu, włączając się spełnienie 
Jego odwiecznego planu zbawienia, a która po wydaniu na świat 
Jego Syna ofi arowała Go w świątyni jerozolimskiej.

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

Takimi słowami zwrócił się 
ks. inf. Janusz Bielański do mło-
dzieży oczekującej na sakrament 
Ducha Świętego. Tym wielkim 
dniem była sobota 30 maja br., 
kiedy z rąk ks. infułata młodzi 
przyjęli sakrament bierzmowania. 
Tradycyjnie już uroczysta Msza 
św. rozpoczęła się od powitania 
i prośby rodziców o udzielenie 
sakramentu ich dzieciom. Słowa 
te zamieszczamy poniżej. 

Ksiądz Proboszcz:
Drogi Księże Infułacie!
Gorąco pragniemy powitać Księdza 

Infułata w naszej parafi i, która poleca 
się opiece Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gromadzi się dzisiaj 
przy ołtarzu nasza młodzież, która kończy gimnazjum. Już za 
miesiąc wyruszą w świat. Pragniemy ich oddać pod opiękę Ducha 
Świętego, aby napełniał ich swoją mocą, swoją mądrością. Gorą-

co prosimy Księdza Infułata, 
aby udzielił naszej młodzieży 
sakramentu bierzmowania. 

Ksiądz Infułat:
Bardzo dziękuję za to po-

witanie i bardzo dziękuję za tę 
propozycję. Czuję się niezwy-
kle zaszczycony i radosny, że 
mogę dziś być w waszej parafi i 
i razem z wami modlić się, 
szczególnie czcząc Serce Boże. 

Przedstawiciele rodzi-
ców bierzmowanej mło-
dzieży:

Księże Infułacie!
W imieniu rodziców młodzieży przystępującej do sakra-

mentu bierzmowania pragniemy powitać czcigodnego Księdza 
infułata w naszej parafi i. 

Księże Infułacie, jesteś tak bardzo związany z miejscem, gdzie 
pracował Jan Paweł II. Wielu z nas 
pamięta jego słowa: „Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! 
Tej ziemi!”. Przybywasz do nas z jego 
katedry, aby obdarzyć Duchem Świę-
tym i Jego darami naszą młodzież. 
Świat dziś nieustannie potrzebuje 
świadectwa wiary, aby pokolenia lu-
dzi odkrywały piękno życia według 
ducha, a nie materii, według tego 
by być szlachetnym i godnym, a nie 
tylko mieć. 

W imieniu naszych dzieci 
prosimy, aby Ksiądz Infułat przez 
modlitwę nad nimi i włożenie rąk 
udzielił im darów Ducha Świętego, 
by szli przez życie pielęgnując wiarę 
i głosząc radość, że jesteśmy dziećmi 
Boga, dziedzicami nieba. Ze swej 
strony jako rodzice będziemy w dal-
szym ciągu przy nich, aby zarówno 
swą wiarą, jak i doświadczeniem 
życia pomagać w prowadzeniu życia 
opartego na Bogu i Ewangelii. 

Szczęść Boże!
  Cdn.

Wielki dziś dzień dla Was 
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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)

Mówi p. Łukasz, działający w Salezjańskim Wolon-
tariacie Misyjnym, który opowiada o swoim pobycie w 
Nepalu, zachęcając innych do włączenia się w dzieło 
misyjne. Nasi rozmówcy mówią też o swoich planach 
na przyszłość w poniższym fragmencie rozmowy. 

- Cały czas używa Pani liczby mnogiej... Ilu było 
tam jeszcze wolontariuszy oprócz Pani?

- Byłyśmy we dwie. Na ogół na misje wysyła się dwie osoby, 
czasem wyjątkowo tylko jedną. My pojechałyśmy we dwie – ja i 
druga Ania.

- Czy aby zostać misjonarzem / misjonarką, po-
trzebna jest jakaś szczególna edukacja?

- Raczej nie. Ja uczyłam się najpierw na Litwie, gdzie się uro-
dziłam. Skończyłam szkołę podstawową, potem uczęszczałem w 
Wilnie do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, gdzie zrobiłam 
maturę, a następnie przyjechałam do Polski na studia. Ale wy-
kształcenie nie jest w tym przypadku tak ważne, jak dobre chęci. 
A przy tym lubię podróżować i wszystkim gorąco polecam udział 
w misjach. 

- To jeszcze pytanie do Pana Łukasza: Jaką rolę Pan 
tu dziś pełni?

- Moją rolą jest zbieranie funduszy na budowę dachu naszego 
ośrodka misyjnego w Zambii. 

- Jak długo działa Pan w wolontariacie?
-W wolontariacie pracuję od dwóch lat. Temat misji przewijał 

się w moim życiu na różny sposób i przez cały czas to zagadnie-
nie mnie interesowało. W roku 2012 wyjechałem z wolontariatu 
świeckiego do Nepalu na 1,5 miesiąca. 

- Kto zorganizował ten wyjazd?
- Są różne organizacje non-profi t, które koordynują programy 

wolontariackie w różnych zakątkach świata. Zgłosiłem się do jed-
nej z tych organizacji i pojechałem do Nepalu na 1,5 miesiąca. 

- Czym się tam Pan zajmował?
- W Nepalu pracowałem w sierocińcu na zasadzie takiej po-

mocy, asystencji. Przede wszystkim pomagałem w organizacji 
wolnego czasu dzieciom i młodzieży. W dużej mierze był to też 
wyjazd turystyczny. Chciałem pomagać, ale przy okazji zobaczyć 
nieznane mi miejsca. Podczas tego pobytu zrozumiałem, jak 
istotną sprawą jest wolontariat i poczułem, że to daje mi wiele 
jako człowiekowi. Jeszcze w Nepalu zacząłem szukać organizacji 
o charakterze misyjnym, która pomogłaby mi zaangażować się 
jeszcze bardziej w tego typu działalność. Miałem głębokie poczu-
cie, że jest mi to potrzebne.

- Czy wybiera się Pan do zakonu, czy woli pozostać 

osobą świecką?
- Ofi cjalna wersja jest taka, że nie myślę o zakonie (śmiech). 

Generalnie czuję, że misjonarze świeccy są bardzo potrzebni. 
Wiadomo, że księża mają tę przewagę, że mogą jeszcze prowa-
dzić posługę sakramentalną, ale świeccy też się przydają. U ludzi 
świeckich jest to przede wszystkim posługa miłości, posługa 
świadectwa dla tych ludzi, a często też służymy różnymi umiejęt-
nościami, dzięki którym możemy tym ludziom pomagać i które 
możemy im przekazywać - czy to jako lekarze, czy jako nauczy-
ciele, czy jako specjaliści. Osobiście jestem programistą i pracuję 
w Krakowie. Na takie umiejętności też jest zapotrzebowanie, jak 
na wszystkich specjalistów. Salezjanie na misjach też prowadzą 
swoje szkoły, także techniczne, są uniwersytety, choć nie jest na 
nich tak wysoki poziom jak na naszych. Poza tym nawet jeśli ktoś 
zdobywa w tych krajach specjalistyczne wykształcenie, to bardzo 
często zaraz potem emigruje do krajów bogatszych, krajów lepiej 
rozwiniętych. 

- Kim jest dla Pan Jezus Chrystus?
- Dla mnie jest Miłością. Jest Tym, który okazał największą 

miłość, największe miłosierdzie bliźnim - i to właściwie za nic. 
To mnie najbardziej urzeka w naszym Mesjaszu. Daje wszystko 
nic w zamian nie oczekując.  

- To samo pytanie do Pana Pawła, salezjańskiego 
nowicjusza...

- Jest Nauczycielem, Miłością i Mistrzem. jest najbliższą mo-
jemu sercu Osobą. Wstępuję do zakonu, aby być bliżej Niego i 
bliżej ludzi, żeby służyć. On jest w każdym człowieku. 

Cdn,

Misjonarze świeccy są bardzo po-
trzebni 

Czcigodny Księże Probosczu! 
Z okazji 25 – lecia święceń ka-
płańskich przyjmij od nas wyrazy 
wdzięczności, gratulacji i życzeń. 
A życzymy Ci dobrego zdrowia, 
światłych pomysłów duszpaster-
skich dla większej chwały Bożej 
i dla pożytku wiernych, radości 
w kapłańskiej służbie i pogody 
ducha w każdym dniu. Do życzeń 
dołączamy naszą modlitwę w 
Twojej intencji. 
Róże Różańcowe, Margaretki oraz 
parafi anie, czytelnicy i redakcja 
„Carolusa” 
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Brzeźnica - Parafi a Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Brzeźnica k. Skawiny 54, 34-114 Brzeźnica, tel. +48 33 879 28 20, nspjbrzeznica@gmail.com, 
www.facebook.com/parafi abrzeznica, www.parafi a.brzeznica.net * KANCELARIA PARAFIALNA: wt. 7:30-9.00, 
pt. - wieczorem po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7:30, 9.00, 11.00 
* PROBOSZCZ: ks. Adam Lenart, R.M. *ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO 
PARAFII: Brzeźnica (1208), Nowe Dwory - część (152), Brzezinka (400)

W czwartek 28 maja 2015 r. spora grupa seniorów wyjechała 
na wycieczkę Szlakiem Architektury Drewnianej. Organizatorem 
tego wyjazdu było Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

www.ckbrzeznica.pl

Wycieczka Szlakiem Architektury 
Drewnianej 

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 

Parafi alny Klub Sportowy Św. Józefa organizował przegląd 
pieśni, poezji religijnej oraz przeglądu muzyki religijnej w ra-
mach osiemnastych już Dni Papieskich. Uczniowie naszej szkoły 
również brali udział w tych konkursach.

Do zakończenia Dni Papieskich pozostało kilka dni, jednak 
możemy pochwalić się już dziś osiągnięciami naszych uczniów.
Piosenka Religijna
II miejsce – Odział Przedszkolny 
Tytuł utworu: „Jestem Rybakiem Pana”
II miejsce – ZOFIA HLEBOWICZ kl III 
SP
Tytuł utworu: „Papieżu-Pielgrzymie”
II miejsce - „PROMYCZKI” klsa II i  III 
SP
tytuł utworu: „Pieśń o Janie Pawle II”

Przegląd poezji religijnej recytowanej
Recytacja:  I miejsce - WIKTORIA ZA-
CHARSKA
Tytuł utworu: ,,Święty Jan Paweł II”, autor 
utworu: Eliza Piotrowska
I miejsce -ALICJA ADAMCZYK
tytuł utworu: „Opowieść o drzewie zra-
nionym” autor: Karol Wojtyła
Przegląd literackich prac  autorskich
II miejsce- KATARZYNA KNAWA kl VI  
za wiersz pt: ,,Jan Paweł II”
II miejsce - Dorota Pilch kl I gimnazjum 

I i II miejsca w konkursach 
w XVIII Dniach Papieskich 

za wiersz pt: ,,Miłość wam wszystko wyjaśni’’
 
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w 

następnych konkursach.
www.zsbarwaldg.iap.pl
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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 *  WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

Papieżu pielgrzymie
Wyszedłeś z Wadowic powitał Cię Rzym,
Sam Bóg postanowił byś zawsze był z Nim.
Śladami Chrystusa pociechę nam nieś,
Niech ludy porusza natchnionych słów treść.
 
Ref:Papieżu pielgrzymie, pokochał Cię świat.
Sławimy Twe imię, od tylu już lat.
Papieżu pielgrzymie, ku Polsce wznieś twarz,
Nadzieję nam przynieś i drogę nam wskaż.
 
Gdzieś ziemię ożywił dotykiem swych ust,
Cud stał się prawdziwy, kwiat wiary tam rósł.
Swój naród wywiodłeś z niewoli i trosk,
Odeszło niegodne, zmieniłeś nasz los.

.Pokonasz odmęty, bo w dłoniach masz ster,
Niezłomny i święty do ludzkich mów serc.
Ludowi błogosław niech stanie się cud,
By wiara w nas rosła Ty miłość w nas budź.
 

Konkurs papieskiej piosenki 
w gimnazjum
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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)

Czcigodny Księże Proboszczu! W dniu Twojego Patrona – św. Antoniego 
składamy Ci moc najserdeczniejszych życzeń imieninowych. Niech Dobry 

Bóg obdarzy Cię zdrowiem, pogodą ducha i pokojem serca, byś Mu służył 
nadal z oddaniem i gorliwością. Życzymy błogosławieństwa Bożego w re-
alizacji kapłańskiego powołania i radości płynącej z owoców służby Bogu 

i ludziom oraz opieki św. Antoniego. Szczęść Boże! 
Wdzięczni parafi anie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa” 

Słysząc o wolnej woli, którą dał nam Bóg często kreujemy w 
głowach stwierdzenie w jednym kontekście: człowiek przez wol-
ną wolę dopuścił się grzechu i jej głównym zadaniem powinno 
być pilnowanie, by następnym razem popukać się w głowę przed 
szkodą.

Jest jednak druga strona me-
dalu, bardzo niedoceniana i zapo-
minana. Dzięki mocy wolnej woli 
codziennie możemy zrobić coś 
super, co spowoduje uśmiech na 
twarzy Twojej jak i zupełnie obce-
go człowieka. Czynienie dobra nie 
polega tylko na nie robieniu zła, 
na obojętności, nie zabiciu, nie 
nabluzganiu. Mijając smutnego 
przechodnia na ulicy MOŻESZ się 
do niego uśmiechnąć! Nie ciąży na 
Tobie formalna odpowiedzialność 

przykładowo za los dzieci głodujących w Afryce, ale MOŻESZ 
się zainteresować, zaangażować, przekazać pieniądze, pomodlić 
się. MOŻESZ zrobić krok poza standardy i stać się zwykłym su-
per bohaterem. To jest właśnie najbardziej fascynujące. Dzięki 

wolnej woli nie musimy 
ograniczać się jedynie  do 
pojęć „powinienem”, „nie 
powinienem”, ale dasz 
radę zrobić też to, co 
„MOŻNA” zrobić!

Genialnym, zarówno 
banalnym porównaniem 
wolnej woli jest ręcznik. 
Posiada dużą chłonność 
i możesz podać i otrzeć 
twarz potrzebującemu, 
ale również położyć obok 
trucizny, a nasiąknięty 

PO PROSTU, WOLNA WOLA!
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nią stanie się narzędziem zbrodni.  Jeśli siedzisz całe życie 
w papierosowym dymie, możesz szczerze pragnąć, by być 
zdrowym, a i tak umrzesz na raka. Jeśli będziesz siedział 
wyłącznie wśród ludzi psioczących na wszystko i widzą-
cych wszędzie zagrożenia – żebyś nie wiem jak był silny, w 
końcu trafisz do psychiatry albo zrobisz sobie lub komuś 
krzywdę.

Zamiast wypowiedzenia kolejnej obelgi swojemu wro-
gowi, ugryź się w język i powiedz „Ja mimo wszystko, to 
Cię lubię”. Myślisz sobie, że to kłamstwo? Nie! Bo w trakcie 
wypowiadania tych słów naprawdę zdasz sobie sprawę, że 
tej nienawiści faktycznie nie ma. A wyobrażasz sobie jego 
minę? To zdziwienie (z obu stron) jest właśnie początkiem 
dobra wypływającego z wolnej woli.

Jak kontrolować wolną wolę? Po 
pierwsze – trzymać w precyzyjnie kon-
trolowanej atmosferze. Po drugie – czę-
sto przywracać do pionu (wybierając 
najlepsze dostępne narzędzia – rachu-
nek sumienia, kierownictwo duchowe 
itd.).

Przypomnij sobie o tym przy spo- wiedzi obiecując „postanowienie poprawy”. 
Postanów sobie, że będziesz unikał oka- zji do grzechu, a nie tylko jego istoty. Zastąp 
grzech dobrym uczynkiem. Uśmiech i wdzięczność będzie najwspanialszą nagrodą.

Jak to mówią wspinacze „żeby się wspinać, trzeba się wspinać” – przenosząc to 
na stronę wiary „żeby robić dobro, mu- sisz robić dobro”. A przede wszystkim napeł-
nij się optymizmem i szukaj wszędzie szans i możliwości, nie przeszkód. 

Chrześcijanin to człowiek wesoły i cieszący się życiem.  Dla-
tego też w niedzielę 31 maja 2015 r, już po raz drugi przy naszym 
kościele został zorganizowany Festyn Rodzinny. 

Rozpoczęła go Msza Święta o godzinie 14, po której ludzie 
zgromadzili się przy plebanii, aby wspólnie bawić się przy 
rozmowach. Ławki zapełniły się uśmiechniętymi ludźmi, 
którzy pragnęli wraz ze swymi rodzinami spędzić czas w do-
brym towarzystwie i równie dobrej kawie czy herbacie.  Wy-
darzenie uświetnił występ Orkiestry OSP 
Chocznia, który trafiał do uszu każdego 
zgromadzonego budząc podziw i zachwyt. 
Dla dzieci dodatkową atrakcją były dmuchane 
zjeżdżalnie czy trampoliny, a dla nieco star-
szych wysoka ścianka wspinaczkowa. 

O godzinie 16 uwagę wszystkich przycią-
gnęło przedstawienie przygotowane przez 
wspólnotę rodzin pt. „Czerwony Kapturek” 
Dzieci zgromadziły się na trawniku, przed 
plenerową, prowizoryczną sceną, a do-
rośli obserwowali wydarzenie z ławek. 
Każdy znalazł w nim coś dla siebie. Widać 
było, że aktorzy świetnie bawią się tym co robią 
i wiadomo, że przygotowania do sztuki przy-
sporzyły im wiele radości.  

Uwagę na pewno zwracał Wilk, który do-

nośnym głosem obwieszczał swoje plany co do Kapturka i jego 
Babci,  ale z całą pewnością uśmiech pojawił się na twarzy każde-
go kto zobaczył księdza Roberta w stroju myśliwego z karabinem, 
który ostrzegał dziewczynkę przed owym wilkiem. 

Tego typu imprezy dają nam jeszcze większe powody do 
radości, a  pogoda, która i tym razem nas nie zawiodła poka-
zała, że jak najbardziej popiera takie inicjatywy. Wydarzenie 
to pokazuje jak wspólne spędzanie czasu daje wiele radości i 

II FESTYN RODZINNY 
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wspaniałych przeżyć i że przysłowie 
„z Rodziną dobrze wychodzi się tyl-
ko na zdjęciach” w tym przypadku 
nie musi być prawdą. Festyn ten jest 
także pomysłem, który przez zabawę 
uczy nas życia we wspólnocie i dalej 
możliwość do wzajemnej integracji. 
Miejmy nadzieję, że i w przyszłym 
roku odbędzie się III Festyn rodziny i 
również będzie tak udany,

Magdalena Pasternak
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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)

Obchodzono we Frydrychowicach 
odpust, bo taki tytuł nosi tutejsza 
kaplica przy szkole. Sumie odpusto-
wej przewodniczył i kazanie wygłosił 
ks. Janusz Sołtys, proboszcz parafi i 
Przemienienia Pańskiego w Radoczy.

W kazaniu odpustowym ks. Janusz naj-
pierw przypomniał historię święta i jego 
wprowadzenie do polskiego kalendarza 
liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat 
Polski. Jednak, jak zauważył, tytuł Matki 
Kościoła przypisywali teologowie już od po-
czątku dziejów Kościoła. Dużą rolę w ogło-
szeniu Maryi Matką Kościoła odegrali pol-
scy biskupi z kard. Stefanem Wyszyńskim 
na czele, który w przemówieniu wygłoszo-
nym na sesji Soboru Watykańskiego II, uzasadniał konieczność 
ogłoszenia tego tytułu. I tak się też stało, bowiem 21 listopada 
1964 r. papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła, oddając 
w Jej opiekę cały świat. Maryja dana nam przez Jezusa za Matkę 
troszczy się o cały Kościół, ale też o każdego z nas. Troszczy się 
jak dobra Matka o swoje dzieci, wysłuchuje, pociesza, wstawia 

się za nami, ale też pragnąc naszego 
dobra, wymaga od nas wierności Jej 
Synowi. Jako Matka Kościoła jest 
dla nas wzorem modlitwy. Sama 
była głęboko zjednoczona z Bogiem, 
zasłuchana w Jego słowo, posłuszna 
woli Bożej. Matka Kościoła uczy nas 
także troski o siebie nawzajem, uczy 
nas miłosierdzia- otwartych rąk i serc 
skorych do niesienia innym pomocy, 
otwartych uszu i oczu słyszących i 
dostrzegających ludzi słabych, ubo-
gich czy cierpiących. Każdy z nas 
doświadczył i wciąż doświadcza Jej 
ogromnej miłości, którą trudno by-
łoby wyrazić w słowach. Jakże wiele 
cudów otrzymujemy od Boga dzięki 

Jej wstawiennictwu. Warto Maryi zawierzyć, warto Ją czcić i 
naśladować, jak czynił to nasz wielki rodak św. Jan Paweł II. 
Matka Boża zawsze prowadzi nas do Syna, kierując również do 
nas słowa: „ Czyńcie wszystko, cokolwiek wam mój Syn powie”. 
Słuchajmy więc naszej Matki, starając się ze wszystkich sił być dla 
Niej radością przez nasze dobre i pobożne życie.

