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PIERWSZE CZYTANIE   Ez 17, 22-24
To mówi Pan Bóg:
«Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u naj-
wyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wynio-
słej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i 
wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo 
pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w 
cieniu jego gałęzi.
I wszystkie drzewa polne poznają, że Ja jestem Panem, który poni-
ża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, 
że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, 
Pan, rzekłem i to uczynię».

DRUGIE CZYTANIE   2 Kor 5, 6-10 
Bracia: Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, 
jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, 
a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcie-
libyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim jesteśmy, 
czy gdy z daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki do-
konane w ciele, złe lub dobre.

EWANGELIA   Mk 4, 26-34 
Jezus powiedział do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie 
kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje 
plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 
A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już 
na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej 
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy 
sieje wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na 
ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 
wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w 
jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zro-
zumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś 
objaśniał wszystko swoim uczniom.
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- Prezydent Rosji w Watykanie
Na popołudnie wyznaczono papieskie spotkanie z prezyden-

tem Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin przyjechał do Włoch 
na światową wystawę Expo 2015 w Mediolanie, którą odwiedził 
wraz z włoskim premierem Matteo Renzim.

Kontekst tej wizyty jest jednak bardziej skomplikowany. Wią-
że się bowiem z rosnącą izolacją Rosji na arenie międzynarodowej 
po ujawnieniu kolejnych dowodów na wojskowe zaangażowanie 
tego kraju po stronie separatystów na wschodniej Ukrainie. 

Sprawy ukraińskie mają się też znaleźć wśród tematów waty-
kańskich rozmów prezydenta Putina. Do tej pory Stolica Apostol-
ska zachowywała się w tej sprawie dość wstrzemięźliwie, wska-
zując jedynie na konieczność położenia kresu „wojnie między 
chrześcijanami”. Przed wizytą w Watykanie rosyjski przywódca 
deklarował też zaangażowanie na rzecz ochrony bliskowschod-
nich chrześcijan.

- Licheń. Przygotowanie do dobrej spowiedzi
Chciałbyś w pełni uczestniczyć we Mszy św., jednak obawiasz 

się przystąpić do sakramentu pojednania? Jeśli tak, przyjedź do 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i weź udział w przygotowa-
niu do dobrej spowiedzi. 

Do wzięcia udziału w jednodniowych rekolekcjach przygo-
towujących do właściwego przeżycia spowiedzi świętej w spo-
sób szczególny zaproszone są grupy uczniów (gimnazjalistów i 
uczniów szkół średnich) oraz studentów. W spotkaniach mogą 
także wziąć udział inne grupy zorganizowane, które wyrażą taką 
chęć. 

O powodach, dla których księża marianie wyszli z taką pro-
pozycją, mówi ks. Sławomir Homoncik, marianin, wicekustosz 
licheńskiego Sanktuarium: „Obserwując pielgrzymów przybywa-
jących do licheńskiego Sanktuarium widzimy, że bardzo często 
przystępują oni do sakramentu pokuty i pojednania w sposób 

Dziś w wielu krajach, w tym we Włoszech, obchodzona jest 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Dlatego też 
Bożemu Ciału poświęcił Papież swoje rozważanie przed połu-
dniową modlitwą maryjną. Franciszek zauważył, że Eucharystia 
jest streszczeniem całego życia Jezusa, a zarazem wezwaniem dla 
każdego z nas do poświęcania się dla innych.

„Ostatnia Wieczerza jest zwieńczeniem życia Chrystusa 
– mówił Papież. – Nie jest jedynie zapowiedzią Jego ofi ary, która 
dokona się na krzyżu, ale jest także syntezą życia ofi arowanego 
dla zbawienia całej ludzkości. Dlatego nie wystarczy powiedzieć, 
że w Eucharystii obecny jest Jezus, ale trzeba zobaczyć w niej 
obecność ofi arowanego życia i wziąć w nim udział. Kiedy bierze-
my i spożywamy ten Chleb, jesteśmy zjednoczeni z życiem Jezusa, 
wchodzimy w komunię z Nim. Zobowiązujemy się do realizowa-
nia jedności między nami, przekształcania naszego życia w dar, 
szczególnie dla najuboższych”.

Ojciec święty zwrócił uwagę, że uroczystość Bożego Ciała po-
budza nas do nawrócenia i przebaczenia,  do solidarności, miłości 
i służenia innym. Chrystus, który nas karmi Swoim Ciałem jest 
tym samym, który obecny jest w ubogim, cierpiącym, błagającym 
o pomoc.  „Chrystus jest w każdym człowieku, nawet najmniej-
szym i bezbronnym. Eucharystia, będąc źródłem miłości dla ży-
cia Kościoła, jest szkołą miłości i solidarności. Ten, kto karmi się 
Chlebem Chrystusa nie może być obojętny wobec tych, którzy nie 
mają chleba powszedniego” – mówił Franciszek. Na zakończenie 
zwrócił się w modlitwie do Maryi:

„Niech uroczystość Bożego Ciała inspiruje i posila w każdym 

Anioł Pański z Papieżem: Eucharystia streszczeniem 
życia Jezusa i wezwaniem do służby bliźniemu

z nas pragnienie i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa gościn-
nego i solidarnego. Złóżmy te życzenia w sercu Maryi Panny, 
Niewiasty Eucharystii. Niech Ona wzbudzi we wszystkich radość 
z uczestnictwa we Mszy św., zwłaszcza w niedzielę, i radosną od-
wagę świadczenia o nieskończonej miłości Chrystusa”.

Po modlitwie Anioł Pański Papież nawiązał do swojej wczo-
rajszej wizyty w Sarajewie, które odwiedził jako pielgrzym poko-
ju i nadziei.

„Sarajewo to miasto-symbol – powiedział. – Przez wieki było 
miejscem współistnienia narodów i religii, do tego stopnia, że 
było nazywane «Jerozolimą Zachodu». W nieodległej przeszłości 
stało się symbolem zniszczeń wojennych. Obecnie jest w trakcie 
procesu pojednania i dlatego tam się udałem: aby wesprzeć ten 
proces pokojowego współistnienia różnych narodów. Jest to pro-
ces mozolny, trudny, ale możliwy! Doceniając zaangażowanie na 
rzecz współpracy i solidarności między ludźmi różnych religii, 
zachęcam wszystkich do kontynuowania dzieła duchowej i mo-
ralnej odbudowy społeczeństwa Bośni i Hercegowiny”.

Na zakończenie Franciszek przypomniał, że w najbliższy 
piątek obchodzony jest  Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pra-
cy Dzieci, a w liturgii wspominamy Uroczystość Najświętszego 
Serce Jezusa.

„W najbliższy piątek jest Uroczystość Najświętszego Serca 
Jezusa. Pomyślmy o Bożej Miłości. Jak On nas ukochał: cała ta 
miłość jest w Sercu Jezusa. Wszystkim życzę dobrej niedzieli. 
Proszę nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Smacznego obiadu 
i do zobaczenia!” – dodał Ojciec Święty.

dw/ rv

Z życia Kościoła
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bardzo mechaniczny, bez głębszego przygotowania. Postano-
wiliśmy pomóc pielgrzymom w przygotowaniu do spowiedzi i 
dlatego w tym sezonie pielgrzymkowym stworzyliśmy dla grup 
zorganizowanych możliwość uczestniczenia w nabożeństwie po-
kutnym przygotowującym do sakramentu pokuty i pojednania” 
– wyjaśnił kapłan.

- Rosja: plaga aborcji gorsza, niż mówią oficjalne statystyki
W Rosji trwa spór na temat projektu ustawy zabraniającej 

finansowania aborcji z budżetu państwa. Tym razem przewod-
niczący rosyjskiego Związku Pediatrów Aleksander Baranow 
przedstawił argumenty przemawiające za nowym projektem 
prawnym. Jego zdaniem oficjalne statystyki na temat liczby abor-
cji mijają się z prawdą.

Według Aleksandra Baranowa w Rosji dokonuje się nie pięćset 
tysięcy, jak podają oficjalne statystyki, ale od trzech do czterech 
milionów aborcji rocznie, co prawie czterokrotnie przewyższa 
liczbę aborcji podaną niedawno przez autorkę projektu nowej 
ustawy, deputowaną Jelenę Mizulinę. Główny pediatra Rosji wy-
raził pogląd, że aborcja niszczy zdrowie kobiety i życie dziecka, a 
u kobiety poddającej się aborcji wzrasta ryzyko urodzenia dziec-
ka niepełnosprawnego. W samej Moskwie działa od 700 do 800 
prywatnych klinik, bogacących się na przeprowadzaniu aborcji 
ze środków budżetowych. Jak poinformował przewodniczący pa-
triarchalnego Wydziału ds. Dobroczynności bp Pantelejmon, w 
2014 r. ze środków podatników na finansowanie aborcji wydano 
ponad 2 mld rubli. 

Na obradującym w kwietniu Kongresie Pediatrów Rosyjskich 
Aleksander Baranow i jego koledzy zdecydowanie poparli projekt 
nowej ustawy zakazującej finansowanie aborcji z pieniędzy po-
datników i zaalarmowali, że przy obecnej sytuacji demograficznej 
Rosji taka praktyka sprzeczna jest z interesami państwa i narodu. 
Ich zdaniem próby ratowania sytuacji demograficznej poprzez 
stosowanie techniki in vitro, również ze środków budżetu, mijają 
się z celem, gdyż powodują zagrożenie narodzin dzieci z wadami, 
które występują u ponad 50% poczętych tą metodą.

- Słowacja: spadek liczby neoprezbiterów
We wszystkich słowackich diecezjach biskupi udzielają w tych 

dniach, w większości w sobotę 13 czerwca, święceń kapłańskich. 
Wydaje się, że to rekordowy rok z najniższą liczbą neoprezbiterów 
w ostatnim 20-leciu.

W sześciu rzymskokatolickich diecezjach święcenia kapłań-
skie przyjmie 26 diakonów. Archidiecezja bratysławska otrzyma 
tylko 2 nowowyświęconych, a koszycka 5. Nawet na Spiszu, 
cieszącym się dotąd największą liczbą powołań, w tym roku 13 
czerwca biskup Sečka udzieli święceń prezbiteratu tylko 6 dia-
konom. Greckokatolickim diecezjom przybędzie 12 neoprezbite-
rów: 10 w Preszowie i 2 w Koszycach. Zakonnych neoprezbiterów 
werbiści będą mieli 2, a po jednym salezjanie i franciszkanie. 
Wszyscy absolwenci studiujący teologię na uniwersyteckich wy-
działach w Rużomberku, Trnawie, Bratysławie albo w Preszowie 
kończą ją z tytułem magistra.

- Warszawa: Święto Dziękczynienia
Przy Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie w Warszawie 

po raz ósmy obchodzono dziś Święto Dziękczynienia. Hasłem 
wydarzenia były słowa: „Królowo Rodzin - dziękujemy i zawie-
rzamy”.

Tegoroczne Święto Dziękczynienia połączono z zakończe-
niem peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej po archidiecezji warszawskiej. Przypomniał o tym 
na początku Mszy św. kard. Kazimierz Nycz. „Jest więc dzisiejszy 
dzień i ta Eucharystia wielką okazją do dziękczynienia naszych 
spraw Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Naj-

świętszej” - powiedział kard. Nycz. Liturgii przewodniczył abp 
Wojciech Polak, Prymas Polski, który w homilii mówił o pięknie 
chrześcijańskiej rodziny.

„To piękno wspólnego małżeńskiego życia, opartego na mi-
łości i wierności mężczyzny i kobiety, zdolnych do całkowitego 
i wyłącznego daru z siebie samych, jeden dla drugiej, jedna dla 
drugiego” – podkreślił Prymas Polski. W całym kraju odbyła się 
również zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Niewy-
kluczone, że już w przyszłym roku zostanie ona udostępniona 
wiernym.

Z życia Archidiecezji:

- Kraków: Sesja popularnonaukowa o liturgii u dominika-
nów

Już jutro (9 VI) odbędzie się w Krakowie (z transmisją inter-
netową) sesja popularnonaukowa „Problemy teologii liturgii”. O 
ile listopadowa, pierwsza część sesji, była przeznaczona dla osób 
zaznajomionych z tematem, o tyle drugą część organizatorzy ad-
resują do każdego słuchacza.

We wtorek, 9 czerwca 2015 Fundacja Dominikański Ośrodek 
Liturgiczny organizuje w Krakowie sesję popularnonaukową pt. 
„Problemy teologii liturgii” II, połączoną z promocją książki „Li-
turgia Jezusa Chrystusa. O uwielbieniu Boga i uświęceniu czło-
wieka” autorstwa ks. Krzysztofa Porosły. Oprócz autora książki, 
będzie można wysłuchać Michała Wilka oraz dominikanów: 
Mateusza Przanowskiego i Tomasza Grabowskiego. 

Książka „Liturgia Jezusa Chrystusa. O uwielbieniu Boga i 
uświęceniu człowieka” ukazała się w maju br. nakładem Wydaw-
nictwa eSPe i jest już dostępna w regularnej sprzedaży. 

- Wieliczka szykuje się do ŚDM
Mietek Szcześniak i Arkadio oraz zespół PDF i chór Solnego 

uwielbienia to gwiazdy koncertu Solne uwielbienie, który odbę-
dzie się w Wieliczce w ramach przygotowań do Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016.

Małopolska młodzież zgromadzi się w Wieliczce wokół Naj-
świętszego Sakramentu już po raz drugi. - Koncert Uwielbienia 
zgromadzi w naszym mieście tysiące ludzi, pragnących w tym 
wyjątkowym dniu pozostać myślami przy Bogu i wyrazić swoją 
wiarę przez śpiew i muzykę, ale także zadumę nad Tajemnicą Eu-
charystii - zapewnia burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur 
Kozioł.

Solne uwielbienie 2015 odbędzie się na Małopolskiej Arenie 
Lekkoatletycznej w Wieliczce. Razem z zespołem PDF i chórem 
Solnego uwielbienia wystąpią gwiazdy polskiej muzyki chrześci-
jańskiej: raper Arkadio i Mietek Szcześniak. Koncert jest wyda-
rzeniem towarzyszącym przygotowaniom do Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016. Świadczy o tym m. in. obecność kopii 
symboli ŚDM.

Gmina Wieliczka obok Krakowskich Błoń i Sanktuariów jest 
miejscem głównych wydarzeń zbliżających się Światowych Dni 
Młodzieży. To właśnie tam rozciąga się teren Campus Misericor-
diae, gdzie w na czuwaniu modlitewnym i Eucharystii z Ojcem 
Świętym może zgromadzić się nawet 2 mln wiernych. Wieliczka 
już rozpoczęła przygotowania infrastruktury, zabudowań czy 
dojazdu na miejsce celebracji.
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Pod lasem stała chatka-niebogatka. W tej chatce-niebogatce 
mieszkała biedna wdowa Witalisowa z synkiem Witkiem i z có-
reczką Witusią.

Ziemi mieli oni bardzo malutko: ot, jeden wąski zagonek za 
chatą. Toteż chleba Jedli tylko tyle, ile go wypiekli z mąki, którą 
umełli z ziarn, jakie wymłócili z kłosów na tym zagonku wyro-
słych.

Gdy się zdarzył urodzą} i ziarna było dużo — starczyło chleba 
do przednówka.

Gdy nieuradzaj wypadł i ziarn było mało — oho! wtedy cały 
rok przymierali głodem wszystko troje.

Ale nigdy się nie skarżyli. Nigdy nie narzekali.
Póki choć kęs chleba był w komorze, wdowa Witalisowa tym 

kęsem z biedniejszymi od nie} ludźmi dzieliła się chętnie.
Witek też nigdy głodnych gołębi od ziarnek wykruszonych 

przy młocce nie odpędzał.
Witusia zaś podczas żniwa umyślnie niejeden ciężki kłos na 

ściernisku zostawiła dla chomika... I on stworzenie Boże — niech 
się pożywi.

Dobrzy byli wszystko troje, wdowa Witalisowa, jej synek 
Witek

1 córeczka Witusia. Dobrzy i niechciwi, a pracowici bardzo.
Tylko zimowy śnieg stajał, tylko przygrzało wiosenne słońce, 

stawali wszystko troje do roboty.
Witek zagonek skopał, Witusia równiutko ugrabiła, Witaliso-

wa żyto posiała.
Co rano przychodzą teraz na zagonek, patrzeć, czy żyto 

wschodzi.
Wzeszło.
Zieloniutkie żytko, gęściutkie, soczyste!
Daj Boże, aby żytko dobrze rosło...
Rośnie!
Już wietrzyk żytkiem kołysze, takie wysokie.
Daj Boże, aby się żytko wykłosiło szczęśliwie!...
Już się kłosi!
A ile też ziarnek będzie w żytnich kłosach tego roku? Czy aby 

dosyć? Czy starczy dla wdowy WitalisoweJ, dla Jej synka Witka, 
dla Jej córeczki Witusi i dla ludzi, którzy są od nich Jeszcze bied-
niejsi?

A dla głodnych gołębi i dla głodnego chomika czy nie zabrak-
nie? —  Ile też tych ziarnek będzie w życie? — kłopocze się dobra 
wdowa Witalisowa. — Ty, synku Witku, umiesz rachować od 
jednego do stu i od stu do jednego. Słoneczko jasno świeci, idź na 
zagonek i ziarnka porachuj.

—  Dobrze.
Poszedł Witek na zagonek pod lasem. Liczy pilnie ziarnka w 

życie. Liczy, liczy...
Aż tu wieczór nadszedł. Cichy, ciepły, pachnący wieczór 

czerwcowy.
Zaśpiewał słowik w kalinie.
Zaśpiewał słowik tak pięknie, że Witek od razu zapomniał o 

liczeniu, o życie, o gołębiach i chomiku. O wszystkim zapomniał, 
tylko piosenki słowiczej słucha...

Czeka wdowa Witalisowa i czeka. Nie widać Witka i nie wi-

dać!
Posłała córeczkę Witusię:
—  Ty, córeczko Witusiu, umiesz dodawać i mnożyć! Miesią-

czek jasno świeci, idź na zagonek i oblicz, ile ziarenek w życie.
—  Dobrze.
Poszła Witusia na zagonek pod lasem.
Wieczór czerwcowy cichy, ciepły, pachnący. Miesiączek jasno 

świeci, każdy kłosek z osobna widać i wszystkie ziarnka w kło-
sku.

... Cóż, kiedy słowik w kalinowym krzaku śpiewa tak pięknie, 
tak pięknie, że Witusi od razu pomylił się rachunek.

Zapomniała o dodawaniu i mnożeniu, o życie, o gołębiach, o 
chomiku, o biednych głodnych ludziach... Zapomniała o wszyst-
kim na świecie, tylko piosenki słowiczej słucha.

Czeka wdowa Witalisowa i czeka.
Ani syna Witka, ani córeczki Witusi doczekać się nie może.
Rozgniewała się na dzieci, poszła sama.
Idzie, idzie, spotyka na miedzy świętego Wita.
Święty Wit z rozkazu Bożego obchodził kłoszące się pola i te-

raz właśnie szedł w stronę zagonka biednej wdowy Witalisowej.
—  Witaj, święty Wicie — powiada wdowa Witalisowa.
—  Witaj, wdowo Witalisowo. A dokąd to o tej porze idziecie? 

Powiada wdowa Witalisowa:
—  Idę, święty Wicie, zliczyć ziarnka w życie, czy aby dla 

wszystkich głodnych starczy. Ale nie wiem, czy dobrze porachuję, 
bo stara jestem, niedowidzę. 

—  Poślij syna, niech liczy.
—  Posłałam. Czekałam. Nie wraca.
—  Poślij córkę, niech liczy.
—  Posłałam. Czekałam. Nie wraca.
—  Poczekajże jeszcze. Pójdę, ja policzę — powiada uczynny 

święty Wit.
—  Ano, dobrze.
Zaczął święty Wit z drugiego końca zagonka ziarnka w życie 

liczyć.
Święty Wit liczy. Słowik śpiewa. A śpiewa słowik tak pięknie, 

że święty Wit co trochę ziarnek zliczy, to przystanie i słucha. A 
co przystanie i słucha, to zapomni, ile już zliczył, i od nowa musi 
zaczynać liczenie.

Zawołał wreszcie święty Wit do słowika:
—  Cyt, słowiczku, cyt! Bo do rana ziarnek nie policzę. Przy-

szła rano na zagonek wdowa Witalisowa. Pyta:
—  Miły święty Wicie, dużo ziarnek w życie? A święty Wit na 

to:
—  Tyle, że dla wszystkich do przednówka starczy i jeszcze po 

trochu na przednówek zostanie.
Ucieszyła się dobra wdowa Witalisowa. Na synka Witka i na 

córusię Witusię już się nie gniewała. Świętemu Witowi pięknie 
podziękowała.

Ale od tej pory każdy słowik, żeby nie wiem jak śpiewał, gdy 
zobaczy świętego Wita, przerywa piosenkę, żeby nie przeszka-
dzać w liczeniu ziarn na chleb dla ubogich.

„Święty Roczek” E. Zarembina, H. Kadziaka, 
W. Kaczyńska 

O tym, jak święty Wit ziarnka w życie rachował
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1. Do czego Pan Jezus 
porówna³ Królestwo Bo¿e? 

2. Które z ziaren jest 
najmniejsze? 

3. W jaki sposób Jezus 
g³osi³ naukê o 

Królestwie i komu 
osobno wszystko 

objaœnia³? 

Święty Wit
Na święty Wit
skowronek cyt

A czerwcową nocą,
zanim wstanie świt,
w sadzie i w ogrodzie
chodzi święty Wit.
Zbliża się do gaju,
do krzewów i drzew.
Mówi do słowika:
„Czas już skończyć śpiew!
Wiele już jajeczek
w gniazdku twoim masz.
Przy nich musisz teraz
pilną pełnić straż.
Pani słowikowa
twej pomocy chce.
O muszki, robaczki
dla niej staraj się.”
Tak czerwcową nocą
chodzi święty Wit,
powtarzając w koło:
„Cyt, słowiku, cyt!”
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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 

ŚW. PIOTR

W poniedziałek, 8 czerwca br. w 
Wadowicach odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe śp. Mariana Żaka, 
zasłużonego działacza sportowego i 
znakomitego sportowca wadowickiej 
„Skawy”, ojca burmistrz Wadowic 
Ewy Filipiak. 

Liczne rzesze mieszkańców miasta 
i powiatu wzięły udział we Mszy świę-
tej żałobnej, którą odprawiało 8 kapła-
nów przewodniczył ks. infułat Jakub 
Gil, kazanie wygłosił ks. Dziekan 
Tadeusz Kasperek, proboszcz parafi i. 
Pozostali to ks. Bogusław Filipiak, ks. 

POGRZEB ŚP. MARIANA ŻAKA, 
OJCA BYŁEJ BURMISTRZ WADOWIC 

EWY FILIPIAK



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

14 czerwca 201510 

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

 1114 czerwca 2015

prałat Józef Jania ks. Proboszcz z bazyliki Wadowickiej Stanisław 
Jaśkowiec, ks. dr Jacek Pietruszka, wicedyrektor papieskiego 
muzeum, przeor wadowickich Karmelitów o. Grzegorz i pro-
boszcz z parafii Wysoka ks. Adam Stawarz. W uroczystościach 
pożegnalnych wzięli udział także przedstawiciele „Solidarności”, 
pracownicy oświaty, samorządowcy oraz pani Beata Szydło poseł 
na Sejm RP.

Marian Żak urodził się 13 marca 1929 r. w Wadowicach. Z 
rodzicami i siostrą Krystyną mieszkał na Gotowiźnie. W czasie 
okupacji niemieckiej przez dwa lata pracował w tkalni „Braci 
Czeczowiczka” w Andrychowie. Maturę zdał w 1951 roku w 
Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w Wadowi-
cach. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego pracował w SP w 
Łączanach, a następnie w SP w Barwałdzie Górnym.

 Jego największą pasją była piłka nożna, w którą grał od naj-
młodszych lat na wadowickich Błoniach. Był piłkarzem, a później 
trenerem LKS „Skawa”. W Zarządzie klubu poznał swoją żonę 
Zofię, a swoje dzieci Ewę, Krzysztofa i Marka od najmłodszych lat 

uczył pływać w Skawie, grać w piłkę i jazdy na rowerze. W latach 
osiemdziesiątych pracował w Kuratorium Oświaty i zajmował się 
sportem szkolnym na terenie powiatu wadowickiego. W latach 
dziewięćdziesiątych był organizatorem sportu na terenie gminy 
Wadowice. Działał aktywnie społecznie w wielu organizacjach 
zajmujących się sportem i rekreacją. 

 Za swoje zaangażowanie w rozwój sportu, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, został odznaczony m. in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej 
i medalem Zasłużony dla Miasta Wadowic. Niestety, uprawianie 
sportu nie pozostało obojętne dla Jego zdrowia. Kilka przebytych 
zawałów nie pozwalało w ostatnich latach na większą aktywność. 
Najbardziej brakowało mu uczestniczenia w meczach ukochanej 
„Skawuli”. 

 Zmarł 5 czerwca 2015 roku w otoczeniu najbliższej rodziny: 
córki, syna i wnuczki Oli.

 Cdn.
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Boże Ciało - fotorelacja 

 Za tydzień więcej z tej uroczystości
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KARMEL

W czerwcu karmelici bosi z wadowickiej Górki stawiają sobie 
przed oczy przede wszystkim trzy postacie, które taż karmeli-
tańska Górka szczególnie urzekła i wzniesiony na niej klasztor 
stał się miejscem ich uświęcenia lub czerpania w procesie tegoż 
uświęcenia życiodajnych soków karmelitańskiej duchowości.

