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PIERWSZE CZYTANIE   Job 38, 1. 8-11 
Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „ Kto bramą za-
mknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury 
mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Zła-
małem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze 
i bramę. I rzekłem: „Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla two-
ich nadętych fal”».

DRUGIE CZYTANIE   2 Kor 5, 14-17 
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro 
jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie 
za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie 
żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmar-
twychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a 
jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już wię-
cej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w 
Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, 
a oto wszystko stało się nowe.

EWANGELIA   Mk 4, 35-41 
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich 
uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc 
tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie 
płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak 
że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wez-
głowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, 
nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał 
wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się». Wicher się 
uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże 
wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do 
drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro 
są Mu posłuszne?»
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1/ ks. Jerzy Bargiel zwolniony z urzędu proboszcza parafi i 
Miłosierdzia Bożego w Bęble-Czajowicach oraz z funkcji notariu-
sza dekanatu Bolechowice i mianowany proboszczem parafi i św. 
Łukasza Ew. w Lipnicy Wielkiej

2/ ks. Adam Biłka zwolniony z urzędu proboszcza parafi i Nie-
pokalanego Serca NMP w Krakowie - os. Rybitwy-Przewóz i 
mianowany proboszczem parafi i MB Nieustającej Pomocy w 
Skrzypnem

3/ ks. Andrzej Burek - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza 
parafi i Narodzenia NMP w Myślenicach oraz z funkcji dziekana 
dekanatu Myślenice (zamieszkanie w tejże parafi i)

4/ ks. Jan Cendrzak - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza 
parafi i Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach (zamieszkanie 
tamże)

5/ ks. Krzysztof Chromy zwolniony z urzędu proboszcza parafi i 
MB Różańcowej w Kaszowie i mianowany proboszczem parafi i 
Nawiedzenia NMP w Kasince Małej

6/ ks. Edward Cygal - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza 
parafi i MB Nieustającej Pomocy w Skrzypnem (zamieszkanie 
tamże)

7/ ks. Władysław Dańkowski - przyjęcie rezygnacji z urzędu 
proboszcza parafi i Narodzenia NMP w Igołomi (zamieszkanie 
tamże)

8/ ks. Dariusz Firszt mianowany proboszczem parafi i Macierzyń-
stwa NMP w Dziekanowicach

9/ ks. Szczepan Gacek - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza 
parafi i Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym (za-
mieszkanie tamże)

10/ ks. Jan Jurczak zwolniony z obowiązków wikariusza parafi i 
Narodzenia NMP w Myślenicach i mianowany proboszczem pa-
rafi i Narodzenia NMP w Igołomi

11/ ks. Zbigniew Kaleciak zwolniony z urzędu proboszcza pa-
rafi i św. Jana Kantego w Stryszowie i mianowany proboszczem 
parafi i MB Pocieszenia w Budzowie

12/ ks. Jacek Kasperczyk zwolniony z obowiązków wikariusza 
parafi i MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach i mianowany 
proboszczem parafi i MB Różańcowej w Kaszowie

13/ ks. Marek Kasperkiewicz zwolniony z urzędu proboszcza 

Zmiany proboszczowskie 2015
parafi i św. Rozalii w Podszklu i mianowany proboszczem parafi i 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie

14/ ks. Zbigniew Książkiewicz - przyjęcie rezygnacji z urzędu 
proboszcza parafi i św. Stanisława BM w Krzczonowie oraz z 
funkcji wicedziekana dekanatu Pcim (zamieszkanie w domu ro-
dzinnym w Nowym Targu)

15/ ks. Edward Kwarciak - przyjęcie rezygnacji z urzędu probosz-
cza parafi i Świętej Rodziny w Chrzanowie oraz z funkcji prze-
wodniczącego Archidiecezjalnej Komisji ds. Kościelnych (zakry-
stianów), a także zwolniony z obowiązków notariusza dekanatu 
Chrzanów i mianowany penitencjarzem w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

16/ ks. Józef Łatanik zwolniony z obowiązków wikariusza parafi i 
św. Karola Boromeusza w Krakowie-os. ks. Siemaszki i mianowa-
ny proboszczem parafi i MB Nieustającej Pomocy w Kopance

17/ ks. Józef Maciążka - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza 
parafi i Nawiedzenie NMP w Kasince Małej (zamieszkanie tam-
że)

18/ ks. Stanisław Makowski zwolniony z urzędu proboszcza pa-
rafi i Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie oraz z funkcji wice-
dziekana dekanatu Chrzanów i mianowany proboszczem parafi i 
Narodzenia NMP w Myślenicach

19/ ks. Grzegorz Masny zwolniony z urzędu proboszcza parafi i 
MB Nieustającej Pomocy w Kopance i mianowany proboszczem 
parafi i Świętej Rodziny w Chrzanowie

20/ ks. Krzysztof Matuszyk zwolniony z urzędu proboszcza pa-
rafi i MB Szkaplerznej w Karniowicach-Dulowej i mianowany 
proboszczem parafi i św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem

21/ ks. Stanisław Maślanka j. zwolniony z urzędu proboszcza 
parafi i św. Anny w Stryszawie i mianowany proboszczem parafi i 
NSPJ w Jachówce

22/ ks. Stanisław Migas zwolniony z obowiązków wikariusza pa-
rafi i MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach i mianowany 
proboszczem parafi i Niepokalanego Serca NMP w Krakowie - os. 
Rybitwy-Przewóz

23/ ks. Janusz Moskała zwolniony z urzędu proboszcza parafi i św. 
Jana Kantego w Krakowie- os. Widok oraz z funkcji notariusza 
dekanatu Krakowie-Bronowicach i mianowany proboszczem pa-
rafi i św. Stanisława BM w Krzczonowie
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24/ ks. Zbigniew Nowak zwolniony z urzędu proboszcza parafii 
św. Najświętszego Imienia Maryi w Harbutowicach oraz z funkcji 
animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Sułkowice i mia-
nowany proboszczem parafii św. Rozalii w Podszklu

25/ ks. Stanisław Pezda - przyjęcie rezygnacji z urzędu probosz-
cza parafii NSPJ w Jachówce

26/ ks. Antoni Pitek zwolniony z urzędu proboszcza parafii 
MB Pocieszenia w Budzowie i mianowany kapelanem Szpitala 
Powiatowego im. T. Chałubińskiego w Zakopanem oraz kape-
lanem DPS im. Jana Pawła II w Zakopanem (zamieszkanie w 
parafii Miłosierdzia Bożego w Zakopanem-Chramcówkach)

27/ ks. Andrzej Rafacz zwolniony z obowiązków wikariusza pa-
rafii Świętego Krzyża w Zakopanem i mianowany proboszczem 
parafii Przemienienia Pańskiego w Gliczarowie Górnym

28/ ks. Aleksander Salamon zwolniony z urzędu proboszcza 
parafii św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem oraz z funkcji wi-
cedziekana dekanatu Czarny Dunajec i mianowany proboszczem 
parafii św. Anny w Stryszawie

29/ ks. Grzegorz Saternus zwolniony z obowiązków wikariusza 
parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrze-
jowicach i mianowany proboszczem parafii św. Jana Kantego w 
Stryszowie

30/ ks. Janusz Stopiak zwolniony z obowiązków wikariusza pa-
rafii św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej i mianowany 
proboszczem parafii Najświętszego Imienia Maryi w Harbuto-
wicach

31/ ks. Stefan Trojan zwolniony z obowiązków wikariusza pa-
rafii Ofiarowania NMP w Wadowicach i mianowany probosz-
czem parafii Miłosierdzia Bożego w Bęble-Czajowicach

32/ ks. Leszek Uniwersał zwolniony z obowiązków wikariusza 
parafii Przemienienia Pańskiego w Brzeziu i mianowany pro-
boszczem parafii MB Szkaplerznej w Karniowicach-Dulowej

33/ ks. Zbigniew Zięba zwolniony z urzędu proboszcza parafii 
św. Łukasza Ew. w Lipnicy Wielkiej i mianowany proboszczem 
parafii św. Jana Kantego w Krakowie-os. Widok

- Polska delegacja na Synod Biskupów
Sekretariat Synodu Biskupów opublikował kolejną listę 

uczestników zwyczajnego zgromadzenia synodalnego, które 
odbędzie się w październiku i zostanie poświęcone powołaniu 
i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Chodzi w 
szczególności o biskupów, którzy zostali wybrani przez swoje 
konferencje episkopatu na delegatów i ich zastępców, a następnie 
zatwierdzeni przez Ojca Świętego.

Na podanej dziś do wiadomości liście znalazły się także na-
zwiska reprezentantów Konferencji Episkopatu Polski. Delegata-
mi na Synod zostali arcybiskupi Stanisław Gądecki i Henryk Ho-
ser oraz bp Jan Wątroba. Natomiast ich zastępcami są arcybiskupi 
Józef Michalik i Marek Jędraszewski.

Na liście ojców synodalnych i ich zastępców znalazły się po-
nadto trzy inne polskie nazwiska. Abp Mieczysław Mokrzycki 
będzie na Synodzie reprezentował łaciński episkopat Ukrainy, a 
jego zastępcą jest biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-po-
dolskiej Radosław Zmitrowicz. Natomiast wśród zastępców de-
legatów zakonnych znalazł się przełożony generalny Misjonarzy 
Świętej Rodziny ks. Edmund Michalski MSF.

- Oferta wakacyjna KSM: modlitwa, rajdy, szkoły tańca, 
języków

Wakacje z Wartościami, Miasteczko Modlitewne, pielgrzym-
ki i warsztaty – to tylko niektóre z propozycji Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży na letnie miesiące. Ważnym wydarzeniem 
będzie 6. Rajd Dla Życia, który rozpocznie się 27 czerwca w 
Świnoujściu – poinformował Maciej Morawski z KSM diecezji 
legnickiej.

„Jako polska młodzież jesteśmy obrońcami życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci. Chcemy także poprzez rajd promować du-
chową adopcję dziecka poczętego. Jest to swego rodzaju krucjata 

Z życia Kościoła
modlitewna, która polega na przyjęciu zobowiązania codziennej 
modlitwy dziesiątką różańca świętego w intencji nienarodzonych 
dzieci” – powiedział Maciej Morawski. 

W ramach Rajdu Dla Życia w czterech grupach młodzi poko-
nają łącznie 2260 km.

ONZ: Watykan apeluje o długofalową politykę migracyjną
Wspólnota międzynarodowa i w szczególności kraje przyjmu-

jące imigrantów nie radzą sobie z gigantyczną falą migracji. Choć 
okazano już wiele wspaniałomyślności, niezbędne są strategie 
długofalowe – oświadczył na forum oenzetowskiej Rady Praw 
Człowieka watykański obserwator. Abp Silvano Tomasi przy-
pomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej na temat aktualnego 
kryzysu.

Papieski dyplomata bardzo obszernie przedstawił tę złożoną 
kwestię. Mówił zarówno o niezbywalnych prawach migrantów, 
jak i o uzasadnionych interesach społeczeństw, które przyjmują 
przybyszów, podkreślając, że niezbędne jest pogodzenie obu tych 
czynników. Wskazał na potrzebę różnorodnych działań długo-
falowych. Powinno się na przykład dążyć do wyeliminowania 
przyczyn migracji, czyli biedy i destabilizacji politycznej w ojczy-
znach migrantów. Z drugiej strony programy długofalowe nie-
zbędne są również w krajach goszczących migrantów, aby ułatwić 
integrację przybyszów, a zarazem otwarcie społeczeństwa na ich 
odmienność. Abp Tomasi przypomniał też o potrzebie kroków 
doraźnych. Wymienił wśród nich wzmożenie akcji ratunkowych 
mających na celu ochronę życia uchodźców. Watykański dy-
plomata opowiedział się także za bardziej sprawiedliwym roz-
mieszczaniem migrantów w Europie i innych częściach świata, 
mając jednak na względzie bezpieczeństwo i potrzeby społeczne. 
Wskazał też na konieczność uruchomienia legalnych kanałów 
migracyjnych. Zaapelował o unikanie populistycznej retoryki i 
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dostrzeżenie pozytywnego wkładu migrantów.
- Watykan poparł manifestację „Stop gender w szkole”
Z pełną odpowiedzialnością za naszą przyszłość musimy 

ukazywać dzieciom i młodzieży, a także całemu światu bogactwo 
i wielkość rodziny chrześcijańskiej. Podczas gdy świat promuje 
nietrwałe związki, my chcemy trwałej rodziny. Tam, gdzie społe-
czeństwo się rozmywa, my proponujemy rodzinę silną, stabilną, 
zbudowaną na skale Ewangelii i Kościoła. Pisze o tym abp Vin-
cenzo Paglia w przesłaniu popierającym manifestację: „Stop gen-
der w szkole”, która w najbliższą sobotę odbędzie się w Rzymie. 
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kieruje swój list do 
komitetu „Ratujmy nasze dzieci”, będącego organizatorem tego 
ogólnowłoskiego protestu.

Abp Paglia wyraża głębokie przekonanie, że chrześcijańska 
rodzina, oparta na monogamicznym i nierozerwalnym małżeń-
stwie, będzie stanowiła wielkie bogactwo także dla społeczeństwa 
w przyszłości. Przywołuje też niedawne słowa Papieża Franciszka 
do biskupów Europy o konieczności promowania rodziny jako 
związku mężczyzny i kobiety, będącego fundamentalną komór-
ką każdego społeczeństwa. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Rodziny wskazuje zarazem na pilne i konieczne wyzwania stające 

obecnie przed rządzącymi. Podkreśla, że – z fantazją i odpowie-
dzialnością – muszą oni wspierać młode pokolenia w pragnieniu 
założenia rodziny i posiadania potomstwa. Popierając rzymską 
manifestację „Stop gender w szkole”, abp Paglia wyraża zarazem 
nadzieję, że wniesie ona drogocenny wkład w życie Kościoła i 
wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro ludzkości.

- Tarnów: zakończenie peregrynacji obrazu „Jezu ufam 
Tobie”

W diecezji tarnowskiej zakończyła się dwuletnia peregrynacja 
obrazu „Jezu ufam Tobie” oraz relikwii św. siostry Faustyny i św. 
Jana Pawła II.

Bp Andrzej Jeż już zauważa owoce peregrynacji: „Widzimy 
ożywienie sakramentu pokuty jako przejaw przyjęcia tajemnicy 
Bożego Miłosierdzia i dużo dzieł charytatywnych, które się poja-
wiają po peregrynacji. Także wprowadzana jest praktyka adoracji 
Najświętszego Sakramentu w wielu parafiach” – powiedział ordy-
nariusz tarnowski..

Uroczystości zakończenia peregrynacji odbyły się w kościele 
bł. Karoliny w Tarnowie

Z życia Archidiecezji
Krakowska młodzież spotka się z Papieżem Franciszkiem 

w Turynie
Przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni 

Młodzieży Kraków 2016 oraz młodzieży Archidiecezji Krakow-
skiej będą obecni podczas wizyty Papieża Franciszka w Turynie 
z okazji 200-lecia urodzin św. Jana Bosko. - Wieliczka szykuje się 
do ŚDM

Młodzi z Krakowa swoją wizytę rozpoczną w piątek 19 czerw-
ca od uczestnictwa w Eucharystii w Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia pod przewodnictwem abp. metropolity turyńskiego 
Cesare Nosiglia w wigilię uroczystego przyjęcia Krzyża ŚDM i 
Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. 

W Turynie swoją obecność zapowiedzie-
li przedstawiciele Oratoriów Salezjańskich 
diecezji turyńskiej, piemonckiej i z innych 
rejonów Włoch, uczestnicy Forum Oratorów 
Włoskich z różnych krajów i inne grupy 
duszpasterstw młodzieżowych. Udział w tych 
obchodach delegacji z Krakowa będzie okazją, 
żeby zaprosić wszystkich przybyłych na Świa-
towe Dni Młodych w lipcu przyszłego roku. 

- Spotkanie młodych przy Całunie 
Turyńskim i relikwiach św. Jana Bosko to 
„małe ŚDM” – uważa arcybiskup Turynu 
Cesare Nosiglia. Przy krzyżu ŚDM odbędą się 
spotkania, modlitwy i celebracje ukazujące, 
jak mówi hierarcha, „realia życia współcze-
snego Kościoła”. W niedzielę 21 czerwca Pa-
pież Franciszek odprawi Mszę Świętą na Placu 
Vittorio Veneto w centrum Turynu. 

W mieście, obok relikwii Jana Bosko, 
znajdują się także doczesne szczątki bł. Pier 
Giorgio Frassatiego, które w czasie ŚDM w 

Krakowie będzie można uczcić w bazylice Najświętszej Trójcy oo. 
Dominikanów. 

Nadzwyczajne ukazanie Całunu zapowiedziano już w 2013 
roku. „Wystawieniu w katedrze turyńskiej będą towarzyszyć dwa 
szczególne aspekty: świat młodzieży i świat cierpienia. Istotnie, 
myśląc o tych aspektach, papież Franciszek zezwolił na to uroczy-
ste wystawienie, które łączy się z dwusetną rocznicą urodzin św. 
Jana Bosko” – oświadczył abp Nosiglia w listopadzie 2014 roku. 

Całun Turyński, o wymiarach 442 cm na 113 cm, ma być 
tkaniną, w którą owinięte było ciało Jezusa Chrystusa po ukrzy-
żowaniu. W niewyjaśniony naukowo sposób na płótnie odcisnął 
się wizerunek Jego Ciała z ranami męki, biczowania i korony 

cierniowej. 
Całun można oglądać tylko raz na 

kilka lat, zazwyczaj przez kilka tygo-
dni. Na co dzień płótno pozostaje nie-
dostępne, gdyż tkanina odbarwia się 
pod wpływem światła, co wpływa na 
wizerunek. W tym roku od 19 kwiet-
nia do 24 czerwca mógł go oglądać 
każdy, kto zarejestrował się na stronie 
internetowej turyńskiej katedry. 

Do Światowych Dni Młodzieży 
pozostało 13 miesięcy. Na lipiec za-
planowane jest uruchomienie reje-
stracji pielgrzymów i kandydatów na 
wolontariuszy. Wciąż można zgłaszać 
się do goszczenia pielgrzymów w 
swoich domach na terenach stref za-
kwaterowania w Krakowie i okolicach, 
diecezji katowickiej, kieleckiej oraz 
tarnowskiej.
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Moi Drodzy, chciałbym 
na wstępie postawić wam 
pytanie: czy chcesz zostać 
świętym? Jest to bardzo 
trudne pytanie, ale niezwy-
kle ważne. Jedni z was może 
o tym nie pamiętają, drugim 
jest to obojętne, jeszcze inni 
uśmiechają się i mówią, że to 
nie dla nich. Krzysiek z piątej 
„A” powiedział, że nie potrafi 
być takim świętym, jak na 
obrazku. Kiedy zapytałem 
Krzysia dlaczego, odpowiedział bardzo szczerze: „bo oni, proszę 
księdza, tacy dziwni, jakby nie z tego świata”. Pomyślałem wtedy, 
że Krzysiek ma rację. Święci na obrazkach mają twarze poważ-
ne, czasem ręce złożone, niektórzy w złoconych szatach i mają 
świetliste nimby dookoła głowy. Albo ci święci w przydrożnych 
kapliczkach zasłuchani w śpiewy ptaków, tacy spokojni i cier-
pliwi. Stoją w deszczu i w słońcu ciągle na tym samym miejscu. 
Czasem stoją na skrzyżowaniach dróg, a czasem w polu daleko, 
gdzie tylko przylatują ptaki. Kiedyś widziałem takiego świętego 
w polu. Przyleciała wrona i siadła mu na głowie i siedziała prawie 
pół dnia. Może chciała z nim pogadać?

Miał rację Krzysiek, że święci na obrazach i obrazkach są 
jakby nie z tego świata. Ale przecież ci święci żyli na ziemi, mieli 
swoich przyjaciół, swoje domy, swoich rodziców, ciężko pracowa-
li, niektórzy byli bardzo biedni, kochali zwierzęta leśne i ptaki. 
Czy oni nie byli z tego świata, czy spadli z nieba jak meteoryty?