Ku czci Matki Kościoła
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*** GDÓW *** 

W środę 27 V w kościele parafialnym w Gdowie od-
był się pogrzeb matki ks. Pawła Jurka, który aktualnie 
jest proboszczem w Libertowie. Koncelebrowanej Mszy 
św. Przewodniczył ks. bp Jan Zając, przybyło wielu 
księży, świeckich z parafii oraz gości z różnych parafii. 
Kazanie wygłosił były 
wieloletni proboszcz tej 
parafii, obecnie rezydent 
ks. kanonik Stanisław 
Jarguz. Zamieszczamy 
je poniżej za słowem 
wstępnym ks. bp. Jana 
i listem kondolencyjnym 
ks. kard. Stanisława 
Dziwisza. Zamieszcza-
my też podziękowanie 
syna ks. Pawła. Warto 
wspomnieć, że ks. Paweł 
przed mianowaniem na 
probostwo w Libertowie, 
był wikariuszem w para-
fii św. Piotra w Wadowi-
cach. 

Wprowadzenie do 
Mszy św.(Ks. Biskup Jan 
Zając):

Pod krzyżem Zbawiciela, przy 
płonącym paschale uwielbiamy Chry-
stusa ukrzyżowanego i zmartwych-
wstałego. On to nas dzisiaj gromadzi 
i zaprasza do ołtarza, do Stołu Ofiary 
i do Stołu Uczty Eucharystycznej. 
Zaprasza nas, abyśmy we wspólnotę 
świętych obcowania włączyli śp. He-
lenę, która oczekuje wejścia do chwały 
nieba. I modlitwą naszą wypraszamy, 
aby czas spotkania z Bogiem Ojcem 
przez Chrystusa w Duchu Świętym 
był czasem oczekiwania na radosne 
spotkanie oglądania Boga twarzą w 

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. HELENY JUREK, MATKI 

KS. PAWŁA

twarz. 
W naszą modlitwę, wypraszającą Boże Miłosierdzie dla śp. 

Heleny włącza się Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Me-
tropolita Krakowski, który na ręce Księdza Pawła przekazuje 
swoje słowo:

Drogi Księże Pawle, 
Droga Rodzino śp. Heleny Jurek

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w uroczystości po-
grzebowej, pragnę wyrazić Księdzu Kanonikowi oraz całej 
rodzinie moje serdeczne wyrazy współczucia po śmierci 
Waszej Matki, śp. Heleny. Łączę się w modlitwach o 
wieczne szczęście dla drogiej Waszym sercom Zmarłej, a 
pogrążoną w smutku Rodzinę polecam opiece Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych. 

Ufamy, że Pan Bóg w swym miłosierdziu nagrodzi Jej 
wierność Bożym prawom i szlachetne życie i przyjmie Ją do 
Domu Ojca, gdzie już nie ma bólu, łez i smutku. Zawsze, 
w każdej śmierci jest wielka nadzieja, że po drugiej stronie 
życia spotkamy Pana, którego szukaliśmy i któremu służy-



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

7 czerwca 201524 

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

 257 czerwca 2015

liśmy na ziemi. Oto ufamy, że śp. Helena, która pracowała ofiarnie 
dla dobra swojej rodziny, ogląda już Boga twarzą w twarz. Niech 
Ten, któremu wiernie służyła na ziemi, obdarzy Ją wiecznym po-
kojem, a Matka Przenajświętsza przyjmie Ją z radością w Domu 
Ojca.

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

Stanisław Kardynał Dziwisz
Metropolita Krakowski

 W naszą modlitwę także włączają się i ks. kard. Franciszek 
i krakowscy biskupi pomocniczy...

Kazanie okolicznościowe ks. Stanisława Jarguza
W przeddzień Zesłania Ducha Świętego odeszła do Pana  

zaopatrzona świętymi sakramen-
tami śp. Helena Jurek, parafianka 
Gdowa, zamieszkała tu z mężem i 
z synem od roku 1982. Z wiarą ota-
czamy Jej trumnę. Łączymy się we 
wspólnej modlitwie, aby Pan Jezus, 
Najwyższy Kapłan obdarował Ją 
szczęściem wiecznym, jak to obiecał 
uczestniczącym w pierwsze piątki 
i jak obiecała Matka Najświętsza 
czcicielom Jej Niepokalanego Serca. 
Potwierdzam w tym miejscu, że od 
czasu, gdy tu objąłem proboszczo-
wanie, zawsze brała udział we Mszy 
świętej śp. Zmarła w pierwszy piątek 
i w pierwszą sobotę, odprawiając 
systematycznie co miesiąc spowiedź 
świętą.

Dzisiaj w imieniu wszystkich zgromadzonych wołam: Niech 
będzie Bóg uwielbiony za całe Jej życie, pracę i szczerą pobożność 
potwierdzoną codzienną Mszą świętą i Komunią świętą. 

Podam kilka dat, aby lepiej zrozumieć życie śp. Heleny... 15 
sierpnia 1986 rok – to data podjęcia proboszczowania w Gdowie. 
Mąż śp. Heleny – Franciszek – w owym czasie jest kierownikiem 
piekarni GS w Gdowie, która konkuruje z dwoma piekarniami 
prywatnymi i proponuje słodkie wyroby i smaczny chleb. A Pani 
Helena? Prowadzi niezależną działalność – kiosk jarzynowy (za-
znaczam tu – zawsze świeża jarzyna i mile obsługiwani klienci). 
Do tego dwie córki mężatki i syn po trzecim roku seminarium w 
Krakowie, razem z drugim klerykiem z Gdowa – Janem Gibałą. 

Rok 1989 – wspomniani klerycy przyjmują święcenia kapłań-
skie - nasi rodacy i wielu kolegów dziś tutaj obecnych. W parafii 
uroczyste prymicje, jeszcze mocniejsze związanie rodziny z 

parafią, pogłębienie postawy religij-
nej. Pani Helena podczas częstych 
spotkań z proboszczem potwierdza: 
„Dużo modlę się za syna Pawła, księ-
dza i jego kolegów, bo ich tak dużo 
jest na roku”. Jej życzliwość obejmu-
je przez lata miejscowych i pracują-
cych w parafii kapłanów. Obiecuje 
modlitwę za kolejnych wikarych, 
zmienianych co jakiś czas w parafii 
i zapewnia modlitwę za proboszcza. 
Interesuje się synem – kapłanem 
i cieszy się bardzo, czeka na jego 
odwiedziny. Gdy syn przyjeżdża, 
następuje za każdym razem wielkie 
święto w domu. 

Boleśnie przeżywa śmierć męża 
– Franciszka – pochowanego na 
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cmentarzu w Gdowie w 1997 roku. Nie 
byłem obecny na pogrzebie, bo razem 
z księdzem katechetą, który uczył 
młodzież w tutejszym liceum, byliśmy 
wraz z maturzystami na pielgrzymce 
w Rzymie, gdzie łączyliśmy się w mo-
dlitwie, gdy wy – koledzy Ks. Pawła i 
inni kapłani - modliliście się tutaj w 
Gdowie. 

Po śmierci małżonka w Pani He-
lenie nastąpiła wyraźna zmiana. Od 
tego momentu w jej życiu zaznaczają 
się trzy drogi. Jedna droga to jej co-
dzienna praca. Druga droga to droga 
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do kościoła. Trzecia droga to 
droga na cmentarz, by tam 
trwać na modlitwie przy 
grobie męża. Na święta wy-
jeżdżała radośnie do swojej 
córki. Kiedy Ksiądz Paweł 
został proboszczem, chętnie 
odwiedzała go w Liberto-
wie, aby tam cieszyć się we 
wspólnocie swojej najbliższej 
rodziny.

Ostatni miesiąc Jej życia 
to pobyt w szpitalu i odejście 
do Pana po ciężkiej choro-
bie....

Drodzy Bracia Kapłani, 
mówię to z doświadczenia 
własnego i z doświadczenia 
Mamy Księdza Pawła: Jak 
dobrze mieć Mamę! Tatę... 
Rodziców... Rodziców, którzy 
pamiętają o swoim synu-
kapłanie. Jak dobrze, gdy 
kapłan pamięta o swoich ro-
dzicach, o swojej mamie! Na-
wet wtedy, kiedy już odejdą z tego świata - by zatrzymać się przy 
grobie rodziców, dać świadectwo wiary i miłości dla rodaków z 
parafi i, z której pochodzi. 

Drodzy Bracia Kapłani, proście w parafi ach, gdzie Was Bóg 
posłał decyzją biskupa, by wierni – a więc Wasi podopieczni: 

dzieci, młodzież, rodzice, a zwłaszcza róże różańcowe - modli-
li się za swoich kapłanów. Będziemy mocni w wiwerze, kiedy 
wspierać nas będzie modlitwa rodziców, naszych parafi an. Bę-
dziemy gorliwi w posłudze, radośni w służbie kapłańskiej.

Kończę wezwaniem: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wiecz-
ne spoczywanie... I dołącz do grona świętych matek w niebie.  
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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)

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 

Apelował często św. Franciszek, który trwał przez 
całe życie w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, zanu-
rzony w modlitwie. To właśnie na modlitwie otrzy-
mywał natchnienia od Ducha Świętego, realizując je 
we wspólnocie, która tak prężnie się rozwijała. O tej 
modlitwie mówił i zachęcał do niej o. Wiktoryn. Oto 
jego słowa. 

On był cały zanurzony w Bogu... Nie trwał dniami i nocami 
na klęczkach w świątyni. Nie unikał ludzi. Poszedł do trędowa-
tych, poszedł do ubogich, aby im służyć, ale to nie przeszkadzało 
mu, by w sercu swoim nieustannie trwać przed Chrystusem 
ukrzyżowanym, aby wciąż uchem swoim nasłuchiwać natchnień 
Ducha Świętego, przemawiającego nieustannie do serca Fran-
ciszka. Tak! Franciszek do ostatnich chwil swego życia unikał 
napisania reguły. Nie chciał pisać reguły dla swoich braci. Przy-
muszono go do tego... Franciszek twierdził, że litera prawa zabija 
ducha. Apelował: Nie ograniczajmy na-
szego franciszkańskiego życia tylko do 
przepisów, ale raczej słuchajmy Ducha 
Świętego, który daje nam natchnienie! 

Oczywiście, trzeba było napisać w 
końcu regułę, ponieważ braci już było 
bardzo dużo. Przybywali tysiącami z 
całego świata do wspólnoty i trzeba 
było unormować ich życie. Wspólnota 
kościelna musi mieć swoje normy. Ale 
Franciszek zawsze powtarzał: „Bracia, 
słuchajmy Ducha Bożego! To Pan mi dał 
braci; nie bracia przyszli do mnie, nie ja 
ich zebrałem, ale Pan mi dał braci. Pan 
dał mi natchnienie. Pan przemówił do 
serca mego...”. 

Moi drodzy, taki był Franciszek, 
człowiek modlitwy, człowiek nieustan-

Słuchajmy Ducha Świętego
nie zasłuchany w Bogu. Czy my nie możemy naśladować takiej 
postawy Franciszkowego zasłuchania w Ducha Bożego? Nie mó-
wię, żebyśmy też trwali na modlitwie i byli rzeczywiście oderwa-
ni od świata, nie. Ale przecież my mamy akty strzeliste - krótkie 
modlitwy w ciągu dnia, które możemy zanosić przy różnych 
okazjach, w różnych momentach naszego życia - np. dzieci idą-
ce do szkoły mogą się modlić: „Panie Jezu, oddaję Ci ten dzień. 
Dziękuję ci za słońce, bo dzisiaj nad Głogoczowem jest ciepło i 
pięknie. Rozwesela się przez to moja dusza. Dziękuję ci za dzieło 
stworzenia”. Rodzice pracując, posługując w rodzinie dziękują za 
dzieci, za siebie nawzajem, za dobry nastrój, a nawet i czasem, gdy 
przyjdzie choroba - za tę słabość, która mi uświadamia, że cza-
sem trzeba w życiu zwolnić, żeby zobaczyć rzeczy ważniejsze... 
Krótkie akty strzeliste. Siostra Faustyna posługiwała się często 
bardzo krótkim aktem strzelistym, który podał jej sam Pan Je-
zus: „Jezu, ufam Tobie!”. 

Cdn.

Dnia 27 maja 2015r. odbyła się  II edycja konkursu „Moja 
gmina, mój powiat moja mała Ojczyzna” organizowanego przez 

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

Tegorocznym przewodnim tematem konkursu było hasło 
„Młodzi w działaniu”.- a dokładniej ,,Moja gmina, mój powiat 
moja mała Ojczyzna”. 

Zadaniem uczestników było przygotowanie multimedialnego 
klipu promującego miejscowość, gminę, powiat myślenicki - jego 
położenie, historię walory turystyczne .

W konkursie tym uczniowie z Izdebnika przedstawili fi lmo-
wą wersję historii izdebnickiego herbu. W tym fi lmie wystąpili 
wraz ze swoimi krewnymi.

Film przybliża legendę o łabędziach niegdyś mieszkających 
na terenie wsi Izdebnik, ciszących się tu ogromną sympatią i 
szacunkiem. Niestety pan włości Izdebnickich zaprosił na po-

lowanie swoich przyjaciół, i pozwolił mi na spełnienie swojego 
bezmyślnego  kaprysu - polowania na pięknie białe ptaki, które 
nie chowały się przed ludźmi.

Stała się tragedia, wiele ptaków zginęło, a reszta uciekła z nie-
gościnnej ziemi, by nie powrócić już tu nigdy.

Smutek i przygnębienie zapanował na wsi, ludzie codziennie 
wypatrywali swoich ptaków, i by je zachęcić do powrotu malo-
wano na deskach wielkie fi gury białych ptaków, wystawione je 
potem na polach i lakach by zachęcić do powrotu.

Łabędzie nie powróciły, ale znak na pamiątkę pozostał w 
herbie Izdebnika.

Taką jest miłość Jezusa do nas. Jezus jest wierny tej 
miłości. Nazywa nas przyjaciółmi. Przypomniał o tym 
w kazaniu odpustowym ku czci św. Izydora ks. Łukasz 
Gołaś. A mówił też o realizacji 
Bożych przykazań, które w spo-
sób praktyczny uczą i wskazują, 
jak mamy tę miłość do Boga i 
ludzi realizować na co dzień. Frag-
ment słowa – poniżej. 

Kochani, zauważcie, ile w naszym 
życiu jest tych chorych relacji... Jakże 
bardzo jesteśmy przez to poranieni. Jak 
wiele krzywdy się dzieje w naszym ser-
cu, w naszym wnętrzu, kiedy te relacje 
są niezdrowe, kiedy pojawiają się kłót-
nie, kiedy pojawiają się napięcia, kiedy 
tych relacji nie ma. Bez relacji z innymi 
jest tylko egoizm, jest samo „ja”, nie ma 

Boga... Egoizm, który jest zaprzeczeniem miłości. I w swych 
przykazaniach Bóg pokazuje nam, jak budować relacje z Nim i 
z innymi ludźmi, aby nie ranić siebie i innych. Bo Jezus nie chce 

Miłość wybrania i zaufania 
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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

nas ograniczać, ale pokazać konkretnie, jak miłość się realizuje, 
jak trwa i jak ma ona nas przenikać. 

Bóg poprzez przykazania daje wskazówki. Bo jeśli kocham 
Boga, to będę szanował Jego imię i nie będę Go zdradzał. Jeśli 
kocham Boga, to kocham i człowieka, więc nie będę go zabijał, 
nie będę go okradał, nie będę zdradzał, ale będę szanował. Miłość 
chrześcijańska, której uczy nas Jezus jest bardzo konkretna. Bar-
dzo konkretna... Nie jest ona oparta na uczuciach, ale na naszych 
bardzo konkretnych decyzjach i zachowywaniu relacji miłości z 
innymi. 

I kolejna sprawa, o której mówi dzisiaj Jezus. To przyjaźń. W 
moim życiu się tak zdarzyło, że za szybko przyjaźń nazwałem 
przyjaźnią. I później się na tym „przejechałem”. A Jezus nazywa 
swoich uczniów „przyjaciółmi”. Jezus mówi nam, że Jego miłość 
względem człowieka nie jest tylko tym, co naturalna miłość 
rodzica do dziecka, nie jest tylko uczuciem, jakie zbliża zako-
chanych, ale jest miłością wybrania i pełnego zaufania. Sam do-

świadczam kochani, że pomimo tego, że upadam, że jestem słaby, 
że czasami mi nie wychodzi, że się nie udaje (bo wiele razy tak 
jest), to wiem, że mam swojego najbliższego przyjaciela, którym 
jest Jezus, który - gdy będzie taka potrzeba - mnie podniesie. On, 
jak potrzeba, mnie przytuli da siłę, aby iść dalej. 

Bóg pokochał człowieka i traktuje go z pełną godnością. 
Kochani, z pełną godnością... Jezus niczego przed uczniami nie 
ukrywa, bo daje im dostęp do całego siebie. Bo daje wskazania, 
jak budować zdrowe, wartościowe i trwałe relacje. Jezus ufa czło-
wiekowi. Bo Bóg okazuje się być wiernym przyjacielem, któremu 
możemy śmiało opowiadać o sobie, bez udawania kogoś, kim je-
steśmy albo cokolwiek innego. On nigdy nas nie odrzuci. Nigdy. 
On pokazuje, jak doskonalić naszą miłość, jak być wiernym, jak 
się ofi arowywać, jak być przyjacielem. A gdy popełnimy błąd, 
gdy zadamy ranę sobie lub kolejnej osobie w moim życiu, pokaże 
nam Jezus, jak tę ranę uzdrowić.  

Od 18 maja trwają już XVIII Dni Papieskie pod hasłem: „Mi-
łość wam wszystko wyjaśni”. W ubiegłym roku w całe dni pa-
pieskie było zaangażowanych około 1500 osób. Parafi alny Klub 
Sportowy św. Józef. dzięki sponsorom nagrodził 170 uczestników 
wielu konkurencji: sportowych, muzycznych, poetyckich oraz 
wiedzy. 

Tegoroczne Dni Papieskie zostały ofi cjalnie rozpoczęte w 
dniu urodzin św. Jana Pawła II w czasie Mszy 
świętej o godzinie 18. W trakcie homilii ks. 
Leszek podkreślał wartość sportu w naszym 
życiu, który pozwala zmierzyć się z naszymi sła-
bościami i nieraz lękiem, by dzięki ciężkiej pracy 
wreszcie osiągnąć upragniony sukces. Podobnie 
jak sportowiec, który ciężko pracuje żeby zdobyć 
upragniony medal, bądź turysta zdobywający 
Rysy musi niejednokrotnie przełamywać lęk wy-
sokości, tak też każdy z nas powinien pracować 
nad sobą, żeby być lepszym człowiekiem. Piłka-
rze spieszą się, żeby zdobyć bramkę, siatkarze, 
żeby zdobyć seta, natomiast każdy z nas powi-
nien spieszyć się, żeby innym okazać miłość, 
dobroć i życzliwość.

Następnym punktem inauguracji było spo-
tkanie autorskie z ks. Prałatem Stefanem Mi-
sińcem na temat jego książki „Święty Jan Paweł 
II. Dojrzewanie do kapłaństwa”, które poprowa-
dzili Krystyna Jagosz i Ks. Leszek Kaczmarczyk. 
Dzień w którym obchodziliśmy 95 rocznicę 
urodzin Karola Wojtyły był jednocześnie pięk-

ną okazją żeby jeszcze raz przeżyć wyjątkowość postaci naszego 
wielkiego rodaka dzięki żywym wspomnieniom ks. Prałata, 
który wprowadził nas w aurę świętości Jana Pawła II. Dekoracja 
i treści niniejszego spotkania autorskiego pozwoliły w bardzo 
piękny sposób rozpocząć kolejne Dni Papieskie.

Tymczasem przez kolejne 3 dni w sali widowiskowej Centrum 
Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestni-

XVIII Dni Papieskie



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

7 czerwca 201530 

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

 317 czerwca 2015

cy mieli okazje zaprezentować swoje talenty i umiejętno-
ści w Przeglądzie Pieśni Religijnej, Poezji Religijnej, oraz 
Muzyki Instrumentalnej. Komisje miały bardzo trudne 
zadanie, wyłonić najlepszych spośród bardzo licznej 
grupy młodych, utalentowanych artystów. W poszcze-
gólnych kategoriach po długich obradach, oceniającym 
udało się wyłonić miejsca na podium. Te dni pokazały 
jak wiele talentów kryje się wśród dzieci i młodzieży. 

Natomiast w piątek od godziny 18.00 odbyła się droga 
krzyżowa, która była przede wszystkim wymową oso-
bistych intencji, które polecaliśmy Panu Jezusowi, tak 
jak to robił św. Jan Paweł II, który najczęściej ze swoimi 
prośbami przychodził tu sam, kiedy go nikt nie widział. 
W czasie wspólnej modlitwy był obecny ks. Paweł Łu-
kaszka, były moderator grup sportowych i mistrz Polski 
w hokeju, który przyjechał wraz ze swoimi parafianami z 
Kojszówki – Wieprzca. 