Pierwszą z tych postaci jest bł. Alfons Maria Mazurek, mę-
czennik zamordowany przez Niemców w 1944 r., jako przeor 
klasztoru w Czernej k. Krzeszowic. Dnia 13 czerwca przypada 
szesnasta rocznica jego beatyfi kacji wraz ze 107-ma innymi mę-
czennikami z rąk niemieckich w czasie drugiej wojny światowej, 
a w przeddzień tego dnia, jego liturgiczne wspomnienie. Pocho-
dził on z Lubelszczyzny. Na wadowicką Górkę przybył najpierw 
w 1903 r. jako dwunastolatek, aby kształcić się klasztornym 
niższym seminarium. Wyjechał stąd w 1908 r. do nowicjatu w 
Czernej, by powrócić do Wadowic i odbywać w klasztorze na 
Górce formację zakonną i intelektualną w latach 1910-1913. Po 
raz trzeci przybył do Wadowic, już po święceniach kapłańskich 
w 1920 r. Pracował tutaj przez 10 lat, jako dyrektor niższego 
seminarium i duszpasterz w kościele klasztornym, prowadząc 
m.in. chór muzyczny. W końcu wrócił do Wadowic w swoich re-
likwiach, jako wyniesiony na ołtarze męczennik i odbiera w tych 
relikwiach cześć w karmelitańskim sanktuarium na Górce. Św. 
Jan Paweł II, odwiedzając w czerwcu 1999 r. swoje rodzinne Wa-
dowice, powiedział o nim: „Cieszę się, że dane mi było beatyfi ko-
wać, wraz ze stu siedmioma męczennikami, również o. Alfonsa 
Marię Mazurka, który był wychowankiem, a potem zasłużonym 
wy chowawcą w wadowickim przyklasztornym niższym semina-
rium. Z pewnością miałem spo sobność zetknąć się osobiście z 
tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor konwen-
tu w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską 
śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają wła-
śnie w kościele św. Józefa na wadowickiej Górce, i dziękuję Bogu 
za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika”.

Drugą postacią z wadowickiej Górki, szczególnie wspomi-
naną w czerwcu, jest kandydat na ołtarze, sługa Boży o. Rudolf 
Warzecha. W dniu 24 czerwca minie bowiem 71-sza rocznica 
jego święceń kapłańskich. Dlatego też w niedzielę, 21czerwca, 
jego sympatycy zgromadzeni w Stowarzyszeniu Przyjaciół o. 

Łączyła ich wadowicka Górka 
Rudolfa, zbiorą się o godz. 13.30 przy jego grobie na parceli kar-
melitańskiej wadowickiego cmentarza parafi alnego, a następnie 
o godz. 14.00 wezmą udział w Eucharystii o jego beatyfi kację w 
klasztorze na Górce, gdzie owocnie pracował w ostatnich latach 
swego życia i gdzie zmarł w opinii świętości w 1999 r. Kazanie 
podczas tej Mszy św. wygłosi o. Benedykt Belgrau, asystent ko-
ścielny Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa. 

Przypomnijmy, że o. Rudolf pochodził z pobliskich Bachowic, 
gdzie się urodził w 1919 r. Po ukończeniu niższego seminarium 
na wadowickiej Górce wstąpił do zakonu. Dał się poznać jako 
gorliwy duszpasterz dzieci, młodzieży, wychowawca zakonny, 
opiekun chorych, spowiednik i kierownik duchowy, krzewiciel 
kultu św. Rafała Kalinowskiego, założyciela wadowickiego klasz-
toru karmelitów bosych. Nazywany jest „specjalistą od spotkania 
człowieka z Bogiem”.

W końcu trzecią postacią, która na wadowickiej Górce po-
znała duchowość karmelitańską i nią się zachwyciła, wstępując 
do świeckiego (trzeciego) zakonu karmelitów bosych, jest służeb-
nica Boża Kunegunda Siwiec ze Stryszawy k. Suchej Beskidzkiej. 
Od 2007 r. trwa jej proces beatyfi kacyjny. Dnia 27 czerwca minie 
60 lat od jej śmierci. W sobotę, 20 czerwca odbędzie się ogólno-
polska, osiemnasta pielgrzymka do Stryszawy-Siwcówki, w in-
tencji wyproszenia rychłego wyniesienia Kunegundy na ołtarze. 
W przeddzień, z klasztoru na Górce, wyruszy na Siwcówkę szósta 
piesza pielgrzymka, której uczestnicy otoczą modlitwą pielgrzy-
mów duchowych, tj. wszystkie osoby, które z różnych względów 
nie mogą przybyć do grobu Kunegundy, ale łączą się z pielgrzy-
mującymi w modlitwie.

Kunegunda, prosta góralka, była w swym życiu obdarowana 
łaską słyszenia w swoim wnętrzu słów Pana Jezusa, Matki Bożej 
i Świętych i możliwości rozmawiania z Nimi, co przekazywała 
swojemu spowiednikowi, ks. Bronisławowi Bartkowskiemu (zm. 
1986). Podczas wojny w 1942 r. uczyniła ofi arę ze swego życia w 
intencji zachowania rodzinnej wioski przed pacyfi kacją; za życie 
bliźnich pragnęła ofi arować swoje własne. I Pan Jezus wziął ją za 
słowo: Siwcówka ocalała, ale Kunegundę nawiedziło długoletnie 
cierpienie, w czasie którego doświadczyła szczególnej Jego bli-
skości.

Zapraszamy więc na wadowicką, kar-
melitańską Górkę, do uczczenia relikwii 
bł. Alfonsa Mazurka i życząc jego wsta-
wiennictwa. Zapraszamy nadto w sobotę, 
20 czerwca, na pielgrzymkę do Siwcówki 
(o godz. 10.00 w kościele św. Anny w 
Stryszawie powitanie pielgrzymów i 
dalszy, modlitewno-refl eksyjny program 
pielgrzymkowy z Kunegundą Siwiec), a 
w niedzielę, 21 czerwca, na modlitewne 
spotkanie w 71-szą rocznicę święceń ka-
płańskich o. Rudolfa Warzechy (o godz. 
13.30 przy jego grobie, a o godz. 14.00 w 
sanktuarium na Górce).

o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz 
OCD
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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

 

Tak o dniu bierzmowania, w dniu Zesła-
nia Ducha Świętego na tutejsza młodzież 
– powiedział szafarz tego sakramentu ks. 
inf. Janusz Bielański. Poniżej jego krótka 
odpowiedź na słowa powitania go w bacho-
wickiej świątyni oraz fragment kazania. 

Ksiądz Infułat:
Bardzo dziękuję za powitanie i bardzo dziękuję 

za zaproszenie. To wielkie dla mnie szczęście i za-
szczyt. Jestem tu, co prawda, pierwszy raz, ale na 
ogół jak się gdzieś przybywa po raz pierwszy, 
to potem przychodzi i drugi, i trzeci... Do 
momentu, aż proboszcz stwierdzi, że może 
już dość...

Moi Kochani, droga Młodzieży, wielki dziś 
dzień dla Was. Bardzo wielki. Bowiem dziś z 
samym Duchem Świętym zawiążecie kontakt. 
Ale powiemy sobie o tym szczegółowo w trak-
cie homilii. A teraz, na wstępie Najświętszej 
Ofi ary przeprośmy Boży Majestat za grzechy, 
zaniedbania, niewierności nasze... 

Kazanie:
Bardzo dziękuję czcigodnemu Probosz-

czowi i wam, że mogę tu dziś być z wami ra-
zem. I nie tylko być, ale przede wszystkim się modlić i oczywiście 
udzielić wam darów Ducha Świętego... Dary Duchy Świętego... 
Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i 
bojaźni Bożej. Siedem darów Ducha Świętego... 

Moi kochani, kiedyś ks. kardynał Franciszek Macharski za-
pytał mnie i kilku innych księży: „O co wy się modlicie?”. Jeden 
z nas, najgorliwszy, odpowiedział: „Księże kardynale, oczywiście 
o zdrowie...”. Zobaczyliśmy wtedy minę księdza kardynała i zro-
zumieliśmy, że to nie jest najlepsza odpowiedź. Drugi odpowie-
dział: „Księże kardynale, najważniejsza jest sprawa darów Ducha 
Świętego. Modlimy się o dary Ducha Świętego”. Uśmiechnął się 
na to ksiądz kardynał Franciszek i powiedział: „Tak. To jest naj-
ważniejsze; aby każdy z nas nie tylko w dniu, kiedy przyjmuje 
sakrament bierzmowania, ale codziennie westchnął do Ducha 
Świętego: Przyjdź, Duchu Święty! Proszę Cię o dar mądrości, 
rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej.” 
Tak... 

Moi kochani siostry i bracia, dary Ducha Świętego są absolut-
nie konieczne dla każdego z nas. Dla każdego... I to począwszy od 
młodości aż do pełnej dojrzałości i do końca naszego życia. Dary 
Ducha Świętego... 

Moi kochani, w sprawie, którą omawiamy, też ważna rzecz 
jest ta, że przecież dzisiaj każdy z nas wspomina swojego patrona 

(czy patronkę) - tego, którego wybrali rodzice, 
czy rodzice chrzestni. Teraz, kiedy przyjmujecie 
sakrament bierzmowania sami wybraliście sobie 
patrona czy patronkę. Dlaczego? Bo przecież wła-
śnie kontakt z drugim człowiekiem, a zwłaszcza ze 

świętym człowiekiem jest absolutnie potrzebny każdemu z nas, 
ażeby godnie żył. A godnie żyć to nie taka prosta sprawa. Bo są 
tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i tajemnice światła. Cały 
Kościół katolicki był zachwycony tą myślą Jana Pawła II, nasze-
go polskiego Papieża, tym że ten polski Papież dodał jeszcze te 
tajemnice światła. Tajemnice radosne, bolesne, chwalebne znane 
były nam wszystkim, ale potem - kiedy Papież ogłosił jeszcze 
tajemnice światła, to wszyscy powiedzieli: „On ma Ducha świę-
tego! Duch Święty przez niego przemówił!”. I my też, droga mło-
dzieży, razem z wami wdzięczni jesteśmy Bogu za te tajemnice - i 
bolesne, i radosne, i chwalebne, i te tajemnice światła... Ale nie 
tylko za to... Mamy wiele powodów, ażeby być wdzięcznymi Panu 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Moi kochani siostry i bracia, 
znacie zapewne wszyscy św. Stanisława, biskupa i męczennika 
- patrona naszej ojczyzny, patrona naszej królewskiej katedry na 
Wawelu. Do tego św. Stanisława bardzo, bardzo wielu ludzi się 
modli. Oczywiście, mamy pełne prawo do tego, by każdy z nas 
modlił się do swego patrona, swojej patronki i również do św. 
Stanisława. Pamiętajmy o tym, że modlitwa do naszych patro-
nów jest konieczna. Dlatego też niezbędna jest znajomość tychże 
patronów... (...) 

Cdn.

Wielki 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)

Obchodzono uroczyście w ubie-
głą niedzielę. Czcząc Patrona parafi i, 
św. Erazma, wierni, którzy licznie 
zgromadzili się na Sumie odpustowej, 
dziękowali Bogu za kapłańską posługę 
ks. proboszcza Wiesława Widucha, ob-
chodzącego srebrny jubileusz święceń 
kapłańskich. Były więc kwiaty i życze-
nia dla czcigodnego jubilata od różnych 
grup parafi alnych i organizacji. Część z 
nich zamieszczamy poniżej. 

Cóż, czas płynie i tak:                         
Przeminęło. Jak sen krótki. 
Pierzchło tak jak pszczeli rój.
Lat dwadzieścia pięć kapłaństwa,
choć to był prac skwarny znój.

Było wszystko. Jak to w życiu.
Bladość zasmucenia,
ból, co duszę w strzępy rwie.
Ale była też słoneczność - 
Łza w uśmiechu, uśmiech w łzie.

W dusze Tobie powierzone
Chciałeś wlać Najświętszy dar:
Zapatrzenie w krzyż Jezusa
I miłości Jego żar. 

Przyjm podziękę z dna wdzięczności
Za twą pracę, szczery trud,
Który – mocą Bożej łaski –
Z mroku stwarza ducha cud”

Niech Ci Jezus, Księże drogi,
Twój codzienny twardy krzyż
Miłowaniem swym ozłoci 
Tak jak marzysz, o czym śnisz.

Niech On sam nagrodą będzie 
W ten jubileuszowy Dzień;
On nasz Chrystus, Pan Najwyższy 
Król, skarb wszystkich życia tchnień.

Odpust z jubileuszem kapłańskim 
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Przedstawiciele Szkoły w Barwałdzie Dolnym:
Bóg wie, co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom czasu. 
Każdemu daje tyle czasu, aby zrobił to, co chce. 

Czcigodny Księże Wiesławie! Zaufałeś bezgranicznie Chrystu-
sowemu powołaniu. Poszedłeś za Nim z radością i kroczysz Jego 
drogami już 25 lat. W tak ważnym dniu Twojego kapłańskiego 
jubileuszu kierujemy nasze życzliwe i serdeczne myśli ku Tobie, 
Księże Wiesławie i chcemy Ci szczerze podziękować za przykład 
pięknego życia kapłańskiego, za przykład gorliwej służby Bogu i 
ludziom. Za każdy gest Twojej życzliwości nam okazany, w imie-
niu Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników oraz Uczniów szkoły w 
Barwałdzie Dolnym życzymy Księdzu dalszych lat w najpięk-
niejszej posłudze Panu Chrystusowi, wielu chwil radości oraz 
mądrości w głoszeniu Dobrej Nowiny. Niech dobry Bóg nadal 
udziela księdzu Swego błogosławieństwa, a Matka Najświętsza, 
którą czcisz całym swym sercem, wspiera w każdej chwili życia. 
Szczęść Boże!

Przedstawiciele Dzieci:
Dostojny Jubilacie!
Dzisiaj Twoje święto spinające ćwierćwiecze kapłańskiej posługi.
A choć Ty nigdy ziemskiej nie szukałeś chwały,
pozwól słowem i kwiatem wyznać naszą wdzięczność.
Wierny Panu w przysiędze i gorliwy w służbie
splatałeś w jedno sprawy Boże i ludzkie.
I tylko serce wie Twoje jakie to trudne,
jak przygniata znużenie, godziny samotne.
Któż zliczy ilu wsparłeś słowem i ramieniem,
ile ziaren mądrości z ambony posiałeś...

Ile życia spędziłeś na klęczkach - za wiernych,
o dusze zabiegając żywych i umarłych!
Bogu niech będą dzięki za Twe powołanie,
za to pasterskie z ludu dla ludu wybranie!
A Tobie dziękujemy za pracę, za trudy,
za to serce kapłańskie - tak wysokiej próby.
Za słowa Prawdy świętej, za błogosławieństwa:
- Chleb udanego życia i wiecznego szczęścia.
Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, dalej Cię prowadzi
i niebieską chwałą ziemski krzyż nagrodzi!

Przedstawiciele młodzieży:

Dostojny Jubilacie! 

25 lat - to bardzo dużo.
W służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. 
Na świecie jeszcze nas nie było, 
Gdy w Twoi sercu się zrodziło
Powołanie... Aby być kapłanem.
I tak za Jezusowym poszedłeś wezwaniem:
Całemu światu głosić Ewangelię:
Czynem, słowem i śpiewem.
Dziś - jubileusz - czas dziękczynienia;
Przyjmij więc od nas te proste życzenia:
Niech Bóg daje Ci wszystko co trzeba;
Tak by kapłaństwo było drogą do nieba!
Niech Cię Bóg zdrowiem i łaskami darzy, 
A Patrona z Aniołami postawi na straży!
Szczęść Boże!

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

Tak serdecznie witał ks. 
proboszcz ks. bpa Grzegorza 
Rysia, który w dniu 6 czerwca 
bierzmował tutejszą młodzież. 
Naszą relacje z tej uroczystości 
właśnie od powitania ks. bisku-
pa oraz fragmentu jego kazania, 
opartego na perykopie ewange-
licznej o ubogiej wdowie, która 
do skarbony świątynnej wrzu-
ciła jeden grosz, co zauważył 
pochwalił sam Pan Jezus. 

Powitanie Księdza Biskupa 
(Przedstawiciele wspólnoty pa-
rafi alnej):

Witamy Cię, Księże Biskupie, u 
nas! Witamy Cię i bardzo się cieszymy. 
Prosimy Boga, aby Twój pobyt zaowo-
cował działaniem Ducha Świętego nie 
tylko w tych młodych ludziach, któ-
rzy dzisiaj przystąpią do sakramentu 
bierzmowania, ale i we wszystkich 
dorosłych, dojrzałych chrześcijanach; 
aby każdy z nas potrafi ł na każdym 
etapie swojego życia mężnie wyzna-
wać wiarę i być świadkiem Chrystusa 
w każdym momencie naszego życia. 
Witamy Cię serdecznie! 

Przedstawiciele Rodziców 
bierzmowanej młodzieży:

Czcigodny Księże Biskupie!
W imieniu rodziców zgromadzo-

nej tutaj młodzieży prosimy serdecz-
nie o udzielenie sakramentu bierzmo-
wania naszym dzieciom. Pełni troski 
o przyszłość naszych synów i córek 
szukamy wciąż nowych sposobów 
wychowawczych, ale wiemy, że tylko 
z Bożą pomocą nasze trudy rodziciel-
skie osiągną zbawienny cel. Dlatego 
wierzymy mocno, że Duch Święty umocni nasze dzieci do god-
nego życia i wiernego przestrzegania zasad Ewangelii. Prosimy o 
modlitwę w intencji naszych rodzin, by nasze domowe ogniska 

były pełne miłości, nadziei 
oraz wiary.  

Ksiądz Proboszcz:
Również ja, Księże 

Biskupie, dołączam się do 
tych słów, ciepłych i życzli-
wych, bo jest to dla naszej 
parafi i wielka radość z Two-
jej obecności. Otwieramy 
przed Tobą drzwi naszej 
świątyni i plebanii, i naszych 
domów, a przede wszystkim 
naszych serc i prosimy, abyś 
nas przez te dni prowadził i 

umacniał w tym, co jest dobre, co jest Boże. 
A tę Najświętszą Ofi arę sprawujemy w in-
tencjach - Ks. Biskup w intencji młodzieży 
przyjmującej sakrament bierzmowania i ich 
rodzin, a ja w intencji dostojnych Jubilatów 
w 50. rocznicę małżeństwa Marii i Józefa, 
prosząc Pana Boga przede wszystkim o 
dużo zdrowia i wszelkie potrzebne łaski 
potrzebne do radosnego życia...

Kazanie:
Piękna jest Ewangelia w dniu dzisiej-

szym. Myślę, że niezależnie od tego, jakich 
wybraliście sobie patronów bierzmowania, 
to Pan Jezus daje wam jeszcze jedną wielką 
patronkę na przeżywanie wiary w sposób 
dojrzały. Tą patronką jest ta uboga wdowa. 

Myślę, że byłoby fajnie, gdybyście sobie zapamiętali to, młodzi, 
że taka była Ewangelia na waszym bierzmowaniu. Na obrazku, 
który dostaniecie, jest dużo miejsca; możecie to sobie zapisać... 

Otwieramy drzwi naszych serc
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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)

Przyszła uboga wdowa i wrzuciła 
dwa pieniążki - czyli jeden grosz. 
Rozumiecie coś z tego? Widziałeś 
chłopie kiedyś pół grosza? Co? Nie 
widziałeś? Ksiądz Adam nie ma pół 
grosza? To co, święty Marek sobie 
z nas żarty robi? Wiemy, że nie... 
Wrzuciła dwa pieniążki - czyli jeden 
grosz. I to jest coś niesamowitego. W 
Ziemi Świętej w czasach Pana Jezusa 
były różnego rodzaju pieniądze. Były 
w obiegu pieniądze greckie, rzym-
skie, syryjskie... Były też pieniądze 
izraelskie. Święty Marek w tym 
przypadku mówi o dwóch rodzajach 
pieniądza. Dwa pierwsze pieniążki 
to są greckie pieniądze - 2 lepty. 
Lepton to był najmniejszy pieniądz 
grecki. Odpowiednikiem jednego 
grosza, był kwadrans, najmniejszy 
pieniądz rzymski. Pan Jezus czy 
święty Marek mógł zatem powie-
dzieć, że wdowa wrzuciła dwa lepty 
czyli jeden kwadrans. Św. Marek nie 
robi sobie z nas żartów. Ale rzecz jest 
niezwykła do refl eksji... 

1982 - 9 listopada l982 r. rozpoczynają się prace przy budo-
wie kościoła. Wtedy dzięki współpracy parafi an, mieszkańców 
Brzeźnicy i Marcyporęby postawiono fundamenty pod nową 
świątynię. Projektantem, archi tektem planu i architektury ko-
ścioła był inż. Julian Klimek z Krakowa. Inżynierem projektów 
technicznych był Zenon Piotrowski z Krakowa, a po jego śmierci 
inż. Porębski. Wykonawcami, murarzami kościoła byli Czesław 
Topolski z Ładownik k/Brzeska, Stanisław Żmuda z Marcyporę-
by oraz p. Piotrowieże.

1983 - Pierwszym ważnym momentem historii nasze go ko-
ścioła było wmurowanie kamienia węgielnego, poświęconego 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Aktu tego dokonał ks. bp 
Stanisław Smoleński 22 VI1983 r.

1984 - Dokładnie w rok po tym wydarzeniu, bo 22 VI 1984 
r. odbyło się uroczyste poświęcenie dolnego kościoła przez ks. 
bp Jana Pietraszkę. Od tego czasu życie w parafi i przez kilkana-
ście lat skupiło się wokół budowy kościoła. Trzeba zaznaczyć, iż 
parafi anie bar dzo chętnie i ofi arnie angażowali się w powstanie 

ko ścioła. Często przychodzili do pomocy w przeróżnych pracach 
przy budowie. Po wybudowaniu kościoła dol nego przystąpiono 
do prac związanych z częścią górną i wyposażeniem wnętrza.

1985 - W dniu l VIII 1985 r. parafi a macierzysta św. Marci-
na w Marcyporębie zostaje podzielona na trzy części, Ks. Kard. 
Franciszek Macharski wydał dekret, w którym zezwolił na 
powstanie parafi i rzym skokatolickiej pod wezwaniem NSPJ w 
Brzeźnicy. Pierwszym proboszczem parafi i w Brzeźnicy został 
ks. kan. Eugeniusz Ludzik, budowniczy kościoła.

1988 - W dniu 29 IX 1988 r. w parafi i odbyła się ko lejna bar-
dzo ważna uroczystość tj. poświecenie kościo ła górnego, którego 
dokonał ks. bp Kazimierz Nycz. Od tego momentu przez prawie 
10 lat trwały prace przy upiększaniu świątyni, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz, by wreszcie dokonał się najważniejszy 
akt, tj. konsekracja kościoła.

1998 - Ks. Kardynał Franciszek Macharski dokonał uroczy-
stej konsekracji kościoła w dniu 13 IX 1998 r.

2015 - 30-lecie parafi i

30 - lecie parafi i 
Z Kalendarium wydarzeń
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PLAN OBCHODÓW JUBILEUSZU 30-LECIA
PARAFII NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
W BRZEŹNICY
• Rekolekcje parafialne ks. Gruszka od 7 VI
• Prymicje ks. Neoprezbitera Zbigniewa Kryjomskiego 7 VI o 
godz.11.00
• Konkurs plastyczny o NSPJ w rodzinie i wystawa prac
• Odpust - suma 12 VI godz. 18.00
• Prymicje ks. Neoprezbitera Grzegorza Medonia l4 VI godz. 
11.00
• Program religijno-poetycki
• Adoracja, czuwanie (grupy parafialne)
• Projekcja filmu o NSPJ
• „Kruszynki” - Skawina; „Dać Szansę” - Wadowice
PARAFIADA
• Turnieje sportowe o Puchar ks. Zbigniewa, ks. Grzegorza, ks. 
Proboszcza 21 VI (piłka nożna i siatkówka)
• Koncert zespołu SAN DAMIANO 21 VI godz. 18.00
• Zespół taneczny od godz. 19.00

OBIETNICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANAJEZUSA dane 
ludziom za pośrednictwem św. Marii Małgorzaty Alacoąue

1. Dam im wszystkie łaski, potrzebne im w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam im pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach 
życia.
4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w 
godzinę śmierci.
5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i całe morze niewy-
czerpanego nigdy miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy w których obraz Ser-
ca mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do 
mego Boskiego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim 
pozostaną.
12. Przystępującym przez dziewięć z rzędu
pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. dam łaskę pokuty 
ostatecznej: że nie umrą w stanie niełaski, ani bez sakramentów 
św., a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmier-
ci.

Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków 
miesiąca do Komunii świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że 
nie umrą w stanie niełaski, ani bez sakramentów, a to Serce moje 
stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. Niech 
Serce Jezusa triumfuje. Niech w Parafii każdy to czuje, że bez 
Serca Jezu Twego,

nie było by tu nas i kościoła tego. Ta Miłość wśród nas za-
mieszkała, W głównym ołtarzu widzimy: Krew z Wodą dla nas 
się przelała, A my - zbyt często wątpimy. Za nasze grzechy Jezus 
umiera, Trzydzieści lat już tu wśród nas.

Rana się z boku Jezusa otwiera. Błogosławiony to dla nas 
czas. Dom Boży żeśmy wybudowali, Wyposażyli na miarę sił. 
Abyśmy Jezu, przy Tobie trwali, A Ty nam Królem w Brzeźnicy 
był. Cmentarz, plebania-parafian zasługa, Bo chcą mieć wszystko 
jak w domu, Lista wdzięczności jest bardzo długa, Więc trzeba 
dziękować - komu? Wpierw Jezusowi, za Jego Serce. Matce Naj-
świętszej, że nam Go dała. W bukiecie modlitw dziś przez Jej 
Ręce dziękuje Bogu parafia cała. Dziękuję Tobie Najświętsze 
Serce, Przez które na nas spływa światło. Umacnia dusze, które 
w rozterce proszą, bo żyć dziś nie jest łatwo. Błogosław nam i na-
szym bliskim. Z Serca Twego spływa moc, bo jesteś dla nas Jezu 
wszystkim! Bez Ciebie w duszy ciemna noc. Pozostań z nami Jezu 
wiecznie, Jesteśmy z Tobą - a Ty wśród nas. Przy Twoim Sercu 
jest nam bezpiecznie. Chcemy Cię kochać po wieczny czas. Prace 
konkursowe „Najświętsze Sera Jezusa w Rodzinie”
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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)

We wtorek 19 maja parafi a Budzów żegnała 
swojego wieloletniego proboszcza, a od dwóch lat 
emeryta - mieszkającego tutaj ks. Kan. Stanisława 
Kolarskiego. Msza św. żałobna z udziałem bardzo 
wielu kapłanów oraz osób świeckich z parafi i Bu-
dzów i innych miejscowości, a także różnych or-
ganizacji odbyła się pod przewodnictwem ks. bp 
Jana Szkodonia, kazanie wygłosił ks. dziekan tego 
dekanatu ks. kan. Edward Antolak. 