Byłem bardzo ciekawy, co robili w życiu. Gdzie mieszkali, 
kiedy żyli i co mają nam do powiedzenia. Chciałem się z nimi za-
znajomić, bo ludzie, których nie znamy, wydają się nam dziwni.

Pierwszym znajomym świętym w moim życiu był Jan Chrzci-
ciel. Żył w tym samym czasie, co Pan Jezus. Mieszkał na pustyni, 
zawsze mówił prawdę, nawet królowi Herodowi powiedział, że 
jest podłym człowiekiem. Królowie nie lubią takich ludzi, którzy 
im mówią prawdę. Dlatego król Herod kazał mu ściąć głowę. Jan 
Chrzciciel mówił zawsze prawdę. Jakie to ważne i w naszym ży-
ciu!

Jest jeszcze wielu innych świętych Janów. Święty Jan Nepomu-
cen, często stojący przy drogach i targowiskach, ksiądz z dawnej 
Pragi, przysłuchuje się rozmowom, gdy ludzie się targują i przy-
pomina o uczciwości i dyskrecji, i każdemu szepcze do ucha: „nie 
oszukuj!”

A święta Agnieszka? Mówią o niej, że „wypuszcza skowronka 
z mieszka”. To święta wczesnej wiosny, gdy skowronki zaczynają 
śpiewać. Miała tylko trzynaście lat, kiedy została zamordowana 
za wiarę w Pana Jezusa. Tak kochała Pana Jezusa, że nie bała się 

Chrzest czyni mnie Dzieckiem Boga, 
czyli i ja mam być święty

nawet krwawego cesarza Diokle-
cjana. Jest patronką dziewcząt. 
A święta Katarzyna z listopada, 
córka królewska? Była bardzo 
piękna, a dziś się opiekuje mo-
delkami. Wszystkie modelki po-
winny się do niej modlić, by mieć 
nie tylko piękne twarze i figury, 
ale także piękne dusze, choć ich 
w telewizji nie widać. Byli też 
święci rozrabiacy. Tak - młodzi 
gniewni, nieposłuszni. Święty 
Franciszek z Asyżu zerwał z 

szaloną młodością i tak pokochał Pana Jezusa, że nawet ptaki 
i zwierzęta leśne i ryby chciały z nim rozmawiać. To święty na 
nasze czasy, choć żył w średniowieczu. Wiedział, co to jest ekolo-
gia, że nie wolno zatruwać rzek i zaśmiecać lasów. Oj, gdyby on 
dzisiaj żył... dostałoby się niejednemu. A nasza królowa Jadwiga, 
choć żyła tylko dwadzieścia pięć lat, zrobiła tyle dobrych rzeczy. 
Dzięki niej nasi sąsiedzi Litwini przyjęli chrzest, rozbudowała 
Uniwersytet Jagielloński i choć była królową na Wawelu, kochała 
ubogich i opuszczonych, łachmaniarzy. Dzisiaj prezydenci obie-
cują, ale czy kochają biednych? Gdyby ona dzisiaj żyła, natarłaby 
uszy niejednemu. A zakochani wysyłają na Walentynki kartki 
z czerwonymi sercami i nie wiedzą, że święty Walenty nie lubił 
kłamstwa, bo jak się kogoś kocha, to trzeba go kochać naprawdę. 
I tak można opowiadać długo i długo, bo świętych jest wielu i tych 
na obrazach i tych nieznanych, którzy prowadzą autobusy, pocią-
gi, latają samolotami, operują serca, sieją zboże na polach, uczą 
innych i gotują obiady i ścierają kurze w domu. Są także nasze 
święte babcie, święci dziadkowie, mamy, tatusiowie, wujkowie, 
ciocie. Bo być świętym, to znaczy być przyjacielem Boga.

Moi Kochani, święty Piotr powtarza w swoim pierwszym 
liście słowa Pana Boga: „Świętymi bądźcie, bo i Ja jestem święty” 
(1P 1, 16). I do kogo to pisze? Do niektórych z nas, do wybranych? 
Nie, do nas wszystkich. Każdy z nas w sakramencie chrztu świę-
tego otrzymuje specjalną pieczęć Bożą na duszy i staje się „żywym 
kamieniem” (1P 2, 5) Kościoła, Dzieckiem Bożym (Rz 8, 16), i 
możemy do Boga mówić „Abba, Ojcze!”, „Tatusiu nasz w niebie!” 
Każdy z nas dostał na chrzcie białą szatę, bo „przyoblekliśmy się 
w Chrystusa” (Gal 3, 27) i dostaliśmy świecę, by nasze światło 
świeciło przed innymi, by widzieli nasze dobre uczynki (por. Mt 
5, 16). Sakrament chrztu obmył nas z grzechu pierworodnego i 
staliśmy się „nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17). I nie mów, że nie 
potrafisz. Każdy ze świętych

był podobny do nas i potrafił, bo chciał. Oto każdy z nas został 
zaproszony przez Pana Jezusa, by zostać świętym, aby niebo było 
pełne normalnych świętych, takich jak ja i ty.



21 czerwca 20158  921 czerwca 2015

1. Co siê wydarzy³o podczas 
przeprawy ³odzi¹ na drugi 

brzeg? 

2. Co w tym czasie robi³ 
Pan Jezus?

3. Jakiego cudu dokona³ 
Pan Jezus i co zarzuci³ 

uczniom?

Jak dobrze nam z tobą
Gdybyś ty tatusiu 
Nie był dobry taki 
Co by też robiły 
Twe biedne dzieciaki? 
Gdybyś nie miał serca 
Tak bardzo czułego
Popłynęła by łza z oka niejednego 
Gdybyś nie pracował 
Tak pilnie dzień cały 
Oj, biedę by twoje dzieci 
Nieraz miały 
Jak bardzo nam z tobą 
Bardzo dobrze tato! 
Ale cóż my w zamian 
Damy tobie za to? 
Czyż jest dar piękniejszy 
Nad serca dziecięce? 
Więc miłość serc naszych 
Dajemy w podzięce 
A do Boga modły 
Zaniesiem gorące 
Aby ci zapłacił 
Łask swoich tysiącem 
A my pamiętać w sercu 
zawsze zachowamy 
Że tak kochanego 
Tatusieńka mamy.

Beatryksa  Biegun

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

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

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

BAZYLIKA

Tradycyjnie co roku uroczystość Bożego 
Ciała jest uświetniona bardzo liczną proce-
sją miedzy dwoma kościołami parafi alnymi 
tego miasta. W tym roku rozpoczęła się ta 
uroczystość Mszą św. w bazylice wadowic-
kiej, po Mszy św. procesja eucharystyczna 
przeszła do kościoła św. Piotra. Poniżej 
drukujemy słowo wstępne z tej uroczystej 
Eucharystii, które wygłosił ks. inf. Jakub 
Gil, przewodniczący koncelebrze, a także 
kazanie ks. proboszcza Stanisława Jaśkow-
ca

Ks. Jakub Gil
(...) Niech będzie Bóg uwielbiony! Uwielbiony 

w tej dzisiejszej procesji, w której idziemy z Jezu-
sem, wychodząc z kościoła na zewnątrz z sercami 
przepełnionymi naszymi sprawami publicznymi, 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 
W WADOWICACH

sprawami społecznymi, sprawami na-
rodowymi. Niech będzie Bóg uwielbio-
ny za to, ze w tych ostatnich wyborach 
naród wypowiedział się także i za wiarą, 
za tym, by Chrystus był czczony także 
publicznie, nie jak uważają niektórzy - 
że wiara powinna być sprawą prywatną. 
Wiara jest sprawą społeczną, publiczną, 
państwową. Wiara jest sprawa narodo-
wą. Ten, który reprezentuje naród to nie 
jest ktoś taki, kto mówi, że jego wiara 
jest jego prywatną sprawą, że może pry-
watnie wspierać takie lub inne sprawy. 
Prezydent to ktoś, kto reprezentuje na-
ród, kto przemawia w jego imieniu, kto 
jest głosem narodu w jego wszystkich 
sprawach, także w sprawach religijnych. 
Niech za to będzie Bóg uwielbiony.
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Dziś modlimy się najpierw w waszej intencji: za wasze rodzi-
ny, za małżeństwa, za dzieci, za młodzież. Rok przed Światowymi 
Dniami Młodzieży szczególnie modlimy się za naszą wadowicką 
młodzież, za nasze szkoły wadowickie, za nauczycieli, za wycho-
wawców. Modlimy się dzisiaj za chorych, za cierpiących, za tych, 
którzy mają żywą wiarę, a także za tych, którzy tę wiarę tracą, 
którzy odchodzą od Kościoła. Modlimy się dziś także za księdza 
Pawła Potocznego w pierwszą rocznicę śmierci. (...) 

By Bóg nas zechciał wysłuchać przeprośmy Go na początku 
za nasze grzechy... 

Kazanie (Ks. Proboszcz):
Czcigodni Księża, 
Drogie Siostry Zakonne, 
Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia

Dzisiaj uroczystość Bożego Ciała. To dzień, w którym w 
szczególny sposób oddajemy cześć i chwałę Chrystusowi przy-
chodzącemu w każdej Mszy świętej, ukrytemu w tajemnicy 
Eucharystii pod postacią chleba. Bo nic się nie zmieniło od 2000 
lat - Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także 
na wieki. Powtarzam więc nieśmiało za świętym 
Tomaszem: „Zbliżam się w pokorze i niskości 
swej. Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej”. 

Boże Ciało to dzień, kiedy manifestujemy 
swoją wiarę wobec niewierzących, obojętnych, 
wierzących inaczej. Boże Ciało to dzień, kiedy 
idziemy za swoją wiarą jak ze świecą w dłoni, aby 
zanieść promień nadziei tym, którzy do kościoła 
nie chodzą, którzy daleko od Ewangelii, którzy 
daleko od wiary. 

Boże Ciało to dzień, w którym z kościołów w 
całej Polsce ruszają procesje - piękne, kolorowe, 
rozśpiewane. Procesje z Jezusem w monstrancji. 
Procesje z Jezusem pod postacią chleba. Dlatego 
niech mi wolno będzie zapytać: Po jakiej Polsce 
chodzisz dzisiaj, Panie? Po jakiej Polsce chodzisz 
dzisiaj, Panie? Panie ukryty w tajemnicy chle-

ba... 
Myślę, że polska ziemia się nie zmieniła; jest dalej ziemią 

bohaterów i jest dalej ziemią zdrajców. Jest ziemią Grunwaldu, 
ziemią Targowicy, Wołodyjowskich i Rejtanów. Ta ziemia jest 
dalej ziemią Mickiewiczów i Słowackich. Powstańców z listopada 
i ze stycznia. Ziemia Piłsudskich, Andersów. Ta ziemia jest dalej 
ziemią „cudu nad Wisłą”, ziemią Września, Czerwca, Grudnia, 
Sierpnia. Po jakiej Polsce chodzisz dzisiaj, Panie? 

W Polakach jest wiele niepamięci. Nie możemy zostać na-
rodem niepamięci... Wielu z nas wierzyło i wciąż wierzy, że nad 
Wisłą wydarzy się kolejny cud. Ale Ty mówisz, Panie, że do cudu 
potrzebna jest wiara. Pytam więc dalej: Wśród jakich ludzi cho-
dzisz dzisiaj, Panie? 

Tutaj nic się nie zmieniło. Ta ziemia jest dalej ziemią mę-
czenników i świętych. Tutaj żyli biskupi - Wojciech i Stanisław, 
Królowa Jadwiga, Jan z Dukli, Jan Sarkander, Brat Albert, Mak-
symilian, Faustyna i Jan Paweł II - Święty z Krakowa, Święty z 
Wadowic. Wśród jakich dzisiaj chodzisz ludzi, Panie? 

Dzisiaj wielu mówi: „Jestem wierzącym, ale tylko w kościele”. 
Wielu stawia prawo ludzkie nad prawem Bożym. Wielu chce wy-

eliminować Jezusa z życia społecznego, 
rodzinnego, społecznego. Mówią, że nie 
można pogodzić wiary z nauką. Wolimy 
czcić Jezusa ukrytego, cichego, niedopo-
minającego się o nic, niezgłaszającego 
pretensji do stylu naszego życia. 

Wielu nie chce odróżnić się od oto-
czenia, aby się nie narazić. Płyniemy więc 
z falą, chociaż fala jest przeciw Jezusowi, 
chociaż fala jest przeciw Kościołowi, cho-
ciaż fala jest przeciw Ewangelii...Dzisiaj 
wielu mówi jak Piotr podczas nocy wiel-
kopiątkowej: „Nie znam... Nie znam tego 
człowieka...”. Wśród jakich ludzi chodzisz 
dzisiaj, Panie? 

Ta ziemia jest dalej ziemią męczen-
ników i świętych, bohaterów i zdrajców. 
Tak nas dużo dzisiaj w kościołach i na 

procesjach... Z powodu przyzwy-
czajenia... tradycji... wiary... Wielu 
jeszcze - jak za dawnych czasów 
- wygląda przez okna, jakby się 
czegoś bali... Jezus jest drogą czło-
wieka. I tylko On. Dlaczego się bo-
isz? A jutro? Jak będzie jutro? Czy 
znajdziesz wyznawców wiary, Pa-
nie? I wśród jakich ludzi będziesz 
jutro chodził?

Za rok, jak Pan Bóg pozwoli, 
przybędzie do nas Papież. Przyje-
dzie kolejny Papież... I pewnie - tak 
jak zawsze - pobłogosławi naszą 
ziemię. Zgodnie z tradycją swych 
wizyt. To tak jakby całował ręce 
matki... To tak jakby chciał uca-
łować każdego z nas, przytulić do 
serca jak ojciec. 

Tyle razy mówił do nas Jan 
Paweł II: Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. 
Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno 
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ŚW. PIOTR

moja! Bogu dziękujcie! Ducha nie gaście! Ziemio polska, ziemio 
ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii!”. Papież, 
wasz rodak nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo 
Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli, aby-
ście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża. Za obecność 
krzyża w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest moja i wasza Oj-
czyzna - Polska. 

Czas polskich sumień trwa... Naród, który zabija własne dzie-
ci, jest narodem bez przyszłości. Przybędzie do nas Papież... Pra-
gnie, abyśmy kolejny raz przekroczyli próg nadziei, próg wiary i 
miłości. Abyśmy się obudzili i odkryli na nowo dar i tajemnicę, 
które z wiary wypływają. A może zapyta nas Ojciec święty, co 
zrobiliśmy z wolnością, która została nam dana... Może zapyta: 
Czy pamiętacie, również wy - mieszkańcy Wadowic, o co prosił 
was Jan Paweł II, wasz Rodak? Czy wy o tym pamiętacie? Ku 

wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i 
nie poddawajcie na nowo w jarzmo niewoli. 

Po jakiej Polsce chodzisz dzisiaj, Panie?
Wśród jakich ludzi?
Wszechmogący, wieczny Boże, który wyzwoliłeś nas z niewoli 

grzechu, zbawiając człowieka przez miłość ofi arną Twojego Syna, 
wołam głosem modlącego się Kościoła: Daj nam tak sprawować, 
adorować i żyć Najświętszą Eucharystią, abyśmy napełnieni 
Duchem świętym godnie używali otrzymanej godności. Niech 
prawda, dobroć i miłość Twoja pomogą nam w pokoju przybliżać 
królestwo Boże na ziemi: między narodami, w naszych rodzi-
nach, szkołach, zakładach pracy, pośród chorych, wątpiących, 
nieznających Ciebie. Ty, który jesteś prawdziwą miłością; Ty, 
który jesteś prawdziwą wolnością. 

W poniedziałek 8 czerwca w kościele 
św. Piotra w Wadowicach było ostatnie 
pożegnanie śp. Mariana Żaka ojca byłej 
Pani burmistrz Ewy Filipiak. Mszy św. 
Koncelebrowanej z udziałem 8 kapłanów 
i bardzo wielu osób świeckich przewodni-
czył ks. inf. Jakub Gil. Pisaliśmy o tym 
już w poprzednim numerze, przybliżając 
sylwetkę zmarłego. Obecnie zamieszcza-
my kazanie ks. prałata Tadeusza Kasper-
ka, proboszcza tej parafi i.

Bracia i Siostry!
W godzinie miłosierdzia, w godzinie trzeciej 

po południu gromadzimy się w tej świątyni wraz 
z świętym Piotrem, by uczestniczyć w pogrzebie 

Z pogrzebu śp. Mariana Żaka

śp. Mariana. Patrząc z tego miejsca można 
powiedzieć, że przybywamy z różnych 
miejscowości i dodać, że przybywamy też 
z różnych powodów. Ale to, co nas wszyst-
kich łączy, to wielka wspólnota wiary. 
Wszyscy jesteśmy, ufam, ochrzczeni, 
wszyscy kierujemy się w swoim życiu wia-
rą. A wśród prawd wiary, które przypomi-
namy sobie w każdą niedzielę w „Credo”, 
wśród tych prawd najważniejsza, funda-
mentem wiary - jak mówi św. Paweł - jest 
prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. 
To zmartwychwstanie Chrystusa jest fun-
damentem naszej wiary, a co więcej jest 
nadzieją naszego zmartwychwstania.  

Na pogrzeb śp. Mariana wybrałem tę 
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Ewangelię Janową, która nam ukazuje koniec Jezusa, śmierć Je-
zusa na Golgocie. Ale dla nas - ludzi wierzących - to nie koniec, 
ale początek, bo on zmartwychwstał i Jego zmartwychwstanie 
nadało sens ludzkości. Patron naszej parafii przypomni nam, 
że nie czymś przemijającym - srebrem ani złotem zostaliśmy 
odkupieni, ale drogocenna Krwią Chrystusa, Baranka. I dlatego 
korzystamy za życia, a szczególnie po śmierci, z owoców męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego też - choć przy-
bywamy z różnych stron, łączy nas jedna wiara - że On umarł, ale 
zmartwychwstał. 

Łączy nas też wiara w skuteczność modlitwy za zmarłych. Bi-
blia mówi: świętą i zbawienną jest myśl modlić się za zmarłych. A 
Katechizm katolicki przypomina wśród uczynków miłosierdzia, 
że trzeba modlić się za zmarłych i obowiązkiem żyjących jest 
grzebanie ich ciał. I to nasze żałobne spotkanie dzisiaj w tej świą-
tyni przy ołtarzu i przy trumnie Mariana jest również radosnym 
spotkaniem, paschalnym spotkaniem, o czym przypomina nam 
ten palący się przy trumnie paschał, który przecież mówi nam o 
Wielkanocy. I chociaż każda śmierć napawa żałobą i smutkiem, 
to przecież przy tej pierwszej stacji przypomnieliśmy sobie w 
kaplicy, że śmierć jest zapowiedzią nowego, lepszego życia, do 
którego zdążamy.

Bracia i Siostry, ten pogrzeb przypada w oktawie Bożego Cia-
ła. Przez cały tydzień chodzimy w procesjach eucharystycznych, 
by wyznać wiarę w Eucharystię, a więc to nasze spotkanie tutaj 
dzisiaj na pogrzebie jest również i sposobnym czasem, by przy-
pomnieć sobie o tym Pokarmie na życie wieczne; przypomnieć 
sobie - nam, jeszcze żyjącym - że Komunia święta jest tym po-
karmem na wieczność. Dlatego dzisiaj, kiedy uczestniczymy w 
tym pogrzebie, musimy również odnieść do siebie to spotkanie 
i prosić również i wszystkich świętych nieba (a jak ufamy wśród 
nich po oczyszczeniu w czyśćcu również Mariana) prosić, aby 
nasze zejście z tego świata było z Wiatykiem - czyli z ostatnią 
Komunią świętą, przyjętą tutaj, na ziemi, która wytycza drogę na 
wieczność. 

W tym okresie eucharystycznym przypominamy sobie słowa 
Chrystusa, między innymi to Jego zdanie: „Kto pożywa Moje 
Ciało i Krew Moją pije, ma życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym”. Dlatego zapamiętajmy to również z tego pogrze-
bu. 