Dla niektórych ekspertów sobotnia piłkarska ma-
jówka zapowiadała się najbardziej emocjonującym 
zmaganiem sportowym w czasie całych dni papieskich. 
I rzeczywiście emocji nie brakowało. Naprzeciw siebie 
stanęły drużyny: policjantów, księży, strażaków oraz 
rodziców dzieci PKS Św. Józef. Było kilku faworytów, 
ale z pewnością w ich gronie nie znajdowali się księża, 
którzy w czasie rozgrywek okazali się czarnym koniem 
tych zawodów i ostatecznie zajęli III miejsce, wygrywając 
z policjantami, którzy bronili tytułu. Jednak w tym roku 
byli w nieco słabszej formie co przełożyło się tylko na IV 
miejsce. Strażacy zapalili się do gry i przyniosło to efekt w 
postaci II miejsca. Tymczasem drużyna rodziców dzieci 
PKS Św. Józef w tym roku okazała się bezkonkurencyjna 
zawstydzając przeciwników i w pięknym stylu wygrywa-
jąc puchar za I miejsce w piłkarskiej majówce.

W niedzielę 24 maja na hali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii 
Zebrzydowskiej odbył się turniej piłki nożnej. Turniej 
był zorganizowany dla chłopców z rocznika 2006/2007 
i 2004/2005. W grupie młodszej najlepszą drużyną okazała się 
Akademia Piłkarska Wisła Brzeźnica przed dwoma drużynami 
z Parafialnego Klubu Sportowego Św. Józef, a w grupie starszej 
pierwsze dwa miejsca zdobyli zawodnicy z „Józefa”. W rozgryw-
kach uczestniczyły, także drużyny z Korony Skawinki, PUKS Ka-
rol Wadowice oraz Szkoła Podstawowa z Stanisławia Górnego. 

Następnego dnia w poniedziałek po wielu zmaganiach spor-
towych przyszedł wreszcie czas na wysiłek intelektualny w kon-
kursie wiedzy o Janie Pawle II w Zespole Szkół im. KEN w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Uczestnicy z podstawówki i gimnazjum 
po zakończeniu testu mieli uśmiechnięte twarze, a to oznacza, że 
bardzo dobrze przygotowali się do konkursu. Zwłaszcza widać to 
po wynikach, ponieważ zwycięzcy z podstawówki i gimnazjum 
uzyskali maksymalną ilość punktów. 

Kolejny dzień Dni Papieskich niewątpliwie był najbardziej 
ekstremalnym zmaganiem się ze sobą. Pomimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych uczestnicy ( było ich około 150) 
rajdu bardzo ambitnie realizowali swoje zadania postawione im 
przez organizatorów. Rajd papieski polega na szukaniu poszcze-
gólnych miejsc rozmieszczonych po całej Kalwarii Zebrzydow-
skiej, by w niniejszych punktach rozwiązać poszczególne zada-
nia. Niesamowitym atutem rajdu jest poznanie swojej kondycji 
fizycznej, zrozumienie potrzeby działania w zespole, ale przede 
wszystkim, poprzez niektóre konkurencje można było lepiej po-

znać biografie św. Jana Pawła II i same dróżki Kalwaryjskie. Na 
postoju po takim wysiłku kiedy jest się zmęczonym, zmoknię-
tym i trzęsącym z zimna zupa pomidorowa i pączek smakowały 
jak nigdy. Wielkie podziękowania należą się Harcerzom, którzy 
bardzo profesjonalnie przygotowali każdy szczegół rajdu papie-
skiego dzięki czemu uczestnicy mimo deszczowej pogody ciągle 
mieli uśmiech na twarzy.

Cdn.
Ks. Leszek Kaczmarczyk

Księdzu Wikariuszowi Leszkowi, drogiemu Soleni-
zantowi, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, 
energii i siły do realizacji licznych zadań duszpa-
sterskich, światła Ducha Świętego w służbie Bogu 
i Kościołowi, radości w sercu i optymizmu na co-
dzień. Niech Pan Jezus błogosławi, a Matka Boża 
wspiera. 

Parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa”
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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.

Oto nasze zadanie. Zadanie, 
które pomagają nam wypełnić 
rodzice, wychowawcy, kate-
checi. Ale nade wszystko po-
maga nam sam Bóg, który nas 
pierwszy ukochał i przeznaczył 
do szczęścia. Mówił o tym w 
czasie Mszy św. z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania ks. 
bp Tadeusz Pieronek. Oto jego 
słowa poprzedzone powitaniem 
i prośbą rodziców. 

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Kiedyś apostołowie, a dzisiaj Ty 

przynosisz nam dary Ducha Świętego. 
Witamy Cię z wielką radością w naszej 
parafi alnej świątyni i prosimy, żebyś 
zebranej tutaj młodzieży udzielił sa-
kramentu bierzmowania. My, rodzice 
przed laty obiecaliśmy przy ślubie i 
potem podczas chrztu świętego, że 
wychowamy nasze dzieci po katolicku. 
Przez lata uczyliśmy je o Bogu i naj-
ważniejszych wartościach w życiu. A 
dzisiaj prosimy Cię Ekscelencjo, abyś 
umocnił naszych synów i córki darami 
Ducha Świętego, ażeby ten nasz trud 
wychowania został uświęcony i umoc-
niony mocą Bożą. 

Dzisiejszy świat niesie ze sobą wie-
le wyzwań i zagrożeń. Ufamy, że Duch 
Święty będzie wspierał Swoimi darami 
nasze dzieci w ich dojrzałym, chrześci-
jańskim życiu.  

Być dobrym chrześcijaninem 
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Ksiądz Biskup Tadeusz Pie-
ronek

Przystępując do sprawowania 
Najświętszej Ofiary, w czasie której 
otrzymacie dary Ducha Świętego w 
sakramencie bierzmowania, świadomi 
naszych słabości i grzechów, prośmy 
Boga o miłosierdzie i o łaskę godnego 
przyjęcia tego sakramentu i godnego 
życia chrześcijańskiego...

 
Kazanie (ks. biskup):
Bogu niech będą dzięki!
To pragnienie, które wyraziliście, 

aby Duch Święty, którego otrzymacie 
umocnił was do mężnego wyznawania 
wiary i do postępowania według jej za-
sad jest pragnieniem, jest odpowiedzią 
na to pytanie, czego oczekujecie od 
Boga. Od Boga oczekujecie tej siły, tej 
zdolności, umiejętności wyznawania 
wiary i postępowania według jej zasad. To są te dwie składowe 
części chrześcijaństwa: pewien zasób prawd, w które wierzymy i 
pewien zasób zasad, według których żyjemy. Jedno i drugie jest 
ważne. Kto nie zna wiary, nie może jej wyznawać. Kto wprawdzie 
ją wyznaje, ale nie postępuje według jej zasad, oszukuje siebie i 
Boga. 

Czy to takie trudne, żeby być dobrym chrześcijaninem? Z 
naszych własnych doświadczeń wiemy, że niełatwe to zadanie. 
Jednak święty Jan mówi, że to jest łatwe. Łatwe wtedy, kiedy 
umiemy się do tego przygotować. Dziękuję bardzo za to, że ro-
dzice dzisiaj, witając mnie na wstępie, zapewniali, że starali się 
was wychować po chrześcijańsku - wpoić wam te zasady wiary i 
moralności chrześcijańskiej. Bo przecież bez tego cóż byście zro-

bili? Rodzice, niosąc was do kościoła, aby wam udzielono chrztu 
świętego, są przekonani - i słusznie - że robią to, co mogą zrobić 
dla was najlepszego - dać wam te wartości, według których żyjąc. 
osiągnięcie to, do czego człowiek jest stworzony. A do czego czło-
wiek jest stworzony? Do szczęścia. 

Pan Bóg, stwarzając człowieka, nie czynił tego, aby mieć ja-
kąś zabawkę. Obdarzył człowieka miłością. On jako pierwszy. To 
nie my najpierw kochamy Boga, a potem On nas, ale odwrotnie 
- Bóg do nas pierwszy wyciągnął rękę i nas kocha. Kocha nas 
mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy słabi i grzeszni. Kocha 
nas, bo jest naszym Ojcem. Przecież mówimy tak często: „Ojcze 
nasz”. Cóż to znaczy? Czy to pusty frazes? Nie, to jest najgłębsza 
prawda. 

Cdn.
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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)

ETAP GMINNY KONKURSU 
WIEDZY OGÓLNEJ „LEONARDO”

W dniu 22 maja 2015 r. w Zespole Szkół Samo-
rządowych w Krzeszowie odbył się etap gminny 
Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2015”. W kon-
kursie udział wzięli uczniowie wszystkich gimnazjów 
z terenu Gminy Stryszawa, którzy otrzymali od Wójta 
Gminy Rafała Laska gratulacje oraz pamiątkowe dy-
plomy.

W eliminacjach gminnych wyłonionych zostało 
pięciu uczestników konkursu, którzy uzyskali naj-
większa ilość punktów. I tak I miejsce w konkursie 
zajęła Daria Kamińska z Gimnazjum nr 1 w Strysza-
wie, II miejsce zajął Konrad Janeczko z Gimnazjum 
nr 2 w Lachowicach, III miejsce przypadło Karolinie 
Sumera z Gimnazjum w Krzeszowie, na IV miejscu 
uplasował się Dominik Sikora z Gimnazjum w Stry-
szawie, V miejsce natomiast zajął Hubert Świątkow-
ski z Gimnazjum nr 2 w Lachowicach. Uczestnicy 
etapu gminnego otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz książki od Wójta Gminy Stryszawa. Ponadto 
wszystkich pięciu uczestników zakwalifi kowanych 
zostało do Finału Konkursu, który odbędzie się w 
Zespole Szkół w Zubrohlavie na Słowacji w dniu 
3 czerwca 2015 r. Jak co roku nagrodą dla 30 fi na-
listów konkursu jest wycieczka. W tym roku jest 
to wycieczka do Krakowa obejmująca zwiedzanie 
najciekawszych zabytków Krakowa zaplanowana na 
dzień 20 czerwca 2015 roku. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
gratulujemy i życzymy powodzenia w Finale Głów-
nym na Słowacji.

www.stryszawa.pl

Czcigodnemu ks. proboszczowi Antoniemu z okazji Imienin moc 
serdecznych życzeń składają wdzięczni parafi anie. Niech Twoje 
serce, drogi Księże, przepełnia miłość, radość i pokój. Niech 
Pan Bóg błogosławi i niech sam będzie dla Ciebie nagrodą. Ży-
czymy także opieki św. Antoniego z Padwy i Jego wstawiennic-
twa u Boga w różnych życiowych sprawach. Szczęść Boże! 
Do życzeń dołączają się czytelnicy i redakcja „Carolusa”  
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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)

W dalszym ciągu kazania ks. bpa 
Grzegorza Rysia, które wygłosił na 
rozpoczęcie wizytacji podczas Mszy św. 
z udzieleniem bierzmowania, mamy do-
głębną analizę imienia Boga „Jestem”, a 
także imienia Boga, które nam objawił 
Jezus Chrystus. To imię brzmi „Abba” 
czyli „Tato”. I o tym poniżej. 

Teraz może się dziwicie – prawie wszyscy 
się dziwią - protestom Żydów przeciwko temu, 
żeby się modlić na miejscach obozów koncentracyjnych... Ale to 
jest taki odruch, który w człowieku jest wprost naturalny. W cza-
sie wojny zabito półtora miliona dzieci żydowskich. Wyobrażacie 
to sobie? Półtora miliona dzieci... Polaków w obozie koncentra-
cyjnym w Auschwitz zginęło 70 tysięcy... Dzieci żydowskich za-
mordowano w czasie wojny półtora miliona... Co wtedy myślisz o 
Bogu? Takie rzeczy się dzieją...

To jest historia, która też działa się Żydom w Egipcie. Oni 
zderzyli się ze złem, które z nich drwiło, które ich zabijało, 
które nimi poniewierało i w tym momencie Bóg ma odwagę 
powiedzieć Mojżeszowi: „Jestem! Jestem...”. Wszyscy czujemy, 
że Mojżesz ma wówczas prawo powiedzieć do Boga: „Sprawdzę... 
Udowodnij, że jesteś”. Jak Bóg mówi w takiej sytuacji: „Jestem” 
– to znaczy: Nie zostawię was. Jak Bóg mówi „Jestem”, oznacza 
to: zło nie ma ostatniego słowa w waszej historii. To nie jest tak, 
że rzeczywistość się wymknęła Bogu z rąk. On mówi: „Jestem. 
Nie będziecie w niewoli na wieki. Wyprowadzę was stąd. Popro-
wadzę was z powrotem do waszej ziemi. To się musi zmienić. To 
się odwróci. Ostatnie słowo w dziejach należy do dobra, do życia. 
Nie do śmierci”.

To imię Boga – „Jestem” – jest niesamowicie piękne. Bo to jest 
imię, które mówi: Jestem z tobą. Jestem – znaczy – wyzwolę cię. 
Jestem – znaczy – kocham cię. Jestem – znaczy – możesz się na 

mnie oprzeć w sytuacji, w której ci się wydaje, że wszystko jest 
stracone. Nie jest stracone, bo Ja Jestem. „Jestem” – to jest imię, 
które Bóg objawił przez Mojżesza. Piękne imię. 

Jakie imię objawił przez Jezusa? Po tych trzech latach przy-
gotowań powinniście wiedzieć... Młodzi, jak tam? Podczas ostat-
niej wieczerzy mówi: „Objawiłem Twoje imię”. Jakie imię Boga 
objawił Jezus? A to dzisiaj padało jak refren... „Ojciec”. Ojciec... 
A właściwie rzecz biorąc „Tato” - „Abba”. „Abba” po aramejsku 
znaczy „Tato”. Jezus się modlił do Boga, nazywając Go takim 
właśnie imieniem. Bo samo słowo „ojciec” w odniesieniu do Boga 
było znane w całym Testamencie. Jest ponad 30 miejsc w Starym 
testamencie, gdzie Bóg jest nazywany „Ojcem”, ale nigdy nie jest 
nazywany „Tatą”. Nikt się nie odważył mówić do Boga: „Tato”. 

Słyszałem piękną historię, obrazującą, o co chodzi z tym 
imieniem „Tato”. Wraca dziecko ze szkoły i mówi do ojca: „Tato, 
dostałem dziś szóstkę”. Tata bierze go do cukierni w Lanckoro-
nie albo do Kalwarii nawet, żeby był większy wybór i każe sobie 
wybierać w nagrodę tyle cukierków, ile mu się tylko w rękach 
zmieści. Dziecko jednak się wstrzymuje i myśli nad czymś. 
Zniecierpliwiony ojciec w końcu pyta: - Dlaczego nie bierzesz 
tych cukierków? – Tato, bo tak myślę, że ty masz większą rękę 
od mojej... 

Cdn. 

Abba znaczy Tato
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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)

Wspominał ks. Włodzimierz Kurek, przybliżając 
postać św. Jana Pawła II szczególnie ludziom młodym 
i dzieciom, dla których pontyfi kat naszego Rodaka 
to już historia. Fragment tych ciekawych wspomnień 
– poniżej. 

(...) Zawsze o godzinie 15.00 modlimy się Koronką do Miło-
sierdzia Bożego. To piękna godzina. Dzieciom zadałem wczoraj 
na dziś, aby narysowały obraz swojego serca, to jak dzisiaj wyją-
łem dwie z tych kartek, to całe słowo Boże podyktował mi Duch 
Święty. Z jednej strony wyjąłem bowiem obraz Miłosiernego 
Jezusa Chrystusa z przebitym bokiem, z którego wypływa krew i 
woda, a z drugiej strony obrazek przedstawiający kościół – miej-
sce, gdzie przychodzę po miłosierdzie. Przychodzę do kościoła, 
bo to dom Boga. Przychodzę do tego domu Boga i nie chcę tu nic 
zmieniać, nie chcę przy nim w żaden sposób „majstrować” tylko 
otrzymać tu miłosierdzie Boże, aby odnaleźć klucz do mojego 
serca, do przemiany mojego imienia. 

Jak się nazywasz? Jak masz na imię? Każdy z nas ma jakieś 
imię nadane na chrzcie, ale nie o to imię pytam. Ja pytam o to 
imię tam gdzieś głęboko skryte... Laluś? Spryciarz? Kanciarz? 
Gapa? Pytam o twoje prawdziwe imię. Może ktoś czasami boi 
się potłuc swoje kolana, a później przez całe życie będzie miał 
potłuczone kolana, ale i łokcie, i głowę. Bo zawsze chciał być „do 
przodu”, chciał być przed Chrystusem... 

Ale są też ludzie, którzy tak jak w tej Ewangelii o uzdrowieniu 
syna urzędnika królewskiego przejmują się słowem Boga. I chcia-
łem przybliżyć wam postać, która jest bardzo ważna, a której pa-

sterz krakowskiego kościoła – ks. kardynał – który był w waszej 
parafi i, wizytował ją, przez długi czas towarzyszył. Wy już go nie 
znacie. Za młodzi byliście, by go poznać. Dlatego postanowiłem, 
żeby przybliżać wam trochę tę sylwetkę. 

My wszyscy starsi pokochaliśmy Papieża Jana Pawła II, kiedy 
jeszcze jako młody, pełen życia, ukazał się niby poranne słońce na 
balkonie Bazyliki św. Piotra 16 października 1978 roku. I od razu 
wywrócił do góry nogami wszystkie ustalone ceremonie, mając 
tak nieprawdopodobną swobodę bycia i ujmujący uśmiech. Po-
kochaliśmy papieża zdolnego oczarować słowami i osobowością 
miliony takich młodych ludzi jak wy. Miliony młodych, miliony 
starszych. Całe miliony, które wychodziły mu na spotkanie we 
wszystkich zakątkach świata. Pokochaliśmy człowieka umieją-
cego śmiać się, żartować. Śpiewaliśmy z nim i modliliśmy się. 
Pokochaliśmy tego papieża, który jako dwudziestolatek był już 
robotnikiem, był poetą, aktorem, który uczestniczył w podziem-
nej walce – najpierw z nazistami, później z komunistami; który 
był w tajnym seminarium, a jako młody ksiądz ukochał górskie 
wędrówki ze swoimi studentami. 

Pokochaliśmy papieża, gdy jeszcze jako czterdziestoletni 
biskup przeciwstawiał się komunistycznej tyranii, który uczest-
niczył w II Soborze Watykańskim, a potem, kiedy wybrano go na 
Stolicę Piotrową niczym tajfun zniósł moloch totalitaryzmu roz-
brajającą siłą swojego świadectwa graniczącego niejednokrotnie 
z męczeństwem. Takiego Papieża pokochaliśmy. Ten człowiek 
ma w sobie nadal dużo tajemnic, których nie zdołamy już od-
kryć. Nie zdołamy tego uczynić, bo przecież już nie żyje... 

Takiego Papieża pokochaliśmy 
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

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 

 

Przedszkolaki dla swoich najdroższych Mam przygotowały 
na zajęciach kolorowe, wiosenne laurki, które z dumą i radością 
wręczały na przedszkolnym korytarzu. A w środku umieściły 
piękne życzenia i własnoręcznie się pod nimi podpisały (jak 

umiały). Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień przyniósł wiele 
niespodzianek i jeszcze więcej radości dzieciom i ich Mamom.

www.szkolalaczany.pl

Kochamy swoje Mamy!

Apelował do młodzieży bierzmowanej 
ks. bp Jan Zając, zachęcając ją do aktywne-
go włączenia się w przygotowanie do ŚDM 
poprzez świadectwo życia wiarą w swoim 
środowisku, na co dzień. Słowa ks. bpa Jana 
oraz podziękowanie młodzieży za udzielenie 
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej dru-
kujemy poniżej. 

Drodzy Bierzmowani! 
Oto pora na błogosławieństwo, na rozesłanie... I 

na tym rozesłaniu pragnę wam przekazać wspaniały 
znak. Ten znak, który przed dzisiejszym sakramen-
tem wręczyli wam rodzice. Oto pragnę wam przeka-
zać znak krzyża, który nosicie na sobie... Zdejmijcie 

krzyże z szyi i weźcie je w 
prawe ręce. Teraz podnie-
ście wysoko w górę...

To jest obraz nie tyl-
ko do zdjęcia, ale dla nas 
wszystkich: rodziców, 
świadków, kapłanów, 
uczestników tej uroczy-
stości. Oto mamy nowych 
świadków Pana Jezusa, 
którzy umocnieni darami 
Ducha Świętego, z krzy-
żem w rękach i w sercu 
pójdą do współczesnego 
świata. Pójdą z tym orę-

Wytrwajcie! 
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dziem, które dzisiaj z domu 
Ojca przekaże wam, drodzy 
nowo bierzmowani, św. Jan 
Paweł II, który sam wręczał 
krzyże młodym, przekazując 
orędzie. I przyjmijcie to orę-
dzie. To jest jak gdyby uro-
czyste rozpoczęcie waszego 
wejścia na drogę przeżywa-
nia Światowych Dni Mło-
dych, które rozpoczną się już 
w przyszłym roku, w lipcu. 
Bo to przygotowanie będzie 
również znakiem waszej 
wiary, ufności i miłości Boga 
i każdego człowieka. Dlatego 
wytrwajcie. Trzymając wy-
soko krzyże, przyjmijcie do 
serc i u umysłów to orędzie, 
które dzisiaj Jan Paweł II 
wam przekazuje: 

Musicie być mocni tą 
mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą 
wiary! Musicie być wierni! 
Dziś tej mocy bardziej wam 
potrzeba niż w jakiejkolwiek 
epoce dziejów. Musicie być 
mocni mocą nadziei, która 
przynosi pełną radość życia i 
nie dozwala zasmucać Ducha 
Świętego! Musicie być mocni 
mocą miłości, która jest po-
tężniejsza niż śmierć.