Pogrzeb zmarłego kapłana był już dnia następ-
nego w jego rodzinnej parafi i Korzkiew. W sprawoz-
daniu z tych żałobnych uroczystości zamieszczamy 
słowo ks. bp Jana Szkodonia, ks. kard. Stanisława 
Dziwisza, kazania żałobne z Budzowa i Korzkwi 
oraz podziękowania proboszczów z tych parafi i. 

Wprowadzenie (Bp Szkodoń):
Każda śmierć, każdy pogrzeb mówi o przemijaniu i o ży-

ciu wiecznym. Pogrzeb kapłana też mówi o przemijaniu, ale 
jeszcze bardziej mówi o niebie, o wiecznym królowaniu w domu 
Ojca. Rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię, Mszę świętą w 
pierwszym dniu pogrzebu naszego Brata - Kapłana, Księdza 
Stanisława Kolarskiego. Dziękujemy Bogu za Jego życie, powoła-
nie i prosimy, by jego modlitwa, cierpienie, gorliwość apostolska 
przynosiła owoce po jego odejściu z tej ziemi. Prośmy Matkę Naj-
świętszą, by przyjęła go do Królestwa Swego Syna. I niech Maryja, 
Matka Boża Pocieszenia nas umocni i pocieszy po odejściu z tej 
ziemi naszego Kapłana. Prośmy, aby ta śmierć przyniosła nowe 
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Prośmy o miłosierdzie 
dla naszego Brata. Niech Bóg okaże mu swą łaskawość. Prośmy 
także o miłosierdzie dla nas, abyśmy mogli jak najgodniej złożyć 
dar tej Mszy świętej miłosiernemu Bogu. 

Kazanie ks. dziekana Antolaka
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Rodzino Księdza Stanisława, Przyjaciele, Parafi anie;
Drodzy Współbracia w kapłaństwie i Ty, Księże Biskupie Ja-

nie, obecny tu między nami!

Wiemy o tym, że taka chwila jest najlepszą lekcją, Słowo 
Boże, któreśmy słyszeli jest przypomnieniem dla każdego, jak 
winniśmy żyć, aby uzyskać to, co Bóg nam proponuje. Ale prze-

OSTATNIE POŻEGNANIE 
ŚP. KS. STANISŁAWA KOLARSKIEGO

cież są różne zakończenia naszego ziemskiego pielgrzymowania, 
dlatego tę chwilę niekiedy lepiej przemilczeć. Ale też wypada za-
znaczyć i wyróżnić życie, które było prowadzone Duchem Bożym 
dla uczczenia i właściwego przykładu i aby kształtujące nas Słowo 
Boże działało i przemieniało nas. 

Księże Stanisławie, zrobiłeś nam - można powiedzieć bolesna 
niespodziankę. Jest to duże zaskoczenie, bo jeszcze w sobotę, nie-
całe dwa tygodnie temu były Twoje imieniny - spotkanie, radość, 
dziękowałeś każdemu obecnemu Księdzu... Ale ponieważ trochę 
Cię jednak znałem - odniosłem wrażenie, że miałeś świadomość, 
iż Pan tylko wie, co komu pisane i na każdą chwilę byłeś przygo-
towany. Stąd też może rozważmy słowa Pisma świętego, które tu 
dziś usłyszeliśmy w kontekście Twego życia... 

Te słowa trochę podpowiedzą - tak braciom kapłanom, jak i 
zebranym wiernym, jak mamy tę ziemską pielgrzymkę realizo-
wać, by się Bogu podobać. Pierwsze czytanie mówi: Każdy z nas 
zda sprawę przed Panem. Z kolei Ewangelia nam podpowiada: Z 
miłości będziemy sądzeni. Właśnie Ksiądz Stanisław miał wiele 
do powiedzenia w tym względzie w wielu sytuacjach, choć trzeba 
dodać, że chociaż był dość konkretnym i uprzedzającym niektóre 
sprawy, działania w Kościele, nie zawsze bywał rozumiany. Jed-
nak przez wielu też był umiłowanym i ludzie ci szli za nim. Skąd 
to wynika? Z prawdziwego i szczerego zaangażowania. Tak jak 
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dzisiejsze czytanie mówi: Nikt nie żyje dla siebie i 
nikt nie umiera dla siebie.

On wiedział, że na ile nasze życie jest z Panem, 
na tyle jest służebne, radosne, sensowne, innych 
do Boga podprowadzające, a zarazem siebie w 
Bogu utwierdzające. Stąd też ta jego postawa dla 
tych, którzy chcieli obecność Bożą na co dzień 
odkryć, mogli to dostrzec. A jako że zawsze był 
do dyspozycji w każdym działaniu Kościoła, 
podjął się również trudnego zadania, jakie mu 
zostało powierzone - zadania egzorcysty. Widział 
zatem - można powiedzieć - to całe ubóstwo ducha 
człowieka. Znał dobrze realia, w jakich żyjemy i 
wiedział, jakie niebezpieczeństwa ze sobą niosą. 
Przede wszystkim zaś wiedział, do kogo się uciec, 
by się z tego wszystkiego wyzwolić. I to nie było 
tylko takie powierzchowne działanie, bo on tym wszystkim żył. 
Stąd też potrzebował nawet, aby w jego osobistym mieszkaniu, 
domu był Najświętszy Sakrament - bo kto żyje w jedności z Pa-
nem, może dzięki Bogu wyzwalać innych. Dlatego też jego służba 
egzorcysty była zawsze konkretna. Wiele w tym działaniu było 
tajemnic, bo Bóg jest tajemnicą, wiele rzeczy niezrozumiałych, 
bo kieruje nami tylko zawierzenie Bogu i jedynie w tym zawie-
rzeniu możemy szczerze trwać. 

Był również ojcem duchownym naszego dekanatu. Widać 
było, jak mu zależy na wspólnocie kapłańskiej. W swoich kon-
ferencjach mówił często o kapłaństwie; o tym, jaką mamy misję 
i jak mamy postępować, by to, co nam Bóg powierzył było we 
właściwy sposób realizowane i w sposób służebny 
innym oddawane. Było dla niego najważniejsze, 
by Słowo Boże było zawsze głoszone. Wiedział, że 
jeżeli tylko jest głoszone szczerze i prawdziwie, to 
zaowocuje. I to się widzi między innymi po samej 
obecności parafi an na tej uroczystości pogrzebo-
wej i po tym, co i jak o nim mówią. Nie chodzi o to, 
by szukać teraz jakiejś chwały, bo chwała sama się 
objawia - na ile jest szczerze, w miłości, w duchu 
Bożym objawiana i bliźnim w służbie podawana...

Wiemy dobrze o tym, jak był zawsze do dyspo-
zycji w służbie Kościoła - i jako emeryt, i wcześniej 
jako proboszcz. Gdy kiedykolwiek się o coś go 

poprosiło w obrębie dekanatu, o jakąś 
służbę, o zastępstwo, o spowiedź - nigdy 
nie było z tym problemu. A wiadomo, że 
miał kłopoty zdrowotne, szczególnie w 
ostatnim roku. Ale on zawsze był nasta-
wiony na to, co może dla innych zrobić, 
jak służyć. Wiedział, że Kalwaria, krzyż - 
to są wyrazy miłości; że Kalwaria i krzyż 
dokądś prowadzą. To jest dokładnie to, 
o czym mówił św. Paweł w pierwszym 
czytaniu, w Liście do Rzymian. Dlatego 
miejmy go jako przykład tego, który po-
kazał, jak żyć można na co dzień, by w 
Bogu się radować. 

Na marginesie dopowiedzmy jedną 
rzecz... Kiedy zmarł? We wtorek przed 

Wniebowstąpieniem. Normalnie pogrzeb wypadłby właśnie w 
czwartek, we Wniebowstąpienie. Psalm z Wniebowstąpienia 
mówi: Pan wśród radości wstępuje do nieba. On też był zawsze 
pełen radości. Nie zawsze się uśmiechał od ucha do ucha, ale miał 
radość serca. I to jest również znak Bożej obecności dla każdego z 
nas - czy wiernego, czy prowadzącego - żeby ta radość w nas była. 
I ona będzie, na ile Bogiem żyć będziemy na co dzień. Dlatego 
Księga Mądrości trochę nam podpowiada - księżom i wiernym: 
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą drogę na 
doświadczenie. Tego się nie lękał. A ci, którzy znają dosyć dobrze 
jego życiorys, wiedzą, że nie zawsze było mu lekko, a wręcz prze-
ciwnie - nieraz bywało „pod górkę”. Zachowuj spokój serca i bądź 

cierpliwy! - w tym się objawia ta ufność, 
ta nieustanna obecność przy Maryi, któ-
ra doświadczyła cierpienia przy swoim 
Synu; ta wiara w Miłosierdzie Boże, któ-
rego świat obecnie tak potrzebuje. I te na-
bożeństwa które w sposób szczególny w 
tej wspólnocie parafi alnej rozwijał. I dalej 
mówi Księga Mądrości: Przyjmij wszyst-
ko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych 
losach utrapienia bądź wytrzymały. To 
się odnosi do każdego z nas... Szczególnie 
w takiej chwili jak ta - nie rozliczenia, a 
przejścia. Jak na ziemi, tak i w niebie; na 
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ile z Panem tu, na ziemi jesteśmy, możemy 
być spokojni o przyszłość.

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą. 
On się nie załamywał w trudnościach - czy 
to w cierpieniach, czy w niepowodzeniach. 
Kto jest wierny Panu, ten mądrze rozgrywa 
i w Bogu wygrywa. Którzy boicie się Pana, 
spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela 
i zmiłowania. Żył w tym duchu i tak swą 
codzienność realizował - stąd ta jego wielka 
troska o kapłaństwo i o wspólnotę kapłań-
ską. Swoje lata miał, był na emeryturze, 
ale na wszelkich spotkaniach kapłańskich 
zawsze był obecny. To jest ktoś, kto żyje nie tylko słowem powta-
rzanym, ale przeżywanym. Tego chciejmy się uczyć od naszego 
zmarłego Księdza Stanisława.

I ostanie zdanie z Księgi Mądrości, ostatnia wskazówka, któ-
rą również realizował w swym życiu: Wpadnijmy raczej w ręce 
Pana niż w ręce ludzi. Nie świat, ale Bóg go interesował. Za to, 
Księże Stanisławie, Bóg zapłać. 

Podziękowanie ks. 
Proboszcz Antoni Pitek

Przepojeni bólem i 
smutkiem po śmierci Ks. 
Kanonika Stanisława Ko-
larskiego w Ofierze Eucha-
rystycznej uwielbialiśmy 
Boga, Dawcę i Pana życia. 
Tobie zaś, Księże Stanisła-
wie, składamy Bóg zapłać 
za Twoją kapłańską pracę i 
wszelkie dobro, jakie się do-
konało przez twoją posługę. 

Wam, tu zgromadzo-
nym, w imieniu Księdza 
Stanisława składam ser-
deczne podziękowanie 
za obecność, modlitwy 

i serdeczność okazywaną zmarłemu. 
Bóg zapłać Księdzu Biskupowi Janowi 
za przewodniczenie tej celebrze, Księ-
dzu Edwardowi, dziekanowi naszego 
dekanatu za wygłoszone Słowo Boże, a 
wszystkim Kapłanom koncelebrującym 
za złożoną ofiarę Mszy świętej za zmar-
łego Stanisława. 

Dziękuję Rodzinie zmarłego Księ-
dza Stanisława oraz Pani Jadwidze, 
która przez wiele lat służyła pomocą 
Księdzu Kanonikowi w jego pracy i za 
szczególną jej troskę, zwłaszcza w tych 
ostatnich dniach. Dziękuję panu senato-
rowi, przedstawicielom władz samorzą-
dowych, jednostkom straży pożarnych, 
delegacjom szkół oraz innych instytucji 
i urzędów. Dziękuję pocztom sztandaro-
wym, orkiestrze z Budzowa i Bienkówki, 
chórowi i scholi.

Bóg zapłać Wam, którzy z odległych 
stron, bo aż z Czech, przybyliście, aby 

wyrazić wdzięczność i pożegnać tego, z którym 
modliliście się, pielgrzymowaliście i spotykali-
ście się.

Szczególne podziękowanie kieruję do tutej-
szych parafian za życzliwość, jaką okazywaliście 
zmarłemu Proboszczowi, za współpracę radzie 
parafialnej, za modlitwy i wszelkie uczynione 
przez was razem z Nim dobro. Gdyby dzięko-
wał tu Ksiądz Stanisław, uczyniłby to bardziej 
kwieciście i może bardziej dokładnie. Ja nie chcę 
pominąć nikogo, więc wszystkim mówię: Bóg 
zapłać! Niech zmarły Ksiądz Kanonik Stanisław 
Kolarski pozostanie długo w Waszej wdzięcznej 

modlitewnej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie! 

Ks. Biskup:
Przyłączam się do podziękowania Księdza Proboszcza. Jutro 

liturgii będzie przewodniczył Ks. Kardynał Stanisław. Za chwi-
lę udzielę wszystkim zebranym błogosławieństwa, ponieważ 
nie będę mógł uczestniczyć w dalszym przebiegu uroczystości. 

Jadę do parafii Ostrowsko, 
gdzie mam dalszą posługę. Z 
wszystkimi tu obecnymi i całą 
parafią łączę się w modlitwie i 
proszę - jak to już czynił Ksiądz 
Proboszcz: Pamiętajcie o Zmar-
łym. Pamiętajcie, modlić się 
za Niego, modląc się, aby Jego 
posługa owocowała, modlić 
się za wszystkich kapłanów i 
o nowe powołania do służby 
Bożej. Bóg zapłać wszystkim 
obecnym, szczególnie Kapła-
nom. Błogosławię Rodzinie; 
niech wszystkich Pan pocieszy 
i uczyni tę śmierć i ten pogrzeb 
dla nas źródłem nowego błogo-
sławieństwa. 
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Następnego dnia w środę 20 
maja miał miejsce pogrzeb rów-
nież z licznym udziałem Księzy 
i wiernych świeckich. Przewod-
niczył ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz, który na początku Mszy 
św. Wprowadził zebranych w 
przeżywanie tego nabożeństwa 
w następujących słowach:

Przybyliśmy razem z Księdzem 
Biskupem Janem, z księżmi, aby się 
z Księdzem Stanisławem pożegnać, 
odprowadzić go na wieczny spo-
czynek. Przez wiele różnych parafii 
przeszedłeś, służąc jako wikary, jako 
proboszcz, a dziś wracasz do swoich 
i do parafii, która Cię zrodziła do ka-
płaństwa. Kilka dni przed pójściem 
do szpitala byłeś u mnie. Widziałem, 
że coś się z Tobą dzieje. Pytałem, czy 
potrzebujesz jakiejś pomocy. Mówiłeś, 
że masz przyjaciela profesora, któremu 
zaufałeś i że pójdziesz do szpitala. Nie 
spodziewałem się wtedy, nie przypuszczałem, że ta godzina tak 
wkrótce nadejdzie i że Pan zabierze Cię do Siebie. Dzisiaj, stojąc 
tu, dziękuję za Twoje kapłaństwo, dziękuję za Twe poświęcenie. 
Uwielbiałeś przede wszystkim Chrystusa, a w Chrystusie ludzi. 
Dziękuję Ci za wspaniały przykład kapłaństwa.

 Słyszałem, że w parafii, z której odszedłeś, ludzie ubrali 
kwiatami konfesjonał. Piękny wyraz życzliwości i wdzięczności, 
ale zarazem wskazanie na twoją pełną poświęcenia służbę przy 
jednoczeniu ludzi z Panem Bogiem w konfesjonale. Każdy po-
trzebuje wsparcia, odchodząc do Pana, bo każdy z nas jest grzesz-
ny, dlatego więc dzisiaj duchowieństwo krakowskie z biskupami 
modli się, aby Pan przebaczył Ci i przyjął Cię do szczęśliwości 
wiecznej. Rodzinie przekazuję wyrazy współczucia. Parafii, z 
której odszedłeś dziękuję za te gesty życzliwości i wdzięczności. 
Bóg zapłać! Wieczny odpoczynek - będziemy się modlić - daj Mu, 
Panie! Parafii tutejszej dziękuję, że przyjmuje swojego Syna, Ka-
płana, a Księdzu Proboszczowi za przygotowanie tego ostatniego 
pożegnania.

Kazanie ks. Czesława Puto, kolegi rocznikowego 
zmarłego ks. Stanisława

(...) Po wczorajszym spotkaniu u Matki Bożej Pocieszenia w 
Budzowie, dziś we środę 20 maja przy twojej trumnie, w swojej 
rodzinnej parafii w Korzkwi ( zgodnie z jego wolą wyrażoną 
w testamencie - pragnął bowiem tu spocząć ) gromadzi nas 
drogi Zmarły - Ksiądz Stanisław. Opatrzność Boża sprawiła, 
że odejście waszego Rodaka, a naszego Współbrata w kapłań-
stwie ma miejsce w czasie, kiedy już od siedmiu tygodni prawie 
przeżywamy paschalne misterium Chrystusa. Chrystusa ob-
jawiającego w tych dniach tajemnicę zmartwychwstania. Do 

POGRZEB KS. STANISŁAWA KOLARSKIEGO 
W RODZINNEJ PARAFII KORZKIEW

tego misterium należy również Jego odejście i zapowiedź Ducha 
Świętego, Pocieszyciela. Tak na przykład we wtorek ubiegłego 
tygodnia, w dniu odejścia Księdza Stanisława, Kościół czytał w 
liturgii między innymi te słowa Jezusa w Ewangelii: Jezus powie-
dział do swoich uczniów: Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a 
nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam 
powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię 
wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie 
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę 
Go do was. 

Nieraz może zastanawialiśmy się przy tych słowach, jaka 
może być śmierć. Tu Pan Jezus mówi, że śmierć może być dla nas 
pożyteczna. Papież Franciszek podczas tegorocznej wigilii pas-
chalnej powiedział: Wejście w misterium wymaga od nas, byśmy 
nie bali się rzeczywistości: nie zamykali się w sobie, nie uciekali 
od tego, czego nie rozumiemy, nie zamykali oczu w obliczu pro-
blemów, nie negowali ich, nie usuwali znaków zapytania…

(...) Przez kolejne dni bieżącego tygodnia mogliśmy przygoto-
wać się na Zesłanie Ducha Świętego, 
wsłuchując się we fragmenty Ewan-
gelii św. Jana, w których Jezus żegna 
się z apostołami, zostawia im Swój 
testament i przygotowuje na to, co 
ma wkrótce nastąpić. Wymowne są 
więc i bogate pod każdym względem 
ramy tej godziny, w której ostatni raz 
na tej ziemi spotykamy się z Księ-
dzem Stanisławem i śpiewamy pieśń 
dziękczynienia za jego życie; on sam 
to dziękczynienie śpiewa. I pozwól-
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cie, że część tego dziękczynienia po prostu przytoczę 
z jego testamentu. On znany był, że potoki słów roz-
lewały się z jego ust i jego testament to rzeczywiście 
taka prawdziwa pieśń dziękczynienia. Dlatego w tym 
miejscu przytoczę jego obszerniejszy fragment, w 
którym wylewa się jego dusza w dziękczynieniu Bogu 
za wszelkie dary, które w życiu ziemskim otrzymał:

W pierwszych słowach dziękuję gorąco Bogu - na-
szemu najlepszemu Ojcu Niebieskiemu za dar życia i 
wszelkie inne dary otrzymane w tym ziemskim życiu. 
Szczególnie gorąco dziękuję za dar chrztu św. i sakra-
mentu kapłaństwa, otrzymane bez moich zasług. 

Moim zmarłym rodzicom - Zofii i Janowi - gorące 
podziękowanie za przekazanie mi życia, wychowanie i 
wykształcenie, na które ciężko pracowali. 

Mojemu licznemu rodzeństwu: czterem braciom: 
Władysławowi, Edwardowi, Józefowi i Janowi oraz 
trzem siostrom: Wandzie, Mariannie i Zofii dziękuję 
za wszelkie dobro. 

Parafianom z Korzkwi, gdzie przyjąłem pierwsze 
sakramenty święte, dziękuję za przykład wiary i modlitwę ofiaro-
waną w swojej intencji. 

Gdybym mógł jeszcze raz żyć, to w tym drugim życiu wybrał-
bym raz jeszcze kapłaństwo. Nie ma nad nie szlachetniejszej i 
godniejszej profesji. Dziękuję Duchowi Świętemu, że otworzył 
moje serce na przyjęcie Go oraz licznych Jego darów i charyzma-
tów. dzięki którym mogłem wzrastać w świętości i innych do niej 
prowadzić. 

Gorąco dziękuję Matce Najświętszej i Jezusowi Miłosiernemu 
za Ich miłość do mnie, nieustanną opiekę, której doświadczałem 
codziennie i za to, że przyszła do mnie z Bożym darem pokoju i 
uczyniła mnie apostołem Królowej Pokoju. 

Jestem ogromnie wdzięczny Papieżowi - św. Janowi Pawłowi 
II - oraz ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi - naszemu arcypaste-
rzowi - za życzliwość w czasach watykańskich, za umożliwienie 
mi kilkunastu spotkań na Watykanie, w kaplicy i bibliotece pa-
pieskiej, za wspólne koncelebry i niezwykle cenne rozmowy z piel-
grzymami, którym przewodziłem. Niech 
ten święty Jan Paweł II, którego osoba tak 
bardzo nas przyjaźnie zbliżyła do siebie, 
wysłuchuje próśb, które drogi Arcypasterz 
Stanisław codziennie do niego zanosi, 
a mnie niegodnemu pomoże osiągnąć 
wieczną nagrodę. 

Gorąco dziękuję licznym siostrom 
zakonnym z różnych Zgromadzeń, któ-
rych modlitwa towarzyszyła mi w czasie 
formacji seminaryjnej i poprzez wszystkie 
lata i dni mojej kapłańskiej posługi. Niech 
Bóg im to wynagrodzi obfitością łask i no-
wych powołań. 

Braciom kapłanom diecezjalnym, a 
także z licznych Zakonów i Zgromadzeń 
(szczególnie ze Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, z 
którymi przeżyłem Niższe Seminarium 
Duchowne) dziękuję za braterskie zrozu-
mienie, życzliwość, pomoc i współpracę. 

Gorące podziękowania za braci 
kapłanów: Dekanatu Salwatorskiego, i 

obecnego Dekanatu sułkowickiego na ręce księży dziekanów za 
wszelką życzliwość i pomoc. 

Dziękuję kapłanom, kolegom rocznikowym na ręce J. Eksc. ks. 
abpa Juliusza Janusza - Nuncjusza Apostolskiego w Słowenii oraz 
ks. Czesława Puto, dziekana rocznikowego za niezapomniane 
chwile wspólnego pobytu w Seminarium i za okazywaną życzli-
wość podczas pracy kapłańskiej. 

Gorąco pragnę podziękować wielu przyjaciołom z parafii, 
do których posłała mnie Opatrzność Boża- z Osieka, Wieliczki, 
Krakowa - Kobierzyna (dziś Ruczaj II), św. Mikołaja w Krakowie 
i osiedla Oficerskiego, Będkowic i Woli Justowskiej, gdzie pracowa-
łem 23 lata odbudowując świątynię drewnianą po jej pierwszym 
pożarze. Za okazywane zrozumienie, współpracę, przyjaźń i sza-
cunek składam serdeczne Bóg zapłać.

Szczególne podziękowania kieruję do licznych pielgrzymów z 
całej Polski i ościennych krajów za to, że obdarzali mnie wielkim 
zaufaniem, że mogłem w miarę moich możliwości i sił służyć im 
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jako kapłan, tak na Woli Justowskiej, jak w Bu-
dzowie. Oni nie zapominają o mnie w modlitwach, 
szczególnie w mojej chorobie, a ja nie zapomnę o nich 
wszystkich w nieustannej modlitwie w wieczności. 

Na koniec zwracam się do Was, drodzy Parafia-
nie budzowscy. Dziękuję Wam z całego serca za tak 
serdeczne przyjęcie mnie - różnorako poranionego 
po Woli Justowskiej - do Budzowa; dziękuję za to, 
że stanęliście za mną murem. Otworzyliście dla 
mnie swoje serca - od najmłodszych po najstarszych 
i okazywaliście mi przez cały czas tyle serdeczności, 
życzliwości i miłości.

Drogi Stasiu, nasz Kolego i Współbracie, w tym 
Twoim pisanym dziękczynieniu odkryłeś przed 
nami bogactwo i wrażliwość swego serca. Będzie 
nam brakowało Twojej specyficznej, głośnej mowy 

i Twojego oryginalnego uśmiechu, 
Twojej żywej gestykulacji - zawsze 
kiedy opowiadałeś, zwłaszcza na 
naszych spotkaniach roczniko-
wych różne zdarzenia z Twoich 
licznych pielgrzymek do Medju-
gorje i Rzymu. Jak nie dziękować 
Bogu za Ciebie?! Za to, czego do-
konałeś na ziemi, odczytując Jego 
wolę, za to, czym nas wszystkich 
ubogaciłeś. I my dziękujemy - spo-
tykając się przy Twojej trumnie i 
uczestnicząc w Eucharystii czyli 
w dziękczynieniu, przypominając 
sobie dziś te wielkie dzieła, któ-
re Bóg pozwolił Ci dokonać i w 
nich uczestniczyć. Zdajemy sobie 
sprawę, że i tak przesuwamy się 
zaledwie po powierzchni tej praw-
dy, którą zabrałeś ze sobą. Prawdy 
o Twoim życiu, prawdy o Twoim 
człowieczeństwie, o Twoich zma-
ganiach, o Twoich wygranych i 
przegranych. Na drogę do wiecz-
ności dedykujemy Ci, Stasiu ko-
chany, nasz Kolego, Współbracie 
w kapłaństwie słowa Pana Jezusa z 
Wieczernika. I do tych słów Pana 
Jezusa my się niejako dołączamy: 

Ojcze, chcę, aby także ci, któ-
rych Mi dałeś, byli ze Mną tam, 
gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa-
łę moją, którą Mi dałeś.
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 Ksiądz Kardynał:
Ksiądz Czesław właśnie przypo-

mniał nam postać Księdza Stanisława 
Kolarskiego o odczytał jego ostatnią 
mowę do nas, wspaniały testament. 
Wspomina w tym testamencie swo-
jego czcigodnego kolegę - nuncjusza 
- Juliusza Janusza. On właśnie przesłał 
bardzo obszerny telegram, łącząc się w 
modlitwie i w żałobie. Wyraził swoje 
uczucia, wyrazy uznania i wdzięcz-
ności dla wszystkiego, co Ksiądz Sta-
nisław Kolarski wnosił do rocznika, 
do którego należał. A teraz módlmy 
się wspólnie za zmarłego Księdza 
Stanisława Kolarskiego, proboszcza, 
wcześniej wikarego i przyjaciela. 
Przyjaciela Boga i ludzi. 