Śp. Marian Żak wypełnił swoje życie wiarą do końca. Wy-
pełnił swoje życie poprzez powołanie małżeńskie i powołanie 
rodzicielskie. A potem, po śmierci swojej żony podjął również to 
powołanie we wdowieństwie, przyjmując i ten rodzaj powołania, 
którym Bóg obdarza tych, którzy wiążą się w sakramentalnym 
małżeństwie, ślubując sobie trwałość i że „cię nie opuszczę aż do 
śmierci”. 

Wiele jest intencji mszalnych, które przekazaliście do odpra-
wienia. A te intencje, płynące od was - czy to osobiste, czy też 
również od instytucji - świadczą o tym, że śp. Marian realizował 
się również w różnych pracach społecznych, realizował się rów-
nież jako otwarty na potrzeby innych. Nie zamykał się w sobie, w 
kręgu swojego domu czy rodziny. 

Wszyscy tutaj obecni wiemy, że dość długi czas jego życia 
był związany ze służbą jego córki Ewy jako burmistrza Wado-
wic. Zapewne przeżywał jako ojciec razem z córką to wszystko, 
co związane jest z pełnieniem funkcji publicznych, a więc czas 
uznania, czas radości, ale zapewne jako ojciec przeżywał również 
nieuzasadnione krytyki, to wszystko, co się wydarzyło - więk-
szość z nas dobrze wie, o co chodzi. Ojciec bowiem i oczywiście 
matka - zawsze są najbliżej swoich dzieci. 

Wczoraj w liturgii niedzielnej czytaliśmy piękne słowa św. 
Pawła. Przypomnę je: Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli miesz-
kanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w 
niebie. 

Bracia i siostry, jeżeli przyjmujecie te słowa św. Pawła, to za-
kończmy i wstańmy... 
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ROKÓW

W słoneczną niedzielę 14 czerwca przeżywaliśmy uroczystość 
odpustową w kaplicy pod wezwaniem  Niepokalanego Serca 
Najświętszej Marii Panny w Rokowie. Mszę świętą celebrował i 
homilię wygłosił ojciec Grzegorz Irzyk - przeor Klasztoru Kar-
melitów Bosych z Wadowic. Na długo pozostaną w  pamięci 
słowa mówiące o roli ukochanej Matki w życiu każdego z nas.Na 
zakończenie Eucharystii ojciec Grzegorz i ks. Piotr Wiktor udzie-
lili indywidualnego odpustowego błogosławieństwa wszystkim 

Odpust w Rokowie 

dzieciom. Wyrażamy ojcu Grzegorzo-
wi ogromną wdzięczność za obecność, 
piękne i mądre słowa wygłoszone w 
homilii, które ukażą się w następnym 
numerze. Bóg zapłać!
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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

„Którego pierwszym ogniwem na pol-
skiej ziemi był św. Stanisław nie może być 
przerwany”. Te słowa Ojca św. Jana Pawła 
II przytoczył młodym ks. inf. Janusz Bielań-
ski, który ich bierzmował w dniu 30 maja 
br. Mówił o świętości w kontekście patro-
nów, jakich sobie obrali bierzmowani, ale 
przypomniał też, że to właśnie my mamy 
zdążać do świętości. Oto jego słowa. 

Przeczytam wam teraz to, co jest zasadniczo 
najważniejsze o św. Stanisłąwie, a co napisał Papież. 
Posłuchajcie. I warto sobie to zapamiętać, bo to nie 
są moje słowa, tylko słowa Jana Pawła II:

Biskup Stanisław ze Szczepanowa stał się na-
tchnieniem dla wielu świętych i błogosławionych 
na naszej polskiej ziemi. Istnieje głęboka więź du-
chowa pomiędzy postacią tego wielkiego Patrona Polski i tyloma 
świętymi i błogosławionymi, którzy tak wiele dobra i świętości 
wnieśli w dzieje naszej Ojczyzny. W krakowskim Biskupie od-
najdywali oni przykład heroizmu wiary, nadziei i miłości, który 
jest realizowany i na co dzień i przybiera kształt heroizmu dnia 
powszedniego.  Św. Stanisław świadczy wymownie, że w Jezusie 
Chrystusie człowiek powołany jest do zwycięstwa. Niech to zwy-

Łańcuch świętości
cięstwo dobra nad złem, miłości nad niena-
wiścią, jedności nad podziałami stanie się 
udziałem wszystkich Polaków. 

Ten łańcuch świętości, którego pierw-
szym ogniwem na polskiej ziemi jest św. 
Stanisław nie może być przerwany. Trzeba, 
abyśmy wszyscy synowie i córki polskiej 
ziemi poczuli się odpowiedzialni za jego 
przedłużenie i przekazali go przyszłym po-
koleniom, jako najcenniejszy skarb.

Wzrastajcie w świętości, budujcie dom 
własnego życia w oparciu o skałę łaski Bo-
żej, nie szczędząc wysiłków, aby jego trwa-
łość zasadzała się na wierności Bogu i Jego 
przykazaniom. 

Łańcuch świętości, proszę was bardzo 
uprzejmie, aby każdy zapamiętał sobie, że 

to Papież mówi. I jeszcze jedno zdanie z Listu Jana Pawła II do 
Archidiecezji Krakowskiej:

Niech to zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawi-
ścią, jedności nad podziałami stanie się udziałem wszystkich Po-
laków. Modlę się, aby tak duchowni, jak i wierni świeccy w Polsce 
coraz bardziej stawali się świętymi i by przekazywali dziedzictwo 
świętości nowym pokoleniom w trzecim tysiącleciu.
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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)

Darem od Boga – podkreślili w życzeniach 
skierowanych do ks. proboszcza Wiesława Wi-
ducha, obchodzącego Srebrny Jubileusz kapłań-
stwa – przedstawiciele wspólnoty parafi alnej, 
doceniając Jego pracę i otwarte dla innych serce. 
Poniżej dalszy ciąg tych pięknych gratulacji oraz 
fragment kazania. 

Młodzież 
Żeby nie być taką czcigodną osobą
której podają parasol
którą do Rzymu wysyłają
w telewizji jak srebrnym nieboszczykiem kręcą
wieszają przy gwiazdach fi lmowych

Ale być chlebem
który kroją
żywicą którą z sosny na kadzidło skrobią
czymś z czego robią radio
żeby choremu przy termometrze śpiewało
zegarem który w samolocie jak obrazek
ze świętym Krzysztofem leci
żółtym dla dzieci balonem---

a zawsze hostią małą
gorętszą od spojrzenia
co się zmienia w ofi erze

Czcigodny Księże Proboszczu!
25 lat temu odpowiedziałeś Bogu: „Tak” na Jego słowa: 

„Pójdź za Mną!”. Wierny swemu powołaniu obchodzisz 
dzisiaj piękny jubileusz. Razem z Tobą dziękujemy do-
bremu Bogu za lata pełne radości, trudu, doświadczeń i 
zmagań, a wszystko to w służbie Bogu i ludziom.

Na kolejne lata Twojej posługi pragniemy życzyć Ci: 
Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, żelazne-
go zdrowia, anielskiej cierpliwości, wytrwałości Hioba.

Szczęść Boże!

Przedstawiciele wspólnoty parafi alnej: 
Czcigodny Księże Jubilacie:
W tym szczególnym dniu - w 25. rocznicę Twoich święceń ka-

płańskich, a zarazem w święto naszego Patrona, św. biskupa Era-
zma, dziękujemy za dar kapłaństwa. Dziękujemy, że Pan zawołał 
Cię po imieniu: „Wiesławie!”, a Ty odpowiedziałeś: „Oto jestem! 
Przecież mnie wołałeś.” Zrozumiałeś, że Pan wzywa Cię do pra-

Jesteś darem dla naszej parafi i

cy w swojej winnicy. Pozostawiłeś rodzinny dom i rozpocząłeś 
naukę w seminarium w Krakowie, a po studiach wyjechałeś już 
z Panem, by łowić serca na morzach dusz ludzkich: najpierw w 
Libiążu, potem w Chrzanowie, Skawinie... Kolejną stacją była 
nasza barwałdzka ziemia. 

Wierny Bogu i Kościołowi obchodzisz piękny jubileusz. 
Razem z Tobą dziękujemy Bogu za dar życia, Twojej obecności 
wśród nas, za piękną żywiecką ziemię, z której pochodzisz, za 
Twój rodzinny dom, Mamę Marię, nieżyjącego już tatę Broni-
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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 

sława, siostry i braci, za całą rodzinę oraz przyjaciół spotkanych 
na swojej drodze. Dzięki za to wszystko, co sprzyjało rozwojowi 
Twojego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Dziękujemy, że je-
steś naszym przewodnikiem, nauczycielem i dobrym pasterzem 
- wielkim darem i łaską od Boga dla naszej parafi i.

Dziękujemy za wszelkie dobro, życzliwość, uśmiech, za opie-
kę. Tę duchową opiekę, którą Ksiądz otacza wszystkich parafi an. 
Za otwarte serce i ręce zawsze chętne do pomocy drugiemu czło-
wiekowi. 

W tym szczególnym dniu otaczamy Cię modlitwą i życzy-
my prawdziwie duchowego przeżycia tego jubileuszu, a także 
wszystkich następnych. Na dalsze lata posługi życzymy obfi tości 
łask Bożych, światła Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, 
zdrowia, siły i wytrwałości w dalszej pracy. 

Życzenia te również kierujemy dla Księdza Stanisława, obec-
nego tutaj z nami, również Jubilata i rocznikowego Kolegę nasze-
go Księdza Proboszcza. 

Kończąc, przytoczę słowa świętego Jana Pawła II, które niech 
będą natchnieniem do dalszej godnej posługi:

Służyć Chrystusowi to wolność. A wolność to podatność na 
miłość Chrystusa. 

Szczęść Boże! 

Kazanie:
Liturgia dzisiejszej niedzieli przypomina o upadku człowie-

ka, grzechu pierworodnym, nieposłuszeństwie pierwszych ludzi 
względem Boga. Przypomina, że mimo odwrócenia się ludzi od 
Boga, On nie zostawia nas samych, szuka przeróżnych sposobów, 

by człowiek mógł powrócić do Boga. Cała historia zbawienia 
zapisana na kartach Biblii opowiada jak to się odbywa, jak Bóg 
posyła proroków, jak szuka człowieka, chce dla niego dobrze, 
pragnie nadal obdarzać go swoją miłością. Bóg chce szczęścia 
człowieka, obiecuje życie wieczne, bo jak pisze św. Paweł do 
Koryntian: „ ... jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego 
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką 
uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. „

To, że Bóg jest obecny z nami, posłał swego Syna na świat, a 
Jezus ciągle towarzysz nam na drodze życia - pokazują również 
ostatnie kościelne wspomnienia: 40 dni po zmartwychwstaniu 
Jezus wstępuje do Ojca i obiecuje Ducha Świętego, którego otrzy-
mują Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Słowa Jezusa: ..oto Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata... „ 
spełniają się w Jego obecności na każdej Eucharystii, kiedy Chry-
stus przychodzi pod postaciami Chleba i Wina w Komunii Św. 
Przecież tak niedawno, w czwartek przeżywaliśmy uroczyście 
pamiątkę obecności Boga w Najświętszym Sakramencie - Boże 
Ciało.

Jezus nie pozostawił nas samych tu na ziemi, jest z nami 
także w tajemnicy posługi kapłańskiej wybranych do niej ludzi. 
Pan powołuje spośród nas kapłanów, zakonników, misjonarzy. 
Tak było kiedyś w góralskiej rodzinie na żywiecczyźnie, kiedy 
Bóg podszeptał młodemu chłopakowi myśl wstąpienia do se-
minarium krakowskiego. Nie zagłuszył tego wołania, poszedł za 
głosem Pana, a dziś przeżywa w tej parafi i, jako Wasz proboszcz 
25-lecie swojego kapłaństwa, srebrny jubileusz.

Cdn.

Kontynuujemy naszą relację z uroczystości bierzmo-
wania tutejszej młodzieży w dniu 6 czerwca br. Sakra-
mentu Ducha Świętego udzielił jej ks. bp Grzegorz Ryś. 
Tydzień temu zamieściliśmy powitanie ks. biskupa oraz 
fragment kazania. Poniżej dalsza część tegoż słowa, w 

którym ks. biskup interpretuje perykopę ewangeliczną 
o ofi erze ubogiej wdowy, która wrzucając do skarbony 
jeden grosz – wrzuciła najwięcej. Dlaczego? Wyjaśnia 
to poniżej ks. bp Ryś. 

Wdowi grosz 
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Naprawdę idzie o to, że my potra-
fimy w spotkaniu z Panem Bogiem, 
dając Mu coś - nawet gdybyśmy da-
wali jeden grosz - podzielić to na pół, 
mówiąc: Część dla Ciebie, a część dla 
mnie. Potrafimy w spotkaniu z Bo-
giem podzielić nawet to, co jest nie-
podzielne. Nawet gdyby się nie dało 
podzielić tego grosza, to ten podział 
będzie wyglądał tak, że Bogu damy 
grosz, ale sobie zostawimy przyjem-
ność. Jeszcze dobrze nie wyjdziesz z 
kościoła, a w uszach już ci gra - tak 
jak temu faryzeuszowi w przypowieści 
Pana Jezusa: „Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie: zdziercy, oszu-
ści i łotry, celnicy; daję Ci dziesięcinę 
ze wszystkiego, co nabywam, modlę 
się dwa razy dziennie, trzy razy w ty-
godniu poszczę...”. 

No teraz tak: „Boże, dziękuję Ci, 
że nie jestem jak wszyscy inni, bo trzy lata przygotowywałem się 
do bierzmowania. Na początku nie było tak źle, bo to było tylko 
raz na miesiąc, ale potem już raz na tydzień, a jeszcze później 
proboszcz kazał nam chodzić na wszystkie nabożeństwa, a teraz 
jeszcze pogonił nas do spowiedzi...”. Niby daję, ale jednak mam z 
tego trochę frajdy, co? Bo nie jestem taki zły...

To, co jest w tej kobiecie takie niesamowite, to fakt, że jak daje, 
to daje. Bo my dając coś Panu Bogu, składając nawet najmniejsza 
ofiarę, potrafimy jeszcze podzielić to na pół. Niby dostaje od nas 
cały grosz, ale tak naprawdę dostaje tylko pół, bo drugie pół jest 
dla mnie, bo ja muszę coś mieć z tej swojej religijności, coś muszę 
mieć ze swojej wiary. 

Przez ten ostatni tydzień czytaliśmy jako pierwsze czytanie w 
czasie Mszy świętej historię z Księgi Tobiasza. Tobiasz był niesa-
mowitym człowiekiem. Znalazł się w niewoli i będąc w niej był 
tak naprawdę w całym narodzie jedynym przyzwoitym człowie-
kiem. Okupant niszczył, zabijał i wielu Żydów ginęło. Trupy się 

poniewierały po ulicach, bo wróg zabronił grzebać zmarłych. To-
biasz był zaś jedynym człowiekiem, który grzebał tych zmarłych 
mimo zakazu władz okupacyjnych. Był sprawiedliwy. Jedyny 
sprawiedliwy. Jedyny... 

Wiecie co dostał w nagrodę za to? To, że stracił wzrok... Któ-
regoś dnia po tym, jak grzebał zmarłych, nie poszedł spać do 
domu (bo według żydowskiego prawa dotknięcie trupa powoduje 
nieczystość), ale „na pole” - jak mawiamy tu, na południu. I aku-
rat tak się nieszczęśliwie położył, że nad nim znalazło się ptasie 
gniazdo; odchody tego ptaka spadły mu na oczy i stracił wzrok. I 
wiecie, co zaczęli mówić zaraz koledzy? - „I na co ci to było? Cała 
ta twoja sprawiedliwość, to posłuszeństwo Panu Bogu? Teraz 
wiemy, ile jest warte pokładanie nadziei w Bogu...”. Najgorsze zaś 
była jego żona. Żona go sponiewierała najbardziej, mówiąc: „No 
chłopie, cała ta twoja wiara nic niewarta”. 

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

W dniu 7 czerwca o 
godz.11.00 parafi a w Brzeź-
nicy przeżywała prymicje 
ks. neoprezbitera Zbigniewa 
Kryjomskiego, które wpisały 
się również w przygotowanie 
parafi i do uroczystości jubile-
uszowych. Jak to bywa w zwyczaju, ks. Prymicjanta 
powitano kwiatami i życzeniami. Oto i one. 

Przedstawiciele Dzieci i Młodzieży:
Tak, Panie; Ty wiesz, że Cię kocham!
W tym szczególnym dniu, w którym dziękujemy Bogu za dar 

Prymicje ks. Zbigniewa 

tego kapłaństwa, pragniemy Ci złożyć, drogi Księże Prymicjan-
cie, najserdeczniejsze życzenia. To ty powiedziałeś: Tak, Panie; Ty 
wiesz, że Cię kocham! Niech ta Boża miłość wciąż napełnia Cię 
siłą i mocą na trudnej drodze kapłaństwa. Niech radość gości w 
Twym sercu, a uśmiech na ustach. Nigdy nie trać młodzieńczego 
zapału do wytrwałego głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce 

świata. Niech napotykani w Twym życiu 
ludzie wspierają Cię i pomagają w realizo-
waniu Twego powołania. Niech Jezus - Naj-
wyższy Kapłan - nieustannie cię umacnia, a 
Maryja obdarza swą Matczyną opieką. 

Przedstawiciele Służby Liturgicz-
nej:

Ewangelia Miłości jest czymś „szaleń-
czym”. Kto wkroczył na drogę tej Miłości, 
wycofuje się z pozycji siły, wyzbywa się zaro-
zumiałości i pragnie służyć innym. Ewange-
lia jest zwiastowaniem Miłości, która cierpi, 
która jest znaczona „szaleństwem” Krzyża.

Drogi Księże Zbigniewie, otwarty na głos 
Pana Boga podążyłeś Jego drogą, drogą mi-
łości. Nikt nie obiecał, że jest to droga łatwa 
i pozbawiona przeszkód, jednak zaufałeś 
swemu Ojcu w niebie i oddałeś się Jego dzia-
łaniu. Doskonale wiesz, że właśnie w wirze 
światła i ciemności, bólu i cierpieniu, braku 
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czasem nadziei, rozpaczy i radości znajdujemy Boga. 
 Życzymy Ci, abyś nigdy nie musiał szukać Boga, by każdy 

dzień Twojego kapłaństwa był dla Ciebie nowym wyzwaniem do 
czynienia dobra i Ewangelii Miłości. Niech nigdy Ci nie zabrak-
nie łask Bożych i wstawiennictwa Najświętszej Panienki! 

Przedstawiciele Szkoły:
Drogi Księże Zbigniewie!
Mówię tutaj w imieniu całej szkoły. To do nas zawitałeś we 

wrześniu i spędziłeś z nami prawie cały rok szkolny. Za każdy 
dzień dziękuję Panu Bogu, bo nauczyłeś nas wielu rzeczy. Uczy-
łeś się od nas, ale my również od Ciebie. Bardzo potrzeba nam 
Twojej modlitwy. W każdym dniu Twojego kapłaństwa pamiętaj 
o nas, a my będziemy pamiętać o Tobie. Niech Matka Najświętsza 
ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty zawsze Cię wspiera w Two-
im słowie kapłańskim, abyś trafi ał do ludzkich serc, bo przecież 
Ciebie powołał Pan Jezus, mówiąc: Bądź rybakiem ludzi! Szczęść 
Boże!

Cdn.

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)

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie szuka swego, nie unosi się 
gniewem, nie pamięta złego.

Z wielki bólem i smutkiem żegnamy swojego Proboszcza - śp. 
Księdza Kanonika Stanisława. Przez lata posługi prowadził nas 
ku najwyższemu przykazaniu - przykazaniu miłości. Przymioty, 
którymi określił miłość św. Paweł w „Hymnie o miłości” wyraź-
nie kreśliły drogę i sposób wypełniania kapłaństwa oraz kiero-
wania parafi ą. Zaangażowaniem i inicjatywami modlitewnymi 
prowadził nas do pomnażania chrześcijańskiej wiary, nadziei 
i miłości. Z wielkim zapałem kontynuował i pomnażał dzieła 
swoich poprzedników - budowniczych i organizatorów życia pa-
rafi alnego - dbając o piękno i rozwój naszej świątyni parafi alnej 
i jej otoczenia. 