To orędzie niech trwa w 
was i przypominajcie sobie 
o nim, sięgając po ten krzyż 
i po ten tekst, który został 
umieszczony na pamiątko-
wym obrazku. 

A teraz, wciąż trzymając 
krzyże w górze, módlmy się, 
aby Pan raczył pobłogosławić 
ten znak krzyża... 

Przedstawiciele bierzmo-
wanej młodzieży:

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Nasze serca wypełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni 

znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześci-
janami. Odtąd mężnie i z odwagą bronić chcemy wiary, która zo-
stała w nas wlana podczas chrztu świętego, Najpierw pragniemy 
podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dary Ducha Świętego, 
za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze 
słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co kryje 
serce. Dlatego razem z Maryją wołamy: „Wielbi dusza moja Pana, 
bo wielkie rzeczy uczynił Ten, który możny jest, a Jego imię jest 
święte”. 

Również Tobie, kochany Księże Biskupie, dziękujemy za ten 
wspaniały dzień, za to, że przybyłeś do naszej parafi i, aby stać 
się sługą tajemnic Bożych. Dziękujemy za wspólną Eucharystię, 
za modlitwę nad nami oraz za słowo, które skierowałeś do nas w 

imieniu Najwyższego Kapłana. Niech dobry Bóg sam będzie Ci 
nagrodą. 

Następnie gorące podziękowania chcemy wyrazić Rodzicom, 
Chrzestnym i Świadkom. Kochana Mamo, ukochany Tato, Wy 
najlepiej wiecie, ile czasami niepokoju przeżyliście, ile musieli-
ście poświęcić, abyśmy dziś mogli otrzymać sakrament Ducha 
Świętego. Dziękujemy, że zanieśliście nas do sakramentu chrztu 
świętego oraz zaprowadziliście do Stołu Eucharystycznego. 
Dziękujemy za religijne wychowanie, za każde dobre słowo i gest 
miłości. 

Pragniemy również podziękować naszemu Księdzu Probosz-
czowi, który włożył wielki trud w przygotowanie nas do tego 
sakramentu. Niech Jedyny i Najwyższy Kapłan prowadzi go 
ścieżkach ziemskiej wędrówki. Szczęść Boże. 
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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)

11 maja uczniowie SP w Marcyporębie uczestniczyli w warsz-
tatach z zakresu sztuki i kultury, które odbyły się w miejscowym 
kościele parafi alnym pod wezwaniem św. Marcina. Mogli poznać 
swoje dziedzictwo kulturowe pod kierunkiem profesjonalnych 
animatorów. Animatorzy ci, absolwenci historii sztuki, odwie-
dzają mniejsze miejscowości, aby na miejscu zapoznać miesz-
kańców z cennymi zabytkami dostępnymi w ich najbliższym 
otoczeniu i z tej racji często niedocenianymi.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wypełniali karty 
pracy, w których mogli wykazać się świeżo zdobytą wiedzą. Zo-
baczyli też płatki prawdziwego złota i poznali technikę złocenia. 
Nauczyli się również odczytywać symbole ikonografi czne. Z 
dumą należy podkreślić, iż uczniowie naszej szkoły nieźle orien-
towali się w omawianym zagadnieniu. Wiele wiedzieli o naszym 
zabytkowym kościele i pani prowadząca warsztaty bardzo ich  
za to chwaliła. Nie trzeba więc koniecznie wyjeżdżać w odległe 
miejsca, aby obcować ze sztuką.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali pamiątkowe na-
klejki i pozowali do zdjęć na tle zabawnego logo przedstawiają-
cego portret Mony Lisy jadący na hulajnodze. Na pewno też będą 
teraz nieco inaczej patrzeć na nasz kościół. Docenią go jako nie 
tylko miejsce kultu, ale też obiekt zabytkowy - dzieło sztuki. 

Projekt został dofi nansowany ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

 www.spmarcyporeba.iap.pl

Sztuka na kółkach
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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)

Czyli na Chrystusie, na Jego słowie, radził nam w 
kazaniu odpustowym ks. Jacek Jastrzębski, nawiązując 
do perykopy ewangelicznej o budowli wznoszonej na 
skale lub na piasku. Kaznodzieja, stawiając za wzór 
św. Wojciecha, zaznaczył, iż słuchając Słowa Boże-
go, mamy je wcielać w życie, nie pozostając tylko na 
wysłuchaniu. Tak czynił św. Wojciech, a Jego życie i 
śmierć przyniosły błogosławiony plon. Fragment sło-
wa poniżej. 

Zatem mamy już wiedzę jak postępować, jak żyć. Wiemy, że ta 
recepta na życie pochodzi od samego Boga. Jednak czy zechcemy 
ją szczerze wcielić w nasze życie? Jezus mówi, że wśród nas tu sie-
dzących bądź stojących, są dwa typy ludzi. Każdy z nas jakoś słu-
chał przed chwilą Ewangelii, każdy z nas słucha teraz kazania. Tu 
się zasadniczo nie różnimy. Różnimy się natomiast - i to bardzo 
- jeśli chodzi potem o przełożenie tego, cośmy usłyszeli na nasze 
życie. Bo jedni słuchają i chcą to wcielić w życie. Ci są podobni do 
ludzi, którzy dom zbudowali na trwałym fundamencie i wtedy 
choćby całe zło świata na nich się zwaliło, to nic im się nie stanie. 
Są jednak i tacy co słuchają, ale nie chce im się tego w życie wcie-
lać. Oni są podobni do ludzi, którzy dom budują na piasku. Byle 
podmuch przeciwności losu rozwali ich życie, bo fundamentem 
nie był Chrystus i Jego słowo, ale własne widzimisię. 

Święty Wojciech, patron naszej parafi i, ale przecież i całej 
naszej Ojczyzny, dał piękny przykład lego, co to znaczy na-
prawdę wierzyć w Boga, słuchać Go i Go kochać. Był człowie-
kiem nieprzeciętnym, pełnym miłosierdzia i życzliwości. Swoją 

osobą ujmował najwybitniejszych ludzi swojej epoki. Młody, 
kilkunastoletni cesarz Otton był nim zachwycony, tak samo jak 
nasz wtedy jeszcze książę Bolesław Chrobry. Mimo, że miał tak 
znamienitych i potężnych zwolenników, to nigdy nie wykorzystał 
tych znajomości w niegodziwym celu. Nawet wtedy, gdy jako bi-
skup Pragi został wyrzucony z Czech za to, że przeciwstawiał się 
handlowi niewolników, który w tamtym czasie kwitł w Czechach 
na potęgę. Po pobycie w Rzymie nakazano Wojciechowi wrócić 
do swoich zbuntowanych wiernych, by dalej głosić tam Ewange-
lię. Jednak po krótkim czasie sprofanowano katedrę w Pradze i 
wygnano po raz drugi Wojciecha z jego ojczyzny. To był olbrzymi 
cios dla tego świętego biskupa. Nie minęło wiele czasu, gdy do-
wiedział się, że niemal cała jego rodzina, ród Sławnikowiców z 
Libic, została wymordowana z politycznych przyczyn. 

Moi drodzy, jeśli ktoś z nas narzeka na cierpienie w swoim 
życiu, na to, że Bóg doświadcza go za mocno, to patrzmy na przy-
kład naszego patrona, który w swoim życiu przecierpiał chyba 
wszystko co możliwe. Czy się poddał? Czy przestał wierzyć w 
Boga i Go kochać? Wręcz przeciwnie. Wojciech znał Ewangelię, 
wiedział o tym. że jeśli będzie codziennie w swojej pracy obumie-
rał dla Boga, to wtedy wyda plon obfi ty. Wiedział, że musi kochać 
swoich nieprzyjaciół, że musi im wybaczać, bo przecież sam Bóg 
nieustannie wybacza nam, ludziom nasze grzechy, które zapro-
wadziły Jezusa na śmierć. I jak dobry Pasterz postanowił udać się 
w inne rejony świata, aby tam głosić Nowinę o Zmartwychwsta-
niu Jezusa. 

Cdn.

Budować  na trwałym fundamencie 

Drogiemu Księdzu Wikariuszowi

Leszkowi
z okazji imienin

najlepsze życzenia składają parafianie.
Niech dobry Bóg błogosławi Księdzu w jego działaniach

duszpasterskich, darzy zdrowiem, siłą i radością.
Niech kieruje drogą zycia kapłańskiego,

wypełniając je Swoją obecnością.
Niech Matka Boża otacza Księdza opieką,

wypraszając potrzebne łaski.
Szczęść Boże.

Do życzeń dołączają się czytelnicy i redakcja „Carolusa”
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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 

O tym, że Święto Trójcy Świętej 
jest jednym z najważniejszych 
liturgicznych świąt chrześcijań-
skich, obchodzonych ku czci 

Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, usłyszeli-
śmy w czasie kazania wygłoszonego w minioną 
niedzielę przez ks. Proboszcza. Rozważania 
o Trójcy Świętej oparte były o słowa Jezusa z 
Ewangelii, gdzie Jezus określa siebie, jako Syna 
Bożego będącego w jedności z Ojcem i obie-
cującego apostołom zesłanie Ducha Świętego. 
Ponieważ Bóg Trójjedyny stanowi dla naszego 
umysłu nieprzeniknioną tajemnicę, dlatego 
dobrze, że pojawiają się w kazaniach, teologicz-
ne rozważania i uzasadnienia. Przy okazji tych 
rozważań pojawiło się pytanie: Czym właści-
wie jest chrześcijańska wiara? Święty Jan Paweł 
II przedstawiał wiarę, jako wolną odpowiedź 

„ …W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego”   

człowieka na Bożą miłość. Wiara 
jest poznaniem Boga Trójjedynego w 
głębi ludzkiego serca. W Konstytucji 
Dogmatycznej o Objawieniu Bożym 
jest napisane: „Kościół w swej nauce, 
w swym życiu i kulcie uwiecznia i 
przekazuje wszystkim pokoleniom to 
wszystko, czym on jest i to wszystko, w 
co wierzy. Tradycja ta wywodząca się 
od Apostołów, rozwija się w Kościele 
pod opieką Ducha Świętego”. W roku 
2002, w homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. w Kaplicy Sykstyńskiej Jan 
Paweł II powiedział, że wiara jest 
pierwszym rodzajem współpracy czło-
wieka z łaską Boga. Wiara jest źródłem 
życiowego zaangażowania. Poprzez 
życie moralne wiara staje się świadec-

twem. W Tor Vergata w 2000 roku Jan Paweł II powiedział, że wiara jest odpowiedzią 
człowieka rozumnego i wolnego na słowo Boga, zaś doświadczenie spotkania z Chry-
stusem Zmartwychwstałym pomaga wyrazić najgłębszą istotę wiary. W czasie audiencji 
generalnej w 1988 roku zebrani tam ludzie usłyszeli, że wiara pierwotnego Kościoła 
kształtująca się podczas ziemskiego życia Jezusa ujawnia swą moc po Zesłaniu Ducha 
Świętego. Wiara jest więc darem Ducha Świętego. Rozum ludzki, który ciągle zmierza 



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

7 czerwca 201540 

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

 417 czerwca 2015

do określenia budowy i zasad działania 
cząsteczek materii, skłania się ku temu 
by szukać ich początku w najwyższym 
Rozumie, który dał początek wszystkie-
mu. Jeśli tylko zechcemy to zobaczymy 
wszystko, co dobre i piękne wokół nas.   

W niedzielę 31maja, na Obiekcie 
Sportowym Orlik, miał miejsce Piknik 
Rodzinny organizowany przez społecz-
ność szkolną Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Palczy. Piękną część arty-
styczną przedstawiły przedszkolaki z 
obydwu oddziałów. Dzieci wcieliły się w 
postaci bajkowe, składały życzenia swo-
im rodzicom, śpiewały piękne piosenki 
i tańczyły.

Uczniowie klas I-VI również przy-
gotowali część artystyczną, trochę po-
ważniejszą, recytowali wiersze i przed-
stawiali ciekawe scenki z życia rodziny. 
Wszystko to przeplatane było piosenka-

mi o mamie i tacie, pochodzącymi nie tylko z dziecięcego repertuaru. Można było usłyszeć „List 
do Matki” Violetty Willas czy „Nie ma jak u mamy” Wojciecha Młynarskiego. Po tych występach 
była półgodzinna przerwa na poczęstunek, a po niej teatrzyk opowiadający o rodzinie, krótka pre-
lekcja pani policjant, (zryw wolnych serc?), rozgrywki piłkarskie między poszczególnymi klasami 
oraz wiele konkurencji sprawnościowych, takich jak skoki w workach na czas, czy przeciąganie 

liny. Oprócz tego każdy chętny 
mógł wziąć udział w konkur-
sie tanecznym. Do dyspozycji 
dzieci były też dmuchane zam-
ki i suchy basen. Dodatkową 
atrakcję stanowiły: gry zespo-
łowe z ks. Proboszczem, loteria 
fantowa, malowanie twarzy, 
stoisko ze zdrową żywnością 
i grillowanie. Organizatorom 
i wykonawcom należą się gra-
tulacje i podziękowania oraz 
satysfakcja z powodu ładnej 
pogody, bezpiecznej i wesołej 
zabawy bardzo dużej liczby 
uczestników.

W tym kontekście, można 
powiedzieć, za to wszystko co 
przeżyliśmy w tym Dniu Pań-
skim – Chwała Ojcu i Synowi i 
Duchowi Świętemu.

BŻ-BŁ
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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)

Obchodzono w parafii bardzo radośnie. Wierni zgroma-
dzili się na Mszy św. w intencji ks. Jubilata obchodzącego 
25-lecie święceń kapłańskich. Modlono się w Jego intencji, 
a następnie poszczególne grupy i przedstawiciele parafii zło-
żyli ks. Wojciechowi serdeczne życzenia. Oto one.

Życzenia od dzieci:

Ćwierć wieku mija od pełnej tajemnic chwili,
Gdyś klęcząc przed Księdzem Biskupem głowę w pokorze schylił.
A Biskup w imieniu Chrystusa wzniósł ręce nad skronie schylone
I dłonie Twoje namaścił, by były już poświęcone.
Włożył Ci ornat na barki... poczułeś wnet ciężar krzyża.
Ale podjąłeś go chętnie, bo on do Boga Cię zbliża.
I dano Ci moc przedziwną, moc Boską, wręcz niepojętą,
By duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć, uczynić świętą!
Pamiętasz?... jak po raz pierwszy nad Hostią drobną i małą wyrzekłeś
dwa słowa Chrystusa: „Bierzcie - to moje Ciało!”
A potem zgiąłeś kolana: Bóg wielki w Twych dłoniach spoczywa.
Posłuszny na głos kapłana, który na ołtarz Go wzywa
I nie ma słów, by opisać, co w sercu Twoim się działo,
Gdy Słowo Boże Wcielone na głos twój Chlebem się stało.

Jubileusz ks. Wojciecha
I odtąd już tak codziennie Bóg w Twoje oddaje się dłonie,
By przez Twoje ręce kapłańskie zejść w serca nasze.
I odtąd cudów swej łaski Bóg co dzień przez Ciebie udziela
Ty nas prowadzisz do Boga, do Stwórcy i Zbawiciela.

Do życzeń dzieci dołączają się wszyscy nauczyciele i 
pracownicy szkół... 

Przedstawiciele wspólnoty parafialnej:

Drogi Księże Wojciechu, z okazji pięknego srebrnego 
jubileuszu kapłaństwa, w imieniu całej wspólnoty życzymy 
Ci: prawdziwego duchowego przeżycia tej uroczystości, aby 
dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym 
zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kło-
potów dnia codziennego.

Niech Jezus Chrystus, wraz z mocą przemiany chleba 
i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc. Niechaj 
Najświętsza Maryja Panna, wstawia się za Tobą u Boga, 
na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obo-
wiązków. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę. Niech to 
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szlachetne powołanie i sianie 
ziaren Prawdy Bożej przyniesie 
zadowolenie, radość i satysfak-
cję z wyboru tak trudnej i od-
powiedzialnej drogi życiowej. 
Szczęść Boże!

Cdn.

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. 

Drodzy Czciciele Chrystusa - ukrytego
w Najświętszym Sakramencie!

Jest niedziela. Kościół przepełniony. Msza dobiega końca. 
Nadchodzi moment Komunii św. Ministrant dzwoni, podchodzi 
do balustrady, aby ją przykryć i wraca do ołtarza. Kilka pań klę-
czących Przy balustradzie wstaje, odsuwa się do tyłu i nikt się do 
Stołu Pańskiego nie zbliża. Ksiądz jednak tego nie widzi. Otwie-
ra tabernakulum i wyjmuje Najświętszy Sakrament. Ministrant 
zaś widząc,, że nikt się nie zbliża, podchodzi do księdza i coś 
szepce. Ksiądz z powrotem chowa puszkę z komunikantami do 
tabernakulum, a ministrant powoli, jakby ociągając się, odsuwa z 
balustrady biały obrus.

Niema scena, którą obserwuje cały kościół jakby z zakłopo-
taniem. W głębokiej, niemal grobowej ciszy daje się doskonale 
wyczuć nastrój zebranych. To Bóg zaprasza do Stołu Pańskiego, 
ale oni odmówili. Nie skorzystamy! zdawały się mówić ich nieme 
spojrzenia. Ani jeden w/takim tłumie! Wszyscy ludzie odmówili 
Bogu, mimo że chciał ich uczynić uczestnikami darów nieba, 

TRZY PRZYCZYNY NIEPRZYJMOWANIA 
KOMUNII ŚWIĘTEJ

mimo, że chciał z nimi dźwigać ciężar życia, mimo że pragnął 
być towarzyszem ich doli i niedoli. Czy myślicie, Kochani, że ci 
ludzie nie potrzebowali zupełnie pokarmu dla swych dusz? O 
jeszcze jak! Byli wprawdzie w kościele, bo to przecież niedziela 
i siła zwyczaju wprowadziła ich w te mury, ale życie wiary zale-
dwie tliło się w ich sercach. Ich dusze wysuszone duchem czasu, 
niby zwiędłe kwiaty gwałtownie potrzebowały ożywczej rosy 
łaski, by się obudzić z uśpienia... ale oni wzgardzili źródłem życia 
nadprzyrodzonego, wzgardzili chlebem żywota...

Może wielu z nich nie miało nawet złej woli, tylko słabość, 
słabość. No, ale skąd ma się u nich wziąć siła, odporność, wier-
ność, wytrwałość, szlachetność? Skąd? Skoro przy tym stole, przy 
którym mogliby jej zaczerpnąć, rzadko, ich widywano lub prawie 
nigdy. A przecież kto doda sił duchowych do walki ze złem, z 
naszą zepsutą naturą, kuszącym światem, podstępnym szatanem, 
jeśli nie Jezus sam. I tak jedno prowadzi do drugiego. Unikanie 
Stołu Pańskiego powoduje zamieranie wiary, a ostatecznie rodzi 
obojętność, a nawet wrogie nastawienie do rzeczy Bożych - a to 

O. Stanisław BIELAT OCD
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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 

Takich uczniów niedoskonałych, a czasami nawet 
wątpiących posłał Jezus na cały świat, by głosili Jego 
Ewangelię. Ks. bp Grzegorz Ryś zwracając na to uwa-
gę, porównał owych uczniów do nas, zwłaszcza do 
bierzmowanych, których misją jest głoszenie Ewangelii 
Chrystusowej słowem i własnym życiem. I o tym po-
niżej. 

No i co? Rozpoznajecie się w tych apostołach, czy raczej w 
tym, co proboszcz o was mówi? Na szczęście jedno i drugie jest 
w jakiejś mierze prawdą. Na szczęście jest tak, żeście się przez 
trzy lata przygotowywali, żeście przez trzy lata słuchali Słowa, że 
rzeczywiście jesteście po spowiedzi; że stoicie tu z dumą w środ-
ku nie dlatego, że miejsc brakuje, tylko dlatego, że w Wielkanoc 
powinno się stać. Bo postawa stojąca to jest postawa wolnego 

Takich posyła 

już początek śmierci duchowej oczywiście. Co jest tego przyczy-
ną? Co ludzi odpycha od tej uczty eucharystycznej? Odpowiedź 
daje sam Chrystus w Ewangelii, którą umyślnie czytamy przy 
trzecim ołtarzu podczas procesji Bożego Ciała, aby zwrócić wier-
nym na to szczególniejszą uwagę.