Podziekowanie ksiądza pro-
boszcza z Korzkwi Zbigniewa 
Płachty:

W imieniu najbliższej Rodziny 
Księdza Stanisława i własnym, jako 
proboszcza w Korzkwi, pragnę Bogu 
dziękować za ten świetlany przykład ży-
cia Księdza Stanisława, za to jego wielkie 
świadectwo, szczególnie przylgnięcia 
do Serca Maryi, które tak umiłował i 
tak innym kazał kochać. Jak wczoraj 
wspominał dziekan sułkowicki, nieraz 
bywał przez innych niezrozumiany, ale 
jemu przede wszystkim zależało na tym, 
aby innych doprowadzić do spotkania z Maryją, a przez Nią z 
Jezusem Chrystusem.

Dziękuję Księdzu Kardynałowi - za obecność i za te ciepłe, 
życzliwe słowa, za prawdziwe wspomnienie ostatniego spotkania 
z Księdzem Stanisławem. Księdzu Biskupowi Janowi za obecność, 
za ofi arę Mszy świętej. Wszystkim kapłanom rocznikowym, z de-

kanatu, ze Sułkowic, Przyjaciołom Kapła-
nom, którzy jesteście w tym szczególnym 
czasie, kiedy żegnamy naszego Rodaka, 
Przyjaciela - Księdza Stanisława. 

Przede wszystkim Parafi anom z Budzo-
wa - jak mówił kolega rocznikowy, Ksiądz 
Czesław odczytując testament - za tę Waszą 
życzliwość, otwartość, kiedy przychodził 
- jak sam to określił „poraniony”, aby w Bu-

dzowie przy Waszych życzliwych sercach, otwartości podnieść 
się z tego. 

Dziękuję wszystkim, którzy się dziś gromadzą przy tej świą-
tyni za dar modlitwy, za obecność, za pamięć. Wszystkim, którzy 
się tutaj znajdują w imieniu własnym, w imieniu Rodziny: Bóg 
zapłać! 
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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)

  „Pragniemy, aby Duch Święty, 
którego otrzymamy umocnił nas do 
mężnego wyznawania wiary i do po-
stępowania według jej zasad.” – przez 
te słowa młodzież w Choczni w środę 3 
czerwca wyraziła chęć otrzymania Sa-
kramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. 
Uroczystości, której istotą jest przyję-
cie darów Ducha Świętego, deklaracja i 
umocnienie wiary przewodził bp Damian 
Muskus. Z jego rąk sakrament bierzmo-
wania przyjęło 67 osób. Dzięki wysiłkowi 
zarówno młodych ludzi, jak również ich 
katechetów oraz przy ogromnym wspar-
ciu proboszcza parafi i księdza Zbigniewa 
Bizonia uczestnicy świadomie, dorośle i w 
obecności świadków dokonali osobistego 
wyznania wiary.

Biskup Damian Muskus w swojej ho-
milii do młodzieży podkreślił, aby dzięki 
mocy Ducha Świętego prosili Boga, by stali 
się narzędziem w Jego ręku. By codziennie 
pragnęli być dla Niego pożytecznym dziec-
kiem i nie czynili nic dla siebie, lecz przede 
wszystkim dla Chrystusa.  

Osoby przystępujące do tego sakramen-
tu powinny być na tyle dojrzałe, aby być 
świadomymi swojej roli w życiu Kościoła 
Katolickiego oraz posiąść wiedzę potrzeb-
ną do bronienia wiary. Dzięki trzem latom 
intensywnego przygotowania zdali sobie 
sprawę, jaką rolę odgrywają w posłannic-
twie Kościoła.

Każdy nowobierzmowany obrał pa-
trona, który towarzyszyć i wspierać go 
będzie na całe życie. W najważniejszej chwili, czyli namaszcze-
niu Krzyżmem Świętym, każdy z nich usłyszał swoje nowe imię 
pochodzące właśnie od patrona.  „Bierzmowanie” wywodzi się 
ze staropolskiego słowa „bierzmo” oznaczającego belkę podtrzy-
mującą strop. Takie właśnie zadanie ma ten sakrament, który tą 
belką jest dla naszego stropu, czyli wiary. Od tej chwili chrze-
ścijanin staje się zobowiązany, by tą wiarę bronić, wyznawać i 
według niej żyć. 

Sakrament Dojrzałości Chrześci-
jańskiej

W chwili, kiedy młodzież staje przed pierwszymi ważnymi 
życiowymi wyborami, którym jest m. in. wybór szkoły średniej. 
Muszą pamiętać, by nie dawać się zwieźć głosowi szatana, a pro-
sić o światło Ducha Świętego na czas podejmowanych decyzji.

Młodzież i ich rodzice złożyli podziękowania wszystkim za-
angażowanym w ich formację, pomoc duchową przygotowującą 
do tego ważnego wydarzenia. Pod koniec uroczystości mogliśmy 
wspólnie zaśpiewać hymn Światowych Dni Młodzieży 2016, 
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bowiem pozostał ponad rok do tego wyda-
rzenia. Obecny wtedy z nami bp Damian 
Muskus jest głównym odpowiedzialnym 
za organizację tego światowego spotkania 
młodych, które będzie mieć miejsce wła-
śnie w Krakowie. Apelował, byśmy aktyw-
nie uczestniczyli w przygotowaniach do 
tego przedsięwzięcia choćby włączając w 
to swoją modlitwę. 

Niech wiara po sakramencie bierzmo-
wania u tej młodzieży z każdym dniem 
staje się mocna i żywa, a świadome włą-
czenie się w posługę i życie Kościoła będzie 
idealnym świadectwem ich życia.  

Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada 
zawsze po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, w czwartek. W 
tym roku Uroczystość tą obchodziliśmy 4 czerwca. W ten dzień 
w sposób szczególny dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność 
wśród nas w Eucharystii pod postaciami chleba i wina.

Większość wiernych naszej parafii postanowiła z całą rodziną 
uczcić tą uroczystość tradycyjnie uczestnicząc w procesji Bożego 
Ciała. Zanim jednak rozpoczęło się przejście ulicami z Jezusem 
ukrytym w Najświętszym Sakramencie, najpierw procesję po-
przedziła Msza Święta celebrowana przy ołtarzu polowym przy 
kaplicy w Choczni Górnej. Tam wysłuchać mogliśmy kazania 
Księdza Proboszcza, który podkreślił istotę i ważność Komunii 
Świętej, a także przypomniał o tym, jak ważne jest częste jej 
przyjmowanie.

Dzięki temu, że pogoda sprzyjała, na procesji zebrały się tłu-
my wiernych. Od rodzin z kilkumiesięcznymi dziećmi, po osoby 
w podeszłym wieku. A wszystko po to, by przemierzyć trasę 
razem z Jezusem i podziękować oraz poprosić Go o dalsze pro-
wadzenie. W czasach, kiedy Kościół jest atakowany, był to piękny 
przykład zjednoczenia chrześcijan. 

Przemierzyliśmy około czterokilometrową trasę zatrzymu-
jąc się przy kolejno czterech ołtarzach przygotowanych przez 
rodziny, aby wysłuchać fragmentów Ewangelii. Każdy fragment 
pochodził osobno od Ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza 
oraz Jana, mówił nam o Eucharystii. Eucharystia jest w życiu 
chrześcijanina pokarmem wędrowca. Idąc w procesji za Jezusem 
obecnym w Najświętszym Sakramencie uświadamiamy sobie, że 
nasze życie jest wędrówką i nie mamy tutaj na ziemi stałego miej-
sca. Jezus dając nam Siebie samego daje nam pokarm na życie 
wieczne. On zaspakaja w nas jeden z największych głodów, jakich 
może doświadczyć człowiek: głód Boga.

Zaangażowanie było ogromne. Każdy jak tylko chciał i po-
trafił, włączył się we wspólne świętowanie. Ponieważ kolejny rok 
z rzędu pogoda dopisywała, uśmiechy nie schodziły z twarzy 
parafian. Najpiękniejszy był entuzjazm najmłodszych, kiedy to 
dziewczynki dekorowały drogę posypując ją kwiatami, a chłopcy 
dzwonkami oznajmiali zbliżanie się Chrystusa niesionego przez 
księdza w monstrancji. Jedną z ważniejszych ról odegrała nasza 
orkiestra strażacka, uświetniając uroczystość swoją grą.

Dla celebracji kultu ołtarze polowe są przyozdabiane przez 

Uroczystość Bożego Ciała
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ścięte drzewa (najczęściej brzozy) ustawiane 
przy trasie przemarszu. Wielu katolików kie-
rując się tradycjami ludowymi do dziś zabiera 
gałązki umieszczając przy progach swoich 
domów wierząc, że pomogą chronić je przed 
nieszczęściami i żywiołami. 

Po przybyciu do kościoła parafialnego 
Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim 
uczestnikom procesji oraz wszystkim jej orga-
nizatorom i osobom, które się włączyły w jej 
przebieg. Na każdego od Księdza Proboszcza 
czekał poczęstunek w postaci jabłek, co było 
dobrym pomysłem by trochę zregenerować 
swoje siły. 

Niech Komunia Święta, która jest tak 
ważna dla każdego katolika podtrzymuje w 
nas Boże życie. Doświadczymy coś z tej rze-
czywistości, którą przeżywał św. Paweł: „Teraz 
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.” 
(Ga 2,20)

Kinga Ramenda
Foto: Kinga Ramenda
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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)

Powiedział na wstępie ks. 
bp Jan Szkodoń, który w pią-
tek, 29 maja, w Oktawie Ze-
słania Ducha świętego, przy-
był do tej parafi i, by udzielić 
gimnazjalistom sakramentu 
bierzmowania. Najpierw jed-
nak przywitali go rodzice 
młodzieży i poprawili o ten 
Wielki dar Ducha Świętego dla 
swoich dzieci. To powitanie i 
odpowiedź ks. bpa Jana na nie 
– drukujemy poniżej. 

Przedstawiciele rodziców 
bierzmowanej młodzieży:

Ekscelencjo, Najdostojniejszy 
Księże Biskupie!

W imieniu rodziców młodzieży pragnącej przystąpić do 
bierzmowania prosimy o udzielenie sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej naszym dzieciom. Z rodzicielską troską towa-
rzyszymy naszym synom i córkom w ich życiu od chwili naro-
dzin przez sakramenty chrztu świętego, pierwszej spowiedzi, I 
Komunii Świętej. Modlitwą oraz własnym przykładem chrześci-
jańskiego życia staraliśmy się wszczepić w ich serca miłość dla 
naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

Dziś stoją u progu dorosłego życia. Jako rodzice jesteśmy 
pełni obaw i niepokoju, bo zdajemy sobie sprawę z wielu zagro-
żeń i niebezpieczeństw, jakie czyhają na nich we współczesnym 
świecie. Dlatego kolejny raz powierzamy ich Panu Bogu. Ufamy, 

Dziś przeżywacie wielki dzień
że naznaczenie naszych dzieci 
niezatartym znamieniem Ducha 
Świętego pomoże przezwyciężać 
im wszelkie pokusy, wszelkie zło i 
wiernie trwać przy Bogu przez całe 
życie. Dziś razem z nimi radujemy 
się tą uroczystością i obiecujemy, 
że nadal będziemy pomagali im 
wzrastać w wierze, aby stawali się 
dojrzałymi chrześcijanami. 

Szczęść Boże! 
 

Ksiądz Biskup Jan Szko-
doń:

Tę Mszę świętą ze swej strony 
pragnę ofi arować w intencji całej 

parafi i, ale szczególnie modlę się z wami i za was - kandydaci do 
sakramentu bierzmowania. Dziś przeżywacie wielki dzień waszej 
młodości. Prosimy Matkę Najświętszą, którą szczególnie czcimy 
w miesiącu maju, Oblubienicę Ducha Świętego, aby wspierała nas 
w tej świętej godzinie. Wezwijmy także wstawiennictwa Świętych 
Archaniołów, którzy patronują w tej parafi i: Świętego Michała, 
Rafała, Gabriela - niech będą naszymi, a szczególnie waszymi, 
przewodnikami w całym życiu. 

Zawsze na początku Mszy świętej prosimy Boga o miłosier-
dzie. Pamiętajmy też, aby rozpoczynając świętą liturgię, w sercu 
pojednać się z bliźnimi. Bądźmy gotowi przeprosić, przebaczyć, 
pomóc...  
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Głogoczów - Parafi a św. Marii Magdaleny
ADRES: Głogoczów 74, 32-444 Głogoczów, tel. +48 12 273 77 22 * KANCELARIA PARAFIALNA: 
codziennie po Mszy św. o 7.30-8.30, śr. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 19 (zimą 17:00), 
Niedziele i święta: 7:30, 10:30, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Pochopień, E.c. * ROK ERYGOWANIA 
PARAFII: przed 1300 

To o niej mówił i do niej zachęcał o. Wiktoryn 
podczas rekolekcji. W poniższym fragmencie nauki 
wskazuje na różne elementy tej drogi, które my także 
możemy realizować. Mówi m.in. o „Bogomyślności” i 
o poście franciszkańskim. Oto jego słowa. 

Jest stan w duszy, jest stan w życiu wewnętrznym, który 
nazywa się „Bogomyślność”. Jest to taki stan, w którym serce 
człowieka trwa jakby na adoracji Pana Boga. I ten stan nie prze-
szkadza mu pracować, wykonywać obowiązki zawodowe, jechać 
samochodem, robić pranie, sprzątać. W tym stanie dusza osiąga 
ogromny spokój. Jest to szczególny stan łaski. A jednocześnie 
jest to stan ciągłej modlitwy. Franciszek stał się modlitwą. Z 
tej modlitwy czerpał natchnienia. W tej modlitwie odnajdywał 
rozwiązania wielu różnych problemów jego wspólnoty, jego 
przyszłości. 

Moi drodzy, i ostatni element franciszkańskiej drogi pokuty, 
który jest także zaproszeniem dla nas w okresie Wielkiego Postu 
i na początku naszych rekolekcji. Ostatni element to post cielesny. 
Franciszek nie pościł dla samego postu. I też, mając swoją wspól-
notę, nie chciał jej umartwiać ponad siłę. Nie był fanatyczny, nie 
był histeryczny w tym poście. Owszem, pościł 40 dni, jak my 
wszyscy, w okresie Wielkiego Postu postem ścisłym, pościł także 
na jesieni przed świętem św. Michała Archanioła i zachęcał braci 
do postów po Objawieniu Pańskim, ale podkreślał, że to tylko dla 
tych, którzy tego chcą. 

Natomiast, moi drodzy, post franciszkański polegał na tym, 

Franciszkańska droga pokuty 

że sposób jego życia i posługiwanie się dobrami tego świata Fran-
ciszek sprowadził do minimum - to znaczy - do poziomu życia 
ludzi najuboższych. Powiedział: „Jak ja naśladowca Pana mogę 
jeść lepiej? Ubierać się lepiej niż ci najubożsi słudzy Pana żyjący 
pośród nas?” Dlatego Franciszek zszedł - jeśli chodzi o dobra ma-
terialne, użycie dóbr świata - do poziomu tych najuboższych. Nie 
przyjmował pieniędzy, ale za pracę prosił o chleb, żebrał o chleb. 
Kiedy tego chleba nie było, oczekiwał i modlił się, prosił Pana, 
aby wspomógł jego wspólnotę. I Pan im ten chleb dał. Pan dał 
braci, Pan dał dobrych ludzi, Pan dał chleb... Było to wielkie za-
ufanie Panu Bogu, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy zaczynało 
tego chleba brakować...

Jest piękny opis w ślubach franciszkańskich, mówiący o tym, 
że oto pewnego razu, gdy bracia w okresie Wielkiego Postu po-
ścili postem ścisłym, bardzo umartwiającym jeden z młodych 
braci obudził się w nocy i wołał: „Bracia, ja umieram. Umieram 
z głodu. Ja już nie daję rady. Jest mi słabo. Moje ciało więcej nie 
wytrzyma tego”. I wtedy Franciszek powiedział: „Ważniejsza od 
postu jest miłość. Post nie może zabić miłości bliźniego. Bracia, 
wstawajmy i nakrywajmy stół. Przygotujmy stół, bo oto ten nasz 
brat cierpi, nie mogąc wytrzymać postu. Siądźmy z nim i prze-
rwijmy post. Jedzmy z nim, aby go nie zawstydzić; aby nie czuł 
się zawstydzony, ze jego ciało nie daje rady, a nasze dają. Siądź-
my z nim; niech poczuje, że jesteśmy wspólnotą”. I Franciszek 
przerwał post. Najedli się i wzmocnili swoje ciała, a jednocześnie 
ducha braterstwa. Miłość bliźniego ponad postem... 

Cdn.
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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)

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 

Boże Ciało | fotorelacja (fot. www.izdebnik.info)

Przypomniał w ostatniej części kazania odpustowe-
go ks. Łukasz Gołaś. Tę miłość mamy oprzeć na Bogu, 
mamy ją realizować według inspiracji Ducha Świętego, 
na którego działanie i łaskę winniśmy być otwarci. 
Poniżej wspomniany fragment słowa. 

Kochaj – tego uczy św. Izydor 
- Proszę księdza, jak zostać świętym? - Kochaj... Jeszcze raz 

ci mówię: - Kochaj! Kochaj swoich rodziców, kochaj swoją żonę, 
swego męża, swoje dzieci, kochaj swoich sąsiadów i kochaj swo-
jego nieprzyjaciela. O, jakie to jest trudne! Ale możliwe. Bo tego 
uczy nas dziś Jezus, pokazując na Ojca. I tego uczy nas dzisiejszy 
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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

patron. Wasz patron. Patron dany waszej parafi i - święty Izydor. 
Kochaj. I kochaj nie samemu, ale z Bogiem. Nigdy samemu. Z 
moim Bogiem... I tylko miłość oparta na Panu Bogu sprawi, że 
będziemy szczęśliwi i wolni. I otwarci - jak stodoła w czasie żniw 
- na przyjęcie Bożej łaski. 

Taka miłość jest dostępna dla nas przez Ducha Świętego. I to 
właśnie On został posłany od Ojca, by nas tej miłości nauczyć. I 
to Duch Święty jest tym pedagogiem miłości, tym nauczycielem, 
który działa w nas, abyśmy doświadczali zbawienia już dziś. 
Duch Święty jest tym pokojem, do którego mamy wejść i trwać 

w miłości Boga...
Módlmy się więc, kochani gorliwie, szczególnie w tych 

dniach, gdy niedługo będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, i wołajmy do Niego, aby był obecny w naszym 
życiu i inspirował codzienne nasze decyzje i uczył nas kochać 
Boga, kochać drugiego człowieka i kochać samych siebie. I to 
jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii. To jest przesłanie dzisiejszej 
Dobrej Nowiny. To jest przesłanie i słowo, które Bóg daje dla nas. 
Parafi a. Tu, w Jaroszowicach... I proszę was o jedno: nie zamykaj-
cie się na przyjęcie Bożej łaski. 

Dla AObW czasie Dni Papieskich środa 27 maja należała do 
tenisistów stołowych. Jak opisują widzowie turnieju ciężko było 
oderwać wzrok od zawodników, których wymiana piłek trwała 
nieraz tak długo, że o zdobytym punkcie decydowały bardzo 
precyzyjne uderzenia i dobrze poprowadzone piłki. 
Tenis stołowy jest grą, która pokazuje, że każdy punkt 
jest ważny i że trzeba grać do końca. W tym dniu 
rozegrano ponad 150 meczy, ale dzięki perfekcyjnej 
organizacji wszystkie mecze przebiegły sprawnie i bez 
żadnego problemu. Zwycięzcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

28 maja odbył się turniej piłki siatkowej organi-
zowany przez Parafi alny Klub Sportowy Św. Józef. w 
ramach XVIII Dni Papieskich w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Rozgrywki prowadzone były w dwóch katego-
riach wiekowych tj. gimnazjum oraz szkół średnich. 
Dziewczęta i chłopcy ze szkół średnich walczyli o Pu-
chary Starosty Wadowickiego natomiast zawodnicy i 
zawodniczki w wieku gimnazjalnym rywalizowali o 
puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzy-
dowska. W sumie w turnieju udział wzięło 24 drużyny 

z Krakowa, Skawiny, Wadowic, Leńcz, Przytkowic, Skawinek, 
Lanckorony, Izdebnika, w tym cztery drużyny wystawione przez 
PKS Św. Józef we wszystkich kategoriach. Rywalizacji sporto-
wej na pięciu boiskach do gry gdzie równolegle prowadzone 

Dni Papieskie 
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były rozgrywki przyglądała się licznie 
zgromadzenia publiczność. Chociaż 
grze towarzyszyły bardzo duże emocje, 
zwłaszcza w meczach finałowych, gdzie 
walka toczyła się o każdy punkt zawody 
były znakomitym przykładem jak można 
prowadzić zaciętą rywalizację na boisku 
przestrzegając zasad fairplay.

Natomiast 30 maja koncertem laure-
atów zakończono XVIII Dni Papieskie 
organizowane przez Parafialny Klub 
Sportowy św. Józef. Każdego roku niniej-
sze wydarzenie spotyka się z olbrzymim 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży 
całej okolicy nie inaczej było też w tym 
roku, wystarczy dodać, że w tegorocznych 
Dniach udział wzięła rekordowa liczba 
uczestników – ponad 1.500, rozdano 400 
nagród. Tylko w Turnieju Piłki Siatkowej 
wystartowało 200 zawodników z 24 ze-
społów i to z całej Małopolski.

Aula Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
wypełniła się w nadkomplecie i przepeł-
niona została radością i uśmiechami od 
najmłodszych po najstarszych, występowi 
nagrodzonej młodzieży i dzieci towarzy-
szyły całe rodziny.

Występy laureatów jeszcze raz po-
twierdziły, że mamy w okolicy sporo 
talentów. Gala Dni Papieskich rozpoczęła 
się od doskonałe wykonanego hymnu 
Światowych Dni Młodzieży, jakie odbędą 
się w Krakowie w 2016 r.

Hasło, które w tym roku nas prowa-
dziło, to „Miłość wam wszytko wyjaśni”, 
wprost wpisuje się w tematykę Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie: „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią.” W diecezji krakowskiej orędzie miłosierdzia wy-
brzmiało bardzo mocno dzięki dwóm apostołom mianowicie św. 
Faustynie i św. Janowi Pawłowi II, którzy całe życie poświęcili, 
aby mówić o niezgłębionym Bożym miłosierdziu. W tym roku 

TVP Kraków, w programie „wiara i życie” wyemituje reportaż 
dotyczący kalwaryjskich Dni Papieskich. 

Podczas Gali Laureatów zaprezentowali się najlepsi i nagro-
dzeni w Konkursie Pieśni i Poezji Religijnej, od najmłodszych 
przedszkolaków aż po młodzież ze szkół średnich, nagrodzono 
też młodych wstępujących w konkurencjach sportowych

Gala to też okazja do podziękowania i takich nie zabrakło, 
szczególnie dla organizatorów, osób z Parafialnego Klubu Spor-
towego św. Józef, których bezinteresowna praca przyniosła wiel-
kie owoce i mnóstwo radości dzieciom i ich rodzicom. To właśnie 
ich poświęcenie przyczyniło się do sukcesu kolejnych Dni Papie-
skich, bowiem każdy, kto angażował się w organizacje robił to 
bezinteresownie i nie liczył na żadną zapłatę, nierzadko kosztem 
swojego zdrowia i wolnego czasu.

Organizatorzy również dziękują władzom gminnym i powia-
towym, Centrum Kultury, Bibliotece, Seminarium oo. Bernardy-
nów, i wielu organizacją i sponsorom, którzy współpracowali w 
czasie trwania Dni Papieskich w Kalwarii.

W tym roku organizatorzy zadbali też o pełną relację z Dni 
Papieskich w tym celu stworzono też stronę internetowa gdzie na 
bieżąco pojawiały się informacje o poszczególnych wydarzeniach 
jak i bardzo bogata galeria zdjęć, zachęcamy też do jej odwie-
dzin! 

Ks. Leszek Kaczmarczyk
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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.

Przypomniał w kazaniu ks. bp Tadeusz Pieronek. 
A wygłosił je w ostatnią niedzielę maja podczas 
Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania 
młodzieży. Mówił ks. biskup o dobrach tego świata, 
ale dobrach przemijających, które ustąpić muszą tym 
dobrom, które prowadzą do życia wiecznego. Oto 
fragment tego słowa. 

A kocha nas tak, że kiedy wydarzyło się nam zło, które do-
tknęło ludzkość i to zło odepchnęło nas od Boga, posłał swojego 
Jednorodzonego Syna, aby się stał tak jakby jednym z nas; jed-
nym z nas, oprócz słabości i grzechu. I żeby z miłości do nas 
poddał się męce, śmierci i żeby zmartwychwstając, pokonał to 
największe zło, którego wszyscy się boimy, którym jest śmierć. 

Chrześcijanin idzie 
drogą Chrystusa
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Śmierć jest następstwem grzechu. I zmartwychwsta-
jąc przywrócił nam nadzieję życia wiecznego. My 
żyjemy na świecie i cieszymy się wszystkim, czym ten 
świat nas może obdarzyć. Świat jest piękny. Świat jest 
fantastyczny. Ale ten świat może stać się piekłem dla 
człowieka, który uwierzy, że to jest jego ostateczny cel. 
Jest wielu ludzi, którzy się wikłają, starają się o to, aby 
wyssać z tego świata wszelkie możliwe dobra; dobra 
przemijające.