Ksiądz Kanonik Stanisław nie był Kapłanem dla siebie. Był 
Kapłanem dla nas. Dobry Pasterzu, niech Ci Bóg wynagrodzi za 
liczne dobro. Bóg zapłać!

***

Czcigodni Kapłani,
Droga Rodzino

We wtorek 12 maja 2015r. zatrzymał się zegar życia Księdza 

Hołd i podziękowania złożone
śp. Księdzu Stanisławowi Kolarskiemu 
po Mszy Św. Żałobnej w kościele para-
fi alnym w Budzowie

kanonika Stanisława Kolarskiego. Ta Hiobowa wieść poraziła 
nas wszystkich - zarówno całą wspólnotę parafi alną, jak i gmin-
ną. Nasza, tak liczna obecność, jest najlepszym świadectwem 
wdzięczności i podziękowaniem za to wszystko, co z woli Bożej, 
za przyczyną posługi Księdza Kanonika otrzymaliśmy. Żegna 
Cię cała społeczność szkolna naszej gminy. Pragniemy Ci po-
dziękować za to, że byłeś wielkim Nauczycielem: uczyłeś jak żyć z 
ludźmi i dla ludzi, uczyłeś, nas pracy dla wspólnego dobra, trosz-
czyłeś się o dzieci i młodzież, zakładając fundację, otaczałeś życz-
liwością i wspomagałeś fi nansowo najbardziej potrzebujących.

Żegna Cię cała brać strażacka, której byłeś tak bliski. Strażacy 
dziękują Ci za wszystkie Msze święte w ich intencjach - zarówno 
w tej pięknej świątyni, jak i te polowe, a zwłaszcza za ostatnią 
- kilkanaście dni temu, 3 maja, w kościele parafi alnym w Bień-
kówce, gdzie Twoje słowa, ciepłe życzenia pozostaną na zawsze 
w naszych sercach. 

Pochylają również swój sztandar pszczelarze, dla których 
byłeś nie tylko Kapelanem, ale Ojcem i Opiekunem. Również i 
Twoje orkiestry dęte z Budzowa i Bieńkówki żałobnymi marsza-
mi chcą Cię odprowadzić do domu Ojca.

Dla nas - samorządowców - byłeś wspaniałym Kapłanem, 
wzorowym Gospodarzem parafi i przez 11 lat, ale przede wszyst-
kim Człowiekiem o ogromnej wrażliwości i oddanym sercu. 
Twoja postawa Kapłana, Społecznika budowała więź międzyludz-
ką w parafi i i w całej gminie. Nasza społeczność miała ogromne 
szczęście, spotykając na swej drodze Kapłana, który odcisnął tak 
wielkie piętno dobroci, życzliwości i ofi arnej pracy na jej życiu. 
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Dziękujemy Ci za to z całego serca i chylimy przed Tobą czoła. 
Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci te szlachetne czyny i zabierze do 
wiecznej, niebiańskiej szczęśliwości. Spoczywaj w pokoju nasz 
wielki, dobry Pasterzu!

***

Nasza ojczyzna - jak dobrze wiemy - od ponad tysiąca lat 
jest w kręgu kultury zachodniej. To stamtąd, głownie z Rzymu, 
przejmowaliśmy wartości, treści, zwyczaje... Ale i odwrotnie - 
przekazywaliśmy również kulturze zachodniej, jak to wielokrot-
nie podkreślał Jan Paweł II. Jednym, z dowodów na to jest między 
innymi krótkie łacińskie przysłowie, które brzmi tak: „Repenti-
na mors, sacerdotum sors”, to znaczy: „Częsta i nagła śmierć jest 
udziałem kapłanów”. Myślę, że można by to spokojnie rozszerzyć 
na nas wszystkich. Wystarczy spojrzeć trochę dalej, posłuchać 
tego, co mówią w mediach, ile jest nagłych, niespodziewanych 
śmierci. Stąd Chrystus, którego dzisiaj prosimy o miłosierdzie 
zmarłego Proboszcza tutejszego, ostrzegał: Czuwajcie i módlcie 
się! Wielokrotnie w różnych przypowieściach Chrystus odwoły-
wał się do tego, że śmierć może przyjść niespodzianie (choćby w 
przypowieści o rozsądnych i nierozsądnych pannach, czy o słu-
gach mających oczekiwać na przyjście swego pana). 

Miałem zaszczyt, by z Księdzem Stanisławem, Księdzem Ka-
nonikiem współpracować jako ogólnopolski kapelan pszczelarzy 
przez kilka lat. Nie chciałbym tutaj wyliczać szczegółów, bo z 
pewnością dzisiaj i jutro padnie tu jeszcze wiele słów, ale chciał-
bym zaakcentować jeden rys duchowości Księdza Kanonika, któ-
rego dzisiaj żegnamy... Otóż, przygotowując jak co roku kolejny 
poradnik dla pszczelarzy (ostatni numer trzymam w ręku), który 
de facto służy formacji pszczelarzy, miałem zaszczyt zwrócić się 
któregoś dnia pobytu w Budzowie o słowo na temat modlitwy, 
którą wcześniej przygotowałem i którą miałem zamiar zamieścić 
w kalendarzu pszczelarza. Przeczytałem ten tekst Księdzu Stani-
sławowi i dałem do ręki. Tekst modlitwy brzmi tak:

MODLITWA PSZCZELARZA
Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu wszechświata i Oj-

cze nasz, dałeś mi we władanie świętą matkę ziemię, na której 

stwarzając różne zwierzęta podporządkowałeś je człowiekowi. 
Są wśród nich niezwykłe owady, pszczoły, które wyposażyłeś 
w tyle umiejętności, że nieobeznanemu z nimi trudno uwie-
rzyć, a mnie zaszczyciłeś umiejętnością „chodzenia przy nich”. 
I pozyskiwania ich wspaniałych wytworów, przez które dałeś 
ludziom zdrowie, a gdy je utracą, pozwalasz je odzyskać. Twoją 
Bożą mądrość zakodowałeś w instynkcie pszczół, umiejętności 
wytwarzania miodu, pierzgi, propolisu, mleczka, wosku, jadu, 
zbierania pyłku, wytwarzania mikroklimatu. Także dzięki mojej 
pracy służą one za pokarm i lekarstwo ludziom, moim braciom. 
Daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze; daj 
mi serce prawe, bym tak, jak moi praojcowie, których spuściznę 
przejąłem, pozyskiwał zdrową, nie skażona żywność, aby dla 
pokrzepienia sił, dla zdrowia, dla jego odzyskania, przyjmowali 
ją ci, którzy pracują w innych zawodach. Daj mi umysł światły i 
serce szerokie, abym rozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą 
jest nie szkodzić nikomu: ani ludziom, ani przyrodzie, ani tym 
bardziej moim ukochanym pszczółkom. Proszę Cię o to, Boże 
Wszechmogący, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana, Jego Najświętszą Matkę, Królową Pszczół, Maryję świętego 
Ambrożego, Naszego szczególnego patrona i opiekuna. Amen 

Kiedy Ksiądz Kanonik zapoznał się z tymi słowami i prosiłem 
Go, by zechciał to uzupełnić bądź poprawić, odpowiedział mi 
tak: Księże Prałacie, jestem przekonany, że jak pszczelarz zmówi 
tę modlitwę, to nigdy miodu nie będzie ruszał pszczołom... Taki 
właśnie był Ksiądz Stanisław... A to tylko maleńki wycinek...

Siostry i bracia, rozpocząłem przysłowiem łacińskim... 
Pozwólcie, ze zakończę również przysłowiem: Sapienti sat! Ko-
chanowski oddał to słowami: Mądrej głowie dość dwie słowie! 
Kochani, głowy macie bardzo mądre, a słów padło i padnie tu 
jeszcze pewno więcej niż dwa. Dziękuję bardzo. 

***

Przez większość życia kapłańskiego Ksiądz Stanisław praco-
wał na terenie Krakowa: w parafii Kraków - Kobierzyn, w parafii 
św. Mikołaja, gdzie go poznałem jako kleryk, a wcześniej liceali-
sta, a później przez 20 ponad lat w parafii Matki Bożej Królowej 
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Polski na Woli Justowskiej, gdzie był moim proboszczem (pra-
cowałem tam jako diakon, apotem jako ksiądz). Dzisiaj chcę w 
obecności mieszkańców Budzowa dać świadectwo wspaniałego 
życia kapłańskiego Księdza Stanisława, bardzo dobrego probosz-
cza, życzliwego, uśmiechniętego, bardzo życzliwego także dla 
swoich współpracowników, kapłanów (o czym mogę zaświad-
czyć), a przede wszystkim budowniczego kościoła. Bo przyszedł 
na Wolę Justowską w trudnej sytuacji - gdy spłonął kościół. 
Widziałem sam, jak angażuje się w odbudowę tego drewnianego 
kościółka; ile poświęca czasu, energii, pomysłowości. Musiał się 
dogadać z góralami z Orawy, którzy budowali, z mieszkańcami - 
bardzo różnymi („tubylcami”, jak mówił i napływowymi). Przez 
ten okres włożył potężne pracę, by ten kościół w tych niełatwych 
czasach został odbudowany. 

W 2001 roku przeżywał 50-lecie parafi i i poświęcenie tego 
kościoła przez kardynała Stanisława Macharskiego. Wszyscy 
zostaliśmy zaproszeni i podziwialiśmy piękno i pracę Księdza 

Stanisława. Niestety, już w rok później - tuż po świętach wielka-
nocnych - ten kościół spłonął po raz drugi. Do dzisiaj nie został 
odbudowany... Zdaję sobie sprawę, jak bardzo to przeżywał, bo 
wielokrotnie z nim o tym rozmawiałem. Ale ta jego praca ogrom-
na włożona w odbudowę kościoła nie poszła na marne. Ona zjed-
noczyła ludzi, zachęciła wielu dobroczyńców do ofi arności. 

Znałem Go także z posługi duszpasterskiej wśród niepełno-
sprawnych, z pomocy w organizacjach charytatywnych. Nigdy o 
tym publicznie nie mówił, ale ja publicznie powiem, że wspierał 
różne dzieła - i życzliwością, i dobrocią, i fi nansowo... I dzisiaj 
żegnam Go jako bardzo dobrego Proboszcza. Życzę wszystkim 
Kapłanom, żeby mieli takich proboszczów jak Ksiądz Stanisław.

Drogi Księże Stanisławie, kochany Księże Proboszczu, dzi-
siaj słyszeliśmy słowa: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, Mnieście uczynili... Wierzę głęboko, że Pan Bóg 
wynagrodzi Ci wszelkie dobro, które otrzymałem od Ciebie ja i 
wszyscy inni Twoi współpracownicy. 

Cdn.

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)

To znaczy głosu Ducha Świę-
tego – apelował i zachęcał mło-
dych bp Damian Muskus, który 
w środę 3 VI br. udzielił mło-
dzieży gimnazjalnej sakramentu 
bierzmowania, o który poprosili 
go rodzice. Tę prośbę rodziców 
i słowo wstępne bpa Damiana 
– zamieszczamy poniżej. 

Przedstawiciele rodziców 
bierzmowanej młodzieży

Czcigodny Księże Biskupie Da-
mianie!

Dzisiejszego wieczoru nasz kościół 
staje się w sposób szczególny Wieczer-
nikiem. Nasza wspólnota parafi alna 
gromadzi się pod Twoim przewod-
nictwem nie tylko na sprawowaniu 
Eucharystii, ale również po to, aby być 
świadkami Zesłania Ducha Świętego. Jako rodzice po raz kolejny 
z radością i nadzieją w sercu stajemy ze swoimi dziećmi przed 
Bożym obliczem. Przychodzimy, by towarzyszyć im w sakramen-
cie dojrzałości chrześcijańskiej. 

Przed szesnastoma laty, kiedy nieśliśmy nasze dzieci do 
chrztu, nurtowało nas pytanie – takie jak zadawali ludzie po 
narodzeniu Jana Chrzciciela: kimże będzie to dziecię? Z radością 

i ze wzruszeniem przeżywa-
liśmy z naszymi dziećmi ich 
pierwszą spowiedź i Komunię 
Świętą. To wszystko miało 
miejsce jakby kilka dni temu, 
a dziś mają przyjąć sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej. 

Widząc, jak dorastają 
nasze dzieci, doświadczając 
różnorodnych problemów, 
jesteśmy zatroskani o ich 
przyszłość. Czekają ich trud-
ne i odpowiedzialne wybory 
przy wkraczaniu w dorosłość. 
Przed nimi niełatwa droga i 
wielkie zadanie rozwijania 
w sobie skarbów wiary i jej 
obrony. Dlatego modlimy się 
o doświadczenie przez nich 
Ducha Świętego. Doświadcze-

nie Jego mocy i światła. 
Ekscelencjo, ośmielamy się gorąco prosić: Unieś swoje ręce 

nad głowami naszych córek i synów i namaść ich krzyżmem 
świętym. Wspomóż nas modlitwą, by dobry Bóg udzielił im swo-
jej pomocy w przyjęciu sakramentu bierzmowania; by umocnił 
ich wiarę, aby docenili i z pokorą przyjęli ten wielki dar, tak waż-
ny w prawdziwie chrześcijańskim życiu.

Słuchajcie Jego głosu 
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Ze swojej strony pragniemy zapewnić Księdza Biskupa o 
naszej szczerej modlitwie, szczególnie w trudach przygotowań 
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Szczęść 
Boże! 

Biskup Damian Muskus:
Słyszeliśmy przed chwilą, jak z wielkim wzruszeniem i 

troską o was, o waszą przyszłość przemawiali przedstawiciele 
waszych rodziców. To naturalne, że rodzice niepokoją się o los 
swoich dzieci, o ich przyszłość, o ich przyszłe wybory. Waszym 
rodzicom bardzo zależy na was, zależy im na waszym szczęściu. 

Rodzice wiedzą, ze szczęście prawdziwe, niekłamane może wam 
zagwarantować życie według zasad, które pozostawił ludziom 
Jezus Chrystus. 

Gorąco będziemy się modlić, aby każdy z was zapragnął po-
głębić swoją wiarę, rozpalić na nowo miłość, wzbudzić nadzieję. 
Niech Duch Święty, który dzisiaj do was przyjdzie umocni was. A 
wy pozwólcie się prowadzić Mu przez życie; słuchajcie Jego głosu, 
awówczas wasze życie nie będzie pomyłką... 

Na początku tej Eucharystii, podczas której przyjmiecie sa-
krament Ducha Świętego, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy 
słabi i grzeszni.

Boże Ciało (Fotorelacja) | fot. J. Janik 
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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)

W poprzednim numerze zaczęliśmy 
relację z uroczystości bierzmowania mło-
dzieży gimnazjalnej, która miała miejsce 
29 maja br. Szafarzem sakramentu był 
ks. bp Jan Szkodoń, który także wygłosił 
Słowo Boże, a w nim m.in. interpretował 
symbole Ducha Świętego. W poniższym 
fragmencie – ogień. 

Drodzy Księża, drodzy Kandydaci do bierz-
mowania;

Rodzice i krewni bierzmowanych, Świadko-
wie;

Wszyscy zgromadzeni Bracia i Siostry!
Wysłuchaliśmy Bożego Słowa, które było czy-

tane w ostatnią niedzielą, w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Najpierw fragment Dziejów 
Apostolskich przypomniał nam wydarzenie, któ-
re miało miejsce w dziesiątym dniu po wstąpieniu 
Pana Jezusa do nieba. W znaku ognistych języków 
zstąpił na apostołów Duch Święty. 

Wysłuchaliśmy też Ewangelii. Pan Jezus w dniu Zmartwych-
wstania ukazał się apostołom i pokazał im rany. Przypomniał im 
Swoją Mękę sprzed trzech dni i powiedział: „Weźmijcie Ducha 
Świętego!”. Już w dniu Zmartwychwstania Pan Jezus wezwał 

Ogień – symbol miłości i prawdy

apostołów, by przyjęli dar Ducha Świętego, którego wysłużył 
przez mękę i śmierć na krzyżu. Weźmijcie Ducha Świętego! - to 
mówi teraz wszystkim wciąż... Ale to wezwanie Pan Jezus kieruje 
szczególnie do was, drodzy kandydaci. 

Kiedyś rodzice postanowili was ochrzcić; wybrali dla was 
imię i wyznali w waszym imieniu wiarę. Przedstawicielka 
rodziców przypomniała troskę o was, począwszy od Chrztu 
Świętego. Oczywiście, ta troska o was obejmowała także ten 
czas przed urodzeniem... A dzisiaj sami wyznacie wiarę; sami 
powiecie „wierzę” i „wyrzekam się złego ducha”. Powiecie 
również w czasie indywidualnego namaszczenia „amen” - to 
znaczy: ja w to wierzę, ja tego pragnę... 

Moi drodzy, wiemy, że Trzecia Osoba Boska - Duch Świę-
ty - jest nam przybliżany przez symbole, znaki. Tych symboli 
jest kilka, ale my zwrócimy uwagę na symbol ognia, na sym-
bol wody i na symbol gołębicy. 

Jak słyszeliśmy, Duch Święty zstąpił na apostołów zgro-
madzonych z Maryją w Wieczerniku w znaku ognistych 
języków. Możemy wielorako rozumieć ten symbol Ducha 
Świętego, ale zwróćmy uwagę na to, że Duch Święty jest Du-
chem Prawdy. Pan Jezus mówił: „Ja jestem światłem świata; 
kto idzie za Mną, nie chodzi w ciemności, ale będzie miał 
światło życia”. Ogień mówi nam o Bożej prawdzie, ale ogień 
jest też symbolem Bożej miłości. Modlimy się przecież nie-
raz: „Zapal w nas ogień swojej miłości”. 

Cdn. 
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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 

Jesteśmy wszyscy jako chrześcijanie 
– przypomniał o. WIktoryn. A jak to 
czynił św. Franciszek? W różny sposób 
– w kwestii dóbr materialnych – zszedł 
do poziomu życia najuboższych. Cały 
był dla Boga, trwając w ciągłej modli-
twie. Pościł radykalnie, a przed śmier-
cią – przez 40 dni, tak jak Chrystus 
Pan. I o tym właśnie w ostatnim frag-
mencie rozważania o. Wiktoryna. 

Szczególny był post świętego Franciszka na 
kilka lat przed śmiercią, kiedy otrzymał święte 
stygmaty. Udał się na górę Alwernię i tam po-
śród skał nie jadł, tylko pił wodę i odbył swój 
czterdziestodniowy post na wzór postu, który 
Pan nasz, Jezus Chrystus wypełnił na pustyni. 
I pod koniec tego właśnie postu otrzymał od 
Pana Jezusa szczególny dar, szczególną nagrodę. Jezus wypełnił 
jego, Franciszkowe, pragnienie upodobnienia się do Chrystusa. 
Pan Jezus naznaczył go znakami męki; wyrył na jego dłoniach, 
stopach i boku święte stygmaty. To była pieczęć, jaką Bóg przy-
pieczętował sposób życia franciszkańskiego. -”Twoja pokuta nie 
była dla samej tylko pokuty. Twoja, Franciszku, pokuta, była two-
ją drogą do upodobnienia się do Mnie, do pełnego naśladowania 
Mistrza”.

My także jako chrześcijanie powołani jesteśmy do naślado-
wania Pana Jezusa. My mamy także okres pokutny - te 40 dni, 

Powołani do naśladowania
Pana Jezusa

ten Wielki Post. To jest czas naszego nawrócenia. Ten przykład 
Franciszka dzisiaj to jest zachęta, abyśmy może nie aż tak rady-
kalnie (bo jest to szczególna droga), ale na ile potrafi my przez te 
tygodnie bardziej świadomie i gorliwie wypełniali nasze posta-
nowienia pokutne, nasze postanowienia wielkopostne. Nie po to, 
aby karmić nasze zadowolenie, że oto mi się w tym roku udaje, ale 
po to, abyśmy jeszcze bardziej upodobnili się do Chrystusa Pana 
- tak jak Franciszek w sposób doskonały, przez stygmaty, do Pana 
się upodobnił.     