1. Jak wtedy od  uczty  królewskiej  wymawiali  się zaproszeni  
goście, tak współcześni uczniowie wymawiają się od Komunii 
św. Pierwsza wymówka brzmi: „Kupiłem wieś, idę ją oglądnąć, 
proszę cię miej mnie za usprawiedliwionego”. Druga to z jednej 
strony zbytnia troska o dobra tego świata a z drugiej strony obo-
jętność, zupełne lekceważenie wartości nadprzyrodzonych. Tyle 
człowiek ma dzisiaj na głowie .kłopotów związanych z utrzyma-
niem, ubraniem, mieszkaniem, że gdzie ja tam mam czas myśleć 
o częstej Komunii św. Ot, raz do roku, na to się jeszcze mogę 
zdobyć. Bo to obowiązek - raczej przymus. Może ta twoja dusza 
ledwie dyszy z głodu - spróbuj raz na rok jeść! A on nie ma czasu, 
bo musi się tylko ciałem i jego potrzebami zajmować.

2. Kupiłem sześć par wołów i idę je wypróbować. Idę po chwalić 
się przed znajomymi z mego nabytku. Przez tego człowieka mówi 
duma, wzgląd na ludzi. A cóż by powiedziano, gdy by mnie po-
ważnego człowieka zauważono przystępującego ciągle do Komu-
nii św. Miej mnie. Boże, za wymówionego.Może i w sercu budzi 
się niekiedy pragnienie życia doskonalszego, ale wzgląd na opinie 
powstrzymuje wielu. Ze względu na ludzi odtrąca się Boga, który 
z miłości dla nas ukrył się pod postacią chleba, aby mieszkać z 
nami. Są ludzie nawet wierzący, którzy uważają, że Komunia św. 

to rzecz dobra dla starszych pań, co najwyżej dla kobiet, ale nie 
dla mężczyzn. A mnie się zdaje, że im mężczyznom, bardziej by 
się ona przydała.

3. Żonę poślubiłem i nie mogę przyjść. Zmysłowość. Chcąc 
komunikować, należałoby, wypadało prowadzić czyste życie. Z 
takich to trzech przyczyn - takiego nastawienia - niestety często 
w naszych kościołach powtarza się scena, o której wspomniałem 
na początku. Nie skorzystamy Zastanówcie się nad tym sami, bo 
moje słowa nie wystarczą, są i będą za słabe.

Drodzy w Chrystusie! Opowiedziałem wam przykład nega-
tywny, teraz wypada na pociechę pokazać wam przykład po-
zytywny. Jednym z pięknych rysów, którymi odznaczają się we 
Francji Bretończycy, jest miłość do domu i ziemi rodzinnej. Dla 
Bretończyka oddalenie się od domu jest prawdziwą boleścią, a 
tęsknota za krajem już niejednego zaprowadziła do grobu.

Daleko od swej ukochanej Bretanii konał młody żołnierz. 
Z urywanych słów chorego, jego towarzysz odgadł przyczynę 
choroby. Napisał do rodziców błagając, aby ktoś przyjechał go 
odwiedzić. Przybył ojciec staruszek Ci, którzy widzieli ich powi-
tanie, już o nim nigdy nie zapomnieli.

Taki uśmiech radości ukazał się na twarzy ojca i syna, gdy 
w swoje spracowane dłonie brał głowę dziecka i pocałunkami 
ją okrywał. Łzy spływały po twarzy chorego, gdy słuchał opo-
wiadania o domu. Na pytanie co mogłoby mu pomóc, zawołał: 
„Obym mógł dostać choć kawałek chleba z domu!” 

Staruszek, który wziął dwa bochenki na drogę, wydobył z 
tobołka jeden i dał synowi. Dziwny to 
był pokarm dla umierającego, ten suchy, 
twardy kawałek czarnego chleba. Od 
tego czasu z każdym dniem robiło mu 
się lepiej, wracały mu zdrowie i siły.

I wy Drogie Dzieci, Siostry i Bracia, 
w chorobach waszej duszy wyglądajcie 
Chleba z domu Ojca a On was z pewno-
ścią uleczy i doda sił do przezwyciężenia 
i przetrwania największych przeciw-
ności. Jeśli tęsknota za tym Chlebem 
Aniołów zawładnie waszym sercem, 
spokojny będę o was. Życie wasze prze-
mieni się w hymn miłości Boga i bliź-
niego oraz nabierze bezcennej wartości.
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człowieka. Jak jestem ciężkim grzeszni-
kiem, to się redukuję o pół i klękam. Ale 
jak jestem wolny, to mogę stać, mogę się 
wyprostować. Tak, to jest wasze doświad-
czenie dzisiejsze. 

Ale waszym doświadczeniem będzie 
również to, że będziecie przeżywać Wiel-
kanoc za Wielkanocą i będziecie odkry-
wać w sobie niewiarę. Będziecie przeży-
wać sakrament pokuty za sakramentem 
pokuty i będziecie odkrywać w sobie 
grzech. I będziecie też w sobie odkrywać 
zatwardziałość. Ciekawe, czy jest tu ktoś 
w kościele, kto nie ma tego doświadcze-
nia. Wszyscy są tu bierzmowani, nie? No 
i co? Możecie o sobie wszyscy powiedzieć 
na całego: „Tak, tak; nigdy nie jestem niewierzący. I nigdy nie 
jestem zatwardziały”? Takich Pan Jezus posyła. 

Bierzmowanie nie jest wam dane dla-
tego, że jesteście doskonali i potrzebujecie 
od Kościoła świadectwa z paskiem, a ten 
„pasek” to jest Duch Święty. Nie, bierz-
mowanie jest wam po to, że bez mocy 
Ducha Świętego nie potraficie wyjść stąd 
do świata i głosić, że Jezus Chrystus zmar-
twychwstał. Nie potraficie. Ale nawet nie 
tyle, że nie potraficie tego głosić słowem, 
przepowiadać, tylko nie potraficie tego 
pokazać sobą. Ile razy jest tak, że my żyje-
my w ten sposób, jakby w ogóle Chrystus 
nie zmartwychwstał? Świat się na nas 
patrzy i co z tego, jeśli my żyjemy w ten 
sposób, że nie widać z naszego życia, że 
Jezus Chrystus zmartwychwstał? Po tych 

wiernych, o których mówił przedstawiciel waszych rodziców, z 
Azji widać... Widać... 

Ta Ewangelia pokazuje - i na 
tym skończę, bo to niesamowi-
cie ważne - że Pan Jezus wie, iż 
wysyła uczniów, którzy nie są 
doskonali, nie są święci. Jest w 
nich niewiara, jest w nich upór, 
jest w nich zatwardziałość... 
Takich wysyła.... I to jest we 
wszystkich Ewangeliach. U św. 
Mateusza jest napisane, że kie-
dy Pan Jezus zawołał uczniów 
do siebie na Górę Tabor, mó-
wiąc: Idźcie; czyńcie uczniami 
wszystkie narody, chrzcząc je, 
ucząc zachowywać to, co wam 
przekazałem - oni przyszli do 
Niego, ale niektórzy wątpili... 

Cdn.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Leszkowi

z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
obfitości łask Bożych w prowadzeniu parafii, światła Ducha 

Świętego w realizacji duszpasterskich zadań i planów,
pokoju w sercu, optymizmu.

Niech Matka Boża otacza Księdza nieustanną opieką i pomocą.

Wdzięczni parafianie oraz czytelnicy i redakcja „Carolusa”.
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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 

To już tradycja w naszej szkole. Or-
ganizowany jest co roku dla miesz-
kańców naszej wioski i gości. Cieszy 
się dużym powodzeniem, o czym 

świadczy liczba uczestników 
tej radosnej imprezy, mającej 
na celu integrację lokalnej 
społeczności oraz uczczenie 
Mam, Ojców i Dzieci z okazji 
przypadających kolejno Dni. 
Tak też było na tegorocznym 
festynie w niedzielę, 31 maja 
br. Rozpoczął się on występem 
artystycznym dzieci, którego 
wiodącym tematem była oczy-
wiście rodzina. Występowały 
dzieci z oddziału zerowego pod 
kierunkiem p. Elżbiety Buc-
kiej oraz pierwszoklasiści pod 
kierunkiem p. Marii Hajost. 
Na występ złożyły się piękne i 
barwne tańce, piosenki, wier-

Festyn Rodzinny
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sze oraz humorystyczne scen-
ki, które rozbawiły całą pu-
bliczność. Mali artyści włożyli 
wiele serca w zaprezentowanie 
się na tak wysokim poziomie. 
Na festynie każdy mógł wy-
brać coś dla siebie. Był m.in. 
rozgrywany mecz żonatych z 
kawalerami, zakończony remi-
sem. Nie mogło też zabraknąć 
loterii fantowej, która dostar-
czyła sporych emocji, bo i na-
grody okazały się fantastyczne. 
Były także gry i zabawy na 
świeżym powietrzu, zjeżdżal-
nia oblegana przez dzieci, 
pokazy strażackie, ciuchcia 
wożąca chętnych po okolicy, 

były konkursy rodzinne i indywidualne, a czas umilały skoczne utwory 
muzyczne przygotowane przez naszego DJ. Nasze wspaniałe mamy z 
Komitetu Rodzicielskiego zadbały o dobrą zabawę, o różne atrakcje i o 
nasze podniebienia, szykując ulubione przekąski i słodkości. Dziękuje-
my. Pogoda nam dopisała, humory też. Było rodzinnie, ciepło i radośnie. 
Już oczekujemy na przyszłoroczny festyn.



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

7 czerwca 201548 

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

 497 czerwca 2015

Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

Dnia 01.05.2015 r. grupa Misyjna odwiedziła w Krakowie 
salezjańskie Wioski Świata. Wycieczka była nagrodą za dotych-
czasowe działania uczniów na rzecz misji.  

Dzieci uczestniczyły w interaktywnym zwiedzaniu sześciu 
osad z różnych części świata. Podczas spaceru poznały konty-
nenty na mapach świata. Zaznajomiły  się także z warunkami 
życia, kulturą, nauką ich rówieśników w poszczególnych krajach 
misyjnych. Obejrzały  wioskę ghańską, dom na palach z Papui 
Nowej Gwinei, mongolską jurtę, arktyczne igloo, indiańskie tipi, 
peruwiańską chatę i slumsy.

Uczniowie brali udział w warsztatach: „Jeden dzień z życia 
w Afryce”, dzięki którym mieli możliwość  zapoznania się z 

Salezjańskie Wioski Świata

pracą misjonarzy i sposobami pomocy misjom. Było to szcze-
gólnie cenne dla grupy, która sprawuje patronat nad misjo-
narzem Księdzem Markiem Gizickim z Tanzanii. Uczestnicy 
mogli doświadczyć, poprzez wspólną zabawę, trudów życia ich 
rówieśników. Wykazali się też wiedzą geografi czno – topogra-
fi czną, wyszukując w terenie poszczególnych państw Afryki.
Zajęcia pozwoliły na realizację zagadnień z zakresu Edukacji 
Globalnej. Posłużyły do ukształtowania w uczniach postawy 
odpowiedzialności, szacunku, otwartości na drugiego człowieka. 
Dorota Mielecka Agnieszka Przała. 

www.zporudnik.edupage.org

Słowa, które Pan Jezus skierował do uczniów, by 
szli głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, o bp. 
Damian Muskus powtórzył – kierując je do bierzmo-
wanych. Zachęcił ich do aktywności, do odwagi, bo 

Idźcie! 
docierając do różnych środowisk mogą stać się bardzo 
skutecznymi głosicielami Chrystusa. Życzmy im zreali-
zowania tych słów o. biskupa i otoczmy tych młodych 
naszą modlitwą. Druga część kazania – poniżej. 
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Duch Święty, którego za chwilę otrzymacie, nie tylko umocni 
waszą wiarę ale również zachęci was do otwarcia drzwi Wieczer-
nika; do wyjścia z niego między ludzi, by dawać świadectwo o 
przynależności do Jezusa. 

Bycie świadkiem Chrystusa wymaga aktywności. Ten kto ma 
głosić Chrystusa i świadczyć, nie może czekać, aż inni przyjdą do 
niego. Pan Jezus mówił do swoich uczniów „Idźcie na cały świat i 
głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. 

To Jezusowe „idźcie” brzmi jak wypędzenie z Wieczernika, 
gdzie uczniowie czują się bezpieczni. „Idźcie” to stanowcza za-
chęta do opuszczenia miejsca ciepłego, przyjaznego i wygodnego. 
„Idźcie” to wołanie o podjęcie działania, o wyzbycie się lęku, który 
niosą nowe wyzwania, o niezałamywanie rąk, kiedy napotka się 
przeciwności. „Idźcie” to obudzenie w człowieku potrzeby dziele-
nia się swoimi dobrami duchowymi i materialnymi. 

Chrześcijanie nie mogą czekać z założonymi rękami na innych 
i cieszyć się swoją bliskością z Bogiem we własnym gronie.

Kościół ma prawo oczekiwać od Was pełnego zaangażowa-
nia się w dzieło ewangelizacji. Wbrew pozorom to wy możecie 
być skuteczniejszymi głosicielami Dobrej Nowiny, skuteczniej-
szymi niż wielcy kaznodzieje, skuteczniejszymi niż najzdolniej-
si katecheci. A to z tego względu, że ludzie obojętni na prawdę 
Ewangelii żyją, uczą się i pracują w tych samych środowiskach, 
co wy. Macie więc łatwiejszy do nich przystęp.

Należy również pamiętać, że głoszenie – to nie tylko słowa, 
ale też, a może przede wszystkim świadectwo, czyli ukazywanie 
obecności Chrystusa we własnym życiu. 

Niech dzień waszego bierzmowania uświadomi nam wszyst-
kim, że bez pomocy Ducha Świętego, nic nie możemy uczynić. 
W człowieku, w którym mieszka Duch Święty nie ma miejsca na 
smutek i lęk. Świat bez Ducha staje się po prostu bezduszny, nie-
zdolny do jedności, do pokoju, do prawdziwej miłości, skupiony 
tylko na walce o pieniądze i władzę. Nie chciejmy żyć w takim 
świecie, dlatego módlmy się wspólnie:  Niech zstąpi Duch Jezusa 
i odnowi nas i oblicze tej ziemi.

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)

W dniu 31 maja 2015 roku w niedzielne przedpołu-
dnie w kościele w Skawinkach odbyła się msza święta 
w intencji członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
We mszy uczestniczyli również przedstawiciele powiatu, 
władze naszej gminy, sołtysi, radni, mieszkańcy gminy 
Lanckorona, przedstawiciele Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. 

W tym dniu również w Skawinkach odbywała się „Biała Nie-
dziela”, w czasie której można było skorzystać z badań i porad 
specjalistów.

Po uroczystej mszy św. odprawianej m.in. przez Azariasza 
Hessa, kustosza Kalwarii Zebrzydowskiej nastąpił przemarsz z 
udziałem pocztów sztandarowych PSL i Ochotniczych Straży 
Pożarnych pod pomnik w celu złożenia kwiatów.

Całość uroczystości upiększała Orkiestra Dęta z udziałem 
Pauliny Fraś grającej na skrzypcach oraz dzieci i młodzież 

OBCHODY ŚWIĘTA LUDOWEGO 
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mieszkającej w Skawinkach. Pod pomnikiem odbyło się oficjalne 
rozpoczęcie uroczystości związane z obchodem Święta Ludowe-
go. Następnie nawiązano i przypomniano jak wyrosła tradycja 
obchodu święta ludowego.

Po krótkim przemówieniu w tak muzyki przemaszerowano 
do strażnicy  OSP w Skawinkach. Uroczystość w remizie rozpo-
częła się od odśpiewania Roty, a gospodarz Święta Pan Zbigniew 
Fraś przemówił do zebranych Gości. Należy również wspomnieć 
że w trakcie tych uroczystości orkiestra podziękowała za zaku-
pione stroje i odśpiewała Gospodarzowi „STO LAT”.

W tym dniu jak co roku, sympatycy i ludowcy PSL z terenu 
naszego powiatu kontynuowali tradycję narodową, ludową i 
chrześcijańską, której ideą i pragnieniem jest lepsza przyszłość 
dla Polski.

www.izdebnik.info
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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)

Od wielu lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Spytkowicach promowane są działania i akcje ekolo-
giczne. Szczególnie aktywnie uczniowie włączają się 
w organizowane co roku obchody Dnia Ziemi. W tym 
roku obchody te trwały tydzień. W czasie tygodnia 
ekologicznego w klasach IV – VI i w gimnazjum odbyły 
się lekcje wychowawcze, których tematem była ochrona 
naszej planety. Uczniowie każdej klasy wykonali po-
kazy multimedialne i krótkie fi lmy pt.: „Nasze śmieci 
– nasza sprawa”. Zorganizowany został również apel, na 
którym uczniowie klasy V a i VI wystąpili w przedsta-
wieniu pt.: „Ziemia bez śmieci”. Owacyjnie przyjętym 
punktem apelu był pokaz mody ekologicznej. Ponadto 
uczniowie oraz rodzice mogli obejrzeć wystawę „Drugie 
życie odpadów”. 

Wyjątkowym punktem naszych obchodów było 
spotkanie z kierownikiem ZUK,  który w ciekawy 
sposób zachęcił uczniów do segregacji śmieci, a także 
wyjaśnił czym jest efektywna segregacja oraz wyświetlił 
pokaz multimedialny o poprawnej segregacji odpadów. 
Jak co roku odbył się  Gminny Konkurs „Ziemia Nasza 
Zielona ojczyzna”. W tym roku była to XI edycja kon-
kursu. Trzy uczennice kl. VI : Julia Klaja, Aleksandra 
Mroczek i Karolina Pytel wykazały się największą wie-
dzą ekologiczną i w nagrodę pojechały na wycieczkę do 
Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach 
oraz do kina IMAX do Krakowa.

www.gimspytkowice.iap.pl

Dzień Ziemi 

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.

Mówiąc o św. Stanisławie, biskupie i męczenniku, 
patronie tej parafii, którego znamy jako mężnego 
obrońcę moralności, ks. Filipiak przytacza przykłady 
dzisiejszych antymoralnych postaw, wręcz absurdów, 

na jakie zezwalamy w imię źle pojętej wolności i no-
woczesności. Trzeba nam wzywać wstawiennictwa św. 
Stanisława, by prawo Boże było na pierwszym miejscu 
w naszym życiu osobistym i społecznym. 

Św. Stanisław – obrońcą ładu moralnego 
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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)

Uderza się także w polską rodzinę; wypacza się właściwe 
rozumienie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, a 
chce się mieć dzień wolny dla siebie. Jednocześnie pamiętamy, 
że dziś jest jakaś dziwna pogoń za karierą, za sławą, za pienią-
dzem. Za parę niezapłaconych złotych w urzędzie Skarbowym 
można iść na 3 miesiące do więzienia, ale za łapówkę liczoną w 
dziesiątkach tysięcy jest się dziś niewinnym. Niszczy się mło-
dzież, ucząc cwaniactwa, kłamstwa, niejednokrotnie kłamstwa 
i przemocy. Postuluje się, że przecież dziś człowiek musi być 
nowoczesny, że powinien mieć przy sobie odrobinę marihu-
any czy innego środka, bo przecież jest wolność i można sobie 
jakiegoś „dopalacza” użyć, jeśli się jest w dołku, jeśli się jest w 
depresji. 

Czteroletnim dzieciom Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w ramach edukacji seksualnej proponuje wiedzę na temat 
masturbacji i różnych rodzajów związków. Z kolei dzieciom 
dziewięcioletnim mówi się, jak skutecznie stosować środki an-
tykoncepcyjne, prezerwatywy i inne, chociaż w tych wieku ani 
ich to nie interesuje, ani nie dotyczy. Kiedy mówimy o „Wielkiej 
Księdze” my, katolicy mamy na myśli Pismo święte albo chociaż 
mszał, który leży na ołtarzu, z którego odczytywana jest litur-

gia Mszy świętej, ale dziś, jakby dla perfi dii, wydaje się książkę, 
która ma być podręcznikiem dla dzieciaków w szkole podstawowej 
– „Wielka księga siusiaków” dla chłopców i analogiczna dla dziew-
czynek. Kto ma internet, może sobie zobaczyć, co proponuje się i 
jakie będzie wychowanie przyszłego pokolenia dzieci – czego mogą 
się one nauczyć. 

I wydaje się, że to jest właśnie postęp, bo tak czyni Europa – bo 
tak jest w Anglii, w Holandii, w Niemczech. I tak ma być także i 
w naszym kraju. I mamy dowody tego, że jeśli Kościół upomniał 
się, aby sejm nie uchwalał, senat odrzucił, aby pan prezydent nie 
podpisywał ustawy antyprzemocowej, to mimo wszystko, mimo 
sprzeciwów, została ona podpisana. I czujemy już tego pierwsze 
konsekwencje, bo odbiera się (albo chce się odbierać) dziecko 
dziadkom tylko z tego względu, że dziecko „jest za grube”, bo ci 
dziadkowie „tuczą je jak świnią w swoim gospodarstwie”. A ostat-
nio znów słyszymy, że kobiecie, która była zbyt gruba, odebrano 
dwie dziewczynki. Oczywiście, bo lepiej zamiast pomóc, zabrać 
dzieci i oddać do rodziny zastępczej, nie patrząc na to, jaki wielki 
ból rozlewa się w ich sercach, kiedy matka kochająca swe dzieci, nie 
może ich widzieć, a one swej matki... 