 Nic w tym złego, że człowiek chce skorzystać z 
życia. Po to go Pan Bóg stworzył, po to dał mu świat, 
po to zachęcał go do tego, żeby ten świat zdobywał, 
żeby gospodarował tym światem. Nie niszczył go, ale 
gospodarował nim, zarządzał tymi dobrami, w które 
świat obfituje. Ale dobra tego świata muszą ustąpić 
tym dobrom, które są realizacją ostateczną człowie-
czeństwa. A tą realizacją człowieczeństwa ostateczną 
jest życie wieczne. Chyba, że ktoś uważa inaczej... Ale 
jak uważa inaczej, to w konsekwencji takiego myślenia odrzuca 
wiarę w Boga, odrzuca zasady moralne i żyje na własną rękę, 
według własnego pomysłu. A idź człowiecze w świat z takim wy-
borem! Idź i szukaj szczęścia... Wielu jest takich, niestety...

Chrześcijanin idzie drogą, którą mu wskazał Chrystus. A 
tą drogą jest realizacja tego życia przez przykazanie miłości. 
Miłości Boga ponad wszelkie dobro. Ponad matkę i ojca, męża, 
żonę, dziecko. Bóg jest najwyższym dobrem. I miłość do Niego 
jest naturalnym odzewem duszy na to, co dla nas zrobił - że nas 
stworzył, że nam przeznaczył wszelkie dobra nieba. Oczywiście, 
świat jest pociągający... Podążając za myślą św. Jana ewangelisty, 
można powiedzieć, że są dwa światy - świat dobry, który Bóg 
stworzył dla naszego pożytku i ten świat, który się buntuje wo-
bec Boga i sprowadza nas na manowce. Żyjemy dzisiaj w bardzo 
trudnych czasach. 

Przede wszystkim dlatego, że upada wszelkie poczucie auto-
rytetu. Mamy dostęp do wszelkich informacji, jakie są możliwe 
na świecie. Każdy uważa, że to mu wystarczy. Jest internet, są 
środki masowego przekazu i dzięki temu człowiek jak gdyby się 
uniezależnia od autorytetów. Wydaje się, że wszystko można 

wyczytać, wszystkiego się dowiedzieć. To jest ułuda. Prawdziwą 
naukę życia mogą przekazać tylko ludzie bezpośrednio stykający 
się z nami; nie gazeta, nie radio, nie telewizja, nie środki elektro-
nicznego przekazu. To wszystko jest pożyteczne, bardzo poży-
teczne, ale trzeba mieć do tego dystans i trzeba mieć poukładane 
w głowie, aby przy tej nawałnicy informacji i bardzo sprytnym 
manipulowaniu człowieka poprzez media nie stracić głowy i nie 
pójść drogą zła. 

Żyjemy w czasach demokracji... Przepraszam, że to mówię 
„niepolitycznie”, ale demokracja to jest taki system, o którym je-
den z polityków powiedział, że jest najtrudniejszym, ale zarazem 
najlepszym z możliwych, bo lepszego jeszcze nie wymyślono. To 
jest system, w którym operuje się pewnymi procedurami. Proszę 
zauważyć, że kiedy dzisiaj mówimy o tym, że moralność jest nie-
potrzebna, bo możemy żyć tak, jak chcemy, bo jesteśmy wolni, 
demokracja temu sprzyja. Według praw demokracji możemy wy-
bierać. Jak znajdzie się większość, która czegoś chce, to może to 
realizować. I tak ludzie robią. Jedno przykazanie za drugim jest 
odrzucane, a naiwni ludzie myślą, że skoro parlament pozwala, 
to jest to dobre. 
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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)

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów, kard. Antonio Canizares Llovera, w liście z 3 lipca 2012 r. 
poinformował, że na mocy decyzji papieża Benedykta XVI udzie-
la się Konferencjom Biskupów, o ile wcześniej o to poproszą, 
pozwolenia na wprowadzenie do kalendarzy własnych obchodu 
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w stopniu 
święta, przypadającego w czwartek po uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego. Teksty Mszy i czytań mszalnych oraz liturgii 
godzin i martyrologium zostały zatwierdzone na mocy dekretu i 
opublikowane w języku łacińskim w dniu 23 lipca 2012 r.

W Polsce biskupi na 360 zebraniu plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski, które odbyło się w Zakopanem w dniu 26 
listopada 2012 r., zadecydowali o ustanowieniu tego święta w 
diecezjach naszego kraju. Na prośbę ks. abpa Jozefa Michali-
ka, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 
14 grudnia 2012 r., Kongregacja zatwierdziła w dniu 22 lutego 
2013 r. liturgiczne teksty święta w języku polskim . W dekrecie 
odnoszącym się do tych tekstów abp Michalik zawarł życzenie, 
aby Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, stanowił wzór dla 
wszystkich uczestniczących w Jego kapłaństwie służebnym, a dla 
wiernych, włączonych w kapłaństwo wspólne, ofi cjum nowego 
święta było inspiracją do wzmożonej modlitwy za pasterzy. W 
Polsce święto było po raz 
pierwszy obchodzone 
w dniu 23 maja 2013 r. 
Ponieważ jest to nowe 
święto, dlatego warto 
przybliżyć jego genezę 
i teologiczne przesłanie 
wyrażone w tekstach li-
turgicznych. W studium 
ograniczymy się do tek-
stów mszalnych.

1. GENEZA ŚWIĘ-
TA

W przedsoborowym 
Mszale rzymskim znaj-
duje się formularz Mszy 
wotywnej, przeznaczony 
na czwartek, ku czci Pana 
naszego Jezusa Chrystu-
sa, Najwyższego i Wiecz-
nego Kapłana. Występuje 

NOWE ŚWIĘTO — JEZUSA CHRYSTUSA, NAJ-
WYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA | cz. 1

on po dwóch innych formularzach związanych z czwartkiem, a 
mianowicie po formularzu Mszy o Duchu Świętym oraz Mszy 
o Najświętszej Eucharystii . Impuls do powstania formularza 
związanego z kapłaństwem Chrystusa dał Pius XI w encyklice 
Ad catholici sacerdotii z dnia 20 grudnia 1935 r. Zaznaczył on, że 
Msza może byś sprawowana w czwartek, zgodnie z liturgicznymi 
normami. Formularz mszalny, opublikowany w dniu 24 grudnia 
1935 r., mógł być używany w Mszach wspólnotowych. Dnia 11 
marca 1936 r. Święta Kongregacja Obrzędów wydała dekret do-
tyczący możliwości rozszerzenia celebracji Wspomnianej Mszy. 
Z dokumentu wynika, że wpływ na szczególne zainteresowanie 
się przez Stolicę Apostolską kwestią świętości kapłanów była 
działalność Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwatorianie), 
które od dwóch lat, za aprobatą ordynariusza Berlina, prowa-
dziło „Pobożne ćwiczenie” polegające na modlitwie, głównie w 
pierwszą sobotę miesiąca, o uświęcenie duchowieństwa całego 
świata. Liczni biskupi zaczęli wprowadzać taką praktykę do swo-
ich diecezji, włączając w to wiernych. Po dwóch latach liczba osób 
zaangażowanych w tego rodzaju modlitwę osiągnęła prawie 400 
tysięcy. Generał salwatorianów zwrócił się do Stolicy Apostol-
skiej z prośbą, aby w pierwszy czwartek miesiąca we wszystkich 
kościołach i kaplicach, w których za zgodą ordynariusza miejsca 
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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)

odmawia się modlitwy o uświęcenie kapłanów całego świata, 
można było sprawować jedną Mszę wotywną o Jezusie Chrystu-
sie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie.  Odpowiedź papieża była 
pozytywna, ale pod warunkiem, że w te dni nie przypadają świę-
ta, wigilia lub oktawa Pańska i wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. Ponadto wyłączono z możliwości skorzystania z 
tego formularza dni od 2 do 4 stycznia. Papież zadecydował, że 
zamiast Mszy w pierwszy czwartek miesiąca, za zgodą biskupa, 
można ją sprawować w pierwszą sobotę miesiąca. Do celebracji 
dodano przywileje (takie jak do Mszy ku czci Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, ofi arowanej w pierwszy piątek miesiąca).  Msza 
mogła być cicha lub śpiewana, miała jednak przywileje wotywy 
uroczystej, w której odmawiano Gloria i Credo oraz końcowe Ite 

missa est.  Kult liturgiczny związany z kapłaństwem Chrystusa 
przyczynił się w dużej mierze do powstania nowego święta. 

W liście Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów czytamy, że święto było już obchodzone od wielu 
lat według kalendarzy własnych rożnych instytutów zakonnych 
i krajów, z wielkimi owocami duchowymi, zapraszając cały Ko-
ściół do kontemplowania świętości i piękna kapłaństwa Chrystu-
sa, ożywiając wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości, 
nakłaniając do żarliwej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa i 
pobudzając tych, którzy przez sakrament święceń są powołani do 
kapłaństwa służebnego, do trwania w stałym i wiernym wysiłku 
zmierzającym do osobistego uświęcenia, w całkowitym oddaniu 
się Bogu i Kościołowi.  

CDN

Co to oznacza? Przede wszystkim niepojętą miłość 
do swego dziecka, które wszystko ma od taty, wszyst-
ko zawdzięcza ojcu. Jest obdarowanym dzieckiem. Czy 
zatem taka jest nasza relacja do Ojca w niebie – pytał 
w kazaniu podczas uroczystości bierzmowania – ks. bp 
Grzegorz Ryś. Temat rozwija poniżej, pobudzając nas 
do zastanowienia i głębszej refl eksji. 

Tata ma większą dłoń, czyli da ci więcej niż ty sam sobie 
weźmiesz. A Bóg jest dla nas Tatą. O tym trzeba myśleć w sposób 
konkretny. Jeśli Bóg jest moim Tatą, 
to wszystko, co mam, mam właśnie od 
Niego, że relacje z Bogiem przeżywam 
jako relację bycia na nowo obdarowa-
nym. 

Ksiądz proboszcz wyrecytował w 
dość długim tekście, ile żeście zrobili 
przez ostatnie lata: i to, i to, i to, i to, 
i to... Umęczyliście się, co? Ksiądz 
proboszcz nie może powiedzieć tego, 
co wy powinniście powiedzieć - coście 
dostali przez te 3 lata od Boga. Co-
ście dostali przez te 3 lata od Niego? 
Nie coście Mu dali. Daliście Mu na 
przykład wszystkie wieczory przez 
cały tydzień... Umęczeni? Oczywi-
ście, przez ostatni tydzień w dzień na 
Eucharystię... Ale coście dostali? Nie 
odpowiadajcie mi, tylko nad tym po-
myślcie. Czy macie teraz poczucie ob-
darowania? Czy macie raczej poczucie 
udręczenia - że się księżom umyślało 

coś i was przez cały tydzień zaganiali do kościoła? Które z tych 
opisów jest opisem waszego doświadczenia? 

Czy dzięki tym 3 latom czujecie się, że jesteście innymi ludź-
mi? Czy czujecie, że bez tych 3 lat czegoś by wam brakowało? 
Czy macie uczucie, że dzięki temu lepiej poznaliście Boga i że 
korzystacie na tej relacji z Nim? Co od Niego bierzecie? Co dosta-
jecie? Czy macie takie uczucie, ze Bóg ma taką rękę, że jak wam 
nią coś daje, to nie jesteście tego w stanie przejeść? Dla mnie to 
było wielkie odkrycie... Jak się w rodzinie urodził mój bratanek, 
pierworodny mojego brata, to wszyscy byli ciekawi, jakie będzie 

Bóg moim Tatą 
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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)

pierwsze słowo, które wypowie. To zawsze jest ciekawe dla ro-
dziny. Wszyscy zazwyczaj uważają, że to będzie słowo „mama”. 
Wiecie, co powiedział najpierw? „Daj”. To pierwsze słowo, jakie-
go się nauczył, i jest ono skuteczne do dziś. I to jest tak naprawdę 
pierwsze słowo, którego dziecko się uczy. Idzie potem z ojcem uli-
cą, coś zauważa i mówi do ojca: Daj! A ojciec szuka drobnych po 
kieszeniach... Dorośli tego nie zauważają, bo myślą, że wszystko 
muszą przecież kupić. A dziecko nie kupuje, tylko mówi „daj” i 

bierze... Dlatego właśnie dziecko jest obrazem królestwa Bożego. 
Nie możecie kupić tego Ducha Świętego, który ma być wam 

zaraz dany. Te 3 lata nie sprawiają, że Duch Święty się wam 
należy, że kupiliście sobie Go tym, o czym ksiądz proboszcz po-
wiedział. Ducha Świętego się nie kupuje. To jest jeden z cięższych 
grzechów, jak ktoś chce kupić Ducha Świętego. Ducha Świętego 
się dostaje. Dziecko to rozumie. Mówi do ojca „daj” i zazwyczaj 
otrzymuje. 

Cdn.

To o Janie Pawle II opowiadał młodym ks. Włodzi-
mierz Kurek, przybliżając różne aspekty jego posługi 
papieskiej. W poniższym rozważaniu mówi o bardzo 
bliskim kontakcie Jana Pawła II z Bogiem i o jego 
przeżyciach mistycznych, o których wiemy od osób z 
najbliższego otoczenia Ojca Świętego. 

Jak przeniknąć te tajemnice? Dzisiaj i tak wiemy już dużo 
– choćby od też śp. kardynała Andrzeja Deskura. Stwierdził on, 
że ten człowiek miał do tej pory nieodkryty przez biografów wy-
miar. Później tym dzielił się także ks. kard. Stanisław Dziwisz. 
Otóż, Karolowi Wojtyle od 26 roku życia towarzyszyły niezwykłe 
doświadczenia mistyczne. Te doświadczenia były związane z 
tajemnicą fatimską, ze związkiem z Ojcem Pio, z mistykiem, a 
również z objawieniami ma-
ryjnymi w Medjugorje. Wiele 
nadprzyrodoznych znaków 
towarzyszyło jego posłudze 
podczas tego szczególnego 
pontyfi katu. Papież Jan Pa-
weł II to święty papież, wy-
bitny przewodnik duchowy, 
ale zarazem i człowiek, który 
miał realny kontakt z Bogiem 
w  wymiarze, który trudno 
sobie wyobrazić...

Święty Papież – wiecie z 
czego on czerpał swoją siłę? 
Czerpał ja z modlitwy. Jego 
sposób modlitwy był bardzo 
szczególny, bo on wiedział, 
co robi. On wiedział, po co 
przychodzi. On był człowie-
kiem bardzo przewidującym. 
My dzisiaj jesteśmy jakby 
na uwięzi. Jesteśmy niejako 

Święty Papież 
„zaplanowani” – przychodzimy, jak nam każą, jak dzwonek za-
chodzi, wychodzimy. Jesteśmy takimi zaprogramowanymi kom-
puterkami. Jesteśmy jak takie komputerki zaprogramowane we-
wnętrznie, mające po 13-15 lat, ale zachowujące się jakby miały 
2-3 lata. Jesteśmy zagniewani na cały świat... A on? On modlitwę 
traktował jak życie. On modlitwę traktował jak oddech, który 
potrzebny jest do życia. Tak jak młody chłopak myśli poważnie 
kiedyś o zawarciu związku, o prawdziwej pierwszej miłości, o 
zakochaniu się; jak dziewczyna myśli, jak być piękną – tak on w 
tak autentyczny i w tak mocno zaangażowany sposób całe swoje 
życie oddaje Panu Bogu. I czyni tę modlitwę potrzebną niczym 
powietrze, bez którego się umiera... 

          Cdn.
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

W niedzielę 31 maja 2015 r. odbył się przy Zespole Szkół w 
Łączanach „Piknik Rodzinny” połączony z akcją profi laktyczną 
„Biała Niedziela” we współpracy z Fundacją Medicover. Wpisał 
się on w kalendarz cyklicznych imprez jakie odbywają się w 
szkole. Tym razem  z udziałem  wspaniałych gości z Ukrainy, 
którzy swoim repertuarem muzycznym  uświetnili naszą impre-
zę. W programie Pikniku znalazły się występy artystyczne dzieci 
z przedszkola oraz szkoły. Gościnnie wystąpił także Zespół 
„Czerwone Korale” ze Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni 
w Brzeźnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy 
naszych uczniów w  show, pt. „Talent Show”, „Randka w Ciem-
no”. Dzieci brały udział w konkursach, grach oraz zawodach 
sportowych.  Powodzenie wśród uczestników miały m.in. dmu-
chana zjeżdżalnia i basen z kulami. Punkt artystycznego malo-
wania twarzy przez cały czas był oblegany przez najmłodszych 
uczestników pikniku. Goście mogli skosztować  kiełbasy z grilla 
oraz  potraw przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń w 
Łączanach i z Ukrainy. Na deser serwowano napoje oraz domowe 
ciasta, upieczone przez rodziców naszych uczniów. Na wspólnym 
biesiadowaniu nie zabrakło strażaków z OSP, którzy zaprezen-
towali swoje profesjonalne umiejętności w trakcie symulowanej 
akcji ratowniczej. Piękna pogoda sprzyjała zabawie, integracji 
rodzin i zaproszonych gości

www.szkolalaczany.pl

Piknik Rodzinny
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„Drodzy przyjaciele, niezapo-
mnianym spotkaniem z Panem  Jezu-
sem jest bez wątpienia Pierwsza Ko-
munia Święta, dzień, który wspomina 
się jako jeden z najpiękniejszych w 
życiu. Eucharystia, ustanowiona przez 
Chrystusa w przeddzień Jego Męki, 
podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sa-
kramentem Nowego Przymierza, jest 
największym z Sakramentów. W tym 
Sakramencie Pan Jezus pod postacia-
mi chleba i wina staje się pokarmem 
naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy 
przyjmują ten Sakrament uroczyście 
– właśnie w dniu Pierwszej Komunii 
Świętej – ażeby potem móc go przyj-
mować jak najczęściej i w ten sposób 
pozostawać w zażyłej przyjaźni z Pa-
nem Jezusem.”

Jan Paweł II

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)

Pierwsza Komunia Święta 
w Łękawicy

17 maja 2015 roku w parafi i pod wezwaniem Św. Jó-
zefa Robotnika w Łękawicy Pierwszą Komunię Świętą 
przyjęli: Marlena Adamczyk, Martyna Bucka, Wikto-
ria Cycoń, Bartosz Mamcarczyk, Kamil Nowak, Kac-
per Odrowąż, Konrad Pawlik, Nikola Piwowarczyk, 
Zofi a Pływacz,  Julia Salamon, Igor Stawowy.
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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)

We wtorek 12 maja 2015 r. dzieci z klasy „0” Szkoły 
Podstawowej w Marcyporębie wraz z wychowawczynią 
panią Ewą Słanią odwiedziły tutejszą bibliotekę. Dzieci 
oglądały ciekawe książki oraz poznały zasady korzy-
stania z księgozbioru. Zadawały dużo pytań i ciekawie 
odpowiadały na pytania zadawane przez panią bibliote-

Przedszkolaki z Marcyporęby 

karkę. Doskonale rozpoznawały 
różne przedstawiane postacie 
bajkowe. Było miło i wesoło.

Na koniec odwiedzin, dzieci 
dostały słodycze i zakładki do 
książek z godzinami otwarcia 
tutejszej biblioteki. Dziękuję pani 
Ewie i dzieciom za odwiedziny 
w bibliotece. Serdecznie zapra-
szamy ponownie, przekonani, że 
maluchy chętnie tutaj powrócą.

 Joanna Goczał
www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl
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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)

Szedł do nich z Ewangelią, z misją głoszenia Boga 
wśród pogan, by i oni mogli otrzymać zbawienie. Co 
nim kierowało? Na pewno wielka miłość Boga. A 
my poniżej kontynuujemy kazanie o św. Wojciechu, 
wygłoszone w uroczystość odpustową przez ks. Jacka 
Jastrzębskiego. 

Za namową naszego księcia, późniejszego króla Bolesława 
Chrobrego udał się Wojciech wraz ze swym bratem Gauden-
tym i niewielką świtą od Gniezna przez Gdańsk do Prus. Gdy 
w Prusach spotkał ludzi niewierzących w Chrystusa mówił 
do nich tak: „Z pobliskiego kraju Polan, nad którym sprawuje 
rządy chrześcijańskie książę Bolesław, przychodzę do was dla 
waszego zbawienia”. Jaka w tym człowieku musiała być miłość 
i wiara! Wygnany dwa razy ze swego kraju, gdzie sprofanowano 
jego katedrę, wymordowano mu niemal całą rodzinę, a on idzie 
ze światłem Ewangelii na obce zupełnie tereny, aby inni ludzie 
mogli osiągnąć życie wieczne przez poznanie Jezusa Chrystusa. 
Było to możliwe, bo jak podkreślam, dla Wojciecha Chrystus był 
naprawdę na pierwszym miejscu w życiu. Potrafił poświęcić mu 
cały swój wysiłek, aby zdobywać dla Boga innych ludzi. Pragnął 

Zdobywał ludzi dla Boga 
Wojciech tego, czego pragnął i Jezus, czyli naszego zbawienia, 
naszego, podkreślam, wiecznego szczęścia. 

I choć misja św. Wojciecha po ludzku byłą totalnym niepo-
wodzeniem, bo przecież po kilku dniach został Wojciech zabity 
oszczepem, którym przebił go barbarzyńca Sicco. przywódca 
lokalnego plemienia, to krew świętego męczennika, która zrosiła 
ziemię pruską, stała się zasiewem dla przyszłych chrześcijan, któ-
rzy z pewnością wspominali śmierć tak wspaniałej osoby, która 
oddała swoje życie dla Boga, którego wielkie dzieła głosił.

A jaka jest nasza wiara w Boga i jaka miłość do Niego? Co 
robię w swoim życiu, aby moje uczestnictwo we Mszy Świętej 
było coraz bardziej świadome i pełne? Czy stać mnie na to, 
abym zaczerpnął z ducha św. Wojciecha i zechciał poznawać 
Boga poprzez czytanie Jego Ewangelii w ciszy, w domu. poprzez 
uczenie się modlitwy płynącej prosto z serca? Bo tylko wtedy, jak 
poznamy Boga bardziej, to zapragniemy głosić jego nieskończo-
ną miłość innym ludziom. Dlatego cieszy niezmiernie fakt, że 
w naszej parafii mamy coraz więcej możliwości, żeby nie tylko 
samemu poznawać Boga lepiej, ale także we wspólnocie ludzi, dla 
których Bóg jest kimś naprawdę ważnym. Oczywiście mowa o 
kursie Alfa, o grupach apostolskich, które już przecież trwają u 

nas parę lat. To znakomita okazja dla wszystkich, aby naprawdę 
lepiej poznać Boga, żeby poznać Chrystusa, który w apokalip-
sie mówi do nas, że jest Alfą i Omegą, czyli że jest Początkiem 
i Końcem. Jest początkiem naszego życia, istnienia i końcem 
naszego życia tu na ziemi. Na pewno dobrze zrobimy, jeśli ze-
chcemy bardziej Boga poznawać wraz z innymi ludźmi, bo jak 
mówi Duch Święty przez Słowo Boże, jeśli choć trochę zwró-
cisz się do Boga, aby Go szukać w swoim życiu, to On prędko 
zwróci się ku tobie i da ci się prawdziwie odnaleźć.

Cdn.
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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 

Niewiele jest w naszej parafii dróg i dróżek, którędy 
w jej historii, nie przechodziła jeszcze procesja 
Bożego Ciała. Były w ostatnich latach różne tra-
sy przejścia. Określaliśmy je różnie: najdłuższa, 

najtrudniejsza, najliczniejsza, ekstremalna, z wysokiego wznie-
sienia. Tegoroczną nazwiemy może - ciekawa.

Trasa procesji prowadziła od 
kaplicy znajdującej się na pa-
rafialnym cmentarzu, przygo-
towanej przez Rolę Sochówka, 
gdzie została odprawiona Msza 
święta.

Pierwszy ołtarz przygotowa-
ny został przez mieszkańców 
z Roli Smykówka. Z uwagi na 
miejsce, w którym powstał, bo 
obok wejścia na cmentarz, cel-
nie dobraną myśl przewodnią, 
ks. Proboszcz, po odczytaniu 
Ewangelii szerzej rozwinął. 
„Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew trwa we mnie…”. To 

Którędy prowadzą nas drogi?
rozwinięcie znów można by ująć cytatem: …ma życie wieczne a 
ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Pierwszy cytat może posłu-
żyć też za odpowiedz dla tych, którzy mówią: jestem wierzący, ale 
niepraktykujący.

W dekoracji drugiego ołtarza, który przygotowali mieszkańcy 
z Roli u Chwały, przy rozwidleniu sąsiedzkich dróżek, znalazło się 

hasło „ Jezu cichy i pokornego 
serca.” W bliskim sąsiedz-
twie domów mieszkalnych i 
zabudowań gospodarskich, 
na ciasnym skrzyżowaniu, w 
każdym podobnym miejscu 
naszej wioski potrzebna jest 
cisza i pokora. O skromności, 
uczciwości, pracowitości i 
pokorze usłyszeliśmy w tym 
właśnie miejscu. 

 Przy trzecim ołtarzu polo-
wym, przygotowanym przez 
mieszkańców Ról Kotówka i 
Śpiewakówka, przypomnia-
na została historia uczniów 
idących do Emaus i spotyka-
jących Jezusa. Nawiązanie do 
tego spotkania to przykład 
na formę odkrywania Jezusa 
Zmartwychwstałego żyjącego 
pomiędzy nami. Droga do 
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Emaus to przykład drogi, którą trzeba przebyć, aby rozpoznać Je-
zusa. W tym miejscu, na technicznie niełatwej drodze, usłyszeli-
śmy, że wiara jest drogą do poznania, pokochania i naśladowania 
Jezusa. Z wiarą ściśle związana jest nadzieją, bo gdy uczniowie 
rozmawiali sobie, sam Pan Jezus przybliżył się do nich i szedł 
razem z nimi. Mamy więc wyjść ze swoich miejsc i i dołączyć do 
konkretnych ludzi i zapytać o to co oni przeżywają. Jezus słuchał 
opowieści uczniów – oni słuchali Jego. Słuchanie z uwagą, sza-

cunkiem i zrozumieniem to wstęp do nadziei. 
Na czwartym ołtarzu, przygotowanym przez mieszkań-

ców Ról Drożdżówka i Leśniczówka, umieszczono hasło „Pan 
chlebem życia jest”. Umieszczono pod sym-
bolicznym krzyżem duży, pieczony bochenek 
chleba i kosz winogron. W tym miejscu usły-
szeliśmy wskazówki dotyczące jedności, oparte 
na przykładzie drogi, jaka dzieli ziarenko od 
bochenka. Jan Paweł II, nazwany przed laty, 
Apostołem Jedności mówił wiele o jedności, 
między innymi tak, że Boża jedność, ma różne 
wymiary: od kosmicznego, przez społeczny 
aż do jednostkowego. Przy tym ołtarzu, przy 
Krzyżu Misyjnym, modliliśmy się o dar jedno-
ści dla Kościoła i lokalnej społeczności.