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)

Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co 
„Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana 
Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej 
bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Za-

24 czerwca 

Święty Jan Chrzciciel
chariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan 
okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17). Przyszedł na świat w sześć 
miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36), prawdopodobnie 
w Ain Karim leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. 
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Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspo-
mina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzymał 
imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz 
wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic 
mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana 
będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79). 
Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element 
codziennej porannej modlitwy Kościoła - Jutrzni. Poprzez swoją 
matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).

Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą infor-
mację: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na 
miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” 
(Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej 
śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził 
żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. 
Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z esseńczykami, 
którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumran swoją 
wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa 
występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, 
nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych 
miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 
23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania 
cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chro-
nologii, którą się zwykło podawać.

Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wy-
starczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czy-
nić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak 
skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 
7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego „Jerozolima i cała 
Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu” (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto 
nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym 
Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że 
„Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem 
godzien nosić Mu sandałów” (Mt 3, 11). Na prośbę Chrystusa, 
który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem niejeden 
raz widział Chrystusa nad Jordanem i świadczył o Nim wobec 
tłumu: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 
36). Na skutek tego wyznania, przy Chrystusie Panu zjawili się 

dwaj pierwsi uczniowie 
- Jan i Andrzej, którzy 
dotąd byli uczniami św. 
Jana (J 1, 37-40).

Na działalność Jana 
szybko zwrócili uwagę 
starsi ludu. Bali się jed-
nak jawnie przeciwko 
niemu występować, 
woleli raczej zająć stano-
wisko wyczekujące (J 1, 
19; Mt 3, 7). Osobą Jana 
zainteresował się także 
władca Galilei, Herod II 
Antypas (+ 40), syn He-
roda I Wielkiego, który 
nakazał wymordować 
dzieci w Betlejem. Można 
się domyślać, że Herod 
wezwał Jana do swojego 
zamku, Macherontu. 
Gorzko jednak pożało-
wał swojej ciekawości. 
Jan bowiem skorzystał z 

tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: „Nie wolno ci mieć żony 
twego brata” (Mk 6, 18). Rozgniewany król, z poduszczenia żony 
brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za wła-
sną, oddalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować. 
W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której, pijany, pod 
przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, 
o cokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy 
Jana. Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i 
jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał 
wtedy trzydzieści kilka lat.

Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek 
z Jego ust nie otrzymał: „Coście wyszli oglądać na pustyni? (...) 
Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proro-
ka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wy-
słańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powia-
dam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy 
od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).

Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się 
takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego 
narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto 
dzień ich śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto 
w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie mę-
czeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.

W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy 
i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Był pierwszym 
świętym czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest 
bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą papieża. 
Jan Chrzciciel jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, 
Niemiec, Prowansji, Węgier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji 
warszawskiej i wrocławskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Floren-
cji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, 
Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wrocławia; jest patronem wielu 
zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Maltańskich), mnichów, 
dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, kuśnierzy, rymarzy; 
abstynentów, niezamężnych matek, skazanych na śmierć. Jest 
orędownikiem podczas gradobicia i w epilepsji.
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Jaroszowice - Parafi a św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni 
powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Dariusz 
Chałubiński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 

Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe 
związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzy-
mie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54x41,5 cm, 
pochodzenia bizantyńskiego, przypomina niektóre stare ikony 
ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest przypisywane 
jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wcze-
snego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem do-
tarł do Rzymu - nie wiemy. Według niektórych źródeł został 
namalowany na Krecie w IX w.; inne dane mówią o wieku XII 
i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze 
Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony 
przez bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na 
morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażo-
nym współtowarzyszom. Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej 
ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta 
ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwa-
nym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w 
ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście 
czczony i uważany za łaskami słynący. Zwano go Madonna mi-
racolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły ko-
ściół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie objęli kościół 
św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu 
zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.

W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, 
którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa przy 
via Merulana. Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, propagowanego przez ducho-
wych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego. 23 czerwca 1867 r. 
odbyła się uroczysta koronacja obrazu. W roku 1876 powstało 
arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Rów-
nocześnie mnożyły się kopie, które redemptoryści umieszczali 
w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach 
polskich. Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało 
rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki, po-
święcone temu samemu celowi. Ogromne powodzenie miały 
także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami. Rozchodziły 
się one w wielomilionowych nakładach. W 1876 r. ustanowiono 
święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień 26 kwietnia, z cza-
sem przeniesione na 27 czerwca.

Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciąt-
kiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej stronie ob-
razu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w 
czerwonej tunice, granatowym płaszczu (zielonym po spodniej 

stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło 
i włosy. Na środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z 
ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakte-
rystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest 
lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej 
ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakte-
rystycznych dla obrazów typu Hodegetria („wskazująca drogę”), 
Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły 
smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przema-
wiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno 
podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.

Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając 
na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą 
dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i 
okryte czerwonym płaszczem. Opadający z nóżki prawy sandał 
pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że 
będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Ma 
kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce. Stopy 
i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed 
czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co wydaje się 
przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona 
poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po 
drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia 
męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi 
jego centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znaj-
dują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki 
sposób, że Maryja wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył 
swoją najdroższą Krwią. Jest Matką każdego z nas. Niewątpliwie 
jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: „Bo jeden jest 
Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek 
Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszyst-
kich” (1 Tm 2, 5-6). Nie przeszkadza to jednak bynajmniej, 
byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w stosunku do 
wszystkich. Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza 
tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego 
moc: „Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy 
na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z 
upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystuso-
wych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa 
całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Nie prze-
szkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z 
Chrystusem, przeciwnie, umacnia je” (KK, nr 60).

27 czerwca 

Najświętsza Maryja Panna 
Nieustającej Pomocy
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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

Ksiądz biskup Roman Pindel, or-
dynariusz bielsko-żywiecki, udzielił 
12 czerwca 2015 r. podczas Mszy 
świętej o godzinie 18:00 sakramentu 
bierzmowania młodzieży z klasy III 
gimnazjum. Niech dary Ducha Świę-
tego otrzymane na chrzcie świętym, 
a rozpalone sakramentem dojrzałości 
chrześcijańskiej pomogą jej dzielnie 
toczyć bój o życie w świetle wiary, 
nadziei i miłości. Poniżej prośba 
rodziców o udzielenie sakramentu 
oraz słowo wstępne i 
fragment kazania ks. 
biskupa. 

Przedstawiciele ro-
dziców kandydatów do 
bierzmowania:

Czcigodny Księże Bisku-
pie! 

W imieniu rodziców mło-
dzieży przystępującej dziś do 
sakramentu bierzmowania 
serdecznie Księdza Biskupa 
witamy w naszej wspólnocie 
parafi alnej.

Całkiem niedawno 
przynieśliśmy nasze dzieci 
do kościoła, aby otrzymały 
chrzest święty włączający we 
wspólnotę ludzi wierzących. 
Byliśmy przy nich, kiedy do-
rastali. Wpajaliśmy im pierw-
sze zasady wiary. Cieszyliśmy 
się z każdego ich sukcesu. 
Cieszyliśmy się, kiedy przy-

stępowały do Komunii świętej. Z dru-
giej strony smuciliśmy się każdym ich, 
nawet drobnym, niepowodzeniem...

Dziś pragniemy, aby Duch Święty 
zstąpił na nasze dzieci, aby napełnił 
ich serca entuzjazmem i chęcią do 
życia. Dlatego prosimy Cię, Eksce-
lencjo, o udzielenie naszym dzieciom 
sakramentu bierzmowania; aby Duch 
Święty pomógł im żyć w wierze i zgod-
nie z zasadami wiary kroczyć przez 
dorosłe życie. 

Odpowiedzieć na miłość Boga 

„Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie 
- poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie 
wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem - aż do 
wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. 
Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zada-
nia, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam 
dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości 
opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i nara-
żonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną dopro-

wadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej 
Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomo-
życielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły 
w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają god-
ności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika... 
Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną 
rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby 
oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do 
Pośrednika i Zbawiciela” (KK, nr 62).
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Ksiądz Biskup - wstęp
Moi drodzy, uczestniczymy w ważnej 

uroczystości - Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W czasie tej Eucharystii będą ci 
młodzi ludzie przystępować do sakramen-
tu bierzmowania. My wszyscy chcemy 
być z nimi w sposób najbardziej życzliwy 
dla nich, to znaczy modląc się, słuchając 
Słowa Bożego i prosząc o to, co potrzebne 
jest w ich życiu, które powinno być jeszcze 
bardziej pod tchnieniem Ducha Świętego 
od momentu przyjęcia sakramentu bierz-
mowania.

Na początku tej Eucharystii prośmy 
dobrego Boga o zmiłowanie nad nami, 
abyśmy z czystym sercem przyjęli i Słowo, 
i Ciało Pańskie... 

Kazanie:
Na pewno w ramach przygotowania do 

tego sakramentu bierzmowania mieliście 
także i takie spotkania, podczas których 
mówiliście o tym, kim jest Duch Święty, 
do czego podobny jest On i Jego działanie. 
Pewnie niejednokrotnie słyszeliście, że z 
Duchem Świętym należy łączyć coś takie-
go jak miłość, że wręcz Duch Święty jest 
taką osobową relacją w miłości między 
Ojcem, a Synem, że to Duch Święty daje 
nam siłę do tego, ażeby kochać Boga; aże-
by ośmielić się mówić do Boga w sposób 
pełny ufności i bliskości: Tatusiu! Ojcze! 

Chcemy się przez chwilę zastanowić, 
zanim przystąpimy do tego sakramentu 
bierzmowania, nad tym, skąd my w ogóle 
możemy mieć siłę do tego, ażeby kochać 
Boga, ażeby odpowiedzieć na miłość Boga, 
ażeby przede wszystkim wiedzieć, że Bóg 
jest Tym, który nas pierwszy umiłował... 

Oto dziś obchodzimy taką uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, a to Najświętsze 
Serce Pana Jezusa - jak pewnie dobrze wiemy - jest 
przedstawiane na obrazach takich, gdzie znajduje 
się postać Chrystusa, gdzie Jego Serce jest jakby 
wydobyte na zewnątrz i wymalowane w sposób 
jednoznacznie wskazujący, że jest to właśnie serce, 
a nie żaden inny obraz. 

I w czasie tego święta Najświętszego Serca Pana 
Jezusa czytamy bardzo piękny fragment z proroka 
Ozeasza. Fragment, który mówi o tym, jak Bóg 
jest bliski wobec człowieka i w jaki sposób chce 
objawiać człowiekowi, że go kocha. Prorok Ozeasz 
należy do tych proroków, którzy pokazują Boga nie 
tyle jako sędziego, nie tyle jako Tego, które daje pra-
wa i przykazania... Prorok Ozeasz pokazuje Boga na 
podobieństwo człowieka; pokazuje Go jako Ojca, 
trochę jako Matkę; pokazuje Go jako kogoś, kto 
jest bardzo bliski nam przez bardzo podobne do 
naszych zachowania i uczucia.

Cdn.
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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.

Powiedział do bierzmowa-
nych ks. bp Tadeusz Pieronek, 
zaznaczając, iż to dopiero 
początek ich drogi. A dro-
gowskazem na tej drodze dla 
młodych i starszych ma być 
dekalog, ma być Ewangelia. 
Ks. bp Tadeusz tłumaczy też 
na czym polega prawdziwa 
wolność. Oto jego słowa. 

Chrześcijanin jednak ma 
swoje wskazówki w Dekalogu i 
w Ewangelii. I choćby nawet cały 
świat przedkładał nam swoje ra-
cje, przekonując nas, że te ustawy, 
które zezwalają na zło, są dobre, to 
my mamy obowiązek iść tą drogą, 
którą nam wskazuje Chrystus. 
Chrześcijańskie zasady moralności 
obowiązują niezależnie od tego, 
jakie jest ludzkie prawo. Nie uspra-
wiedliwiajmy się nigdy tym, że coś 
wolno, a więc jest to dobre. 

Wolność... Możemy powiedzieć, 
że żyjemy w pewnym specyfi cznym 
klimacie wolności wtedy, kiedy na 
miłość Boga do nas odpowiadamy 
miłością i z szacunku dla Ojca, 
który nas stworzył i dla Chrystusa, 
który nas odkupił, i do Ducha Świę-
tego, który nas oświeca i poucza. 
Uważamy, że posłuszeństwo wobec 
Boga i Jego nakazów to jest istotna 
droga naszego życia. 

Bardzo was proszę, żebyście 
pamiętali o tym, że bierzmowanie, 
nazywane sakramentem dojrzało-

Dojrzewamy przez całe życie 
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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)

ści chrześcijańskiej, to jest jednak dopiero 
początek. My dojrzewamy przez całe życie. 
To jest moment, w którym Kościół uznaje, 
że jesteście na tyle przygotowani, by zrozu-
mieć pewne rzeczy, by się w nie wczytywać, 
by swą wiedzę i wiarę pogłębiać. 

Przecież jak ktoś umie czytać i pisać, 
nie jest jeszcze żadnym fi lozofem ani mę-
drcem. Przez całe życie musimy się uczyć, 
a co dopiero jeżeli chcemy to życie ułożyć 
zgodnie z tym ideałem świętości, który 
nam Bóg proponuje... 

Nie odchodźcie od Kościoła. Nie od-
chodźcie od tych zasad, które wam dotąd 
podawano i które się sprawdziły; które was 
doprowadziły między innymi do tej świą-
tyni po sakrament bierzmowania. Ale pa-
miętajcie, że jeżeli jakieś życie, jakakolwiek 
forma życia się nie rozwija, to staje się kar-
łem i już potem z tego skarlenia człowieka 
żadna wartość nie jest w stanie podnieść, 
bo po prostu nie jest dla niego atrakcyjna. 
To jest droga po której stacza się człowiek, 
który mógł iść dobrym torem, ale mu się nie chciało...

Myślę, że to wystarczy – przecież tyle macie już w katechezach 
przekazanych i wiadomości, i prawd, a ponadto tyle życzliwości 
ze strony rodziców i wychowawców... A wszystko po prostu po 
to, abyście umieli wybrać w życiu to, co najlepsze. I o to dzisiaj się 
dla was modlimy. Ta modlitwa jest wam potrzebna. A wy miejcie 

zaufanie. Przede wszystkim zaufanie do Boga... I miejcie ufność 
do siebie samych. Stawiajcie na wielkość! Bo jak ktoś chce być 
karłem, to nim będzie – a nikt się nie staje wielkim człowiekiem, 
jeśli tego bardzo nie chce. Dążcie do wielkości i niech was Duch 
Święty na tej drodze prowadzi! 

Myśl o wprowadzeniu święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana, pojawiła się najpierw w hiszpańskim zgro-
madzeniu kontemplacyjnym Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, 
którego charyzmatem jest duchowe wsparcie dzieła uświęcenia 
kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego 
zgromadzenia, bp Jose Maria Garcia Lahiguera z Madrytu, 
zwrócił się z prośbą do Piusa XII o ustanowienie dla zgromadze-
nia święta patronalnego Chrystusa Kapłana. Po otrzymaniu po-
zytywnej odpowiedzi zaczęto je obchodzić od 1952 r. Stawało się 
ono coraz bardziej znane i propagowane. Dnia 22 sierpnia 1973 
r. Święta Kongregacja ds. Kultu Bożego zatwierdziła nowe święto 
dla Kościoła w krajach języka hiszpańskiego, wyznaczając jego 
obchód na czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.  
Dlaczego wybrano czwartek? Otóż każdy czwartek tradycyjnie 

uważany jest w Kościele za mający związek z Wielkim Czwart-
kiem, a więc z dniem ustanowienia przez Chrystusa sakramentu 
kapłaństwa i Eucharystii. Jest to od dawna dzień modlitw za ka-
płanów i o powołania kapłańskie. Źródłem kapłaństwa w Koście-
le jest Chrystus, Arcykapłan Nowego Przymierza (por. Hbr 4,14). 
Kapłaństwo urzędowe jest złączone z misterium paschalnym, 
które swój szczyt osiąga w Triduum Paschalnym. To misterium 
jest wspominane i aktualizowane w szczególny sposób w liturgii 
okresu wielkanocnego, który kończy się bezpośrednio po uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego. Ostatnia Wieczerza, Śmierć 
Jezusa na Krzyżu, Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego 
— to główne wydarzenia w historii zbawienia, a równocześnie w 
historii kapłaństwa Nowego Przymierza. W dniu Pięćdziesiątni-
cy kapłaństwo Apostołów zostało napełnione nową mocą pocho-

NOWE ŚWIĘTO — JEZUSA CHRYSTU-
SA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 
KAPŁANA (2) 
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dzącą od Ducha Świętego. W Kościele nieustannie jest obecny 
i działa Chrystus, jest też obecny z żywą mocą Duch Święty, 
który odnawia w sercach kapłanów ducha świętości i swoją łaską 
sprawia, że słowa Ewangelii przynoszą obfi ty owoc w ludzkich 
sercach i docierają aż na krańce ziemi.  Działanie Ducha Świętego 
uwidacznia się szczególnie w misterium kapłaństwa służebnego, 
dlatego też czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
uznano za najwłaściwszy dzień na uczczenie kapłaństwa Chry-
stusa i na modlitwę za tych, których On powołał. 

Warto jeszcze wspomnieć, że papież Benedykt XVI w dniu 
27 czerwca 2011 r. zatwierdził dekret Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych, w którym stwierdzono heroiczność cnot głównego 
inicjatora święta, odtąd czcigodnego sługi Bożego bpa Lahigu-
ery. Motto zgromadzenia, którego jest on współzałożycielem, 
w znacznej mierze opiera się na słowach Chrystusa z Ostatniej 
Wieczerzy: „Ojcze, za nimi proszę i za nich poświęcam siebie w 
modlitewnej ofi erze, aby byli uświęceni w prawdzie” (J 17, 9).

Ks. Wojciech Matyga 

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)

Jak przekazać wiarę? Co jest sednem chrześcijań-
stwa? Pytał w kazaniu, w czasie uroczystości bierzmo-
wania ks. bp Grzegorz Ryś. I opierając się na nauczaniu 
papieża Franciszka, zawartym w encyklice „Lumen 
fi dei”, tłumaczy, iż trzeba drugiemu pokazać, kim on 
jest, kim jest wobec Boga, a to ukazuje najpełniej mo-
dlitwa Pańska – „Ojcze nasz”. I o tym poniżej. 

To jest coś niesamowitego, że Jezus objawia nam Boga jako 
Ojca. Papież Franciszek napisał zaraz na początku swojego pon-
tyfi katu encyklikę pod tytułem „Lumen fi dei” - „Światło wiary”. 
I mówi tam tak, że gdyby była potrzeba przekazać komuś wiarę i 

musiałbyś mu tę wiarę przekazywać dość szybko (gdybyś chciał 
komuś powiedzieć, o co chodzi w chrześcijaństwie), ale mógłbyś 
mu przekazać tylko jeden tekst, bo załóżmy nie ma ten człowiek 
czasu, nie ma na przykład 3 lat, ale pięć minut, to tym najważ-
niejszym tekstem, skrótowo przedstawiającym chrześcijaństwo 
jest... No właśnie, jaki to tekst? Idę o zakład, że 90% z was od-
powiedziałoby, że Dekalog. Papież Franciszek zaś napisał, ze to 
modlitwa „Ojcze nasz”. 