Cdn.

W dalszym ciągu podejmujemy temat oczyszcze-
nia świątyni przez Jezusa – w interpretacji ks. bpa 
Grzegorza Rysia, który ten znak tłumaczy wnikliwie 

zestawiając zapowiedź proroka Zachariasza z perykopą 
ewangeliczną o wypędzeniu kupców i handlujących ze 
świątyni. 

Znak oczyszczenia świątyni
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W taki sposób kult staje się kryjówką, czymś 
co daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Na 
zewnątrz można robić nie wiadomo co, ale tu 
jestem pobożny, a dzięki temu bezpieczny...

To jest to jedno zdanie, które zapamiętali 
apostołowie, ewangeliści, a drugie jest to, które-
śmy słyszeli, które zapamiętał święty Jan. Jan za-
pamiętał takie zdanie Jezusa: „Weźcie to stąd, a 
nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. To jest 
nawiązanie do innego tekstu Starego Testamentu 
- do Księgi Zachariasza, do jej 14 rozdziału. To 
jest koniec Księgi proroka Zachariasza, gdzie 
prorok mówi, że będzie taki dzień, kiedy w świą-
tyni Pana nie będzie już przekupniów. Przyjdzie 
taki dzień. Pan da taki dzień, że w świątyni nie 
będzie już przekupniów. I to jest to, co Pan Jezus 
pokazuje. Jak wyrzuca tych handlarzy ze świątyni, stwierdza, że 
nie będzie tu już targowiska, to pokazuje, że ten tekst Zachariasza 
się spełnia. 

I zauważcie, na końcu Ewangelii usłyszeliśmy, że apostoło-
wie uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. To znaczy, 
że uczniowie uwierzyli, że to Pismo, że to Słowo Zachariasza 
właśnie się spełnia; że nastąpił ten moment, kiedy już nie trzeba 
przekupniów w świątyni. Ciekawe jest jednak, dlaczego Zacha-
riasz tak powiedział - że już nie będzie handlarzy w świątyni. A 
nie będzie ich dlatego, że cała rzeczywistość należeć będzie do 
Boga. Nie będzie już tak, że będziemy mieli potrzebę kupienia 
dla Pana Boga jakichś bardzo specjalnych rzeczy (bo do tej pory 
jakieś specjalne rzeczy do Boga należały, a wszystkie inne nie). 
Jak mówi Zachariasz, nawet na zwykłych glinianych garnkach 
domowych będzie wypisane: Należą do Pana. Wszystko będzie 
własnością Boga. I dlatego nie będzie więcej miało sensu, by coś 

specjalnego dla Boga kupować... Nie 
będzie więcej miejsca na taki pobożny 
handel. 

Uczniowie uwierzyli, że to się 
spełniło. Słuchajcie: Czy naprawdę się 
spełniło? Na nas się spełnia? Czy cała 
nasza rzeczywistość jest Boża? Po-
myślmy wszyscy przez chwilę... To jest 
dom Boga. A nasze mieszkania? Co? A 
te wasze pokoje, dziewczyny? Pan Bóg 
ma tam wstęp? Chłopaków to nawet 
nie pytam... Niedziela, dzień Pański... 
A wtorek? Mój... A nie Pański... Ołtarz 
- stół Pana. A wasze stoły w kuchniach? 
Kielich należy do Pana... Trudno sobie 
wyobrazić, żeby się ktoś upił pijąc wód-

kę z tego kielicha.. Ale wasze naczynia w domach - Pana czy nie? 
To jest właśnie to - my sobie podzieliliśmy rzeczywistość. 

Uznaliśmy - to jest Pana Jezusa, to jest moje, a to to właściwie 
nie do końca wiadomo czyje, ale tak czysto profi laktycznie nie 
wpuszczalibyśmy Go tam za bardzo. Ciągle podzielona rzeczy-
wistość... I oczywiście przy takim jej pojmowaniu wszystko to, co 
kupujemy do Kościoła, musi być za największą możliwą kasę. Bo 
my w ten sposób musimy trochę uspokoić nasze sumienia... 

Zatem ten znak oczyszczenia świątyni jest znakiem poważ-
nym. Bardzo wiele pokazuje z tego, co znaczy być naprawdę w 
sposób dojrzały wierzący. On ma jeszcze jedno znaczenie, ale 
sobie to zostawię na następną Mszę - żeby domknąć to prze-
powiadanie znaku oczyszczenia świątyni. Jak przyjdziecie, to 
usłyszycie dokończenie tej homilii... A na razie - na to, co żeśmy 
powiedzieli: amen. 
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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)

Szkoła Podstawowa w Stryszowie, która istnieje od 
1899 r do tej pory nie miała patrona. 20 maja odby-
ła się podniosła uroczystość: szkoła otrzymała imię 
Świętego Jana Pawła II. 

I część uroczystości odbyła się w kościele parafialnym p.w. 
św. Jana Kantego. W czasie mszy św. koncelebrowanej przez ks. 
biskupa Damiana Muskusa, ks. Jacka Pietruszkę i ks. proboszcza 
Zbigniewa Kaleciaka, uroczyście poświęcono nowy sztandar 
szkoły. Piękną oprawę muzyczną mszy zapewniła orkiestra dęta 
„Stryszów” pod kierunkiem Kazimierza Gromady.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy jej uczestnicy, prowadzeni 
przez orkiestrę, uformowali pochód i przeszli do pobliskiej szko-
ły. Pięknie udekorowaną salę gimnastyczną wypełnili zaproszeni 
goście , młodzież i rodzice. Wśród gości, którzy swą obecnością 
zaszczycili szkołę, byli m.in. : posłowie J. Bobowska i T. Arkit; 
Wicekurator G.Baran; dyr. Delegatury K.O. , E. Kowalczyk, 
komendanci powiatowi Policji i Straży; Prezes Oddziału ZNP ,a 
także dyrektorzy innych placówe. Dyrektor, Lucjan Pająk powi-
tał gości serdecznie

Najpierw odbyła się oficjalna część uroczystości, a w niej 
najbardziej wzruszającym momentem było przekazanie nowego 
sztandaru szkoły z rąk rodziców do rąk dzieci, które następnie 
złożyły ślubowanie na sztandar. Wszyscy goście złożyli dzieciom 
gratulacje i przekazali prezenty. Serdeczne i pełne głębokiej treści 
było przemówienie p. J. Wacławskiego, Wójta Stryszowa. Podkre-
ślił on, że społeczność szkoły wybrała patrona, który zarazem jest 
wielką osobowością w wymiarze globalnym , a równocześnie to 
nasz rodak, urodzony w pobliskich Wadowicach. Pan Wójt przy-
bliżył uczniom postać Papieża Pielgrzyma, który przemierzył u 

Święty Jan Paweł II patronem Szkoły 
Podstawowej w Stryszowie
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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)

początku swej drogi także ścieżki i miejsca na ziemi stryszow-
skiej .Przytoczył wiele ciekawych faktów, a na koniec życzył 
dzieciom, aby ich patron stał się dla nich fundamentem, opoką 
i autentycznym ludzkim wzorcem,”. Podobnie wypowiedziała 
się przewodnicząca Rady Szkoły, p. K. Gonek , która gratulując 
uczniom wyboru tak wspaniałego patrona, zaproponowała, aby 
wybrali choć jedną myśl Wielkiego Papieża i kierowali się nią w 
życiu, np. taką: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi. „ 

 Ostania część uroczystości była prawdziwą ucztą dla ducha. 
Uczniowie pod kierunkiem swojej polonistki, p. M. Zborow-
skiej zaprezentowali przepiękny program, na który złożyły się 
piosenki, pieśni, wiersze i utwory muzyczne wykonane przez 
dwie uczennice na skrzypcach. P. Zborowska wykorzystała ta-
lenty muzyczne i oratorskie swoich uczniów, a oni , przejęci rolą, 
mistrzowsko wykonywali kolejne zadania. Na zakończenie dyr. 
Lucjan Pająk w serdecznych słowach podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tego pamiętnego dla stry-
szowskiej społeczności wydarzenia.

Ks. Bartłomiej jako nowy kapłan archidiecezji kra-
kowskiej otrzymał celebret, czyli dokument upoważ-
niający do sprawowania czynności kapłańskich oraz 
tzw. aplikatę, czyli dekret dotyczący miejsca pierwszej 
posługi kapłańskiej a będzie nim parafia św. Sebastia-
na w Jurgowie.

Z uroczystości prymicyjnej
ks. Bartłomieja Romana
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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 
 

Te biblijne słowa sta-
nowią kanwę niniejszego 
rozważania, w którym ks. 
Oleg Żaruk ukazuje na 
konkretnych przykładach 
z życia takie postawy bę-
dące „światłem” czy też 
„świecące” na otoczenie. 
Ale też nie brak postaw 
dokładnie odwrotnych. A 
które my prezentujemy? 
- zdaje się pytać nas ks. 
Oleg. 

Misjonarz pracujący w 
Indiach opowiada następującą 
historię. Otóż pewnego dnia 
zebrał on grupkę biednych 
dzieci indyjskich, które nigdy 
nie słyszały o Chrystusie i 
zaczął im o Nim opowiadać. 
Opowiadał im o tym, jak bar-
dzo był kochany i dobry. Jak 
starał się rozumieć ludzi. Jak 
im pomagał. A kiedy zrobili 
coś złego, to im przebaczał. 
Kiedy im to opowiadał, nagle 
zobaczył, że jedno z dzieci jest 
dziwnie poruszone, tak jakby chciało coś powiedzieć. Wreszcie 
dziecko nie wytrzymało i powiedziało: Ja wiem o kim ty mówisz. 
Ty mówisz o człowieku, który żyje w naszym sąsiedztwie. On jest 
taki dobry i kochany dla wszystkich ludzi.

A jakie świadectwo o Chrystusie dajemy my? Czy ludzie, ob-
serwując nasze życie, powiedzieliby to samo o nas, co powiedzia-
ło to dziecko o tym dobrym człowieku?

Opowiadał pewien ksiądz: Załatwiałem trudną sprawę. 
Ojciec umierał w szpitalu na raka. Błagał, by odwiedziła go 25-
letnia córka. Prosili sąsiedzi, prosili dalsi krewni, prosiłem i ja. 
Odpowiedziała krótko: Nigdy. Od dziecka codziennie płakałam 
z jego powodu i do końca życia będę dźwigać owoc jego pijaństwa 
- mego kalekiego brata. On wpędził matkę do grobu. Żył tylko 
po to, aby żona i dzieci przez niego płakały. Nigdy się z nim nie 
spotkam. Nigdy.

On nie świecił... Umierał przybity nie tyle cierpieniami cho-
roby, ile wyrzutami sumienia... W jego obecności ani żona, ani 
dzieci nie znalazły szczęścia, radości i ojcowskiego ciepła. Ojciec, 
który ranił serca i wyciskał łzy.

Wy jesteście światłością świata...
A jeśli nią nie jesteście, nie dziwcie się, że zostaniecie wyrzu-

ceni i podeptani przez ludzi, czasem przez własne dzieci.
Matka i ojciec są postawieni na świeczniku. Czy jestem 

światłością dla swego domu? Czy promieniuję wiarą, zaufaniem, 
radością, miłością? Czy jestem oparciem dla córki - syna? Dla 
brata, siostry?

Pogrzeb przeszło 90-letniej kobiety. Wychowała ośmioro 
dzieci, wiele wnuków i prawnuków. Do końca dzieci kochały 
matkę i pilnowały, by zawsze któreś było przy mamie. Porobili 
sobie nawet dyżury. Zawsze pamiętali o jej imieninach, urodzi-
nach i innych ważniejszych dniach. I ona pamiętała o nich prze-
bierając ziarenka różańca, zanosząc do Boga swe modlitwy. Przy 
jej trumnie jeden z synów powiedział piękne zdanie: „To smutny 
dzień. Zgasła światłość naszego życia”. Ta matka była światłością 
do końca. 

Cdn.

Jesteście światłością świata
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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)

Przeżywając miesiąc czerwiec wpatrujemy się w Naj-
świętsze Serce Jezusa. Wpatrujemy się w to serce, 
łctóre jest otwarte dla każdego człowieka. Jezus 
otwierając swoje serce dla człowieka, uczy nas mi-

łości. Bo miłość zawsze kojarzy się z sercem. Serce to również 
narząd, w którym człowiek może dokonywać różnych trudnych 
wyborów i podejmować ważne decyzje. Serce może być miejscem 
spotkania człowieka z Bogiem, ale też i miejscem, w którym 
człowiek dokonuje osądu sumienia. W uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa dziękujemy Bogu za dar Jego Syna Jezusa 
Chrystusa, który stając się człowiekiem ukazał nam ludzkie obli-
cze swego Ojca. Ta miłość Boga do człowieka najpełniej wyraziła 
się w sercu Jezusa, które z miłością biło dla ludzi, a które zostało 
na krzyżu przebite włócznią przez setnika dla naszego zbawienia. 
To właśnie w sercu Chrystusa najpełniej objawiła się miłość Boga. 
Z otwartego serca Zbawiciela wypłynęła krew i woda, z których 
jak słyszymy w prefacji „ wzięły początek sakramenty Kościoła, 
aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, 
z radością czerpali ze źródeł zbawienia „. Chrystus własnym 
przykładem ukazuje nam, jak kochać Boga i drugiego człowieka. 
W szczególny sposób ukazał to w czasie ostatniej wieczerzy, mó-
wiąc: „ To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich „ ( J. 15, 12 - 14 
). Z wieczernika Chrystus udał się do ogrodu oliwnego, zwanego 
Getsemani. Tajemnica Getsemani to tajemnica modlitwy, cier-
pienia i osamotnienia. Wiemy, że właśnie tam Chrystus oblał 
się krwawym potem. Takie zaburzenie jest od wieków znane w 
medycynie. Nazywa się ono hematidrosis, czyli obecność krwi w 
kroplach potu. Jak podaje literatura medyczna, jest przypadłością 
niezwykle rzadką. Występuje w chwilach ekstremalnego stresu. 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 
PANA JEZUSA

Przyczyną tego zaburzenia jest głównie krańcowy stres związany 
z głębokim żalem, bólem, cierpieniem lub strachem czy traumą 
przed nieuniknioną śmiercią. Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa kieruje nasz wzrok ku sercu Zbawiciela, ale ta uro-
czystość jest też związana z objawieniami Świętej Małgorzacie 
Marii Alacoqve, które ukazują nam figury w ołtarzu bocznym, 
po prawej stronie naszego tłuczańskiego kościoła. Przedstawiają 
one Chrystusa z gorejącym miłością sercem oraz postaciami św. 
Małgorzaty Marii Alacoqve oraz papieża Piusa IX, jeszcze z tiarą 
- ozdobnym nakryciem głowy noszonym przez papieża. Jest rok 
1675. Francuskiej zakonnicy, Św. Małgorzacie Marii Alacoqve 
( 1647 - 1690 ) Pan Jezus ukazuje swoje serce, które tak bardzo 
umiłowało ludzi, iż całkowicie się dla nich poświęciło, a w zamian 
doznaje tylko zapomnienia, niewdzięczności i wzgardy. W swoim 
pamiętniku mistyczka zapisuje, iż doznała łaski „ zamiany serc „. 
Zbawiciel wziął jej serce i umieścił w swoim sercu gorejącym mi-
łością. Potem powiedział do Małgorzaty: „ Aż dotąd nosiłaś tylko 
imię mej sługi: dzisiaj daję ci inne imię, imię bardzo umiłowanej 
uczennicy mojego Bożego Serca „. Podczas drugiej wizji objawiło 
się jej jaśniejące Serce Jezusa z widoczną, krwawiącą raną. Zba-
wiciel zachęcił świętą do krzewienia czci Boskiego Serca, doda-
jąc, że „ to nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i 
będzie jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach „. W czasie 
następnego objawienia Chrystus zwraca się do Małgorzaty, aby 
zadośćuczyniła Mu za niewdzięczność ludzi. Kiedy Małgorzata 
wymawia się swoją nieudolnością, Zbawiciel udziela jej jeden z 
promieni serca płonącego miłością. Małgorzacie wydaje się, że 
zaraz umrze, błaga Go o litość i zaraz potem słyszy głos: „ Ja będę 
twoją mocą „. Jezus polecił, by ustanowiono specjalne święto ku 
czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Dopiero Pius 
IX w 1856 roku ustanowił to święto dla całego Kościoła.

Wpatrując się w Najświętsze Serce Jezusa uczmy się od nasze-
go Zbawiciela postawy ofiarowania się Bogu oraz poświęcania 
się innym. Prośmy Go o serce bijące miłością do Boga i bliźnich. 
Niech ta miłość towarzyszy wszystkim, a nas wiedzie ku szczęśli-
wej wieczności. Patrząc na nasze życie z perspektywy wieczności 
możemy dostrzec, że tylko miłość Boga do człowieka i człowieka 
do Boga oraz ludzi między sobą pozwala nam już tu na ziemi 
kosztować darów nieba. Prośmy o łaskę kochającego serca, sło-
wami tej pięknej modlitwy: „ Jezu cichy i pokornego serca, uczyń 
serca nasze według serca Twego „.

Szczęść Boże
Mariusz Świątek
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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 

Witanowice - Parafi a św. Mikołaja

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

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu z okazji Dnia 
Mamy jaki został zorganizowany w dniu 29 maja w Ośrodku 
Kultury w Tomicach. Uczestnikom imprezy serdecznie dzięku-
jemy za liczne przybycie. 

Podczas imprezy mogliśmy obejrzeć występy przygotowane 
przez  Teatrzyk Lalkowy „Tyci – Tyci”: spektakl „Samochody 
koło Środy – czyli ciężki los mechanicznych aut”, Zespół Mu-
zyczny „Wiolinki” wraz z kołem gitarowym: spektakl słowno 
– muzyczny „Dla Mamy” oraz Galerię Artystyczną: „Koncert dla 
Mamy”. www.kultura.tomice.pl

Kochamy
Nasze Mamy

PODWÓJNE ŚWIĘTOWANIE 
DRUHÓW STRAŻAKÓW
W WITANOWICACH

W sobotę (30.05) punktualnie 
o godz. 17.00 dowódca uroczysto-
ści kpt. Tomasz Kasperek złożył 
Komendantowi PSP w Wadowicach 
bryg. Pawłowi Kwarciakowi mel-
dunek o gotowości do rozpoczęcia 
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uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Witanowicach i 50-lecia Młodzieżowej Straży Pożarnej 
w Witanowicach. Po wciągnięciu flagi państwowej na 
maszt przy dźwiękach hymnu narodowego, rozpoczęła 
się uroczysta Msza Św. w intencji druhów strażaków. 
Odprawili ją na placu przed budynkiem szkoły pod-
stawowej w Witanowicach ks. kan. Józef Wróbel i ks. 
Bogusław Nagel.

Następnie rozpoczęła się oficjalna część obchodów 90-lecia 
utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej i 50-lecia istnienia 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Witanowicach. Spiker 
uroczystości asp. Łukasz Czwartek powitał na wstępie przyby-
łych licznie gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Wójt Gminy 
Tomice Adam Kręcioch, Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, 
radny Sejmiku Wojewódzkiego oraz zastępca dyrektora Zarządu 
Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 
Krakowie dh Łukasz Smółka, przedstawiciel Małopolskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie bryg. Marek Szklar-
ski, Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł 
Kwarciak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Wadowicach dh Marian Sołtysiewicz, Kapelan małopol-
skich strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig, prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tomicach dh Stanisław 
Zając, Komendant Gminny Związku OSP RP w Tomicach dh 
Piotr Biliński, Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt 
Szymczak, Radny Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, 
Sekretarz Gminy Tomice Ryszard Góralczyk, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Witanowicach dh Tadeusz Kasperek oraz soł-
tys wsi Witanowice Jan Kwarciak. Następnie głos zabrał prezes 
OSP w Witanowicach dh Zbigniew Kwarciak, który przedstawił 
zebranym krótki rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Witanowicach.