W tym roku procesja z Najświętszym Sa-
kramentem, do czterech ołtarzy, przeszła hi-
storyczną trasę, bo jak sama nazwa wskazuje 
Księżą Rolę. Kiedyś droga ta była jedną z głów-
nych, przecinających naszą wioskę. Tą drogą 
przechodziły pielgrzymki udające się jak to się 
wówczas mówiło „na Kalwarię”.

Ta droga i jej rozwidlenia, przez pokolenia 
służyły mieszkańcom. W dniu 4 czerwca 2015 
roku przeszedł nią sam Pan Jezus. 

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)

Powiedział ks. proboszcz Marek, zwracając się ze 
słowami życzeń do ks. Wojciecha obchodzącego srebr-
ny jubileusz święceń kapłańskich. Kontynuujemy naszą 
relację z tej pięknej uroczystości zamieszczając kolejne 
życzenia dla ks. Jubilata oraz fragment kazania.

Przedstawiciele służby liturgicznej:

Czcigodny Jubilacie!
W imieniu służby liturgicznej – ministrantów i lektorów 

– pragnę złożyć Księdzu najserdeczniejsze życzenia w tym dniu 
szczególnym. Życzę przede wszystkim obfitości łask Bożych, 
Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia, pomyślno-
ści, prawdziwej radości płynącej z owoców kapłańskiej posługi 
w naszej parafii. Niech Cię Pan Bóg osłoni i strzeże. Niech Cię 
obdarzy swą łaską i pokojem, a święty Wojciech oręduje za Tobą 
przed Bożym Tronem. Króluj nam, Chryste! 

Ksiądz Proboszcz:

Czcigodny Księże Wojciechu!
Pozwól, że w imieniu własnym, ale myślę że wszystkich tu 

zgromadzonych złożę ci serdeczne życzenia. Przyjmij od nas i 
ode mnie najlepsze życzenia. Bo życie kapłańskie to – można 

Jesteś pasterzem, który służy
powiedzieć - jak te góralskie korale 
– każdy rok to taki jeden koralik, 
jedna perełka dokładana Jezusowi. 
Niech tych korali w Twoim kapłań-
stwie będzie coraz więcej. Każdego 
roku składaj taki jeden koralik 
Jezusowi, swojemu Najwyższemu 
Pasterzowi. Bo jesteś pasterzem, 
który służy; który służy wszystkim 
ludziom. I niech tej Twojej posłudze 
błogosławi Jezus Chrystus, Najwyż-
szy Pasterz. 

Wprowadzenie (mówi ks. Jubilat)

Bóg zapłać wszystkim za to przybycie tutaj. A ja chcę sprawo-
wać tę Mszę świętą w intencji o powołani kapłańskie i zakonne z 
naszej parafii, żeby w następnych latach też był ktoś, kto będzie 
nam udzielał sakramentów świętych i przyprowadzał do Boga. 
Dlatego pragnę podziękować za wszelkie dobro, ale i chcę spra-
wować tę Eucharystię (a razem ze mną sprawuje ją ks. Stanisław, 
mój brat). Byśmy mogli godnie uczestniczyć w Ofierze Jezusa 
Chrystusa, przeprośmy Boga za nasze grzechy... 
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Kazanie:

Drodzy Bracia i Siostry!
Panie, Ty znałeś mnie, a jednak wybrałeś. Weź mnie przeto ta-

kim jakim jestem, ale uczyć takim, jakim ty chcesz mnie mieć.  
Takie było zawołanie 25 lat temu, kiedy wydrukowałem ob-

razki prymicyjne. Panie, Ty znałeś mnie... Pośród wielu ludzi... 
Powiedział: Pójdź za Mną! Stanął nad brzegiem, łowił, powołał, 
powiedział: Pójdź za Mną! Trzeba było iść za głosem.

Może wtedy 25 lat temu była inna sytuacja niż jest dzisiaj. Ina-
czej postrzegano kapłana wtedy, inaczej dzisiaj. Czy się coś zmie-
niło w kapłaństwie? Nie, kapłaństwo jest to samo – Chrystuso-
we. Czasem się tylko ludzie zmieniają. Dlatego też kiedy trzeba 
powiedzieć o kapłaństwie, Bóg powołuje. Czasem w dziecięcym 

wieku, czasem młodzieńczym, czasem dorosłym. Czasem po stu-
diach świeckich. – Pójdź za Mną!

Kiedy patrzę na ministrantów i lektorów, a czyniłem to na 
każdej parafii, na której byłem, zastanawiam się, czy to będą 
nowi kapłani. Dlatego też trzeba jakby z tej strony popatrzyć, czy 
to On tylko. Nie, dzisiaj z perspektywy 25 lat patrzę na powołanie 
kapłańskie, ale patrzę też na świętość rodzin. Bo ksiądz to nie 
jest ktoś wybrany gdzieś tam z piwnicy, z jakiegoś zakamarka, 
lasu, buszu, tylko z rodziny. Jeśli będzie święta rodzina, to będzie 
święte powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne. Dlatego też mó-
wimy, że najwięcej powołań jest właśnie w gronie ministrantów, 
lektorów. Daj Boże, żeby tak było!

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. 

Fotorelacja z Uroczystości
Bożego Ciała
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Przytkowice - Parafi a Przenajświętszej Trójcy

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

W niedzielę 31 maja br. parafia w Przytkowicach 
przeżywała dzień odpustu. W tym właśnie dniu przy-
padła uroczystość Przenajświętszej Trójcy. Od zbudo-
wania obecnego kościoła (w latach 1948-53) parafia 
nosi to wezwanie.

Głównym punktem obcho-
du była uroczysta Msza święta 
(czyli tzw. suma) o godz. 11:30. 
Odprawił ją i kazanie wygłosił 
ks. prałat Ryszard Luber, dy-
rektor Domu Księży Chorych 
w Krakowie-Swoszowicach. 
Msza miała uroczystą oprawę 
– były dzieci komunijne, zespół 
regionalny „Sami swoi”, poczet 
rzemiosła i strażacy. Grała or-
kiestra strażacka. Obecni byli 
księża z okolicznych parafii.

W wygłoszonym kazaniu ks. 
Luber mówił najpierw o odkry-
waniu poprzez świat stworzony 

Odpust w Przytkowicach

PROŚMY O POKORĘ
I O MIŁOŚĆ!
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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 

dzisiaj kochać bliźniego, bo – jak pisał ks. Twardowski – „spiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 

Prośmy więc o pokorę i o miłość, dwa warunki spotkania się z 
Bogiem – zakończył kaznodzieja.

Po Komunii świętej ks. proboszcz złożył podziękowanie ks. 
Luberowi. Podziękował nie tylko za odprawienie Mszy świętej 
i kazanie, ale przede wszystkim za opiekę nad poprzednim pro-
boszczem ks. Franciszkiem Jeziorczakiem w czasie jego choroby.

Następnie była procesja z Najśw. Sakramentem wokół kościoła 
zakończona dziękczynnym hymnem „Ciebie Boga wysławiamy” 
i błogosławieństwem.

Xlf

tajemnicy Boga. Do Boga człowiek zwraca się poprzez modlitwę. 
Kaznodzieja zwrócił uwagę na dwa jej warunki. Pierwszym jest 
pokora, która wyraża się także w staranności. Staranny powi-
nien być znak krzyża i towarzyszące mu słowa. Staranne winno 
być pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. 
Starannymi winny być postawy i gesty w czasie Mszy świętej. 
Postawa zewnętrzna jest znakiem wiary.

Drugim warunkiem modlitwy jest miłość do Boga i do bliź-
niego. Jest zagrożenie, że na miłość do bliźniego może być za 
późno. Nie powinno też być tak, że człowiek chce kochać bliźnie-
go za jego dobroć. Tajemnica Trójcy Świętej to tajemnica miłości 
– wzajemnej Osób Bożych i Osób Bożych do człowieka. Trzeba 

Witaj
Jezu,
Synu
Maryi …

Śpiewaliśmy radośnie, 
wyznając wiarę w 
prawdziwą obecność 
Jezusa Chrystusa w 

Eucharystii i wielbiąc Go za 
ten dar miłości. W czwartek 
4 czerwca w całym Kościele 
obchodzono Uroczystość Naj-
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świętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, zwaną Bożym 
Ciałem. W naszej parafii 
po Mszy św. o godz. 10.00, 
koncelebrowanej przez 
ks. proboszcza J. Sołtysa i 
ks. kan H. Młynarczyka, 
wyruszyliśmy w procesji 
Eucharystycznej do 4 oł-
tarzy usytuowanych przy 
kaplicy na cmentarzu, 
przy szkole podstawowej, 
przy Krzyżu oraz przy 
kapliczce św. Marka. Para-
fianie bardzo licznie w niej 
uczestniczyli. Były asysty, 
poczty sztandarowe, fere-
trony, dzieci sypiące kwia-
ty i dzwoniące dzwonecz-
kami, dzieci komunijne i 

służba liturgiczna, przedstawi-
ciele różnych grup i organiza-
cji. Dopisała teżz pogoda, która 
jeszcze bardziej uwidoczniła 
piekno tej uroczystości dodając 
jej blasku. Trzeba, byśmy trwa-
li przy Chrystusie i radością 
w sercu przystępowali często 
do Stołu Pańskiego, karmiąc 
się tym Pokarmem dającym 
życie wieczne. Nie zapomi-
najmy także o wstępowaniu 
do kościoła na krótką chwilę 
adoracji Pana Jezusa w Najśw. 
Sakramencie.
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Rudnik - Parafi a św. Maksymiliana M. Kolbego

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

W sobotę, 23.05.2015 r., po raz szósty odbył się 
Piknik Rodzinny organizowany przez Przedszkole Sa-
morządowe w Rudniku.

Wszyscy, i pracownicy Przedszkola wraz z Dyrektorem, i 
rodzice, i nawet przedszkolaki, codziennie kontrolowaliśmy 
prognozy pogody, które jednak nie wróżyły niczego dobrego. 
Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że jednak się wypogo-
dzi i będziemy się mogli cieszyć wszystkimi przygotowanymi 
atrakcjami. Niestety aura okazała się nieubłagana. Z uwagi na 
zdrowie dzieci, wspólnie z Rodzicami, zrealizowaliśmy plan 
„B” i tym razem bawiliśmy się w sali gimnastycznej naszej 
szkoły. Zmuszeni byliśmy także odwołać nadmuchiwaną zjeż-
dżalnię – co najbardziej zasmuciło naszych przedszkolaków.

PIKNIK RODZINNY
Piknik otworzyły występy artystyczne dzieci, każda z grup przy-
gotowała tańce, piosenki – w dwóch odsłonach. Dzieci zaprezen-
towały się w dopasowanych tematycznie strojach. Popisy przed-
szkolaków, oprócz Rodziców i naszej Dyrekcji , oglądali również 
zaproszeni goście: pani Sołtys Rudnika - Zofia Góralik, panowie 
Radni Rady Miejskiej w Sułkowicach – Józef Godzik i Waldemar 
Wolski oraz przewodnicząca Rady Rodziców przy ZPO w Rudni-
ku – Anna Biela. Po części artystycznej, na uczestników Pikniku 
czekała już upieczona kiełbaska, domowe ciasto (pieczone przez 
Mamy i Babcie ) i napoje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
Loteria Fantowa, przygotowana przez Rodziców.

Wzmocnieni posiłkiem przystąpiliśmy do dalszej części 
programu – wspólnie z rodzicami dzieci mogły uczestniczyć w 
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

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

rodzinnych konkursach oraz zabawach taneczno – muzycznych. 
Zostały również wręczone nagrody dla zwycięzców i uczest-
ników konkursu „Ekozabawka”. Nasze przedszkolaki, przy 
pomocy współpracujących z nauczycielkami gimnazjalistów, 
malowały twarze, skręcały balony w fantazyjne zwierzątka oraz 
malowały gipsowe figurki, które można było zabrać na pamiątkę.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wielu osób, a przede wszystkim 
Rodziców, udało się zorganizować kolejny Piknik Rodzinny. Po raz 

kolejny okazało się również, że do dobrej zabawy nie jest koniecz-
na idealna pogoda, a szczere chęci, dobry nastrój i towarzystwo.
Składamy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 
Pikniku gorące podziękowania, dziękujemy również wszystkim 
ofiarodawcom fantów i Sponsorom za hojność, życzliwość i chęć 
współpracy.

Małgorzata Dymek
www.zporudnik.edupage.org

Niedziela 10 maja była wy-
jątkowym dniem. Uczniowie 
klas trzecich szkoły podsta-
wowej po raz pierwszy w pełni 
uczestniczyli w Eucharystii. To 
kolejny krok na drodze święto-
ści zjednoczenia z Chrystusem. 
Życzymy, aby ich radość z 
prawdy o zamieszkiwaniu Boga 
w ich sercu nigdy nie gasła. Dla 
nas niech będzie ona pytaniem: 
czy dzień Komunii Świętej - nie 
tylko pierwszej - jest najwięk-
szą mą radością?

www.parafiaryczow.pl 

Pierwsza Komunia Święta
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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)

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 tym dniu klasa trzecia Szkoły Podstawowej pro-
wadziła Akademię z okazji Dnia Mamy i Taty. Nad 
całością przedstawienia słowno-muzycznego czuwała 
Pani Zofia Chorąży - wychowawczyni klasy.

Akademia z okazji Dnia Mamy i Taty

Podczas apelu został ogłoszony wynik konkursu plastycznego 
pt „Moja Rodzina”. Najpiękniejsze prace oddali uczniowie: Rok-
sana Porębska, Bartłomiej Lenik, Zuzanna Rak, Paulina Lenik, 
Emi;ia Kazanowska. Wszystkim uczestnikom i wygranym bar-
dzo serdecznie gratulujemy!

www.szkola.skawinki.pl

Kolejne jednogłośne absolutorium
dla Wójta GminyRada Gminy Spytkowice w czasie swoich obrad w 

dniu 27 maja 2015 r. - podjęła, jednogłośnie uchwa-
łę o udzieleniu absolutorium dla Mariusza Krystiana, 
Wójta Gminy Spytkowice. Tym samym pozytywnie 
oceniła realizację budżetu gminy za rok 2014. 

Dziękując za jednomyślność, Wójt Gminy podkreślił, że: 
„pozytywna ocena wykonania budżetu - to zasługa bardzo 
wielu osób pracujących nad jego wykonaniem, ale także osób 

planujących budżet, a wiec również Radnych Rady Gminy, Rad 
Sołeckich i Sołtysów. To zasługa także Mieszkańców Gminy, 
którzy aktywnie uczestniczą w życiu Gminy”. Wójt przypomniał 
również: „Już w poprzedniej kadencji zapoczątkowaliśmy nową, 
bardzo trudną politykę budżetową. Politykę zrównoważonego 
rozwoju wszystkich sołectw. Przyjęliśmy zasadę corocznego in-
westowania w każde sołectwo. Byli tacy, którzy nie wierzyli, że 
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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.

jest to możliwe - wyśmiewając te propozycje. Kolejne jednogło-
śne absolutorium, ale przede wszystkim widoczne gołym okiem 
efekty, potwierdzają słuszność tych propozycji i działań”. 

Przyjęcie uchwały absolutoryjnej zostało poprzedzone pre-
zentacją multimedialną nt. wykonania budżetu w czasie, której 
Wójt Gminy przekazał bardzo szczegółowe informacje w tym 
temacie. W roku 2014 Gmina Spytkowice uzyskała dochody na 
poziomie nieco ponad 29 mln złotych. Zrealizowane wydatki 
nieznacznie przekroczyły kwotę 30 mln złotych. Analiza struk-
tury dochodów wskazuje, że ciągle zmniejszają się subwencje i 
dotacje budżetu państwa, a wzrastają dochody własne. Ma to 
konkretny wpływ na finansowanie wydatków gdzie np. po stro-
nie wydatków oświatowych ciągle brakuje środków na bieżącą 
działalność - co w konsekwencji doprowadziło do konieczności 
dofinasowania ze środków własnych tejże działalności, w kwo-
cie przekraczającej 3 mln złotych. Wydatki oświatowe stanowią 
ponad 38% wszystkich wydatków gminnych. Kolejną pozycję 
wydatkową stanowią: wydatki majątkowe i wydatki o charak-
terze inwestycyjnym, które w roku 2014 przekroczyły kwotę 
7 mln złotych. Z tego ponad 51% przeznaczono na budynki 
komunalne, a blisko 39% na drogi. Na wspomniane inwestycje 
pozyskano z różnych źródeł, środki zewnętrzne w kwocie prawie 
3 mln złotych. Tu warto przypomnieć, że aktywność na polu 
pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków unijnych 

- również została oceniona bardzo pozytywnie. W stosunku np. 
do roku 2010 wielkość pozyskiwanych inwestycyjnych środków 
zewnętrznych zwiększyła się o przeszło 132%.

Oprócz uchwały absolutoryjnej Radni przyjęli m.in. 13 uchwał 
dotyczących głownie finansów gminnych w tym sprawozdań: 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a także zatwierdzenia 
Skonsolidowanego Bilansu Gminy. Przed przyjęciem wspomnia-
nych uchwał uczestnicy sesji otrzymali informacje: Gminnej Ko-
misji Wyborczej ws. wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich, którym 
zostały wręczone zaświadczenia o wyborze, a także informację 
Wójta Gminy o realizacji uchwał przyjętych na poprzednich se-
sjach i o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

www.spytkowice.net.pl

Był obrońcą ładu moralnego. Nie wahał się upo-
mnieć nawet króla, co jak wiemy, przypłacił krwią 
męczeńską. Mowa oczywiście o patronie Polski, a 
także tutejszej parafii – św. Stanisławie ze Szczepano-
wa. A jak mają się te wartości współcześnie? Dokąd 
zmierzamy? Temat rozwija w dalszym ciągu kazania 
odpustowego ks. Filipiak. Fragment poniżej. 

Wciąż trwa kampania ośmieszania nauczycieli, katechetów, 
księży jako „pruderyjnych głąbów”. Do czego zmierza dzisiejszy 

Bronił wartości 
świat. Wydaje się, że lekarstwem i naszym mottem życiowym jest 
hasło Owsiaka: „róbta, co chceta”. Bo żyjemy przecież w wolnym 
kraju, który przynosi już dewastację życia moralnego. I po co 
nam Kościół? Co może nam dać szkoła czy rodzina? Co tam oj-
ciec, matka czy jakiś klecha, nauczyciel? Przecież dziś powinien 
człowiek iść za życiem, za światem...

I przykład z naszej wspólnoty parafialnej, w której pracu-
ję. Kiedy się idzie Krupówkami, można zauważyć 17,18-letnie 
dziewczyny ubrane w dziwaczny sposób, z różowymi parasolka-
mi, rozdają ulotki. Zachęcają, aby mężczyźni wstąpili do klubu 
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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)

go-go. I wydaje się to takie normalne. Przecież chcą sobie doro-
bić. Róbta co chceta. I rzeczywiście, idą dziś gigantyczne dota-
cje na badania na embrionach, na komórkach macierzystych, w 
wyniku których zabija się dopiero co poczęte życie. I zapomina 
się o tym, że to samo robił Hitler. Kiedy chociażby teraz ob-
chodziliśmy 70. rocznicę wyzwolenia więźniów z Ravensbrück 

zauważyć można, że niewielu już pozostało tych, którzy byli „kró-
likami doświadczalnymi”. To właśnie na nich przeprowadzano 
takie eksperymenty. A my po 70 latach zapomnieliśmy, czym jest 
miłość do drugiego człowieka.

Człowieka traktuje się dziś coraz częściej jako rzecz, jako przed-
miot, jako produkcję. Bo kogoś stać, to sobie może zamówić organ 

i można go wyprodukować. A jak się nie da, 
to można przecież pozbawić drugiego życia, 
byleby tylko ten człowiek miał serce, nerkę, 
wątrobę, czy co tam akurat jest mu potrzebne... 
takich przykładów możemy wyliczyć jeszcze 
setki. Ale nie chodzi tu akurat o wymianę 
całej litanii, bo znamy piękniejsze litanie – jak 
choćby litanię loretańską, za pomocą której 
oddajemy cześć Matce naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Ale jednocześnie musimy sobie 
uświadomić, że nie możemy iść tak, jak nie-
jednokrotnie idzie całe stado. Musimy umieć 
czasem zaprotestować i przeciwstawić się. Tak 
jak patron dnia dzisiejszego – św. Stanisław, 
biskup i męczennik. 

 Cdn.

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz. Pierwsze śla-
dy kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Wielu świętych 
później wspomina o sercu NMP. Ale Na wielką skalę kult Serca 
Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, 
nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca 
Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd 
powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej 
jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się 
ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Pa-
ryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, 
mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W 
roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.

W objawieniu „cudownego medalika Matki Bożej Niepo-
kalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, 
są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria 
Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką 
swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi 
umieścił w herbie tegoż zakonu.

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepo-
kalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej Niepo-
kalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na 
Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach 

Niepokalane Serce 
Najświętszej Maryi Panny

lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogło-
szenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża 
Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes 
(1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawie-
nia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej ciotecz-
ny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w 
odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle silny 
błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa 
razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi 
owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i usłyszały Jej 
głos: „Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na 
wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadość-
uczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe 
nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?” W imieniu trojga 
odpowiedziała najstarsza Łucja: „Tak jest, bardzo tego chcemy”. 
Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miej-
sce co miesiąc 13 każdego miesiąca.

Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i za-
dawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na 
wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja 
usłyszała od Maryi: „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu 
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Kwiaty polskie i polska historia 
W dworze Stryszów, będącym oddziałem Zamku 

Królewskiego na Wawelu, odbył się we czwartek (28 
maja) podwójny wernisaż. W głównej sali wystawowej 
prezentowano ekspozycję „Kwiaty polskie” czyli ma-
larstwo, grafikę warsztatową i cyfrową oraz fotografie 
będące dziełem ośmiorga doktorantów i studentów 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie. 

Lista artystów:
Kamil Baś
Małgorzata „Malwina” Niespodziewana 
Mirosław Niesyto
Piotr Pandyra 
Anna Poduszyńska

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)

Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. 
W lipcu Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. 
Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości 
dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokala-
nym Sercem Maryi»”. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, 
a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i 
tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecz-
nego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. W 
końcu poleciła: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu 
dodajcie: - O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia 
piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, 
które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokala-
nego Serca Maryi”.

10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łu-
cji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: 
„Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi 
ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (...) Ty przynajmniej staraj się 
Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzi-
nę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, 
którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy 
wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, 
towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic ró-
żańca świętego w intencji wynagrodzenia”.

Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej 
odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem 
sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepoka-
lanym Sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i nadać 
nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne zwykłe 
soboty można odprawiać Mszę świętą wotywną o Najświętszej 
Maryi Pannie.

13 października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia obja-
wień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu 
światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim za-
kresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta 
państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas 
Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu 
Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 
r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. 
Papież Pius XII wysłał z tej okazji osobny list gratulacyjny do 
Polski (23 grudnia 1946 r.). Jak widać, objawienia fatimskie ukie-
runkowały kult Serca Maryi do czci Jej Serca Niepokalanego. 
Nadto nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, w czym bar-
dzo upodobnił się do kultu Serca Pana Jezusa, propagowanego w 
objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Samo święto Serca Maryi zapoczątkował św. Jan Eudes już w 
roku 1643. Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na dzień 
8 lutego. On to ustanowił zakon pod wezwaniem Serc Jezusa i 
Maryi (kongregacja eudystów), ustalił odpowiednie pozdrowie-
nie codzienne wśród współbraci tego zakonu i napisał teksty 
liturgiczne: mszalne i brewiarzowe na dzień święta. Wiemy 
także, że św. Jan Eudes pierwszy napisał dziełko na temat kultu 
Serca Maryi. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. 
Wydane zostało drukiem w roku 1681. Papież Pius VII (+ 1823) 
zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych 
diecezji i zakonów jako święto lokalne. Papież Pius IX (+ 1878) 
zatwierdził teksty Mszy świętej dla tego święta i oficjum bre-
wiarza. Dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi 
wprowadził papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. Posoborowa 
reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Naj-
świętszego Serca Jezusowego.

Magdalena Przybyło 
Monika Stolarska 
Magda Żmijewska
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munistycznych „inżynierów dusz”. Wydawnictwo niniejsze ma 
na celu przełamanie wieloletniego zapomnienia o niezwykłych 
zasługach. Naszego bohaterskiego krajana, o którego doniosłej 
roli i osiągnięciach powinniśmy zawsze pamiętać. Jak możemy 
przekonać się podczas lektury „WSPOMNIEŃ Z ŻYCIA” ich au-
tor nigdy nie wyrzekł się swych strońskich korzeni i z pasją badał 
dzieje rodzinnej ziemi, z której los wywiódł go najpierw aż pod 
biegun północny do Murmańska, a potem aż na „wyspę ostatniej 
nadziei” do dalekiej Szkocji.

www.stryszow.pl

Dnia 31 maja 2015r. w kościele parafialnym p.w. 
Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie miała miej-
sce niezwykle podniosła uroczystość. Oto bowiem, w 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią...”

Prymicje księdza Bartłomieja 
Romana piękną i słoneczną niedzielę, swoją Mszę Prymicyjną 

odprawił ksiądz Bartłomiej Roman, pochodzący z Ko-
zińca, który dzień wcześniej, w Katedrze Wawelskiej 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Kardynała Sta-
nisława Dziwisza.