Jak nie dasz człowiekowi do ręki modlitwy „Ojcze nasz”, to 
nie ucz go przykazań. Pokaż mu, kim jest przed Bogiem - że jest 
Jego dzieckiem. Potem dopiero nauczaj go, co z tego wynika, do 
jakich postaw jest zobowiązany, co może, co powinien. Ale naj-

Pokaż mu, kim jest 
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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)

pierw pokaż mu, kim jest. Przekaż mu „Ojcze 
nasz”; wprowadź go w tę modlitwę. To jest prze-
cież to, co Pan Jezus mówi o Bogu. Chrystus 
dał nam tę modlitwę. Nazywamy ją przecież 
„modlitwą Pańską”. „Ojcze nasz”... Kiedy chciał 
nam przekazać, że Bóg jest naszym Ojcem, to 
przecież nie daje nam książki, nie mówi: „prze-
czytaj sobie”. Nie, Pan Jezus wprowadza nas w 
sam środek swojej modlitwy do Boga. A modli 
się słowami: Abba - Tato. On się tak modlił w 
Ogrojcu. On się tak modlił na krzyżu. Modlił 
się w ten sposób, gdy przechodził takie chwile, 
które w każdym z nas zachwiałyby to uczucie, 
że Tata jest przy nas, a tym Tatą jest Bóg. On 
się na Krzyżu modlił: „Tato!”. On się w Ogrojcu 
modlił: „Tato!”. I On nas wprowadza w sam śro-
dek tej modlitwy. I dlatego, jeśli chcesz kogoś 
nauczyć modlitwy „Ojcze nasz”, nie dawaj mu 
kartki z tekstem modlitwy, tylko zacznij się z 
nim modlić. 

Cdn.

Kto? Ojciec święty Jan Paweł II. Można to było 
zaobserwować zwłaszcza w czasie sprawowania Mszy 
świętej czy też modlitwy, w której był zatopiony w 
Bogu. Często sam leżąc krzyżem przed Bogiem polecał 
Mu sprawy Kościoła i potrzeby 
ludzi, którzy go prosili o modli-
twę. Więcej o tym – w poniż-
szym fragmencie rozważania. 

W ostatnich latach nie wypusz-
czał prawie w ogóle z rąk różańca 
– jak wspomina ksiądz kardynał. Ale 
najbardziej rzucała się w oczy, i to od 
wczesnych lat kapłaństwa, inna cecha 
– zwykle modlił się, i to całymi go-
dzinami, rozciągnięty przed ołtarzem 
i patrzył... Ktoś z was może całe noce 
mógłby patrzeć na „Fejsa”, całe noce 
bawić się telefonem, oglądać tv, grać 
na komputerze, a on przez całe noce 
potrafi ł czuwać i modlić się w twojej 
intencji. Papież wyjaśniał, że takie uło-
żenie przypomina moment wyświę-
cenia na kapłana. On tak pokochał 

kapłaństwo, że pokochał również modlitwę krzyża. W tym jest 
coś dogłębnie przejmującego – w tej prostracji modlitwy – leżący 
na posadzce człowiek modlący się w ciszy. To symbol głębokiego 
uniżenia wobec majestatu Boga. Kto z was ma taką odwagę, żeby 

Był prawdziwym mistykiem 
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uklęknąć? Kto z was ma tę odwagę, żeby się pokazać, że jest w 
środku człowiekiem tak naprawdę głęboko wierzącym, potrze-
bującym czegoś więcej. Potrzebującym, szukającym czegoś wię-
cej niż to co na zewnątrz... 

A on? Syn głębokiego uniżenia wobec Boga – bo on temu 
Słowu Boga, nawet jednemu nie pozwoli, upaść na ziemię. Był 
całkiem otwarty na Ducha Świętego. Mógł zstąpić ten Duch, bo 
On sam jest twórcą konsekracji. I mając otrzymać święcenia pada 
na twarz, całym ciałem, czołem dotyka posadzki świątyni, a w tej 
postawie zawiera się wyznanie całkowitej gotowości: Panie Boże, 
tylko Tobie! Ja jestem ziemią i Tobie chcę służyć! Chcę być sługą! 
W modlitwie jego też charakterystyczny był wyraz jego oczu. 
Szkoda, że tego nie pamiętacie. Kiedy modlił się, jego spojrzenie 
nie ginęło gdzieś w pustce jak nasze spojrzenia. Weźcie sobie 
jako zadanie poszukanie jakiejś przemowy Ojca świętego, posłu-
chajcie tej nauki Papieża. I popatrzcie na jego oczy... Spoglądały 
wyraźnie na coś realnego. One spoglądały na coś prawdziwego. 
To nie były rozbiegane oczy. Ten stan modlitwy był wspaniały, 
głęboki, mistyczny, dotykający świętego Boga. Bo Papież był 
prawdziwym mistykiem. On miał osobowy kontakt z Panem. 
Nie komunikował się podczas modlitwy z nikim. Był wtedy 
praktycznie nieobecny; rozmawiał wówczas z Bogiem.

On wiedział, po co jest kapłanem. Wiedział po co jest bisku-
pem. Wiedział po co jest kardynałem. I poddał się, aby móc być 
papieżem. A przed każdą Mszą świętą – jak wspomina ksiądz 
kardynał Stanisław – skupiał się w zakrystii i był wtedy nieobec-
ny. Nie pozwalał nikomu przerywać tej medytacji; całkowicie 
zatracał się w Bogu. Przed Mszą świętą nic go nie interesowało. 
To było samo milczenie. Prowadził milczący, ale jakże wymow-
ny dialog z Panem Bogiem, przywodzący wielkich mistyków w 
dziejach Kościoła. I powtarzało się to również po odprawianiu 
Mszy świętej. 

Ksiądz kardynał opowiadał taką historię, że kiedyś nasz wiel-
ki rodak nie miał się gdzie pomodlić, bo wszędzie było głośno. 
Wszedł wówczas do takiej izdebki z miotłami. Wszyscy go szuka-
li, a on się tam zamknął i przynajmniej przez dziesięć minut był 
sam na sam z Tym, który jest Królem, który jest Panem... Taki był 
Papież. Święty Papież, przez którego Bóg dokonuje tylu cudów. 
Proszę cię, jeśli masz jakieś kłopoty, trudności, problemy – z 
czystością, z osobowością, jeśli masz problemy w domu – załatw 
to z Papieżem. Stawiaj mu trudne pytania, jak Jeremiasz stawiał 
trudne pytania Bogu. I wówczas nie bój się stawiać tych trudnych 
pytań. Bóg ci odpowie, co uczynić, byś był szczęśliwy...    

Cdn. 

Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

Bierzmowanie - fotorelacja 
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Dzień Matki 
Najlepsze u mamy jest to że ją mamy.
Mamy ją swoją nie cudzą.
Nie inną.
Zawsze tą samą
I żeby nie wiem co się stało
mama zostanie mamą.
Tylko jedna mama na zmartwienia.
Tylko jedna na dwójkę z polskiego.
Tylko jedna na bójki z najlepszym kolegą.
Jedna od bólu zęba
i przeziębienia.
Nie na sprzedaż.
Nie do zamiany.
Nasza
wszędzie i przez cały czas.
Więc najlepsze u mamy
jest to że mamy
i że mama ma właśnie nas. 
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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)

Te słowa bardzo często pojawiały się w wierszach i piosen-
kach, które przedszkolaki i uczniowie klasy Ia przygotowali na 
uroczystość Dnia Matki dla swych ukochanych Mam. Dzieci 
były bardzo przejęte swym występem, z wypiekami na buziach, 
wyrażały swe szczere uczucia poprzez słowa, uśmiechy i kwiaty. 
A mamusie szczęśliwe i bardzo wzruszone, w niejednych oczach 
pojawiły się łzy. Potem był wspólny słodki poczęstunek i wiele 
uścisków i pocałunków, bo przecież MAMA to znaczy MI-
ŁOŚĆ!!!

www.spmarcyporeba.iap.pl

Mama to znaczy MIŁOŚĆ!
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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)

Życzył w ostatniej części kazania odpustowego ku 
czci św. Wojciecha – ks. Filipiak, bo – jak zauważył 
– łatwiej nam będzie słuchać Boga i wypełniać Jego 
wolę, bo miłość wypala całe zło. Wspomniana część 
słowa poniżej. 

Ważne jest, abyśmy zechcieli Bogu poświęcić nasz czas co-
dziennie, żebyśmy umieli obumierać dla Boga przez naszą mo-
dlitwę płynącą z głębi serca. Nie tylko z moich ust albo myśli, ale 
z głębi ducha. I zauważam coś niezwykłego w sobie. Jeśli staram 
się modlić z głębi serca, jeśli całą swoją pamięć, wyobraźnię, 
wolę, rozum i uczucia skieruję na Pana Boga, to czuję jak On bli-
sko mnie jest. Czuję Jego miłość, którą On ma ku mnie.

Gdy tak się modlę, to zauważam inną prawidłowość. Że po 
prostu chcę coraz bardziej żyć tak, jak Pan Jezus mówi. Że zni-
kają te wszystkie pytania: czy warto ufać Ewangelii, czy warto iść 
za tym wszystkim, czy to wszystko na pewno prawda? Po prostu 
giną one w tej odczuwalnej miłości, jaką Bóg ma ku mnie. I wtedy 
łatwiej idzie mi spełniać wolę Ojca Niebieskiego, łatwiej idzie mi 
słuchać Ewangelii, łatwiej jest wtedy głosić Ewangelię ludziom. I 
to, co niemożliwe do tej pory, staje się bardzo możliwe. Grzech, 
który do tej pory wydawał się być nie do pokonania, okazuje się 

Żyć według miłości 
bardzo łatwy do pokonania, bo grzech nie ma żadnych szans, 
jeśli w sercu człowieka jest choćby promień miłości Boga. Bo 
prawdziwa miłość wypala grzech, wypala nieczystość i całe zło. 
I niestety na odwrót, zło i grzech wypalają miłość. Jednak my 
jesteśmy w naprawdę komfortowej sytuacji. Oto miłość nieskoń-
czona, którą przed wiekami głosił św. Wojciech, a która teraz jest 
dla nas na wyciągnięcie ręki... jeśli wierzymy. Bo kto za chwilę 
przyjdzie do Komunii Świętej, przyjmie przecież Boga Wszech-
mogącego, który naprawdę jest Miłością. Miłość jest nam dana. 
Jak powiedział pewien prostolinijny Żyd: „Jeśli wierzyłbym w to, 
w co wierzą katolicy, to codziennie chodziłbym do Kościoła - na 
kolanach”.

Zatem postarajmy się bracia i siostry przyjąć za chwilę z mi-
łością Jezusa Chrystusa w Komunii. Skierujmy na Niego naszą 
wolę, rozum, uczucia i wyobraźnię, powiedzmy jak bardzo Go 
kochamy, i poprośmy Go, aby pomógł nam żyć według miłości. A 
wtedy wiedzmy, że bardzo łatwo będzie nam słuchać Chrystusa 
i wypełniać wolę Ojca Niebieskiego. I jeśli to się stanie faktem w 
naszym życiu, to mamy kolejny dowód na to, że krew św. Wojcie-
cha, słowiańskiego misjonarza, nie poszła na marne, ale wydała 
kolejny owoc życia nieśmiertelnego w duszy chrześcijańskiej, oby 
duszy mojej.
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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 

Wspomnieniem świętych, zwyczajem Kościoła, jest data ich 
śmierci lub narodzin dla nieba. Inaczej jest w przypadku św. Jana 
Chrzciciela, którego wspomnienie obchodzimy poprzez obchód 
jego narodzin. Święty Jan odegrał wyjątkową rolę w dziejach 
odkupienia świata. Jemu przypadło zaszczytne zadanie przygo-
towania Narodu Wybranego na przyjście Zbawiciela, oczekiwa-
nego od tysięcy lat. Święty Jan udzielił Jezusowi chrztu.

Święty Jan Chrzciciel, przez chrześcijan jest uznawany za 
ostatniego biblijnego proroka przed nadejściem Chrystusa.

Święty Piotr, w naszej świadomości jest opoką, na której zbu-
dowano Kościół. Święty Mateusz jest cudownie nawróconym 
celnikiem.

Święty Tomasz, jako wątpiący, potrzebował znaku, by uwie-
rzyć w zmartwychwstanie.

Natomiast Święty Juda Tadeusz został przyjacielem opuszczo-
nych i zrozpaczonych.

Refleksje
na najbliższe dni:

Życzenia:
W najbliższą środę nasz Ksiądz Proboszcz - Kanonik Jan 

Gibała, będzie obchodził swoje Imieniny. Przy tej okazji wyra-
żamy wdzięczność Bogu za to, że mamy kościół, a w nim spra-
wującego Eucharystię Kapłana. 

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za to, że troszczy się 
zarówno o duchową stronę naszej parafialnej wspólnoty, jak 
również o jej materialne zabezpieczenie podejmując wciąż 
nowe inicjatywy. Życzymy Bożego błogosławieństwa, dobrego 
zdrowia, sił i wytrwałości, niegasnącej pogody ducha oraz tego, 
aby jak dobry ojciec jednoczył nas wszystkich wokół Chrystusa. 
Szczęść Boże!

        
  - Parafianie

Święty Juda Tadeusz
 – Przyjaciel opuszczonych i zrozpaczonych

Na ścianie naszej świątyni, zawieszony został stary obraz Judy 
Tadeusza, który staraniem ks. Proboszcza, wrócił właśnie z pra-
cowni konserwatorskiej. 

Co powinniśmy wiedzieć o świętym, którego wizerunek zdobi 
pozłacana rama?

Św. Juda nosił przydomek Tadeusz. Wyraz ten znaczy „od-

ważny”. O św. Judzie Tadeuszu, na pewno wiemy tylko tyle, że 
był Apostołem Jezusa Chrystusa. Jednak ten święty znany jest w 
całym Kościele, jako niezwykle skuteczny orędownik w sprawach 
po ludzku beznadziejnych. Św. Juda Tadeusz zostawił piękny List, 
który należy do ksiąg Pisma Świętego. To dowodzi, że był on 
człowiekiem wykształconym. Nie musiał go sam pisać odręcz-
nie, ale jak to było wówczas w powszechnym zwyczaju, mógł go 
podyktować. Na wstępie Listu przedstawia się, jako brat Jakuba. 
Pana Jezusa, na którego pokrewieństwo mógłby się powoływać, 
nazywa Panem, a siebie nazywa Jego sługą.

Różne świadectwa głoszą, ze św. Juda po Zesłaniu Ducha 
Świętego głosił Ewangelię w Palestynie, w Syrii, w Egipcie i 
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Mezopotamii. Śmierć męczeńską miał ponieść w Libanie lub w 
Persji. W Edessie powstała legenda, ze św. Juda miał spotkać się 
z tamtejszym królem Abgarem i w ten sposób miał spełnić obiet-
nicę Pana Jezusa. Król, zaprosił Pana Jezusa do siebie, a Chrystus 
Pan miał mu przyrzec, ze mu pośle swojego ucznia. 

Jak pisze dalej W. Zaleski, ikonografia przedstawia św. Judę 
Tadeusza z pałką lub włócznią w ręku, od których miał ponieść 
śmierć męczeńską. Przedstawia także Świętego z obrazem Pana 
Jezusa. Według legendy miał on wizerunkiem Pana Jezusa 
uzdrowić króla Abgara w Edessie.

   
W wielu polskich świątyniach, znajdują się łaskami słynące 

obrazy św. Judy Tadeusza, jak np. w Kościele pw. Świętego Krzy-
ża w Warszawie, w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, 
W Kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w 
Chwaszczynie,

W modlitwach, nowennach i odmawianiu litanii, prosimy o 
jego wstawiennictwo. 

Modlitwa codzienna
o opiekę do św. Judy Tadeusza 

 
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie,
w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. 
Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie 

już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, 
pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą

w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. 
Spraw, abym z Bogiem się budził
i z Bogiem szedł na spoczynek. 

Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, 
abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast 
miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu 

zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen. 
 

Nowenna 9 dniowa 

Aby Najświętsze Serce Jezusa było czczone modlitwą i 
miłością w każdym tabernakulum aż do końca czasów, Amen.

Aby Najświętsze Serce Jezusa było otoczone chwałą i 
wspaniałością teraz i na wieki, Amen.

Św. Judo Tadeuszu poproś za nami, wysłuchaj naszej prośby, 
Amen.

Niech będzie błogosławione Najświętsze Serce Jezusa.
Niech będzie błogosławione Niepokalane Serce Maryi.
Niech będzie błogosławiony św. Juda Tadeusz na całym 

świecie i w wieczności.
Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...

 
 
Litania do świętego Judy Tadeusza

 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Królowo Apostołów, módl się za nami
 
Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się za nami
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii,
módl się za nami
Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami
Święty Judo rozniecający miłość Bożą
w ludzkich duszach, módl się za nami
Święty Judo, występujący mężnie w obronie
wiary świętej, módl się za nami
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem
życia chrześcijańskiego, módl się za nami
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania
dla wiary, módl się za nami
Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę
w Chrystusa, módl się za nami
Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych
i beznadziejnych módl się za nami
 
Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się za nami
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, módl się za nami
Abyśmy w dobrym robili postępy, módl się za nami
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, módl się za nami
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, módl się za nami
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, módl się za nami
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, módl się za nami
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc,
módl się za nami.
Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała
uwolnieni byli, módl się za nami.
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli,
módl się za nami.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść
nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj
nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj
się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tade-
usza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia, 
spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, co-
raz bardziej postępowali w dobrym. Amen.

B.Ł



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

21 czerwca 201540 

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

 4121 czerwca 2015

Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

W czasie Mszy św. dziękczyn-
nej za 25 – lat kapłaństwa ks. 
Wojciecha Lasaka, ks. Jubilat w 
kazaniu wspomniał swoją drogę 
do kapłaństwa, zwracając też 
uwagę na to, że takim dobrym 
gruntem wychowania przyszłych 
kapłanów są po prostu święte 
rodziny, religijne, żyjące miło-
ścią na co dzień. Oto fragment 
słowa. 

Siostra nasza – Łucja – to prze-
cież wybrana tutaj właśnie – z Grupy 
Apostolskiej. Ksiądz Mirosław po 
studiach z tej grupy... Popatrzmy na 
to świadectwo dzisiaj z innej strony. 
Dlatego też chcielibyśmy popatrzeć na 
te 25 lat z innej strony i z innej strony 
na kapłana. Popatrzmy na świętość 
rodzin – tam, gdzie jest modlitwa, tam 
gdzie jest szacunek do rodziców, tam 
gdzie jest przybywanie na Eucharystię 
(nie z racji przyjmowania I Komunii 
Świętej, „ bo ja muszę”, ale z praw-
dziwą radością). Ważne jest, by do 
tego Wieczernika zabrać miłość i by 
była ona między rodzicami, między 
rodzeństwem, w sąsiedztwie, w szkole, 
w otoczeniu, w zakładzie pracy. Bo 
wtedy zobaczymy to przybliżanie się 
do Boga drugiego człowieka. A może 
wówczas i komuś z naszej rodziny 
powie: Pójdź za mną! I obyśmy za tym 
głosem szli...

Panie, Ty znałeś mnie, a jednak 
wybrałeś. Weź mnie przeto takim ja-
kim jestem, ale uczyń takim, jakim Ty 
chcesz mnie mieć. 

To właśnie z rodziny człowiek 
przychodzi do Boga i pyta: Panie, czy 
jestem, czy mogę być? Bóg mówi: Pójdź 
za Mną! Pan kiedyś stał nad brzegiem 
i mówił: Pójdź! Kiedy patrzymy na po-

wołanie apostołów, widzimy, że wyszu-
kiwał prostych ludzi. Ale w rodzinach 
ta prostota to przede wszystkim umiło-
wanie Boga i umiłowanie drugiego czło-
wieka. Wtedy będzie ta miłość do Boga i 
do człowieka, będzie miłość do każdego 
innego – czy to w szkole jako nauczyciel, 
katecheta, wychowawca, czy to będzie 
w zakładzie pracy. Najzwyklejsza praca 
wykonywana z miłością do Boga i do 
człowieka, do bliźniego... 