Kolejnym punktem jubileuszu było przekazanie przez fun-
datorów nowego proporca ufundowanego dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Witanowicach. Podczas uroczystości 
wręczono również wiele odznaczeń. Decyzją Ministra Spraw 
Wewnętrznych „Srebrnym Medalem Zasłużony Dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali Antoni Kwarciak i Zbi-
gniew Kwarciak; uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP RP 
w Warszawie „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” 
odznaczone zostały Anna Góra i Józefa Kwarciak; uchwałami 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kra-
kowie „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odzna-

czeni zostali Jan Głąb, Stanisław Głąb, Tadeusz Kasperek, Jan 
Kwarciak i Julian Szydłowski, „Srebrnym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Daniel Galas, Sławomir 
Kwaśny i Robert Górka, zaś „Brązowym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa” odznaczona została Marzena Galas; uchwałą 
Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wadowi-
cach „Odznaką Wzorowy Strażak” został wyróżniony Konrad 
Głąb; uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Tomicach „Złotą Odznaką MDP” wyróżnieni zostali Jowita 
Krzak, Karolina Mrowiec, Jacek Garus i Dominik Gleń, „Srebrną 
Odznaką MDP” wyróżnieni zostali Aleksandra Janicka, Jonasz 
Handzlik, Karol Moskała, Damian Ryba i Karol Sroka, zaś „Brą-
zową Odznaką MDP” wyróżnieni zostali Monika Zając, Dawid 
Kwarciak, Piotr Moskała i Daniel Wróbel.; uchwałą Zarządu OSP 
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w Witanowicach okolicznościowymi 
statuetkami uhonorowani zostali Antoni 
Kwarciak, Walenty Góra, Antoni Godzik, 
Józef Karamański, Adam Kwarciak, An-
toni Kwarciak i Władysław Kwarciak. W 
trakcie wręczania odznaczeń miała też 
miejsce ceremonia wręczenia dh Łuka-
szowi Smółce za szczególne zasługi dla 
pożarnictwa „Srebrnego Krzyża Zasługi 
Orderu Św. Floriana”.

Po tej doniosłej dla ochotników chwili głos zabrali zaproszeni 
goście, którzy w ciepłych słowach wypowiadali się o druhach 
strażakach z tej jednostki. Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch 
zabierając głos powiedział m.in. „...90. rocznica założenia OSP w 
Witanowicach jest powodem do dumy, zadowolenia i ogromnej 
satysfakcji. Początki Waszej organizacji sięgają bowiem tradycji 
wolnościowych i niepodległościowych odrodzonej Rzeczypo-
spolitej. Pragniemy wyrazić nasze uznanie dla Waszej ofiarnej 
służby, dla ratowania - niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i 
życia - ludzi i ich dobytku. Jesteście niezastąpionymi partnerami 
innych służb ratowniczych czy prewencyjnych. Podziw również 
budzi Wasze zaangażowanie w organizowanie życia społecznego, 
które buduje silne więzi wśród mieszkańców. Życzymy wszyst-
kim strażakom OSP w Witanowicach społecznego uznania i suk-
cesów w kolejnych latach ofiarnej służby i troski o drugiego czło-
wieka. Łączymy też życzenia udanej realizacji podejmowanych 
przedsięwzięć, bezpiecznych akcji oraz powodzenia w niesieniu 
pomocy poszkodowanym przez ogień oraz inne niebezpieczne 
żywioły i zdarzenia...”. Zwrócił się także do młodych strażaków 

z MDP mówiąc m.in. „...Pełni młodzień-
czego zapału, gotowi do bezinteresownej 
pomocy bliźnim, dbający o zachowanie 
dziedzictwa przodków, tacy przez 50 lat 
byli druhowie z Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w Witanowicach. Ślubowali 
ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie i jej 
obywatelom, pogłębiali wiedzę pożar-
niczą, wykonywali sumiennie polecenia 
przełożonych, byli wzorem dla innych 

w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej, przez pięć 
dekad zasilali dorosłe zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Witanowicach. Każdy młody strażak znalazł w tej drużynie swo-
je miejsce i szansę na wszechstronny rozwój, był otoczony zro-
zumieniem i traktowany z pełną godnością przez przełożonych. 
Z okazji dzisiejszego jubileuszu składamy wszystkim druhom z 
MDP serdeczne gratulacje i życzenia wielu chwil godnych zapa-
miętania, pełnych ciepła i wzruszenia, oraz wszelkiej pomyślno-
ści i sukcesów w realizacji postawionych celów i zamierzeń...”.

Po zakończeniu apelu goście zostali zaproszeni na krótką część 
artystyczną, którą przygotował chór szkolny ze szkoły podstawo-
wej w Witanowicach pod kierunkiem Beaty Kokoszki, Zespół 
Śpiewaczy „Wesołe Gosposie” działający przy KGW Witanowice 
oraz Orkiestra Dęta w Zygodowicach, która zapewniła oprawę 
muzyczną uroczystości. Na zakończenie obchodów 90-lecia OSP 
i 50-lecia MDP wszyscy udali się na tradycyjny poczęstunek 
przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Jubileusz ks. proboszcza
Był obchodzony w parafii w duchu wdzięczności Bogu za dar powo-

łania do kapłaństwa ks. Józefa Wróbla i jego pełną gorliwości 40-let-
nią służbę Bogu i ludziom. Podczas Mszy św. były życzenia i kwiaty, 
ale przede wszystkim modlitwy w intencji Ks. Jubilata. Poniżej treść 
tych życzeń i podziękowań.

Przedstawiciele dzieci:
Księże Kanoniku, 40 lat już minęło, odkąd z łaski Boga
usłała się przed Tobą święta, piękna droga.
Jakże po niej mozolne, jakże trudne kroki,
ale cel jest wspaniały, podniosły, wysoki.
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Czego w dniu dzisiejszym życzyć Tobie można?
Niechaj nam jak najdłużej trwa praca Twa zbożna.
Niech ją Bóg otacza najświętszą opieką, 
Na długie lata – co najmniej pół wieku. 

Chcemy Ci wyrazić naszą szczerą wdzięczność,
Za Twoją pracę wśród nas, modlitwę, katechezę, ofiarność.
Szczególną modlitwą dzisiaj otaczamy 
I wstawiennictwa św. Jana Pawła II z nieba wzywamy.
Byś za Jego przyczyną w zdrowiu i w radości 
W posłudze kapłańskiej prowadził do nieba lud Boży. 
Więc i nas – szkolne dzieci. 

Przedstawiciele służby liturgicznej ołtarza:
W imieniu całej służby liturgicznej pragniemy życzyć Księdzu 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłań-
skiej. Szczęść Boże!

Przedstawiciele wspólnoty parafialnej:
Czcigodny Księże Proboszczu!
40 lat temu, właśnie 18 maja, odpowiedziałeś Bogu „tak” na 

Jego słowa: „Pójdź za Mną!”. Wierny swemu powołaniu obcho-
dzisz dzisiaj piękny jubileusz. Razem z Tobą dziękujemy Panu za 
te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań. A wszystko to 
w służbie Bogu i ludziom. W Liście do Tymoteusza św. Paweł na-
pisał: „Dzięki składam Temu, który mnie umocnił – Chrystuso-
wi Jezusowi, naszemu Panu. On uznał mnie za godnego zaufania 
i przeznaczył do swojej służby”. 

Dzisiaj z okazji 40. rocznicy przyjęcia przez Ciebie, drogi 
Księże Proboszczu, święceń kapłańskich, tak jak św. Paweł dzię-
kujemy Bogu za to, że powołał Cię do swojej służby. Jednocześnie 
życzymy Ci, drogi Jubilacie, jeszcze wielu jubileuszy, Bożej miło-
ści, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, żelaznego zdrowia, któ-
rego Ci tak potrzeba, anielskiej cierpliwości, wytrwałości Hioba 
i tego, abyś pozostawił po sobie wiele pięknych, niewidocznych 
śladów w ludzkich sercach. Ale i tych widocznych, jak ten, któ-
rym jest nasza piękna świątynia. Niech Twoje wysiłki włożone w 
jej prawidłowe funkcjonowanie przełożą się na ogrom skarbów 
zgromadzonych w niebie. 

Niech święty Mikołaj, patron naszej parafii, wstawia się za 
Tobą u Pana, by nieustannie obdarzał Cię łaską i pokojem. 
Szczęść Boże na dalsze lata posługi!
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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)

Były dla parafii wielkim i oczekiwanym wydarze-
niem. Uroczystość tą przeżywała cała parafia wraz z 
rodziną i bliskimi Ks. Prymicjanta w niedzielę 31 maja 
br. Kazanie na tej Mszy św. wygłosił ks. Robert Tyra-
ła. Poniżej słowo wprowadzenia ks. Prymicjanta oraz 
fragment kazania.

Wprowadzenie ks. Paweł Ochocki:
Moi kochani, z bardzo wielkim przejęciem i wzruszeniem 

sprawuję tę pierwszą Eucharystię. Z wielkim przejęciem, ale i z 
wielką radością z tego, że wczoraj w Katedrze na Wawelu Pan 
Bóg podzielił się ze mną, grzesznikiem, Swoim kapłaństwem. 
Moje ręce przy tym ołtarzu wezmą Krew, która zostanie przelana 
i najdroższe Ciało Pana Jezusa, które zostanie wydane. Te ręce są 
naprawdę takie, jak wasze – słabe i grzeszne – ale wczoraj zostały 
namaszczone. Namaszczone po to, aby już odtąd – choć same 
poranione – mogły opatrywać rany innych ludzi. 

Bardzo Was proszę, abyście w czasie tej Eucharystii gorąco 
modlili się za mnie, abym bym był wierny powierzonemu mi 
wczoraj zadaniu i misji. Ja tę Eucharystię pragnę sprawować w 
intencji moich kochanych Rodziców, Rodziny, Bliskich, Zna-

Prymicje ks. Pawła Ochockiego
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jomych, Najbliższych, Przyjaciół, Kolegów, Koleżanek, was 
wszystkich, którzy tutaj się zgromadziliście. Modlę się również 
za zmarłych, którzy bardzo chcieli doczekać tych prymicji, a nie 
doczekali. Polecam w tej Mszy św. przed Bogiem śp. Księdza Cze-
sława, któremu tak wiele zawdzięczam, a także zmarłych z mojej 
rodziny w ostatnim czasie: Babcię Stanisławę, Rozalię, Annę. 

Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi, 
abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę. 

 
Kazanie: 

Oto dzień, który Pan uczynił. 
Radujmy się w nim i weselmy!

Siostry i Bracia!
Dzisiaj Bóg poucza nas w swoim Słowie. Ono nas przenika i 

staje się dla nas przesłaniem. Mówi nam dzisiaj bowiem o wy-
braniu, o powołaniu. Ale także przedstawia, jakie z tym wiążą się 
zadania. Słyszymy, że wybranie jest łaską. Oczy Pana zwrócone 
na tych, którzy czekają na Jego łaskę. Niech nas ogarnie Twoja 
łaska – modli się dzisiaj psalmista. 

Mamy poznać i rozważyć w swoim sercu, że Pan jest Bogiem, a 
na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego – jak nas zachę-
ca autor natchniony pierwszej lekcji. Co więcej, to wybranie jest 
związane z byciem dzieckiem Bożym. Bowiem ci, których prowa-
dzi Duch Boży, są synami Bożymi. Możemy więc wołać: „Abba, 
Ojcze!” bo jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziedzicami Boga 

– przekonuje nas dzisiaj św. Paweł. 
Ale właśnie z tym wybraniem wiążą 

się konkretne zadania. Bóg dzisiaj na nas 
wszystkich je nakłada. Mamy więc najpierw 
strzec Bożych praw i nakazów po to, aby się 
nam dobrze wiodło. Uczniowie mają zacho-
wywać wszystko, co przekazał im Jezus. 
I w końcu rozsyła także uczniów: Idźcie, 
nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie 
chrztu w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego! 

Na tym jednak nie koniec... Bowiem 
najpiękniejsza prawda, jaką zostawia nam 
dzisiaj Jezus w Ewangelii to słowa: Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata. Nie zostajemy więc sami, bowiem 
On jest zawsze z nami. Dlatego możemy w 
istocie śpiewać dzisiaj za psalmistą: Szczę-
śliwy naród wybrany przez Pana. Czyli to 
my właśnie, drodzy siostry i bracia, jesteśmy 
szczęśliwymi, bo jesteśmy wybrani, bo jeste-
śmy powołani, bo naprawdę to wszystko nas 
– jak tu jesteśmy – dotyczy. 

Cdn.
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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)

Cóż jest godniejszym największej miłości, uwiel-
bienia i czci nad Serce Boga-Człowieka, naszego 
Zbawiciela, Króla, Przyjaciela i Brata, nad Serce 
Jezusa? „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało 

łudzi, a tak mało jest przez nich kochane”. Zaprawdę to Serce 
jest godne peł nej miłości ludzkiego serca dlatego, ponieważ jest 
źródłem i ogniskiem miłości Bożej. Celem ożywienia naszej 
miłości do Najświętszego Serca Jezusowego rozważmy motywy, 
historię kultu oraz „skargi i pragnienia” tego Serca.

Bóg jest miłością, a miłość ma to do siebie, że pragnie się 
udzielać. Bóg dał nam wszystko stwarzając nas i objawiając się 
nam. Miłować to znaczy upodobnić się do umiłowanego — i oto 
Chrystus przyjmuje ciało ludzkie. Miłość z radością cierpi dla 
dobra umiło wanego — ona nas Odkupuje. Miłość pragnie być 
w pobliżu swego przedmiotu — ona pozostaje więc z nami w 
Eucharystycznej Ofierze — we Mszy św. Miłość dąży do zjedno-
czenia się z ukochanym — oto łączy się z nami w Komunii św. 
Miłość weseli się wraz umiłowanym — dlatego utwierdza nas w 
wierze i nadziei na szczęście wieczne.

Ta sama miłość Boża, która objawiła się w Betlejem i na Kal-
warii objawia się na ołtarzu całego świata. Żłóbek, krzyż i ołtarz 
są to trzy pomniki miłości Boga ku nam, który stał się dla na-
szego zbawienia człowiekiem słabym, cierpiętliwym, podległym 
śmierci i jest razem z na mi aż do skończenia świata, bo „rozko-
szą Jego jest przebywać z syna mi ludzkimi”.

Miłość istotą nabożeństwa
do Najświętszego Serca Jezusowego
Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem (Mk 12,30)

A źródłem tej wielkiej Bożej miłości względem nas jest 
Najświęt sze Serce Jezusa. Nic więc dziwnego, że kult Serca Jezu-
sowego jest kultem miłości, kultem osobowym, a nie rzeczowym. 
Innymi sło wy: istotą i celem nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Jezusowego jest miłość, której widzianym symbolem jest właśnie 
serce cielesne. Tak pojęte to nabożeństwo, jako dążenie do miłości 
doskonałej, ma ważne i decydujące znaczenie w naszym życiu. I 
dobrze jest, jeśli je sobie wysoko cenimy — nie tylko w pierwsze 
piątki miesiąca. Ono może nas gruntownie uświęcić i zbawić. Te 
prawdy — wydawałoby się teoretycz ne — mają znaczenie prak-
tyczne.

Jeśli chodzi o historię nabożeństwa do Najświętszego Serca 
Jezuso wego, to po raz pierwszy zostało ono objawione na krzyżu. 
Wówczas żołnierz, wiedziony Bożym natchnieniem, włócznią 
przebił prawy bok Jezusa i zadał ranę Jego Sercu, z której począł 
się Kościół, oraz wy płynęła krew i woda, symbol sakramentu 
Chrztu i Eucharystii.

Wtedy małe grono świętych niewiast wraz ze świętym Janem 
zro zumiało tę tajemnicę miłości. Część Serca Jezusowego rozwi-
jała się stop niowo z czci pięciu ran: na rękach, nogach i Sercu Zba-
wiciela. Później nie brakło nigdy czcicieli tego Serca, ale głębsze 
Jego poznanie i mi łość były udziałem dusz świętych.

Powszechne zaś objawienie nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Je zusowego nastąpiło dopiero w XVIII wieku. Narzędziem 
tego najwięk szego z objawień prywatnych, zatwierdzonego przez 
Kościół i wielkiego — od czasu Zesłania Ducha Świętego — obja-
wienia się Bożej miłości, była św. Małgorzata Alacoąue, zakonnica 
z klasztoru w Paray-le--Monial we Francji. Boski Mistrz ukazał jej 
Najświętsze Serce z otwartą raną, krzyżem i cierniem uwieńczo-
ne, jaśniejące niezwykłym blaskiem wśród płomieni i powiedział 
jej: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a tak mało jest 
przez nich kochane. Gdybyś wiedziała, jak bardzo pragnę mi łości 
od ludzi, niczego byś Mi nie odmówiła. Ja tęsknię i płonę prag-
nieniem, aby mnie miłowano”. 

Jest to jakby ostatni wysiłek miłości, któ ry zachował Zba-
wiciel na te ostateczne czasy miłościowego odkupienia. A oto 
pełne pociechy słowa jednej z dwunastu tzw. Wielkiej Obiet nicy 
Serca Bożego: „Z nadmiaru miłosierdzia Serca mego obiecuję, 
że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim przystępującym, 
przez dzie więć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii 
św., da łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski, ani 
bez sakramen tów św., i że to Serce moje stanie się dla nich bez-
pieczną ucieczką w godzinę śmierci”. Rzeczywiście, kto odprawił 
9 pierwszych piątków, a umarł nawet bez sakramentu, kto wie, czy 
Boże Serce nie dało mu łaski żalu, który wystarcza do zbawienia. 
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Fabryka Aktywności Młodych uhonorowała na-
szą szkołę Świadectwem zaangażowania w produk-
cję Dobrych uczynków! To miłe, że docenione zo-
stały działania uczniów i nauczycieli. Największym 
sukcesem jest jednak fakt, że nasze Drzewo Dobrych 
Uczynków zazieleniło się podczas Tygodnia Do-
brych Uczynków.   Udział naszego gimnazjum oraz 
całej społeczności gminy Stryszów w akcji zaowo-
cował zaszczytnym tytułem Metropolii Produkcji 
Dobra, nadanej gminie.  

Akcja „Tydzień Dobrych Uczynków” jest częścią 
Projektu „Polska Fabryką Dobra”. Jednym z głów-
nych zadań tego przedsięwzięcia jest integracja gmin 
w całej Polsce, by przy niewielkim wkładzie każdej z 
nich stworzyć największą w naszym kraju kampanię 
promującą wolontariat wśród dzieci i młodzieży, 
która swym zasięgiem obejmie nawet najmniejsze 
gminy w Polsce. 

www.gimzakrzow.iap.pl

Zaangażowani w Produkcję Dobra!

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)

Przecież Bóg chce wszystkich ludzi zbawić. Wybiera dla nich 
moment śmierci najodpowiedniejszy. Przecież 2/3 ludzkości to 
poganie, ludzie poza Kościołem, a Bóg ich zba wia. To co teraz 
mówię, nie powinno prowadzić do zaniedbywania czy lekcewa-
żenia sakramentów: spowiedzi, Komunii św. i Sakramentu Cho-
rych w niebezpieczeństwie śmierci.

Jeśli — jak św. Jan podczas Ostatniej Wieczerzy — położy-
libyśmy głowę na Sercu Pana Jezusa, usłyszelibyśmy, że Bóg 
jest Miłością, usłyszelibyśmy to, co Jezus Chrystus powiedział 
św. Małgorzacie, usłysze libyśmy — jeśli można się tak wyrazić 
— Jego „skargi i pragnienia”. Jakie są to skargi? To są skargi 
właśnie na brak miłości, obo jętność świata i niewdzięczność 
— szczególnie przyjaciół. A pragnienia? Skoro Pan Jezus darzy 
nas miłością, życzy sobie również miłości wza jemnej, upodab-
niającej, jednoczącej. Poprzez wydarzenia życia codziennego 
— wielkie i małe, szare i wzniosłe — powołuje nas do miłości: 
„Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem” (Mk 
12,30). Na pytanie: dlaczego nie odprawiasz pierwszych piątków 
miesiąca, spotkałem się z odpowiedzią: A bo wtedy mi się nic nie 
wiedzie. Słusz nie, szatan przeszkadza, kiedy ktoś zaczyna i usi-
łuje żyć lepiej. Każdy początek jest trudny i musi przejść próbę, 
swój chrzest bojowy.

Ktoś powiedział, że serce ludzkie jest tak małe, że można go 
przy kryć ręką i tak wielkie, że cały świat go nie napełni. Nasze 
serce, cały świat i Pana Boga możemy objąć mocą miłości, której 
potęgę powinniśmy poznawać i doświadczać. Rozbito już atom 

materii, ale jeszcze nie roz bito atomu miłości. Stąd powstała 
niepokojąca dysproporcja, której wy raz daje Sobór w 8 numerze 
Konstytucji duszpasterskiej o Kościele: „Nastąpiło w świecie za-
chwianie równowagi prawie we wszystkich dzie dzinach. Stąd to 
wzajemne nieufności i wrogości, konflikty i udręki, któ rych sam 
człowiek jest zarówno przyczyną jak i ofiarą”.

Staje więc przed nami zadanie miłowania Boga i bliźnich 
według zamiarów Serca Jezusowego. Tu nie chodzi tylko o miłe 
uczucie, kiedy komuś pomogę lub coś dam. Chodzi o miłość 
woli. Konsekwentnie: jak miłować? Przede wszystkim trzeba się 
wystrzegać grzechu ciężkiego, który najbardziej rani Boże Serce 
— czyli nic nowego — zachowywać przykazania. Tak mówi umi-
łowany przez Pana św. Jan, w pierwszym swoim liście (5, 2—3). 

Zachowywanie przykazań to jest dopiero pierw szy stopień 
miłości. Kto unika grzechu lekkiego i realizuje osiem bło-
gosławieństw z kazania Pana Jezusa na Górze, które spisane 
są przez św. Mateusza w rozdziale 5 jego Ewangelii, ten jest na 
drugim stopniu miłości. Wreszcie kto unika najmniejszej niedo-
skonałości i spełnia trzy rady ewangeliczne — czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa, ten jest na trzecim stopniu miłości.