Równocześnie w sali sąsiedniej prezentowano dokumenty i 
odznaczenia należące do prof. Franciszka Lenczowskiego, autora 
„Wspomnień z życia” wydanych przez Urząd Gminy wraz z „En-
cyklopedią Stryszowa i okolic”- w ramach Bursztynowej Bibliote-
ki. Projekt zrealizowany przez Gminę Stryszów w 2015 r. polegał 
na opracowaniu i wydaniu publikacji promującej dziedzictwo 
historyczne i kulturowe zatytułowanej „U źródeł naszej wolności 
– Zapomniany bohater ze Stronia”. Wspomnienia z życia. Pa-
miętnik Franciszka Lenczowskiego”. Nowa publikacja wydana w 
nakładzie 500 egzemplarzy prezentuje niezwykle interesujące i 
wartościowe dzieło, które przez dziesięciolecia pozostawało jedy-
nie w maszynopisie – „WSPOMNIENIA Z ŻYCIA” – pamiętnik, 
który prof. dr Franciszek Lenczowski spisał w latach 1964-1970. 

Ten pochodzący ze Stronia bohater dwóch wojen światowych, 
niezłomny patriota, świetny organizator systemu polskiego 
szkolnictwa, był jednocześnie wnikliwym historykiem średnio-
wiecza, autorem kilkunastu opracowań naukowych. Łączył w 
sobie niezwykłą siłę charakteru i oficerską odwagę z sumien-
nością i wytrwałością sprawnego organizatora. Funkcje jakie 
sprawował kpt. Franciszek Lenczowski w ramach działalności 
Rządu RP na uchodźstwie – zwłaszcza na terenie Szkocji, gdzie 
był odpowiedzialny za całe szkolnictwo średnie, przysporzyły 
mu ogromnego uznania wśród przełożonych i wychowanków, 
lecz w nowej rzeczywistości Polski Ludowej stały się przyczyną 
nieufności, złośliwości i prześladowań czynionych mu przez ko-
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Zgodnie z tradycją, ksiądz prymicjant Bartłomiej udał się z 
domu rodzinnego w Kozińcu do kościoła parafialnego w otocze-
niu dębowego wieńca, niesionego przez dziewczęta w pięknych, 
ludowych strojach. Towarzyszyła mu najbliższa rodzina, licznie 
zgromadzeni parafianie oraz orkiestra dęta.

  Po przybyciu do kościoła i krótkiej modlitwie , ksiądz Bartło-
miej wsłuchiwał się w słowa pieśni : „Błogosławieni miłosierni” 
wykonywanej przez scholę parafialną. Refren tej pieśni stanowi 
bowiem Jego kapłańskie przesłanie. W dalszej części uroczysto-

ści nastąpił czas życzeń, składanych księdzu neoprezbiterowi 
przez liczne delegacje. I tak na samym początku życzenia składa-
ła delegacja reprezentująca wszystkie dzieci z parafii w osobach: 
Fabiana Bryndzy, Bartosza Gurdka oraz Jakuba Zarzyckiego. 
Następnie zaś schola parafialna wraz z opiekunką, Panią Renatą 
Sopicką.

 Wzruszającą mowę wygłosiła swemu dawnemu uczniowi, 
była wychowawczyni ze szkoły podstawowej, pani Irena Pacek, w 
towarzystwie grupy kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy. Dalej 
życzenia składali przedstawiciele Rady Parafialnej ,Kół Gospo-
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dyń Wiejskich ze Świnnej Poręby i Kozińca, strażacy, delegacje 
mieszkańców wsi, Pani Janina Kunowska, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Jaszczurowej, ministranci i lektorzy, Pan Kościelny Sła-
womir Sporysz oraz Pani organistka, Małgorzata Falkowska.

Padło wiele pięknych słów. Słów drogowskazów, płynących 
szczerze, prosto z radosnych serc całej Wspólnoty.

Świątynia była tego dnia pięknie udekorowana, adekwatnie do 
uroczystości, czym zajęła się Pani Monika Radwan z Kozińca.

  Kościół zgromadził wielu parafian oraz księży, którzy nie-
gdyś posługiwali w Parafii w Mucharzu. Wśród nich znalazł się 
ksiądz prałat Jan Marcisz, wieloletni proboszcz parafii w Mucha-
rzu oraz budowniczy kościoła w Świnnej Porębie, ksiądz Marcin 
Hodana i ksiądz Ryszard Matuszyk, byli wikariusze w Mucharzu. 
Neoprezbiterowi towarzyszyli również koledzy klerycy z semina-
rium oraz przede wszystkim obecny proboszcz parafii w Świnnej 
Porębie, ksiądz Janusz Żmuda, opiekun księdza Bartłomieja na 
Jego drodze do kapłaństwa.

  Po przywitaniach i życzeniach nastąpiło to , co najważniejsze: 
pierwsza Msza święta odprawiona przez księdza Bartłomieja w 
rodzinnej parafii. Miała ona podniosły i uroczysty charakter. O 
muzyczną oprawę liturgii zadbała schola parafialna „W DRO-
DZE”. 

  Wzruszającym momentem było błogosławieństwo prymicyj-
ne, udzielone najpierw obecnym kapłanom, następnie klerykom, 
rodzicom księdza Bartłomieja, jego siostrom, a następnie całej 
wspólnocie parafialnej.

  Ksiądz Bartłomiej złożył podziękowania parafianom i 
wszystkim obecnym na Jego prymicjach, w tym: księdzu Janu-
szowi Żmudzie oraz księdzu Janowi Marciszowi .Wypowiedział 
m.in. takie oto słowa:

„Wszystkim tu obecnym i całej parafii dziękuję za modlitwy 
ofiarowane w mojej intencji, wszystkie dobre słowa, życzliwość 
na każdym kroku, gdzie bym się nie znalazł”.

Szczególnie niektórzy ludzie, a nawet całe rodziny z naszej 
wspólnoty ,ale i spoza ,darzyły mnie wyjątkową życzliwością. 
Wiem, że raczej wolałyby ,aby ich nie wymieniać. Więc im tego 
nie zrobię. To właśnie dzięki Wam, moi rodacy ,mógłbym teraz 
złożyć autograf, w którym podpisałbym się: Bartłomiej Roman, 
kandydat na Papieża. Może i wybrzmiało to dziwnie i brzmi 
nieco egoistycznie z mojej strony, że tak się tytułuję. I pewnie 
słusznie, bo jestem przecież człowiekiem, jak każdy stojący w 
tym kościele, to spomiędzy Was wyszedłem i z Waszymi dziećmi 

dorastałem. Ale przez te 6 lat seminarium widziałem właśnie 
Waszą wiarę w moją osobę. Z każdym dniem widziałem, jakie 
nadzieje wiążecie ze mną i myślę, że to dodawało mi najbardziej 
skrzydeł . To uczucie, że tyle osób pokłada we mnie nadzieję i we 
mnie wierzy. I prosi Boga o to, bym był dobrym księdzem. Dzięki 
Wam zacząłem odkrywać w sobie i doceniać tę osobę, w którą 
wierzy tyle osób. Właśnie za to Wam dziękuję. Za wiarę we mnie 
i polecanie mnie Bogu.”

  Niewątpliwie najbardziej wzruszające słowa podziękowania 
usłyszeli od swojego Syna rodzice, siostry: Ola i Agnieszka oraz 
babcia, której ksiądz Bartłomiej zawdzięcza przekazanie Mu 
wiary. Były to piękne chwile. Obecni na uroczystości wierni, pa-
rafianie i goście nie szczędzili słów zachwytu dla niesamowitości 
i wspaniałej organizacji tego święta.

  Ksiądz Bartłomiej Roman jest pierwszym kapłanem z parafii 
w Świnnej Porębie. Młodej parafii. Urodził się 19 marca 1989 
roku w Wadowicach. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ko-
zińcu, a następnie do Gimnazjum w Mucharzu. Maturę zdał w 
Technikum Informatycznym w Wadowicach (Gorzeń).

To tutaj, po drugiej klasie, usłyszał delikatne pukanie do serca 
i cichy głos Chrystusa: „Pójdziesz za mną?” Wtedy jeszcze nie po-
szedł... Kiedyś marzył, aby zostać weterynarzem lub botanikem. 
Na szczęście Chrystus odezwał się głośniej i Bartek Go posłuchał. 
Dziś jest kapłanem, sługą Chrystusa i Jego światłem dla ludzi.

Jakim człowiekiem jest ksiądz Bartłomiej? Ktoś , kto Go zna 
dobrze powie o Nim: lubi ciszę, spokój, melancholik, a z dru-
giej strony: nieogarnięty, szczery, autentyczny, niekonfliktowy, 
marzyciel, trochę bałaganiarz. Na pewno potrafi rozmawiać z 
ludźmi, kocha ich, jest z nimi i za nimi. Obdarza ich zaufaniem i 
pokłada w nich nadzieje.

Jego ulubione motto brzmi: „Bądź zmianą, którą pragniesz 
ujrzeć w świecie”.

 Pierwszą parafią, w której ksiądz Bartłomiej będzie posługi-
wał jest parafia Św, Sebastiana w Jurgowie. Tak więc ,jeśli ktoś 
zimą wybierze się na narty do Jurgowa, to będzie wiedział, gdzie 
może wypić gorącą herbatę!

  Drogi Księże Bartłomieju: bądź kapłanem świętym. Niech 
każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi będzie dniem prymicji. 
Dniem nieustannych narodzin dla Kościoła, dla powierzonego 
Tobie ludu. Głoś Chrystusa i niech nie bolą Cię przy tym: ręce, 
nogi , serce, usta. Bądź Kapłanem pełnym Bożego blasku i do 
końca trwaj. Tak jak ON. Szczęść Boże! (ReS) 
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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 
 

Taką oto radę daje wiernym ks. Oleg Żaruk, bo 
– jak zauważył – rekolekcje to codzienne życie, to 
realizacja tego, co usłyszeliśmy w kościele. Ale żeby 
żyć na co dzień – Ewangelią, trzeba ją znać, trzeba ją 
czytać i do tego szczególnie nas zachęca w poniższym 
tekście.

Te rekolekcje, które przeżyliśmy, są ważne, ale równie ważne 
jest, by także po ich zakończeniu zadbać o to, aby gleba naszych 
serc była urodzajna, aby ona została umocniona właśnie przez 
to, co tutaj usłyszeliśmy. Bo u kogoś zrodziło się jakieś postano-
wienie rekolekcyjne np. poprawy tej relacji do Boga, do drugiego 
człowieka albo samego siebie. Możemy te postanowienia robić 
nie tylko podczas Adwentu czy Wielkiego Postu, ale w ciągu 
całego roku. Rekolekcje zapraszają nas do tego, żebyśmy jednak 
postanowili i odpowiedzieli na to wezwanie Pana; abyśmy jeszcze 
bardziej poszli w Jego stronę.

Jak możemy to uczynić? Mam takie trzy rady, do stosowania 
których was zachęcam. Po pierwsze, uczyńmy wszystko, by na-
szym codziennym pokarmem na modlitwie było Słowo Boże. Nie 
módlmy się tylko rano i wieczorem, ale ponadto starajmy się choć 
przez moment czytać Pismo święte. Mamy dziś różne wspaniałe 
możliwości ku temu. Mamy teksty liturgiczne na dany, konkret-
ny tekst w internecie, a agendach liturgicznych, w czasopismach 
religijnych. Możemy znaleźć i odczytać Słowo, które na każdy 

Żyć na co dzień Ewangelią
dzień daje nam Pan Bóg. Codzienna modlitwa pomoże nam 
przeżywać naszą codzienność w łączności z Chrystusem. Mamy 
łączyć w sobie postawy ewangelicznej Marty i Maryi; Marta była 
osobą pracowitą, zabieganą i zatroskaną o wszystko, podczas gdy 
Maryja była bardziej skupiona na Jezusie i Jego nauce. Z jednej 
strony mamy zatem pracować, dbać o swoje rodziny, wypełniać 
obowiązki, a z drugiej znajdować czas dla Boga – żeby Jego usły-
szeć w tym słowie czytanym.

Druga sprawa to rachunek sumienia. I myślę tu nie tylko o 
tym rachunku sumienia przed spowiedzią, ale także o takiej 
naszej wieczornej modlitwie, podczas której przez parę minut 
przyglądam się sobie i zastanawiam nad tym, co przez cały dzień 
przeżyłem – czy byłem dobrym chrześcijaninem, czy może jed-
nak nie do końca ten dzień dobrze przeżyłem. Można to zrobić 
nawet w skróconej formie, po prostu dziękując Bogu za to, co od 
Niego otrzymałem i przepraszając za grzechy, które popełniłem. 
Można i trzeba oczywiście także prosić o Jego łaskę. 

Trzecią ważną rzeczą jest lektura. Lektura duchowa. Oprócz 
tego, że my czytamy Pismo święto, ważne jest (i warto to czynić), 
abyśmy na bieżąco uzupełniali naszą wiedzę religijną, czytając 
różne książki religijne albo czasopisma, jeśli tylko mamy taką 
możliwość. Czytanie tych pozycji jest takim odnajdywaniem 
na co dzień odnajdywaniem Jezusa Chrystusa w tym świecie, a 
z drugiej strony jest to takie pogłębianie naszej wiary. Być może 
na co dzień nie mamy czasu, a w tych publikacji możemy znaleźć 
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różne komentarze kompetentnych,. Wierzących osób, które nam 
pomogą tę naszą wiarę zgłębić.  

Na koniec chciałem opowiedzieć wam historię, która kiedyś 
przeczytałem... Otóż, pewien misjonarz, który pracował w Nowej 
Gwinei opowiadał, że pewien mężczyzna, który nawrócił się na 
chrześcijaństwo, miał niezwykły zwyczaj... Obchodził codzien-
nie cały tamtejszy szpital i czytał przebywającym tam pacjen-
tom Ewangelię. Czynił to przez kilka lat i zdążył przez ten czas 
przyzwyczaić do tego wszystkich pracujących w tym szpitalu. 
Pewnego dnia mężczyzna zauważył, że zaczyna mieć problemy 
z czytaniem Ewangelii. Poszedł zatem do okulisty i okazało się, 
że powoli będzie tracić wzrok, aż w końcu przestanie widzieć. 
Choroba ta była jego zdaniem nieuleczalna. Następnego dnia 
po otrzymaniu tej diagnozy mężczyzna w szpitalu się nie poja-
wił. Ktoś powiedział, że udał się on na pobliskie wzgórze i tam 

spędza czas w samotności. Gdy jego nieobecność się przeciągała, 
jeden z lekarzy postanowił się udać na te górę i sprawdzić, jak ten 
mężczyzna się czuje, co robi. Kiedy to zrobił, mężczyzna powie-
dział mu, że udał się w to miejsce, by w samotności się pomodlić 
i nauczyć na pamięć wersetów Ewangelii, zanim utraci wzrok... 
– Wkrótce powrócę do szpitala panie doktorze i dalej będę głosić 
Ewangelię przebywającym tam pacjentom – wyznał. 

Ten człowiek rozumiał, że starci wzrok, ale uznał, ze jego 
zajęcie jest tak ważne, że na przekór wszystkiemu musi swoje 
dzieło kontynuować. To jest dla, pragnących żyć na co dzień 
Ewangelią, jest bardzo istotna wskazówka. Bo Słowa Jezusa nie 
mogą być przez nas tylko wysłuchiwane, ale przede wszystkim 
realizowane.   

Cdn.

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)

Fotorelacja z Uroczystości Bożego Ciała
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W niedzielę (31.05) plac przy Gimnazjum w Tomi-
cach opanowali najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy. W 
tym roku Dzień Dziecka zorganizowany przez Ośrodek 
Kultury Gminy Tomice oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej upłynął pod hasłem „Postaw na rodzinę”. 

W słoneczne popołudnie dzieci mogły skorzystać z wielu 
przygotowanych atrakcji: malowania twarzy i paznokci, warszta-
tów robienia bransoletek i garncarskich oraz tańca zumby, prze-
jażdżkach na koniach i kucyku, pokazie gigantycznych baniek 
mydlanych.

Mogły też sprawdzić swoje umiejętności w konkursach spor-
towych i artystycznych oraz w zabawach z wodzirejem. Dużą 
atrakcją cieszyła się też możliwość poczucia się przez chwilę stra-
żakiem i obejrzenia dwóch samochodów strażackich. W trakcie 
wspólnej zabawy nastąpiło też wręczenie nagród uczestnikom 
konkursu plastycznego i literackiego „Dom, Rodzina i Ja”. W 
najmłodszej kategorii wiekowej (obejmującej przedszkolaki i 

POSTAWILI NA RODZINĘ PODCZAS 
DNIA DZIECKA

uczniów zerówek) jego pla-
stycznej części zwyciężyła 
Emilia Borek z SP w Wita-
nowicach, drugie miejsce 
zajęły ex aequo Karolina 
Gaczorek i Klaudia Maty-
jasik (SP w Woźnikach), 
zaś trzecie Dominik Bie-
nias (Witanowice). Wśród 
młodszych klas podsta-
wówek pierwszą nagrodę 
zdobył Patryk Łabaj, drugą 
Patryk Wiktor (obaj z Woź-
nik), a trzecią Karolina 
Putek (Witanowice). W 
kategorii klas IV-VI trzy 

pierwsze miejsca zajęły uczennice z Witanowic: Justyna Russek, 
Beata Suchyta i Karolina Wołoch. W grupie gimnazjalnej naj-
lepszy był Robert Bury, na drugim miejscu uplasowała się Alek-
sandra Adamik, a na trzecim Kamila Pająk. Za prace literackie 
pierwszą nagrodę w kategorii młodszych klas podstawówek wy-
walczyli ex aequo Patryk Wiktor (Woźniki) oraz Luiza Tyrybon 
(ZSP w Tomicach). Drugiej i trzeciej nie przyznano. W starszej 
grupie znów najlepsza była Justyna Russek, a kolejne miejsca za-
jęły Aleksandra Dębska (Woźniki) i Ewelina Wielińska (Witano-
wice). W gimnazjum pierwsze trzy nagrody zdobyły: Dominika 
Dereniowska, Kamila Brusik i Katarzyna Ryczko.

Z pewnością każdy znalazł coś dla siebie i miło spędził ten 
wyjątkowy dzień.
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

W czwartek -czwartego czerwca 2015 r. – przeży-
waliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej. Po Mszy Św. o godz. 9.00 wyruszył or-

szak procesyjny do czterech ołtarzy, które przygotowali kolejno 
Mieszkańcy: Babicy, Lgoty, Witanowic i Wyźrału. Ich zaangażo-
wanie i troska o piękno ołtarzy były naprawdę widoczne, za co im 
serdecznie dziękujemy. Tradycyjnie na modlitwie zgromadziły 

Z Uroczystości Bożego Ciała
„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty Chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się Jego dzieciom powodzi”…

się bardzo licznie asysty: służby liturgicznej, dzieci pierwszo-
komunijnych, dziewczynek sypiących kwiaty, małych chłopców 
dzwoniących dzwoneczkami, Pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
niosących w strojach krakowskich feretrony, Panów Górników 
i Panów z OSP Witanowic i Lgoty z Pocztami Sztandarowymi, 
Panów od światła i baldachimu oraz rzesza wiernych podążająca 
za Jezusem w Najświętszym Sakramencie. W jakże podniosły i 
uroczysty nastrój wprowadziła nas Orkiestra Dęta z Zygodowic, 
która wraz z naszą Wspólnotą Parafialną przeżywa najważniej-
sze dla nas chwile – dziękujemy Im za to. Przy każdym z ołtarzy 
wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii i przedstawialiśmy Jezusowi 
modlitwy w różnych intencjach pod przewodnictwem Parafial-
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nego Oddziału Akcji Katolickiej. 
Po zakończeniu procesji dotarliśmy 
na plac kościelny, gdzie przyjęliśmy 
błogosławieństwo Najświętszym Sa-
kramentem i odśpiewaliśmy z głębi 
serca Te Deum za bogactwo łask 
otrzymywanych każdego dnia od 
Najwyższego Boga.

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)

Zapewniał w kazaniu ks. Prymicjanta ks. Robert 
Tyrała, podkreślając szczególne odniesienie czytań 
niedzielnych do Prymicji ks. Pawła Ochockiego. 
Uroczystość miała miejsce w ostatnią niedzielę maja i 
zgromadziła liczną społeczność wiernych z parafii oraz 
gości. Poniżej dalszy ciąg kazania.

Pawle drogi, nasz Prymicjancie, niemożliwe, wydaje się, było-
by wybranie innych, ktoś by powiedział „bardziej adekwatnych 
czytań” nad te właśnie, które Kościół przeznaczył w swojej świę-
tej liturgii na dzień Twoich prymicji. Bo te słowa o wybraniu, o 
powołaniu odnoszą się przecież właśnie do Ciebie. Wszak to na 
Ciebie kiedyś spojrzał z miłością Jezus i powiedział: Pójdź za 
Mną. A Ty Mu uwierzyłeś, Ty Go pokochałeś i Ty od Niego otrzy-
małeś dar łaski; ona Cię ogarnęła. Stałeś się dzieckiem Bożym i 
dziedzicem wieczności. To do Ciebie też On dzisiaj kieruje słowa 
szczególne, abyś strzegł praw i nakazów, które Bóg daje, które są 
niezmienne. Masz iść nauczać narody, udzielać chrztu w imię 
Boga i najważniejsze, że nie pozostawi Cię samego, ale będzie z 
Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Będzie z Tobą zawsze...

Chrystus będzie z Tobą zawsze
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Czyż nie to właśnie wybrałeś w swoim życiu? Czyż nie takimi 
uczuciami kierowałeś się, dokonując swojego życiowego motta, 
które zapisałeś na prymicyjnym obrazku? Wybranie więc nie 
zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który 
okazuje miłosierdzie. Tylko bowiem ten, kto dostarczył miło-
sierdzia Boga na sobie, będzie autentycznym świadkiem miłości 
wiecznej. I nie zależy to od człowieka, od jego wyboru, ale od 
decyzji Boga. Szczęście osiągniesz właśnie w tym szczególnym 
wybraniu. To jest właśnie zaproszenie do wspólnoty miłości i ży-
cia z Bogiem na zawsze. Swoje siły, serce masz odtąd oddać Jemu 
właśnie, by On mógł działać. Masz umacniać wiarę i budzić na-
dzieję tam, gdzie Jezus Cię pośle. Doświadczyłeś obecności Boga. 
dotknąłeś Jego miłości. spotkałeś Go w swoim życiu. Nie możesz 
o tym milczeć. Masz o Nim dawać świadectwo. Świat potrzebuje 
autentycznych świadków.

Czyż może wiec być wspanialszy 
początek kapłańskiego życia, jeśli nie 
ten szczególny dzień w liturgii – w imię 
Trójcy Przenajświętszej? Ta nadzieja 
zawieść nie może, bo Jezus posłany od 
Ojca w Duchu Świętym przez miłość 
Ciebie uzdalnia do świadectwa życiem. 
To Ty będziesz sługą Słowa Bożego. To Ty 
będziesz szafarzem Sakramentów. To Ty 
będziesz przewodnikiem wspólnoty. Jesteś 
wybrany do świadectwa miłości. I ludzie 
będą na Ciebie patrzeć przez pryzmat 
doskonałości i piękna Boga. To trudne... 
Wymagające... Ale osiągniesz szczęście. Bo 
to On żyje w Tobie, a młodzi na katechezie, 
rodziny (te zwłaszcza, które przezywać 
będą kryzys), starsi (których namaścisz 
przed wejściem ich do domu Ojca) muszą 
doświadczyć miłości Boga przez Twoje 
ręce! Przez Twoją miłość! Przez Twoje do-
bro! Bo Ty jesteś alter ego – drugi On. 

Kiedyś Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział: 
Gdybym miał dziś wybrać drogi życia mego na nowo, wybrał-
bym z najwspanialszych bram tę, która prowadzi do kapłaństwa. 
Choćbym w głębi tej drogi widział dla siebie przygotowaną gilo-
tynę... Dziękujemy więc dzisiaj Bogu za to, że Ciebie, drogi Księże 
Pawle, uzdolnił do święceń, że okazał ci swoją łaskę, .że namaścił 
Cię na kapłana na wieki. Otwarłeś się na działanie Bożego Du-
cha. On będzie działał przez Ciebie. Zaufałeś Panu, ale to On sam 
będzie działał przez Twoje kapłańskie serce, ręce, słowa. Dlatego 
jesteś posłany: Idźcie, nauczajcie, głoście światu miłość! Bóg jest 
między nami!

Dlatego też nic dziwnego, że z takim samym uczuciem, kiedy 
pisał swoje świadectwo po 50 latach bycia pasterzem – dzisiaj 
święty – Jan Paweł II zaznaczył: Wstańcie; chodźmy ufni w 
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Chrystusie! On będzie nam towarzyszył w drodze aż do celu, 
który zna tylko On. 

Miałem kiedyś sen. Szedłem po plaży przy boku Chrystusa. 
Nasze stopy odciskały się na piasku pozostawiając podwójny sze-
reg śladów: moich i Jego. Kiedy tak śniłem przyszła mi myśl, że 
każdy z postawionych przeze mnie śladów odzwierciedlał jeden 
dzień mojego życia. Zatrzymałem się i zwróciłem się w stronę 
mych śladów ginących w oddali. Wtedy dostrzegłem, że w nie-
których miejscach nie było dwóch śladów, ale tylko jeden.

 Przyjrzałem się jeszcze raz i zdziwiłem się! Miejsca, w których 
znajdowała się tylko jedna para śladów, przedstawiały najbar-
dziej smutne dni mojego życia. Dni strachu i niecierpliwości, dni 
egoizmu i smutku, dni doświadczeń i wątpliwości, dni niezrozu-
miałych i pełnych cierpienia.

 Zwróciłem się wtedy do Pana z tonem wyrzutu:
 «Obiecałeś, że będziesz przy nas przez wszystkie dni naszego 

życia. Dlaczego więc nie dotrzymałeś swego słowa? Dlaczego po-
zostawiałeś mnie w najtrudniejszych momentach mojego życia, w 
chwilach, w których najbardziej potrzebowałem Twojej pomocy 
?».

 Chrystus uśmiechnął się:
 «Synu mój najukochańszy, nie pozostawiłem cię nawet przez 

najdrobniejszą chwilę. Pojedyncze ślady, które widziałeś w naj-
trudniejszych chwilach swojego życia były moimi śladami... W te 
ciężkie dni musiałem cię nieść w moich ramionach».