Pytamy: jak wygląda ta droga ka-
płańska? Tu dziś powiedziano, że jest 
to droga trudna... Ale jaka praca jest 
dziś łatwa? Co byśmy mogli dziś na to 
odpowiedzieć? Ta sprzątaczka, która 
wykonuje dobrze swoja pracę w zakła-
dzie pracy, też musi być nią zmęczona. 

Świętość rodzin 
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Ponikiew, Parafi a św. Aleksego

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

Jeśli ją wykonuje naprawdę dobrze, to przecież jest to jej zadanie 
i powołanie, które wymaga niemałego wysiłku. Kapłańska praca 
to przede wszystkim prowadzenie do Boga... W ciszy cały świat 
patrzy na kapłana, mając nadzieję, że będzie on takim menage-
rem – przedsiębiorczym, rzutkim człowiekiem, który załatwia 
wszystkie niezbędne środki potrzebne do osiągnięcia wyznaczo-
nego celu. A to jest taka cicha, mrówcza praca – przez modlitwę, 
przez konfesjonał. To praca polegająca na kształtowaniu drugie-
go człowieka... A dzisiaj współczesny świat oczekuje od kapłana, 
żeby on był murarzem, tynkarzem, cieślą, elektrykiem, żeby so-
bie również posprzątał kościół... Dlatego też to myślenie musimy 
zmienić, począwszy od samej rodziny.

Ta prosta praca ma mnie prowadzić do misji przybliżania 
drugiego człowieka do Boga i zbawienia. I to właśnie ma czynić 
kapłan. Ma zbawić siebie samego i pomóc w tym zadaniu innym. 

Dlatego też nikt nie zastąpi kapłana w konfesjonale, w udzielaniu 
sakramentów świętych, w prowadzeniu do Boga i do nieba. Nikt 
nie stanie przy ołtarzu i nie będzie odprawiał Mszy świętej. Tylko 
kapłan... Jeśli w domu, w tym pierwszym środowisku, będzie pa-
nować miłość, szacunek do swoich, to będzie również szacunek 
do kapłana. Bo to rodzi się właśnie z rodziny. Dlatego też czasem 
w Kościele pojawia się wezwanie o świętość rodziny i modlimy 
się wspólnie w tej intencji. Bo to z waszych rodzin, z naszej parafi i 
będą właśnie te nowe powołania kapłańskie i zakonne. To będą 
powołania z tych świętych rodzin. 

I obyśmy tak widzieli kapłaństwo dziś i kiedyś... Żebyśmy 
umieli z szacunkiem do niego podejść, bo nikt nie stanie tutaj 
– po tej drugiej stronie ołtarza – jeśli nie właśnie ważnie wyświe-
cony kapłan... 

Cdn.

Słowo Boże to skarb
Tak powinniśmy traktować Pismo Święte, które Bóg 

nam dał dla umocnienia i nadziei. W nim odkrywamy 
samego Boga, Jego miłość i troskę o nas. Zatem trze-
ba, byśmy się tym Bożym słowem karmili na co dzień, 
bo ono nas przemienia i przybliża do Ojca. O tym 
traktuje poniższe rozważanie z misji.

Oto siewca wyszedł siać. Ta przypowieść, mówi o owocno-
ści Bożego Słowa w naszym życiu, o działaniu Bożego Słowa, o 
skuteczności o pięknym darze, jaki Pan Bóg składa nasze w ręce. 
Bóg, który dzieli się swoją mądrością, Bóg, który daje Słowo, Bóg, 
który chce porozmawiać z człowiekiem...

Pamiętam jedną z takich rozmów... Było to już parę lat temu. 
Rozmawiałem z pewną młodą dziewczyną na temat modlitwy. 
Powiedziałem wówczas: - Słuchaj, modlitwa to jest taka rozmowa 
z Panem Bogiem. Dziewczyna była może nie tyle zdziwiona, co 
raczej zirytowana i odpowiedziała: - No dobra, w porządku, ale 
jak rozmawiać z kimś, kto nie odpowiada? 

Moi kochani, wiele słów nas otacza. Przecież każdego jednego 
dnia słyszymy mnóstwo słów płynących czy to z telewizji, czy z 
radia, wiele słów możemy wyczytać w internecie, prasie, w książ-
kach; wiele słów słyszymy od innych ludzi i mnóstwo słów sami 
wypowiadamy. Ale czy w tym natłoku słów, które nas otaczają, 
jest Pan Bóg, który do nas mówi? Moi kochani, czy faktycznie 
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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 

to pytanie tej młodej dziewczyny jest na miejscu? Czy faktycznie 
Pan Bóg milczy? Czy faktycznie Pan Bóg do nas się nie odzywa?

Moi drodzy, Pan Bóg mówi do człowieka. Bo czyż milczeniem 
można nazwać te miliony słów (nawet nie tysiące, ale miliony 
słów) zawarte w Piśmie świętym? Pan Bóg mówi do człowieka. 
Pan Bóg zostawia nam swoje słowo. Pan Bóg nie jest Bogiem, 
który wszystko trzyma tylko dla siebie, ale jest Bogiem, który 
chce dzielić się z człowiekiem, który mówi do człowieka, bo chce 
człowieka prowadzić. Który zostawia człowiekowi słowa pełne 
nadziei, słowa pełne mądrości, pocieszenia, umocnienia. Boże 
Słowo to skarb, który Pan Bóg nam zostawia. 

Jest taka historia, którą może kiedyś słyszeliście, bo już dosyć 
dugo funkcjonuje w kaznodziejstwie, jak to pewien mężczyzna 
postanowił, że będzie opiekować się swoją mamą. Ale nie czynił 
tego bezinteresownie, bo wiedział, że mama ma ukryty skarb, 
ukryty majątek. Liczy na to, że skoro mama posiada te pieniądze, 
które zaoszczędziła przez całe życie, to przecież przyjdzie taki 
czas, że odejdzie z tego świata i on wówczas ten majątek odziedzi-
czy w spadku. W takim razie warto przecież tą matką się zająć, 
warto się nią zainteresować...

Cdn.

To oczywiście zadanie, jakie Chrystus wyznacza 
nam, zwłaszcza bierzmowanym, by nieśli Ewangelię ca-
łemu światu, by swoim życiem wiernym Chrystusowi 
dawali świadectwo wobec innych. Mówił o tym pod-
czas bierzmowania ks. bp Grzegorz Ryś, przypominając 
słowa Jana Pawła II, że wiara umacnia się, gdy jest 
przekazywana. Ostatnia cześć tego kazania - poniżej.

Posłani
Za każdym razem tak jest. I wiecie, tak naprawdę, kiedy on 

nam uświadamia, że my mamy przepowiadać wiarę w Niego, że 
my mamy o Nim zaświadczyć, kiedy On nas posyła do innych, 
to tak naprawdę właśnie wtedy daje nam lekarstwo na naszą 
niewiarę. Naprawdę! Wtedy, kiedy człowiek jest przez Pana Boga 
poprowadzony, żeby złożył świadectwo o swojej wierze, żeby in-
nemu o swojej wierze powiedział, nigdy nie wiemy, jaki będzie 
efekt w stosunku do tego drugiego, któremu dajesz świadectwo. 
Ale twoja wiara w takim przypadku zawsze się umacnia.  

Tam macie Jana Pawła II... Jan Paweł II powiedział kiedyś tak: 
Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Wiara umacnia się, 

gdy jest przekazywana... 
Wiara rodziców się umac-
nia wtedy, kiedy ją prze-
kazują swoim dzieciom. 
Jak rodzice nie przekazują 
wiary swoim dzieciom, to 
owszem, niech się boją o 
swoje dzieci, ale jeszcze 
bardziej niech się boją o sie-
bie samych... Bo być może 
dzieci otrzymają wiarę od 
kogoś innego, ale wiarę ro-
dziców diabli wezmą... I tak 
jest zawsze, kiedy człowiek 
ze swojej wiary chce zrobić 
rzecz prywatną. Schować 
się ze swoją wiarą w ciemny 
kąt: „Ja, ja i ja... Moja wiara 
to moja prywatna rzecz, 
tylko dla mnie”. Wiara 
umacnia się, gdy jest prze-
kazywana. 

Jan Paweł II... Przed nim 
był papież Paweł VI. Papież 
Paweł VI powiedział to 
jeszcze mocniej: „Dookoła 
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są ludzie niewierzący. Jak my 
im nie przekażemy wiary, to 
Pan Bóg znajdzie do nich inną 
drogę... Ale nam wówczas bia-
da!”. I to nie chodzi o to, że Pan 
Bóg nam powie: - „Ty łotrze, 
chciałem żebyś przekazywał 
wiarę, a ty się uparłeś, że tego 
nie zrobisz”. Nie; biada nam, 
bo nasza własna wiara przez 
to umrze. Więc to posłanie, 
które nam uświadamia bardzo 
sakrament bierzmowania, jest 
lekarstwem dla naszej niewia-
ry. Jest lekarstwem na naszą 
zatwardziałość serca. Chrystus 
chce nas leczyć w ten sposób, że 
nas otwiera na innych i z naszą 
wiarą posyła nas do innych. W 
ten sposób nas samych leczy. 

To posłanie nie polega na 
tym, że Pan Jezus staje przed 
wami i chce nakładać na was 
niesamowity ciężar: Idźcie i na-
wracajcie wszystkich! I że wy-
znacza nam zadania, które są nie do udźwignięcia dla człowieka. 
Nie! Chodzi o to, że Panu Jezusowi zależy na wierze każdego z 
nas i widzi naszą niewiarę. Widzi nasz grzech. Widzi nasz upór. 
Widzi nasze dziadostwo. I pokazuje: Taki mi jesteś potrzebny; 
takiego cię chcę; takiego cię kocham i takiego cię posyłam. Jak 

pójdziesz, to zobaczysz, że to cię uleczy. To jest Dobra Nowina...
Tak czy nie, młodzi? Pozwolicie się we własnym interesie 

Chrystusowi posłać? Żeby wam wiara nie skarlała? Kto tego chce, 
to go wybierzmuję... A kto tego nie chce, to do domu... Zakładam, 
że chcecie, więc będziemy bierzmować. 
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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 

Uczniowie z sześciu szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu wadowickiego wzięli udział w XIII edycji Powia-
towego Turnieju Szkół. Eliminacje oraz finał odbyły 
się 9 czerwca 2015r. w Zespole Szkół i Placówek 
Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Celem turnieju było sprawdzenie szeroko pojętej wiedzy ogól-
nej oraz sprawności fizycznej uczniów. Do finału awansowały 
cztery drużyny, między innymi ZSCKU w Radoczy w składzie: 
Karolina Żak z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych, Paweł Bałys i Piotr Płoskonka z klasy II Technikum 

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół CKU
w Radoczy

Logistyki, Adam Świetlik z klasy III Technikum Geodezyjnego 
oraz Adrian Stanaszek z klasy III Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych. 

Finaliści wykazali wyrównany i wysoki poziom wiedzy i 
sprawności, a pięcioosobowe zespoły rywalizowały między sobą 
w różnych konkurencjach m.in. quiz wiedzy, rozwiązywanie 
krzyżówek, tor przeszkód, bieg po kopercie, toczenie piłki, zada-
nia matematyczne, dyktando, odgadywanie znanych miejsc oraz 
znanych aktorów czy udzielenie pierwszej pomocy. 

W niedzielę, 14 czerwca w Zatorze 
odbył sie Festiwal Piosenki MUZA Za-
tor 2015, w którym uczestniczyły liczne 
zespoły i soliści z całego regionu. 

W kategorii zespołów muzycznych zwyciężył 
„Living Space” z Zespołu Szkół w Radoczy w 
składzie: Karolina Żak, Joanna Stybak i Dawid 
Wilk, a w kategorii wokalistów Karolina Żak - 
uczennica klasy II Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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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 

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)

W dniu 3 czerwca 2015 r. odbył się dzień 
sportu 2015 w którym wzięły udział klasy szko-
ły podstawowej. Dzień sportu przy pomocy 
nauczycieli W.F. przygotowali uczniowie klas II 
gimnazjum realizujący projekt edukacyjny „Jak 
zostać Młodzieżowym Organizatorem Sportu”. 
W poszczególnych konkurencjach drużynowych 
i indywidualnych najlepsze miejsca zdobyli:   

Konkurencje drużynowe:
- Mini-piłka nożna  (I miejsce- IV a, II miejsce- 
VI, III miejsce- V a)
- Mini-piłka siatkowa  ( I miejsce- V b, II miej-
sce- VI, III miejsce- IV b)

- Konkurencje lekkoatletyczne składały się z:
- Rzutu piłką palantową
- Przeciągania liny
- Sprinterskiej sztafety wahadłowej
 W kategorii klas IV wygrała klasa IVb
 Wkategorii klas V-VI wygrała klasa Va, II miejsce zajęła klasa 
VI, III miejsce zajęła klasa V b

Konkurencje indywidualne:
- Kręcenie hula-hop (I miejsce- Oliwia Król, II miejsce- Eliza 
Szczurek, III miejsce- Anna Kozieł)
- Turniej łuczniczy:  w kategorii dziewcząt (I miejsce- Jessica Le-
śniak, II miejsce- Wiktoria Przała, III miejsce- Patrycja Piątek)

Dzień sportu 
- Turniej łuczniczy:  w katego-
rii chłopców (I miejsce- Kamil 
Braś, II miejsce- Maks Mazur-
kiewicz)
- Podbijanie piłki nożnej (I 
miejsce- Antoni Chrobak, II 
miejsce- Mikołaj Profi c, III 
miejsce- Filip Oskwarek
- Rzut lotkami do tarczy (I 
miejsce- Michał Pająk, II 
miejsce- Patrycja Piątek, III 
miejsce- Filip Oskwarek
- Rzuty osobiste do kosza (I 
miejsce- Weronika Piegza, II 
miejsce- Maksymilian Ślęcz-
ka, III  miejsce- Maksymilian 
Mazurkiewicz)

- Podbijanie piłeczki ping-pongowej w kategori chłopców (I 
miejsce- Piotr Bąchor, II miejsce- Maksymilian Ślęczka, III 
miejsce- Batłomiej Polewka)
- W kategorii dzewcząt ( I miejsce- Patrycja Piątek, II miejsce- 
Roksana Kiebzak, III miejsce- Daria Szuba-Łata)
-Skok w dal z miejsca w kategorii chłopców (I miejsce- Szymon 
Pułka, II miejsce-Paweł Oliwa, III miejsce- Filip Oskwarek)
- W kategorii dziewcząt( I miejsce-Anna Kozieł, II miejsce-Wik-
toria Przała, III miejsce-Patrycja Piątek) /MN/

www.zporudnik.edupage.org

60-lecie powstania świętowało Koło 
Gospodyń Wiejskich

w Ryczowie

Podczas niedzielnych (14 czerwca) uroczystości 
KGW otrzymało odznakę Zasłużony dla Kultury 
Polskiej nadaną przez ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego, którą wręczyli poseł Tadeusz 
Arkit i wójt Spytkowic Mariusz Krystian.
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Ceremonię poprzedziło nabożeństwo w miejscowym kościele, 
po którym członkinie ryczowskiego KGW i z innych, zaprzyjaź-
nionych kół utworzyli korowód.

W Wiejskim Domu Kultury gości częstowano obiadem, był 
też program artystyczny 
w wykonaniu zespołu 
działającego przy para-
fii w Ryczowie, a próbki 
umiejętności wokalnych 
pokazały też gospodynie 
imprezy.

beskidzka24.pl



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

21 czerwca 201548 

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

 4921 czerwca 2015

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)

Dzień Dziecka to dobry moment, by przypomnieć 
słowa Jana Pawła II, jakie kierował do dzieci i na te-
mat dzieci.

Fotorelacja z Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Skawinkach

Papież, który kochał dzieci
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, 

który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozo-
staje zawsze otwarta – mówił Papież o dzieciach, które w czasie 
całego swojego pontyfikatu otaczał szczególną troską i miłością. 

Dzieci nienarodzone, dzieci z krajów do-
tkniętych wojną, dzieci wykorzystywane 
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jako tania siła robocza, dzieci z rodzin 
rozbitych, dzieci chore – wszystkie 
mogły liczyć na to, że Papież upomni 
się o ich los wielkim głosem. Do dzieci 
zdrowych i szczęśliwych Papież wielo-
krotnie zwracał się z prośbą o modlitwę 
w intencji rówieśników.

Papież błogosławiący dziecko. Papież 
trzymający niemowlę na rękach. Papież 
nakrywający płaszczem raczkującego 
malucha. Papież wręczający medaliki 
ośmiolatkom w strojach komunijnych. 
Papież odbierający kwiaty od dzieci w 
strojach regionalnych. Papież, który 
13 maja 1981 na kilka sekund przed 
zamachem na Jego życie trzymał w rę-
kach małe dziecko. Obrazy Jana Pawła 
II w otoczeniu dzieci podbijały świat za 
życia Ojca Świętego, a gdy zmarł, stały 
się jednym z najważniejszych motywów 
wspomnień o Papieżu-Polaku.
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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)

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.

PIKNIK RODZINNY 2015
wraz z akcją „Biała Niedziela”

Tego musimy się uczyć od św. Stanisława biskupa i 
męczennika, który stawiał opór wobec zła. My tym-
czasem widzimy to zło, ale boimy się mu przeciwsta-

wić, tolerujemy je. Do postawy umiłowania prawdy 
oraz życia wg dekalogu zachęcał w kazaniu odpusto-
wym ks. Filipiak. A oto fragment tego słowa. 

Nie – wobec zła
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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)

Jestem przecież katolikiem i dlatego dziwne jest, że nie ma 
jakby sprzeciwu przeciwko temu, co jest złe. I znów – wielu z 
tych, którzy kandydują na prezydenta, a przecież już 10. będzie-
my wybierali spośród nich, oferują to, czego dać nie mogą, co 
sprzeciwia się w ogóle naszej ludzkiej godności. Uważają, że 
jeśli ktoś jest przeciwko in vitro, to ciągnie świat do średnio-
wiecza, ale nie liczy się ludzkie życie. Można je zniszczyć, zabić, 
bo najważniejsza jest odrobina przyjemności, czy danie tego 
akurat tego, co ktoś chce, ale nie idzie się ku temu, co jest wła-
śnie świadectwem, choćby ku naprotechnologii, gdzie koszty są 
niewielkie. Nauka mówi, ze około 600 złotych... A jednocześnie 
40% rodzin, które poddało się temu właśnie leczeniu, zostało 
nie tylko uzdrowionych, ale i także poczęło się w nich nowe 
życie. W normalny sposób – nie sztuczny, nie doświadczalny, 
nie kosztem tego, ze kogoś – jedno, drugie, trzecie dziecko 
– pozbawiło się życia. To właśnie jest świadectwo naszej wiary. 
Musimy być oporni i sprzeciwić się jak święty Stanisław, biskup 
i męczennik. Trzeba tak samo powiedzieć królowi: Nie, dosyć 
tego! 

Bo jakby moralność codziennego życia nie idzie w parze ze 
świadectwem naszego życia. Kiedy przypatrzymy się temu, jak 
żyjemy, to z jednej strony pragniemy spokoju, bezpieczeństwa, 

miłości, zgody, jedności, pokoju, a jednocześnie nasze życie jest 
inne. Tyle tysięcy ludzi jest niezadowolonych! Strajkują górnicy w 
Warszawie, jadą rolnicy na dwa miesiące, by strajkować, jadą pie-
lęgniarki, idą rodziny dzieci niepełnosprawnych, upominając się o 
to, co im zostało obiecane jeszcze przez wcześniejszego premiera... 
Miliony ludzi są niezadowolone, a nie wiadomo dlaczego wciąż 
głosują na tych, którzy tę rzeczywistość zbudowali i budują. Wolą 
wybrać – jak mówią – mniejsze zło niż wybrać dobro. Czy to jest 
prawda naszego życia? Czy do tego wzywa nas Chrystus i patron 
dnia dzisiejszego – święty Stanisław, biskup i męczennik? 

Takie są efekty, gdy Boga wypędzimy z naszego życia, gdy 
zapomnimy o prawdzie. Czy niczego nie nauczyli nas nasi współ-
cześni męczennicy za wiarę, za przykazania i prawdę? Bóg poma-
zańcom swoim znak na czole kładzie. Naród, który znaków nie 
widzi, upadnie...  