Miłujmy na wszystkie trzy sposoby, bo miłość jest istotą 
nabożeń stwa do Najświętszego Serca Jezusowego, a z pewnością 
w naszym ży ciu indywidualnym, rodzinnym, narodowym i mię-
dzynarodowym, zasłu żymy na Jego miłosierdzie i ocalimy naszą 
Ojczyznę i świat od grożą cych niebezpieczeństw.

O. Stanisław BIELAT OCD
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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)

Uczniowie gim-
nazjum i szkoły 
podstawowej Zespo-
łu Szkół Ogólno-
kształcących w Za-
torze wzięli udział 25 
maja w warsztatach 
z zakresu sztuki, 
dziedzictwa kultu-
rowego i edukacji 
artystycznej „Sztuka 
na kółkach” Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie. Istotą tego 
projektu jest prowadzenie warsztatów w przestrzeni 
kościoła, którego elementy architektoniczne poznają 
uczestnicy.

Dlaczego „Sztuka na kółkach”? Oto cytat organiza-
torów: „Dlatego, że postanowiliśmy „wydostać” sztukę 
z ram i udowodnić, że można z nią obcować w różnych 
miejscach: nie tylko w muzeach i galeriach w dużych 
miastach, ale także w miasteczkach, na wsi, „u siebie”. 
Kółka podkreślają więc mobilny charakter naszego 
projektu...”

W warsztatach wzięło udział 80 uczniów z klas IIIB 
i IVA Szkoły Podstawowej oraz IA i IIA i IIB Gimna-
zjum. Oto relacja jednej z uczestniczek tego projektu 
– Elżbiety Chudy z kl. IA G.

„Dnia 25 maja na-
sza klasa 1a wybrała 
się wraz z panią Mał-
gorzatą Bernowską na 
warsztaty z zakresu 
kultury i sztuki orga-
nizowane przez Stowa-
rzyszenie Historyków 
Sztuki z Krakowa. 
Akcja ta nosiła tytuł 
,,Sztuka na kółkach ‘’. 
Lekcja ta odbywała się 
w naszym parafi alnym 

Warsztaty „Sztuka na kółkach” 
w zatorskim kościele pod wezwaniem 
św. Wojciecha i Jerzego

kościele pod wezwaniem 
św. Wojciecha i Jerze-
go. Animatorka, która 
prowadziła spotkanie 
przedstawiła nam lokal-
ne dziedzictwo gotyckiej 
świątyni. Krótko opowie-
działa nam o najważniej-
szych miejscach, meblach, 
malowidłach i budow-
nictwie tejże epoki. Aby 
utrwalić nabytą wiedzę, 
wykonywaliśmy zadania, 

chodząc po kościele. Mogliśmy także przybliżyć sobie 
technikę złocenia fragmentów budowli. Po godzinnej 
prelekcji zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przed kościołem. 
 Uważam, że interaktywne warsztaty dotyczące różnych 
zagadnień z zakresu ikonografi i, architektury, technik 
artystycznych, stylu, percepcji dzieła i ochrony dziedzic-
twa kulturowego oraz aktywnego promowania kultury i 
regionu, udowodniły nam, jak zabytkowe i wartościowe 
eksponaty znajdują się w naszym mieście”. 

M. Bernowska
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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

Poniżej kontynuujemy piękne rozważanie o. Roberta 
Ryndaka o przemożnej opiece św. Michała Archanioła. 
Doświadczył jej pewien żołnierz i opisał to zdarzenie 
w liście do swej matki. Wszystkie fakty wskazywały na 
to, że to właśnie jego Patron ocalił mu życie. Niech te 
słowa będą dla nas zachętą do przyjaźni z naszymi anio-
łami stróżami, do okazywania im czci i miłości. 

Być może promienie słoneczne mnie oślepiły, albo po prostu 
byłem w szoku, ale wydaje mi się, że widziałem Michała wciąż 
stojącego, a jego twarz jaśniała niewypowiedzianym pięknem.

Jak już mówiłem, być może to światło słoneczne odbijające się 
w moich oczach sprawiło, że widziałem Michała, jak się zmieniał. 
Stawał się coraz większy. Jego ramiona jakby się rozrastały. Przy-
pominał anioła. W dodatku w ręku trzymał miecz. Miecz, który 
rozbłysnął milionem świateł.

Cóż, to wszystko, co zapamiętałem, zanim zemdlałem. Póź-
niej podbiegli do mnie kompani. Nie mam pojęcia, jak długo 
byłem nieprzytomny. Teraz i wtedy nie czułem gorączki ani bólu. 
Pamiętam, jak opowiadałem im o wrogu, który znajdował się tuż 
przed nimi. W końcu zapytałem ich:

– Gdzie jest Michał? – Widziałem jak się dziwili. – Kto? – spy-
tał któryś z moich kumpli.

– Michał, taki wielki żołnierz, który szedł obok mnie, zanim 
nas spotkała ta zamieć– powiedziałem.

– Chłopcze – odparł sierżant. – Nikt nie szedł obok ciebie. Ob-
serwowałem cię. Za bardzo się od nas oddaliłeś. Właśnie miałem 
cię zawołać, gdy zniknąłeś mi we mgle.

Spojrzał na mnie. Widać było, że coś go trapi. Po chwili łagod-
nie zapytał: 

– Jak tego dokonałeś chłopcze?
– Czego?! – spytałem trochę zły i zacząłem od nowa dociekać, 

gdzie jest Michał.
– Synu – przerwał delikatnie sierżant. – Znam wszystkich żoł-

nierzy ze swojego oddziału. Ty jesteś jedynym Michałem w naszej 
grupie. Nie ma w niej żadnego innego Michała. 

Przerwał na moment i po chwili ponownie spytał: 
– Jak tego dokonałeś synu? Słyszeliśmy strzały. To nie były 

strzały wystrzelone z twojego karabinu. Kul nie znaleźliśmy także 
w ciałach siedmiu zabitych tam na wzgórzu.

Nie odezwałem się na te słowa. Bo co miałem powiedzieć? 
Mogłem tylko patrzeć na nich zdziwiony, tak samo jak oni pa-
trzyli na mnie.

Sierżant ponownie przemówił: 
– Chłopcze – powiedział delikatnie – każdy z tych siedmiu 

komunistów zginął od uderzenia mieczem.

Gdzie jest Michał? 
To wszystko, Mamo. Jak już wspominałem, być może pro-

mienie słoneczne mnie oślepiły i to wszystko mi się zdawało, a 
być może zimno to sprawiło. Sam nie wiem, ale musiałem o tym 
komuś powiedzieć.

Całuję Cię,
Twój kochający syn Michał.
Anioł Stróż... Najbliższy nasz przyjaciel... A my naszymi 

oczyma spoglądamy w stronę ołtarza i widzimy wymalowany 
piękny wizerunek św. Michała Archanioła. Widzimy przed na-
szymi oczyma fi gurę, która przedstawia nam jego postać, mając 
świadomość, że on jest przecież swoistym „szefem” Aniołów 
Stróżów, że to on z woli Bożej przydziela każdemu z nas tego 
konkretnego Anioła Stróża, naszego niebiańskiego przyjaciela. 

Pragnę dzisiaj przywołać kolejne, trzecie objawienie św. Mi-
chała Archanioła na górze Gargano. W drugim objawieniu, o 
którym była mowa wczoraj, św. Michał prosił, nakazywał wręcz 
biskupowi, by poświęcił grotę. Po roku św. Michał objawił się 
Wawrzyńcowi kolejny raz. A było to tak... 

Według tradycji w roku 493, po zwycięstwie, biskup zdecy-
dował się wykonać polecenie Archanioła i poświęcić grotę ku 
jego czci jako znak uznania i podziękowania za pomoc. Pasterz 
diecezji Siponto umocnił się dodatkowo w swoim postanowieniu 
dzięki pozytywnej opinii danej przez papieża Gelazego I (492-
496). Po raz kolejny objawił mu się Archanioł i oznajmił, że On 
sam osobiście poświęcił już grotę, a św. Wawrzyniec ma się tylko 
udać wraz z wiernymi w to miejsce, by sprawować tam Euchary-
stię, by uwielbiać tam Boga. Wtedy św. Wawrzyniec wraz z inny-
mi siedmioma biskupami z Apulii, z ludem i duchowieństwem 
Siponto udał się w procesji do świętego miejsca. 

Cdn.
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Co niesie tydzień (7-13 VI 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

7 czerwca - X niedziela zwykła

NASZE MYŚLENIE, NASZA DUSZA MOGĄ BYĆ „MIESZ-
KANIEM” DLA DUCHA ŚWIĘTEGO, ALE I TAKŻE DLA 
ZŁEGO DUCHA

Czytania z tej niedzieli mówią o różnych oddziaływaniach na 
nasze myślenie na ludzką duszę. W pierwszym czytaniu z Księgi 
Rodzaju (Rdz 3, 9-15) jest mowa o grzechu pierworodnym. Wy-
stępuje tam duch kłamstwa ( szatan ) pod postacią węża, który 
oszukuje człowieka, wprowadzając nieposłuszeństwo w jego 
duszę. To nieposłuszeństwo spowodowało, że człowiek poczuł się 
nagi, bezbronny, bez osłony, bez pomocy. Na pytanie: „Dlaczego 
to uczyniłeś?” Adam odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś 
przy mnie, dała mi owoc. A niewiasta odpowiedziała na pytanie: 
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. 

Natomiast w czytaniu drugim z Listu św. Pawła Apostoła do 
Koryntian (2 Kor 4, 13-5, 1) jest mowa o Duchu wiary. O tym 
Duchu mówi autor: Wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, 
że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także 
nam. I nie poddajemy się zwątpieniu, bo wewnętrznie człowiek 
odnawia się z dnia na dzień. 

Ten Duch wiary niesie obietnicę, że będziemy mieli mieszka-
nie u Boga, dom wiecznie trwały w niebie. 

Natomiast Ewangelia (Mk 3, 20-35) mówi o Duchu Świętym, 
którego to mocą działał Jezus. Uczeni w Piśmie zaś twierdzili, że 
ma Belzebuba i przez tego właśnie władcę złych duchów wyrzu-
ca inne złe duchy. Chrystus wskazał błąd w ich logice, gdyż ich 
oskarżenie wskazywałoby na rozdarcie wewnętrzne szatana, któ-
ry w takim przypadku występowałby sam przeciw sobie. Dodał 
do tego jeszcze ostrzeżenie, że wszystkie grzechy i bluźnierstwa, 
których dopuszczają się ludzie, mogą zostać wybaczone, ale kto 
by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, ten nie otrzyma odpusz-
czenia, ale winien jest grzechu wiecznego. Wszystko dlatego, że 
ludzie mówiąc, iż Chrystus ma ducha nieczystego, nazwali zara-
zem Ducha Świętego duchem nieczystym. 

Te czytania mówią nam, że my jesteśmy mieszkaniem; że 
może w nas zamieszkać duch zła, albo Duch Prawdy – Duch 
Święty. A to, że pozwalamy złemu duchowi zbliżyć się do nas, 
a nawet wpuszczamy go do swojej duszy, jest winą człowieka, z 
której będzie zdawał sprawę w dniu sądu. 

 Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jest nieodpusz-
czalne ponieważ jest związane z duchem niepokuty

8 czerwca - Poniedziałek 

POCIECHY, KTÓRYCH DOZNAJEMY OD BOGA, SĄ 
ZNAKIEM JEGO TROSKI O NAS 

  Czytania z poniedziałku mówią o znoszeniu cierpień dla Boga 
i o pociesze w tym cierpieniu. W pierwszym czytaniu (2 Kor 1,1-

7) św. Paweł pozdrawia Kościół Boży w Koryncie i pisze do nich, 
że obfitują w nas cierpienia Chrystusa, ale też wielkiej doznajemy 
przez Chrystusa pociechy. Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. 
Pociesza nas On w każdym utrapieniu, abyśmy mogli sami mogli 
nieść pociechę tym, którzy są w jakiejkolwiek udręce.

Natomiast Ewangelia wspomina wygłoszone na górze przez 
Pana Jezusa osiem błogosławieństw. Nazywa Chrystus błogosła-
wionymi tych, którzy potrafią właściwie i święcie odpowiedzieć 
na problemy, jakie stawia wiara i życie. Błogosławionymi – to 
znaczy szczęśliwymi, tymi, którzy mają w duszy obraz błogo-
sławionego Boga – nazywa Chrystus, tych, którzy znoszą prze-
śladowania, nie pragną bogactw, smucą się z powodu istnienia 
zła, w cichości pełnią życie, pragną sprawiedliwości, mają czyste 
serce, wprowadzają pokój, cierpią dla sprawiedliwości. Do takich 
właśnie należy królestwo niebieskie. 

  Błogosławieni to ci, którzy błogosławionym myśleniem i 
działaniem odkrywają ślady Boga w świecie

9 czerwca - Wtorek

KIEDY IDZIEMY ZA CHRYSTUSEM, NIE MAMY ROZ-
TEREK, NIE JESTEŚMY RÓWNOCZEŚNIE „TAK” I „NIE”

 Czytania z wtorku mówią o tym, że wierzący w Chrystusa 
mają być przykładem dla świata we wszystkich rzeczach. Mają 
oświecać swoimi uczynkami drogę dla innych. W pierwszym 
czytaniu (2 Kor 1,18-22) święty Paweł pisze do Koryntian, że tak 
jak u Chrystusa nie ma jednocześnie „tak” i „nie”, tak samo on 
w swoim postępowaniu był zawsze szczery i w planowaniu i w 
działaniu. I nigdy, dzięki działaniu Chrystusa, nie było u niego 
równocześnie „tak” i „nie”. 

Z kolei Ewangelia (Mt 5,13-16) przypomina słowa Jezusa, któ-
ry powiedział do uczniów, że są solą ziemi i światłem dla świata, 
że mają niejako nadawać smak życiu, mają być na świeczniku, 
aby oświecać życie i działanie innych. Żeby to światło chrześci-
jańskie świeciło ludziom, aby widzieli dobre uczynki i chwalili 
Ojca, który jest w niebie. 

Być solą ziemi i światłością świata to dzielić się wiarą i dar-
mo dawać miłość

10 czerwca - Środa

LITERALNE PRZYMIERZE TO OCZEKIWANIE NA 
PRZYMIERZE W DUCHU

Środowe czytania mówią o różnicy między tym, co otrzymał 
człowiek od Boga w Starym Testamencie, a tym, co daje nam 
Chrystus w Nowym Przymierzu. 

Pierwsze czytanie (2 Kor 3,4-11) mówi o tym, że Stare Przy-
mierze było przymierzem literalnym – utrwalonym literami w 
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kamieniu pod postacią dziesięciu przykazań. Równocześnie jed-
nak było to posługiwanie śmierci, gdyż dopiero Chrystus wysłu-
żył nam nieśmiertelność. Ale i ono dokonywało się w chwale, tak 
że Izraelczycy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu 
jego jasności. O ile bardziej w chwale będzie więc posługiwanie 
Ducha! Posługiwanie cechujące się tym, że Bóg wypisze na ludz-
kich sercach prawo i będą go wypełniać z miłością.  

W Ewangelii (Mt 5,17-19) Chrystus wyjaśnia, że nie przyszedł 
znieść Starego Prawa lub proroków, ale je wypełnić. Nikt inny 
bowiem nie był w stanie wypełnić tego Prawa. Dodał, że to Pra-
wo musi być wypełnione, że dopóki ziemia i niebo nie przeminą, 
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 
wszystko spełni. I kto by zniósł przykazanie choćby najmniejsze, 
będzie najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto się ich uczy 
i je wypełnia, będzie wielkim w królestwie niebieskim. 

 Być sługą Bożego Przymierza to je wypełniać i tak uczyć 
innych

11 czerwca – czwartek

„DUCH WIEJE KĘDY CHCE” I KIERUJE WEDŁUG
POTRZEBY”

Czytania z tego dnia mówią o tym, że Chrystus posyła apo-
stołów, aby głosili Ewangelię. Posyła Kościół do całego świata, by 
niósł słowo życia. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich 
(Dz 11,21b-26; 13,1-3) jest o dziele ewangelizacji prowadzonym 
przez Barnabę w Antiochii. Później dołączył do niego również 
Paweł. Pracowali tam wspólnie przez rok i właśnie w tym miejscu 
po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Tymi misja-
mi bezpośrednio kierował Duch Święty. On właśnie powiedział 
po tych misjach: Wyznaczcie Mi Barnabę i Pawła do dzieła, do 
którego ich powołałem. Wtedy stamtąd odeszli, aby działać gdzie 
indziej. 

Natomiast w Ewangelii (Mt 10,7-13) Chrystus posyła swoich 
apostołów, mówiąc: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo 
niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, 
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie! Daje też im wskazówki, aby to 
głoszenie Ewangelii przebiegało w ubóstwie, czystości i zaufaniu 
do Ducha, który ich prowadzi. Mówi też, aby przekazywali pokój 
tym, którzy na to zasługują. Jeżeli bowiem na to nie zasługują, 
pokój ich wróci do nich. To jest bardzo wyraźne i wiele mówiące 
określenie. 

 Idźcie i głoście Ewangelię i czyńcie Boże znaki, taki nakaz 
otrzymał Kościół od Pana

12 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

BÓG ZWIĄZAŁ SIĘ Z CZŁOWIEKIEM LUDZKIMI WIĘ-
ZAMI MIŁOŚCI

W tym dniu Kościół obchodzi Uroczystość Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa i czytania mszalne mówią o miłości Serca Jezuso-
wego; O miłości Bożej przekazywanej na ludzki sposób.

W pierwszym czytaniu z Księgi Ozeasza (Oz 11,1.3-4.8c-9) 
Pan Bóg mówi: Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i 
syna swego wezwałem z Egiptu. Pociągnąłem ich ludzkimi wię-
zami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi 
do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmi-

łem go. Dalej Pan Bóg mówi, że nie chce, żeby wybuchnął pło-
mień Jego gniewu na widok czynionego zła, bo jest Bogiem, a nie 
człowiekiem i nie przychodzi po to, aby zatracać. 

Z kolei drugie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 
(Ef 3,8-12.14-19) mówi o tym, że Paweł wielbi Boga za to, że jemu 
– jak się sam nazywa „najmniejszemu ze wszystkich świętych” 
(bo przecież przed nawróceniem prześladował Kościół Boży) 
– dana została łaska, by głosić poganom jako Dobrą Nowinę nie-
zgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło to, czym jest 
wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu. 
W Nim, w Chrystusie, mamy śmiały przystęp do Ojca.

Chrystus mieszka przez wiarę w naszych sercach, abyśmy w 
miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi 
zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość, 
głębokość i porównać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką 
wiedzę i tak zostali napełnieni całą pełnią Bożą. 

Natomiast w Ewangelii (J 19,31-37) jest opis tego, jak po śmier-
ci Jezusa na krzyżu żołnierz dla sprawdzenia przebił Mu bok i 
wypłynęła z niego Krew i woda. Tak spełniło się proroctwo, że 
kości Jego nie będą łamane (jak to miało miejsce w przypadku 
złoczyńców) i że będą patrzeć na Tego, którego przebodli. 

To przebicie Bożego Serca to znak nieskończonej miłości Tego, 
którego Ojciec posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. 

 Chrystus przez wiarę mieszka w naszych sercach, dla naszej 
miłości pozwolił przebić swe Serce. 

13 czerwca – Sobota - Wspomnienie Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny

BÓG WIERNYCH SOBIE PRZYOZDABIA W SZATY 
ZBAWIENIA, STROI JAK OBLUBIENICĘ NA WZÓR NAJ-
ŚWIĘTSZEJ DZIEWICY

Zaraz po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa jest 
wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsze czytanie z tego dnia, pochodzące z Księgi Izajasza (Iz 
61,9-11) mówi o tym, jak słowami proroka lud Boży wyraża ra-
dość w Bogu za przyodzianie w szaty zbawienia, za okrycie płasz-
czem sprawiedliwości, za ustrojenie, jak stroi się oblubienicę w 
klejnoty. Jest to również nawiązanie do Najświętszej Dziewicy, 
Oblubienicy Ducha Świętego. 

Natomiast Ewangelia (Łk 2,41-51) mówi o zagubieniu dwuna-
stoletniego Jezusa w świątyni. Kiedy rodzice wraz z Nim udali 
się na święto Paschy, nie zauważyli, że On pozostał w świątyni, 
rozprawiając z nauczycielami, z uczonymi w Piśmie. Szukali Go 
przez trzy dni, a gdy Go wreszcie znaleźli, Maryja powiedziała: 
Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie. Niezwykle istotna jest odpowiedź Chrystusa, 
który powiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieli-
ście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 

 Są to słowa skierowane do wszystkich, także i do nas. 
Kiedy wydaje się nam, żeśmy zgubili Jezusa, najszybciej odnaj-
dziemy Go w tabernakulum, w świątyni, zjednoczeni przez Ko-
munię świętą. 

Szukajmy Pana, bo pozwala się znaleźć, szukajmy w świą-
tyni serca 

Ks. H. Młynarczyk