Cdn.
 

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)

Z Uroczystości Bożego Ciała
FOTOGALERIA
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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)

80-lecie OSP w Stroniu 
W sobotę 30 maja 2015 r. świętowano 80-lecie 

istnienia OSP w Stroniu oraz Gminne Obchody Dnia 
Strażaka. W uroczystościach uczestniczyli druhowie z 
terenu Gminy oraz z zaprzyjaźnionych jednostek OSP, 
a także licznie przybyli goście.

Jubileusz rozpoczął się mszą polową, odprawioną na placu 
przy remizie OSP Stronie, następnie przy dźwiękach strażackiej 
orkiestry dętej z Łękawicy odbył się uroczysty apel. Okoliczno-

ściowe przemówienia i podziękowania wygłosili: Komendant 
PSP Wadowice mł. bryg. Paweł Kwarciak , wójt Jan Wacławski 
oraz przewodniczący Rady Powiatu Jan Gębala – głos zabrał 
również Ryszard Mróz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Rady Powiatu Wadowickiego. Obecny był także Maciej Koźbiał, 
który wręczył zgodnie z tradycją gminną statuetkę „Strażaka 
Roku 2014” – tym razem otrzymała ją dh. Marta Ryba. Kulmina-
cyjnym momentem Jubileuszu była dekoracja Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa sztandaru Jednostki OSP Stronie. 
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Równie podniosłym momentem była dekoracja odznaczeniami 
najbardziej zasłużonych strażaków z poszczególnych jednostek 
OSP z terenu Gminy Stryszów.

Postanowieniem Prezydium Zarządu Głównego Związku 
OSP RP Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został:

dh Józef Kocańda oraz dh Franciszek Opyrchał
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Zło-

tym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali 
druhowie: Kazimierz Spólnik oraz Adam Mamcarczyk.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa odznaczeni zostali druhowie: Krzysztof Master, Piotr Sołek, 
Łukasz Stanowski, Sławomir Zabiegło, Konrad Knapik

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali druho-
wie: Wiesław Wątor, Sławomir Bąk, Michał Kowalczyk

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
w Stryszowie odznaką „Za wysługę lat” odznaczeni zostali: 
Władysław Sadzikowski - 70 lat, Stanisław Tatar – 55 lat, Józef 
Sadzikowski – 45 lat, Adam Mamcarczyk – 40 lat, Józef Knapik 
– 40 lat, Franciszek Opyrchał – 35 lat, Aleksander Makówka – 35 
lat, Bogdan Ryba – 30 lat, Stanisław Mika – 30 lat, Karol Okrę-
glicki – 15 lat, Robert Wlezień – 15 lat, Druhna Marta Ryba – 5 
lat, Szymon Kruk – 5 lat

Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Stryszo-
wie odznaką „Za wysługę lat” odznaczeni zostali: Kazimierz 
Spólnik – 45 lat, Zdzisław Mamcarz – 35 lat, Zbigniew Janeczek 
– 35 lat, Piotr Kocańda – 30 lat, Jan Oleksy – 25 lat, Dariusz Mlak 
– 20 lat, Andrzej Janeczek – 15 lat, Bartłomiej Matuszyk – 15 lat, 
Andrzej Wyka – 15 lat, Piotr Sołek – 10 lat

Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w 
Stryszowie odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odzna-
czeni zostali: Srebrna odznaka: OSP Łękawica - Patryk Wróbel  
OSP Stronie - Wernika Mirocha, Filip Stawowy, Dawid Dura, 
Joanna Gnojek, Barbara Kozik, Jakub Mirocha

Brązowa odznaka: OSP Łękawica - Klaudia Piwowarczyk, 
Izabela Okręglicka, Edyta Okręglicka, Wiktoria Biłko, Jakub 
Zawiła, Mariusz Zawiła, Karol Pułka, Konrad Wątroba, Marty-
na Worytko, Łukasz Piwowarczyk, Zuzanna Maj, Patrycja Ka-
lemba, Adrian Dębski OSP Stronie - Aleksandra Worytko, Julia 
Kocańda, Joanna Oleksy, Karolina Gnojek, Aleksandra Sikoń, 
Jakub Klameczko, Kacper Mirocha

Jubileusz uświetniły występy artystyczne w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu, orkiestry 
dętej z OSP Łękawica oraz zespołu regionalnego „Stronianie”.

www.stryszow.pl
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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)

1 czerwca 2015r. podczas obchodów Dnia Dziecka w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze cała społeczność szkolna przyłączyła się 
do ogólnopolskiej akcji „Profilaktyka a Ty”. W Miejskiej strefie Sportu i Rekreacji 
na 60 sekund sportowe zmagania przerwało 121 uczniów z klas IV-VI SP i 136 
uczniów klas I-III gimnazjum, by zjednoczyć się we wspólnym geście i wyrazić 
troskę o życie wolne od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. 
125 najmłodszych uczniów klas I-III SP wraz z wychowawcami również połączyło 
się z ideą „Zrywu Wolnych Serc” podczas pierwszego rajdu na Kopiec Grunwald w 
Palczowicach.

Ta symboliczna akcja ma ogromne znaczenie z uwagi na wzrost świadomości 
młodych ludzi, gdyż integruje ich w wspólnej sprawie oraz kształtuje postawy twór-
czej profilaktyki.

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

Niebiańska
bazylika 

Taki tytuł nosi Grota św. Michała w Gargano, a to dlatego, że została 
poświęcona przez samego św. Michała Archanioła, nie ludzką ręką. Wier-
ni tam przybywający doznają wielu łask, szczególnie nawrócenia. Mówił o 
tym ks. Robert Ryndak, zachęcając do oddawania czci świętym Aniołom. 
Fragment poniżej. 

Podczas drogi miało miejsce przedziwne zdarzenie: nad głowami biskupów pojawiły 
się orły, które chroniły ich od silnych promieni słonecznych. Po przybyciu do groty, w 

„ZRYW WOLNYCH SERC”
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jej wnętrzu znaleźli kamienny ołtarz, przykryty szkarłatnym 
suknem i nad nim krzyż. Zatem wszystko do Mszy było przy-
gotowane; o wszystko zatroszczył się już posłaniec nieba - św. 
Michał. Oprócz tego, jak przekazuje legenda, Święty Michał na 
znak swojej obecności pozostawił na skale odcisk stopy dziecka. 
Święty Biskup pełen radości złożył Bogu Ofiarę Eucharystyczną. 
Wydarzenie to miało miejsce 29 września 493 r. Od czasu tych 
nadzwyczajnych wydarzeń Grota cieszy się tytułem „Niebiań-
skiej Bazyliki”, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie była 
ona nigdy poświęcona ręką ludzką. Sam święty Michał Archanioł 
dokonał poświęcenia tego miejsca... Stąd też trzecie objawienie 
nazwane jest epizodem poświęcenia.

Na końcu pragnę tylko przypomnieć króciutko słowa, które 
św. Michał wypowiedział w pierwszym objawieniu:

Ja jestem Archanioł Michał stojący przed obliczem Boga. Gro-
ta jest mnie poświęcona; ja sam jestem jej strażnikiem... Tam, 
gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie... Mo-
dlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. 
Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.

Kochani, od tamtego czasu dokonuje się to do dziś. Jest to 
przepiękne sanktuarium penitencjarne, a więc sanktuarium, 
do którego zmierzają pielgrzymi, penitenci, grzesznicy, by 
oczyszczać swoje serca. Czasami zostawiają kilka, kilkanaście, 
kilkadziesiąt lat swego grzesznego życia. Niektórzy, którzy tam 
posługują mówią, że nie jest to może częstym widokiem, ale zda-
rza się, że pośród tych, którzy tam przybywają, zdarzają się rów-

nież turyści. Tacy zwyczajni turyści. Łatwo ich jest odróżnić, bo 
mają świetny sprzęt fotograficzny, a poza tym zwracają uwagę na 
wszelkie szczegóły, jakby nie do końca wczuwając się w to, że są 
w miejscu kultu. Łatwo ich odróżnić. Oni, gdy wchodzą do Groty 
Objawień, gdy spoglądają na figury św. Michała Archanioła, któ-
re się tam znajdują, jakby na chwilę się zatrzymują i zostawiają 
niektórzy swój sprzęt fotograficzny, a swoje kroki kierują do 
kaplicy spowiedzi i tam odzyskują zdrowie i życie. To duchowe 
życie. Dokonują się tam duchowe cuda.  

Tam, gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludz-
kie... I tak się dzieje. Modlitwy, które będziecie tu zanosić do 
Boga, zostaną wysłuchane. Kochani, dziś, gdy na sposób ducho-
wy - właśnie teraz, w tym momencie - znajdujemy się w tamtym 
miejscu, bo o nim mówimy, to też dziś staje się naszym udziałem. 
Czyż nie było tak, że przed chwilą, przed tą Eucharystią sporo 
spośród tutaj obecnych uklęknęło przed kratkami konfesjonału i 
oczyściło swoje serce, że odzyskało na nowo dziecięctwo Boże, że 
uzyskaliśmy największy ze skarbów - dar łaski uświęcającej? 

 Co dzisiaj chcemy powierzyć Michałowi, archaniołowi? 
W co go chcemy zaprosić? A może: kogo chcemy mu dziś polecić? 
Może to ktoś z twoich bliskich? Ktoś, kto się w życiu pogubił, kto 
odszedł od Boga i może jeszcze bardziej niż ty, niż ja potrzebuje 
interwencji z nieba? Tej bardzo konkretnej interwencji... Dzięku-
jemy Ci, Panie Boże, za dar Aniołów. Za dar Aniołów Stróżów, 
naszych przyjaciół, ale także za sw. Michała Archanioła. Powie-
rzamy się Waszej opiece nasi święci Anielscy Patronowie.

Co niesie tydzień (14-20 VI 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

14 czerwca - XI niedziela zwykła
ODCIĘTY PĘD WYSOKIEGO CEDRU (STARE PRZY-

MIERZE) ZASADZIŁ BÓG NA GÓRZE WYNIOSŁEJ, ABY 
WYDAŁ OWOC I STAŁ SIĘ CEDREM WSPANIAŁYM

Czytania z tego dnia dają porównania o królestwie niebie-
skim, aby głębiej zrozumieć jego istotę. Pierwsze czytanie z 
proroka Ezechiela (Ez 17,22-24) porównuje Mesjasza, który ma 
przyjść, aby wypełniły się proroctwa i aby lud został odkupio-

ny, do wierzchołka wysokiego cedru, do gałązki odłamanej z 
najwyższych jego pędów, którą zasadzi Bóg na górze wyniosłej i 
wysokiej; na górze izraelskiej. Ona wypuści gałązki, wyda owoc i 
stanie się cedrem wspaniałym.

Drugie i trzecie porównanie pochodzi z Ewangelii św. Marka 
(Mk 4,26-34), w której Jezus porównuje Królestwo Boże do na-
sienia wrzuconego w ziemię, które – czy ktoś śpi, czy czuwa – we 
dnie iw nocy kiełkuje, rośnie, że siewca sam nie wie jak. Ziemia 
sama z siebie wydaje plon – najpierw źdźbło, potem kłos i pełne 
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ziarno. Następne porównanie Królestwa Bożego jest do ziarnka 
gorczycy, które, gdy się go wsiewa, jest najmniejsze ze wszystkich 
nasion, a wsiane wyrasta i staje się drzewem, które wypuszcza 
gałęzie i ptaki powietrzne gnieżdżą się na nim.

Te porównania, jakby techniczne, mówią o tym, że królestwo 
niebieskie pochodzi całkowicie z nieba. To Bóg jest tym, który 
zasadza, daje wzrost, pozwala dojrzewać i wydać owoc. To Bóg 
jest Tym, który z pozornej niskości podnosi to królestwo do wy-
sokości nieba. On jest Tym, który wywyższa i poniża; sprawia, że 
zielone usycha, a zieloność daje suchemu. 

  Natomiast św. Paweł w Liście do Koryntian (2 Kor 5,6-10) 
przybliża nam sens naszego udziału w królestwie niebieskim. 
Pisze tak: Mamy ufność. Wiemy, że jak długo pozostajemy w 
ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według 
wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję 
i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 

Święty Paweł przedstawia nam tutaj, że dopóki jesteśmy w 
ciele, staramy się Jemu przypodobać. Przypodobać wiarą – czy 
to jesteśmy z Nim blisko, czy daleko. Właśnie te nasze starania w 
wierze są już naszym udziałem w królestwie Bożym. 

 To Bóg zasadził Swoje Królestwo na ziemi i daje mu wzrost, 
wielkość i wspaniałość.

15 czerwca - Poniedziałek 

NIE WOLNO NAM PRZYJMOWAĆ ŁASKI BOŻEJ NA 
PRÓŻNO, TRZEBA POZWOLIĆ, ABY TA ŁASKA W NAS 
PRACOWAŁA, PRZYNOSIŁA OWOCE.

   Czytania z tego dnia mówią, można powiedzieć w uproszcze-
niu, o taktyce, jaką mają stosować należący do Chrystusa wobec 
świata. W pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (2 Kor 6,1-
10) apostoł napomina, abyśmy na próżno nie przyjmowali łaski 
Bożej. Co to znaczy przyjmować łaskę Bożą „na próżno”? 

Odpowiedzią na to pytanie może być Ewangelia (Mt 5,38-42), 
w której Jezus mówi: Powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” A 
Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. 

Zatem łaska Boża, którą przyjmujemy, procentuje między in-
nymi przez to, że nie stawiamy oporu złemu. Jeżeli ktoś nas ude-
rzy w prawy policzek, mamy nadstawić drugi; jeżeli ktoś chce się 
sądzić z tobą i wziąć ci szatę, odstąp mu i płaszcz. Jak cię zmusza 
ktoś, abyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim i dwa tysiące. Gdy 
ktoś cię prosi, nie odmawiaj. I nie odwracaj się od tego, który chce 
coś pożyczyć, nie patrząc na to, czy ci odda. 

Dlaczego taką taktykę ma obrać chrześcijanin wobec świa-
ta? Z różnych powodów, jednak przede wszystkim, aby nie dać 
sposobności do zgorszenia, żeby wszyscy widzieli, że jesteśmy 
sługami Boga. Dlatego musimy oblec się w cierpliwość wśród 
utrapień, wśród przeciwności i ucisków; musimy być przygo-
towani na cierpienie, na więzienie; musimy być tymi, którzy 
w trudach nocnych, w czuwaniach, w postach, przez czystość, 
umiejętność, wielkoduszność, łagodność, przez objawy Ducha 
Świętego i miłość nieobłudną i głoszenie prawdy i mocy Bożej są 
sługami Ewangelii. 

Porównuje też apostoł nasze zachowanie do stosowania oręża 
sprawiedliwości – zaczepnego i obronnego wśród czci, a i pohań-
bienia, w dobrej sławie, jak i w zniesławieniu; uchodzący za oszu-
stów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież znani 
dobrze, niby umierający, a żyjący, karceni, a nie uśmiercani; ubo-
dzy nic nie posiadający, a równocześnie posiadający wszystko. 

Wtedy właśnie nie przyjmujemy na próżno łaski Bożej.   
   Współpracujemy z łaską Bożą, jeżeli pokonując przeciwno-

ści, niezłomnie trwamy przy Bogu.

16 czerwca - Wtorek
OFIAROWAĆ SIEBIE JEZUSOWI, A POTEM BRACIOM 

TO DOSTĄPIENIE WIELKIEJ ŁASKI

 Czytania z wtorku mówią o tym, że wielką łaską Bożą jest 
pokonywanie ucisku, doświadczeń, ubóstwa, prześladowań, bo 
to buduje w człowieku doskonałość. 

W pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (2 Kor 8,1-9) 
święty Paweł pisze, ze Kościoły Macedonii dostąpiły wielkiej 
łaski w dotkliwej próbie ucisku i że ich ubóstwo zajaśniało bo-
gactwem prostoty, bo wspomagając nie tylko ofiarowali dobra 
materialne dla potrzebujących, ale ofiarowali przede wszystkim 
samych siebie najpierw Jezusowi, a potem im przez wolę Bożą. 

Z kolei Ewangelia św. Mateusza (Mt 5,43-48) zaleca świę-
te działania, najwyższej miary strategię walki ze złem. Mówi 
Chrystus powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w nie-
bie; bo On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli 
bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? To samo robią i inni. Jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Trzeba, abyśmy byli doskonały-
mi, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski. 

Ten fragment Ewangelii mówi o tym, że najskuteczniejszą 
walką i najskuteczniejszym orężem jest oddawanie dobrem za 
zło. Nie możemy być lustrem, które zło odbija złem, dobro do-
brem, ale zło, które trafia w nas, musi wsiąknąć w nas i tam zostać 
zniszczone przez miłość, aby nie odbijało się dalej. 

Miłując nieprzyjaciół naśladujemy Boga i jesteśmy sługami 
Chrystusa.

17 czerwca – Środa
KTO SKĄPO SIEJE, SKĄPY MA UDZIAŁ W BOŻYCH 

DARACH

Środowe czytania mówią nam o tym, że powinniśmy żyć, 
dając z siebie wszystko, co możemy: myśleć, czuć i żyć całą mocą 
serca, całą mocą umysłu i ze wszystkich sił, ponieważ kto skąpo 
sieje, ten skąpo zbiera, a kto hojnie sieje, hojnie zbierać będzie 
– tak mówi w pierwszym czytaniu (2 Kor 9,6-11) apostoł Paweł. 
Radosnego dawcę Bóg miłuje. On tez zlewa na nas całą obfitość 
łask, byśmy mieli wszystkiego pod dostatkiem, bogaci przede 
wszystkim w dobre uczynki.

Jak konkretnie ma wyglądać to nasze hojne i szczere sianie, 
mówi Ewangelia (Mt 6,1-6.16-18). Poucza Chrystus, aby nasze 
uczynki nie były wykonywane przed ludźmi, bo wtedy nie bę-
dziemy mieli nagrody u Ojca w niebie. Dlatego jałmużnę dawaj w 
ukryciu, żeby nie widziała twoja lewa ręka, co czyni prawa ręka. 
Dlatego modlitwy swoje zanoś w ukryciu, nie chwaląc się swoją 
pobożnością, a Ojciec, który jest w ukryciu widzi to i odda tobie. 
I dlatego kiedy pościmy, nie przybierajmy wyglądu ponurego, by 
okazywać wszystkim nasze posty, ale pośćmy z radosną twarzą, 
żeby widział nasze posty Ojciec niebieski - a nie ludzie.  

Pobożne uczynki i służbę Bogu czyń w skrytości i czystości 
serca.
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18 czerwca – czwartek
ZASIANE ZIARNO EWANGELII NALEŻY TAKŻE PIE-

LĘGNOWAĆ I CHRONIĆ PRZED ZŁEM

Czytania z tego dnia mówią o potrzebie prostoty serca, z któ-
rej płynie właściwe odniesienie do Boga. W pierwszym czytaniu 
(2 Kor 11,1-11) święty Apostoł Paweł broni swojej apostolskiej 
działalności w Koryncie, wyrażając również obawę, że przyszli 
tam nauczyciele, którzy mogą odwieść ich umysły od prostoty i 
czystości wobec Chrystusa - w podobny sposób jak w swej chy-
trości wąż uwiódł Ewę. Dlatego apostoł pisze do nich, że z całym 
oddaniem głosił Chrystusa, niejako poniżając siebie, a ich wy-
wyższając, nie był im ciężarem, bo sam zarabiał na swoje życie i 
za darmo głosił Ewangelię Bożą. 

Natomiast w Ewangelii (Mt 6,7-15) Chrystus uczy prawdzi-
wej modlitwy, która nie polega na słowach; przestrzega, by nie 
być gadatliwymi jak poganie, bo wielomówstwo nie pomoże w 
wysłuchaniu. Bóg wszystko wie; zna potrzeby człowieka, zanim 
jeszcze o coś Go prosimy. Nauczył również swoich uczniów mo-
dlitwy „Ojcze nasz”, która jest syntezą naszej wiary – zawiera 
istotę próśb, dziękczynienia i uwielbienia Boga. W tej modlitwie 
znajduje się również warunek przebaczania. Tylko tym Bóg prze-
baczy winy, którzy przebaczają w sercu swoim innym to, co złego 
uczynili wobec nich.  

 Prawdziwa modlitwa nie zależy od wielości słów, lecz od 
obfitości serca bogatego w łaskę.

19 czerwca - Piątek

JEDYNĄ NIESKAŻONĄ CHLUBĄ CZŁOWIEKA MOGĄ 
BYĆ TYLKO ROZPOZNANE SŁABOŚCI 

Główną myślą piątkowych czytań jest sprawa prawdziwych 
zasług, jakie możemy mieć przed Bogiem, prawdziwych sukce-
sów. W pierwszym czytaniu jest dalszy ciąg Listu do Koryntian 
(2 Kor 11,18.21b-30). Święty Paweł, odpowiadając na zarzuty 
fałszywych apostołów, którzy wkradli się w łaski Koryntian, 
wykorzystując ich i zniewalając, wymienia jako dowód swojej 
bezinteresowności i apostolskiej miłości trudy, jakie zniósł dla 
Ewangelii. Przypomina, że pięciokrotnie był przez Żydów bity po 
czterdzieści razów bez jednego, trzy razy był sieczony rózgami, 
raz kamienowany, trzykrotnie był rozbitkiem na morzu, gdzie 
dzień i noc przebywał na głębinie morskiej. Był w niebezpieczeń-
stwach podczas podróży, niebezpieczeństwach na rzekach, od 
zbójców, od własnego narodu i od pogan; był w niebezpieczeń-
stwach w mieście, na pustkowiu, na morzu; od fałszywych braci, 
w pracy i udręczeniu, w czuwaniu, w głodzie, w pragnieniu, w 
licznych postach, w ziemnie i w nagości. Dodaje: Nie mówiąc już 
o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. 
Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje 
zgorszenia, żebym i ja nie płonął? Jeżeli już trzeba się chlubić, 
będę się chlubił z moich słabości. 

Ewangelia z tego dnia (Mt 6,19-23) jest upomnieniem Jezusa, 
który powiedział do uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów 
na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się 
i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani 
rdza nie niszczą; gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo 
gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. 

Dodaje porównanie, że światłem ciała jest oko. Jeżeli oko bę-
dzie w świetle, to i całe ciało będzie w światłości. Jeżeli zaś będzie 

chore, to całe ciało będzie w światłości. Znaczy to, że wszystko 
zależy od naszego widzenia – czy widzimy sprawy i nasze życie 
przez pryzmat Boży, czy też przez ludzkie rozumienie, które jest 
ciemnością.  

Tylko w niebie możemy mieć prawdziwe i bezpieczne skarby, 
bo strzeże ich sam Chrystus.

20 czerwca – Sobota 

ŚWIĘTY PAWEŁ PRZYZNAŁ, ŻE BYŁ PORWANY DO 
TRZECIEGO NIEBA, ALE CHRYSTUS DOPUŚCIŁ DO NIE-
GO PEWNE UPOKORZENIE, BY NIE WPADŁ W PYCHĘ 

Czytania z soboty mówią o tym, jak powinniśmy jako chrze-
ścijanie widzieć swoje miejsce na tej ziemi, jakie mieć marzenia, 
pragnienia, o co walczyć i czego szukać.

W pierwszym czytaniu (2 Kor 12,1-10) – w dalszym ciągu z 
Listu do Koryntian - św. Paweł dalej przedstawia Koryntianom 
to, co Bóg w nim uczynił, aby przez to uwiarygodnić swoją mi-
sję i ochronić ich przed fałszywymi apostołami. I jako przykład 
podaje, ze zna człowieka (oczywiście chodzi o niego), który w 
Chrystusie przed czternastu latach, czy w ciele, czy poza ciałem 
– tego nie wie, został porwany aż do trzeciego nieba i słyszał 
tajemne słowa, których nie godzi się człowiekowi powtarzać. I z 
tego się więc chlubi, nie z siebie. Może się chlubić jedynie swoimi 
słabościami. Podaje jeszcze jeden ważny powód – aby go ogrom 
objawień zbytnio nie unosił, Jezus dał mu oścień dla ciała (to 
znaczy jakieś upokorzenie w ciele), wysłannika szatana, który go 
policzkował. Trzykrotnie prosił, aby odeszło to od niego, lecz Pan 
mu powiedział: Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości 
się doskonali. Tak więc apostoł stwierdza, że chce się chełpić swo-
imi słabościami, aby zamieszkała w nim moc Chrystusa i dlatego 
ma upodobanie w obelgach, niedostatkach, prześladowaniach, 
uciskach z powodu Chrystusa. Bo ilekroć niedomaga, tylekroć 
jest mocny. 

Natomiast w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6,24-34) 
Chrystus podaje nam prawdziwe i fałszywe drogi życia. Przede 
wszystkim człowiek nie może służyć dwóm panom – albo służy 
Bogu, albo mamonie. Dlatego trzeba się zdecydować. Poza tym 
według Pana Jezusa człowiek nie może zbytnio troszczyć się o 
swoje życie – o to co będzie jadł, pił, czym się będzie przyodzie-
wał, bo ta zbytnia troska lekceważy Opatrzność Bożą. Trzeba 
nam się troszczyć o dzień dzisiejszy – i to nawet nie zbytnio - i 
zawierzyć Bogu, a On się zatroszczy o nasze jutro. Jako powód 
do większego zaufania Bogu, Opatrzności Bożej Chrystus podaje 
przykład tego, jak Bóg troszczy się o przyrodę, o wszystko, co się 
dzieje w świecie, co przecież nie ma większej wartości – dziś jest, 
a jutro ginie. Jeżeli zatem Bóg tak troszczy się o to, co jest wokół 
nas, to czyż nie wiele więcej ma starania o nas? Nie bądźmy więc 
małej wiary; nie zapobiegajmy zbytnio o doczesne potrzeby – tak 
jak czynią to poganie – bo Ojciec nasz Niebieski wie, czego nam 
potrzeba. Starajmy się najpierw o królestwo Boże i Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie nam dodane. 

Rozdwojone serce jest źródłem niepokoju i rozdarcia, lekar-
stwem jest zaufanie Najwyższemu.

Ks. H. Młynarczyk