Ojciec Święty Jan Paweł II wołał: „Narodzie polski, nie wolno ci 
żyć tak niemoralnie, nie wolno ci uciskać narodu i Kościoła; który 
ma obowiązek krytykować zło we wszystkich dziedzinach życia, 
to znaczy mówić: to jest zło, to jest złe według Dekalogu, według 
myśli Bożej”. 

Cdn.

Obchodzono w tej parafii w sobotę, 13 czerwca, 
oddając część Niepokalanemu Sercu Maryi i dziękując 
za 25 lat kapłaństwa ks. Jarosława Żmii. W kazaniu 
odpustowym zostały nakreślone różne aspekty życia 
rodzinnego w oparciu o czytaną w tym dniu perykopę 

Odpust 
z jubileuszem
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ewangeliczną o pielgrzymce św. Rodziny do 
Jerozolimy na święto Paschy. Oto fragment. 

Drodzy Bracia i Siostry w parafi i Stanisław, przeży-
wającej w dniu dzisiejszym swoją uroczystość odpusto-
wą! Czcigodni Kapłani i czcigodny Księże Jubilacie!

Trzy wydarzenia gromadzą nas dzisiaj na tej Eu-
charystii. Pierwszym wydarzeniem jest uroczystość 
odpustowa. Drugim wydarzeniem jest wprowadzenie 
relikwii naszego umiłowanego Jana Pawła II, które 
od tej chwili będą w waszej świątyni i do których, jak 
sądzę, na zakończenie Mszy świętej (bez względu na to 
jak długo by to trwało) każdy będzie chciał podejść i 
oddać im cześć. I trzecie wydarzenie - jubileusz 25-le-
cia kapłaństwa, który obchodzi Ksiądz Jarosław Żmija. 
25 lat temu modliliśmy się z nim w dolnym kościele w 
czasie Mszy prymicyjnej...

Zatrzymam się nad dwoma tylko wydarzeniami; temat 
relikwii pozostawię, bo one będą wam wciąż towarzyszyły. To 
rozważanie pragnę rozpocząć od pochylenia się nad dzisiejszą 
Ewangelią. Znamy ten dobrze tekst opowiadający o wędrówce 
Świętej Rodziny do Jerozolimy na święta; znamy wydarzenia 
związane z pobytem dwunastoletniego Jezusa, Maryi i Józefa 
w czasie tych świąt. Patrzymy na niesamowitą więź, jaka łączy 
Józefa, Maryję i Jezusa... I warto, aby tę więź przenieść na naszą 
codzienność. Warto, aby tę więź przenieść na życie rodziny para-
fi alnej. Warto, by ją przenieść na życie naszych rodzin. 

Żeby to lepiej sobie uzmysłowić, spójrzmy na siedem wymia-
rów życia rodzinnego, które są zaznaczone w Ewangelii, którą 
przed chwilą przeczytałem. Józef i Maryja nie byli zobowiązani 
chodzić co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Zgodnie z pra-
wem taki obowiązek mieli ci, którzy mieszkali w odległości do 25 
kilometrów od Jerozolimy. Święta Rodzina mieszka w Galilei - 
dużo dalej. Ale idą. Idą po to, aby z pobożności oddać Bogu cześć. 
I to jest pierwszy wymiar, który jest nam potrzebny - pobożność 
w naszym odniesieniu do Pana Boga. 

Po drugie, prawo zobowiązywało tylko mężczyzn do tego, 
aby pielgrzymowali. Zatem Maryja wcale nie musiała towarzy-

szyć Józefowi w jego pielgrzymce do Jerozolimy. Ale idzie ze 
swoim mężem. Chce mu towarzyszyć w tym jego obowiązko-
wym religijnym wymiarze życia. I to jest drugie prawo - byśmy 
w modlitwie nawzajem potrafi li sobie towarzyszyć; byśmy, moi 
kochani, wrócili do tego, co tak mocno jeszcze kilkanaście czy 
kilkadziesiąt lat temu było przypominane - by nie wstydzić się i 
wrócić do modlitwy rodzinnej, by mama i tata mieli czas na to, by 
klęknąć ze swoim dzieckiem do wieczornego pacierza. 

Dalej... Według prawa trzynastoletni chłopiec był uważany za 
mężczyznę. I wtedy dopiero zaczynało go obowiązywać prawo. 
My słyszymy w Ewangelii, że kiedy Jezus miał 12 lat, udał się 
ze swoimi rodzicami do Jerozolimy i pielgrzymuje do świątyni. 
Wzięli Go na pielgrzymkę, bo taka była potrzeba ich serca, a nie z 
obowiązku. Trzeci wymiar to potrzeba podprowadzenia, otwar-
cia swojego serca na to, co daje nam Bóg. Jezus przysłuchiwał się 
i aktywnie uczestniczył w posiedzeniu Sanhedrynu. Zadawał 
pytania, a oni dziwili się Jego mądrości. To był ten okres w czasie 
świąt, kiedy Sanhedryn obradował otwarcie. Każdy mógł wów-
czas się dosiąść, każdy mógł posłuchać i obserwować publiczne 
obrady Sanhedrynu.

Cdn.
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Stryszów - Parafi a św. Jana Kantego 

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

W dniu 06.06.2015 roku na boisku 
sportowym LKS ZRYW w Lanckoronie 
przeprowadzono zawody sportowo-po-
żarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 
z gminy Lanckorona, Mucharz, Stryszów, 
w których wzięło udział 21 drużyn.

Komisję sędziowską składającą się ze straża-
ków OSP z terenu gminy Lanckorona, Mucharz, 
Stryszów powołał Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Lanckoronie, a sędzią głów-
nym zawodów był dh aspirant sztabowy Dariusz 
Dyrcz.

Do pełnienia funkcji kierownika sekretariatu został oddelego-
wany z KP PSP Wadowice mł. bryg. Henryk Maciejczyk.

 Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:
1/ grupa MDP dziewcząt i chłopców 10-16 lat - bieg sztafetowy 

i rozwinięcie bojowe,
2/ grupa MDP dziewczęta i chłopcy16-18 lat - sztafeta pożar-

nicza i ćwiczenie bojowe.
3/ grupa C kobiet i grupa A mężczyzn - sztafeta pożarnicza i 

ćwiczenie bojowe.
Gmina Stryszów - kolejność miejsc w poszczególnych katego-

riach przedstawia się następująco:

GMINNE ZAWODY OSP 
Lanckorona 2015 

Grupa MDP 10-16 lat - dziewczęta. 
Lp. Drużyna Bieg sztafetowy Rozwinięcie bojowe
  OSP Łękawica 81,44 899 1061,88 I
 Grupa MDP 10-16 lat - chłopcy.
Lp. Drużyna Bieg sztafetowy Rozwinięcie bojowe
  OSP Łękawica 94,68 893,70 988,38 I
  OSP Stronie 86,00 898,00 984,00 II
Grupa A – mężczyźni.
Lp. Drużyna Sztafeta pożarnicza Ćwiczenie bojowe
  OSP Łękawica 65,6 49,8 115,4 I
  OSP Stronie 69,0 46,8 115,8 II
  OSP Stryszów 68,4 52,1 120,5 III
  OSP Zakrzów 74,0 67,0 141,0 IV
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Ś����� P����� - P������ M���� B���� P����������

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

Z okazji Dnia Dziecka 01.06.2015 r. na boisku przy 
szkole Podstawowej w Świnnej Porębie zorganizowana 
została Sportowa Olimpiada Malucha, podczas której 
dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami uczestniczyli w 
różnych konkurencjach sportowych.

Olimpiada rozpoczęła się wspólną rozgrzewką i przyrzecze-
niami sportowymi. Wśród konkurencji sportowych znalazły się 
min. takie jak: chodzenie na szczudłach, skakanie na piłce z ro-
dzicami czy samochodowe wyścigi. Dla wszystkich uczestników 
przygotowany został poczęstunek, lew Leon rozdawał lody a na 
koniec dzieci otrzymały nagrody w postaci dyplomów, książe-
czek i piłek. W olimpiadzie udział wzięło ponad 100 osób.

Olimpiada została zorganizowana przy współpracy wycho-
wawców oddziałów przedszkolnych oraz zerówek ze Szkoły Pod-
stawowej ze Świnnej Poręby oraz Stowarzyszenia „KLEKS”.

Dzień Dziecka w Świnnej Porębie

Impreza została dofinansowana ze środków pozyskanych 
przez Stowarzyszenie KLEKS w ramach zadania publicznego z 
Gminy Mucharz.  www.mucharz.pl
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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 
 

Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy 
z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec 
pokładał w nim duże nadzieje. Chłopiec urodził się jednak 
bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć. Rodzice 
uczynili więc ślub odbycia pielgrzymki do Loreto, jeśli matka 
i syn wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o ostrogach 
rycerskich dla syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijańska 
odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571). 
Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Dumny ze zwycięstwa 
ubrał swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim 
w fortecy nad rzeką Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec po-
dążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy 
wrócił pod opiekę matki.

Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje „nawrócenie”, jak sam 
twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świata i wielką tęsknotę za 
Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od matki, 
wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą pobożnością 
odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych 
i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki 
Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z 
wyprawy wziął syna do Florencji na dwór wielkiego księcia Fran-
ciszka Medici, by tam nabrał manier dworskich. Alojzy jednak 
najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym we 
Florencji przez serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też przed 
ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą 
jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał 
pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.

W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem 
Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy zamek, 
zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia papieża 

Święty Alojzy Gonzaga, zakonnik
21 czerwca

Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia odbywał 
św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej 
Komunii świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) 
rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze kró-
lewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał 
życie wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w 
dziełach św. Piotra Kanizego i w Ćwiczeniach duchowych św. 
Ignacego z Loyoli. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin 
dziennie. Równocześnie kontynuował studia.

Wreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezuitów. 
Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten wpadł w gniew, ale 
stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego brata, Rudolfa, 
zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. W drodze 
zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił 
do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, praktyki po-
kutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie 
sam sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do 
ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu 
okazję.

Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filo-
zoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił wszyst-
kich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem otrzymał 
święcenia niższe i został skierowany przez przełożonych na stu-
dia teologiczne. Był na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 
1589 roku przybył do Kolegium Rzymskiego św. Robert Bellar-
min; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał 
swojego brata Rudolfa z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna 
tylko za to, że ten odważył się wejść w związek małżeński z osobą 
niższego stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu 
na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć 

święceniami kapłańskimi (1590).
Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym 

nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by 
zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klery-
kami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do 
szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i 
umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł 
jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w 
wieku zaledwie 23 lat.

Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 
1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja 
odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież 
Benedykt XIII jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława 
Kostki. Ten sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem 
młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku 
papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży ka-
tolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w 
Rzymie.
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Tłuczań - Parafi a Nawiedzenia NMP

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

Festyn rodzinny, to wyjątkowa impreza w naszej 
szkole. W tym roku odbyła się ona w sobotę, 30 
maja. Uczestniczyli w niej uczniowie i przedszkolaki, 
ich rodzice, babcie, dziadkowie i rodzeństwo oraz na-
uczyciele.

Festyn miał bogatą oprawę i ciekawą treść. Jego charakter 
uświetniło przybycie Gości – Pani Jolanty Bacy - Sekretarza UG 
w Brzeźnicy i Pana Andrzeja Jaskierni - Sołtysa Tłuczani. Mło-
dzież i dzieci występowali na scenie, którą utworzono na boisku 
wielofunkcyjnym. Miejsce to stanowiło doskonały punkt obser-
wacyjny dla widzów siedzących na trybunach i placu rekreacyj-
nym oraz skupionych na obrzeżach obiektu. Z kolei ogrodzenie 
boiska posłużyło do zawieszenia scenografii do przedstawienia 
„Grandma and the Pirates” czyli „Babcia i piraci” zrealizowane-
go w ramach Projektu „Around the World with English” – „Z 
angielskim dookoła świata”, jednego z elementów Programu Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, 
którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA. Na płycie boiska odbyły się też tańce. Najpierw wystąpiły 
Starszaki z naszego przedszkola. Z wigorem wykonały nowo-
czesny taniec uatrakcyjniając go rytmicznym wymachiwaniem 
kolorowymi, błyszczącymi chusteczkami. Za piękny występ 
Pszczółki zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Potem pojawiły się dziewczęta 
z klas IV-VI, które w efektowny sposób 
zatańczyły do melodii „Deep In The 
Jungle”. Uwagę widzów zwróciły nie tyl-
ko wspaniałym wykonaniem, ale także 
pięknymi niebiesko-srebrnymi strojami, 
w które były ubrane. Dodatkowe elemen-
ty, jak pompony i sznurówki w żółtym 
kolorze stanowiły swoistą „wisienkę na 
torcie” tego występu. Z kolei klasa VI wy-
stąpiła z mini-inscenizacją „Deszczowej 
piosenki”. Trzy tancerki z parasolkami 
(Basia, Oliwka i Julka) wykonały utwór 
niczym sam Fred Astaire. Na koniec 
przed publicznością wystąpili wszyscy 
uczniowie z klas IV-VI prezentując pio-
senkę o wymownym tytule „Wszystkie 
dzieci nasze są” z repertuaru Majki Je-
żowskiej. Ponieważ refren łatwo słucha-
czom „wpadł w ucho”, więc był śpiewany 
wspólnie z widzami.

Po występach dzieci na boisku pojawił 
się zespół karateków. Zaprezentował on 

Festyn rodzinny

krótki, ale bardzo interesujący pokaz wschodniej sztuki walki. 
Niektóre fragmenty tego pokazu zapierały dech w piersiach. Wy-
stęp karateków wzbudził zainteresowanie u części uczniów naszej 
szkoły, która chciałaby od września rozpocząć naukę karate.

Następnym punktem festynu były zmagania sportowe w ra-
mach programu „Trzymaj Formę”. Najpierw trzyosobowe druży-
ny rodzinne uczniów klas I-VI walczyły o zwycięstwo w różnych, 
czasem nietypowych konkurencjach, jak np. skoki na gumowej 
piłce, wyścigi na nartach itp. W grupie klas młodszych wystę-

powali przedstawiciele rodzin: z klasy I 
– Dawida Ryby, z klasy II – Amelki Le-
wandowskiej, z klasy III – Kingi Paśnik.

 W grupie klas starszych - rodziny: 
Michała Kubasa z klasy IV, Klaudii Paw-
lik z klasy V, Julii Stopy z klasy VI. Wszy-
scy uczestnicy zawodów rodzinnych 
otrzymali wraz z brawami słodkie na-
grody. Następnie odbyły się rozgrywki w 
piłce ręcznej miedzy drużynami uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Tłuczani i ze 
Szkoły Podstawowej w Marcyporębie. 
Zwyciężyła nasza drużyna, która otrzy-
mała Puchar Wójta Gminy Brzeźnica. 

Rozpoczął się także turniej dzikich 
drużyn o Puchar Księdza Proboszcza, 
ale niestety, mecz przerwała burza z 
obfitym deszczem. Z tego powodu nie 
odbyło też wiele innych zaplanowanych 
konkurencji sportowych. 

Mimo, że festyn skończył się wcześniej 
niż przewidywano, wszyscy wychodzili z 
miłymi wrażeniami.
Do zobaczenia na następnych imprezach!
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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 

Lato z Ośrodkiem 
Kultury w Tomicach

Jak co roku zaprasza-
my do skorzystania z 
oferty wakacyjnej, jaką 
przygotował Ośrodek 
Kultury Gminy Tomice 
dla dzieci. Zabawy na 
podwórku szybko się 
znudzą a u nas dzieci 
będą mogły brać udział 
w urozmajconych 
zajęciach m.in: na 
kajakach, plastycznych, 
kulinarnych, muzycz-
no-teatralnych, bibelo-
ciarskich, warsztatach 
z klocków lego. Rozpo-
czynamy zapisy, liczba 
miejsc ograniczona.
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W czwartek 28 maja w kościele parafialnym w Trze-
bini Sierszy był pogrzeb, dobrze wszystkim znanego 
śp. Mieczysława Miodka, ojca ks. Jacka, proboszcza 
parafii Racławice. Śp. Mieczysław był stolarzem wspa-
niałym fachowcem i bardzo związanym z Kościołem. 
Jego dziełem było całe bardzo obfite drewniane wypo-
sażenie kościoła w Trzebini, który wybudowany w la-
tach 1983 – 1986 został konsekrowany w 2000roku. 
Uroczystość pogrzebowa zgromadziła wielu księży i 
osób świeckich, Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył ks. bp Jan Szkodoń. Ks. kard. Dziwisz nade-
słał list kondolencyjny, który zamieszamy poniżej. 
Zamieszczamy też kazanie żałobne wygłoszone przez 
proboszcza tej parafii ks. Stanisława Krzysika i podzię-
kowanie syna zmarłego, ks. Jacka. 

List Księdza Kardynała:

 Na wiadomość o śmierci śp. Mieczysława, nie mogąc osobiście 
uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, pragnę wyrazić drogie-
mu Księdzu Proboszczowi i całej Rodzinie moje serdeczne wyrazy 

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. MIECZYSŁAWA MIODKA

OJCA KS. JACKA
bliskości. Łączę się w modlitwie o wieczne szczęście dla śp. zmar-
łego Mieczysława, a pogrążoną w smutku Rodzinę polecam opiece 
Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. 
 Z serca błogosławię Księdzu Proboszczowi, całej Rodzinie i uczest-
nikom uroczystości pogrzebowej.

Stanisław kardynał Dziwisz,
Metropolita Krakowski

Słowo wstępne ks. bp. Jana Szkodonia:

Rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię, Ofiarę Chry-
stusa i Jego Kościoła, za naszego zmarłego Brata. 
Msza św. pogrzebowa jest zawsze dziękczynieniem. 

Dziękczynieniem za wiarę i życie, cierpienie, modlitwę i śmierć 
naszego Brata. Jest prośbą o wieczne zbawienie. Jest też modlitwą 
za bliskich, którzy pełni wiary i nadziei zmartwychwstania prze-
żywają ból rozstania. Matce Najświętszej, Jej Niepokalanemu 
Sercu powierzamy wieczność naszego brata. Dziękujemy Panu 
Bogu za jego życie i zaangażowanie w tej wspólnocie, w murach 
tego Kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za to, że w rodzinie śp. 
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Mieczysława zrodziło się, zo-
stało przyjęte i zrealizowane 
powołanie kapłańskie. I jest 
to też dla nas znakiem, że 
przeżywamy ten pogrzeb w 
święto Pana Jezusa, Jedynego 
i Najwyższego Kapłana. Jest to 
więc również wołanie o rodzi-
ny, które prowadzą swoje dzieci 
do służby Bożej; jest to wołanie 
o nowe powołania kapłańskie i 
zakonne.
 Prosząc o miłosierdzie dla 
naszego Brata, prośmy o miło-
sierdzie dla nas. Prośmy o prze-
baczenie naszych grzechów, o 
łaskę pojednania, byśmy mogli 
jak najgodniej sprawować tę 
Mszę świętą pogrzebową.  

Kazanie ks. proboszcza Stanisława Krzysika
  
Ekscelencjo, Księże Biskupie Janie,
Drogi Księże Jacku,
Czcigodne Siostry Zakonne,
Czcigodni Bracia w kapłaństwie, 
Droga Rodzino,
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu

W ostatnią niedzielę, niedzielę tak wymowną dla nas, 
chrześcijan - Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 
- w liturgii słowa, szczególnie w pierwszym czyta-

niu z Dziejów Apostolskich było nam wszystkim przypomniane 
to wydarzenie, które odegrało w życiu Kościoła tak wielką rolę. 
Przypomniane nam zostało to wydarzenie z Wieczernika, które 
odgrywa tak wielką rolę w życiu Kościoła. Duch Święty, moc 

Boga żywego, który zstąpił na rozmodlonych w Wieczerniku 
uczniów Chrystusowych, apostołów, sprawił to, że stali się 
niezwykle mocni, niezwykle odważni. Jak mówią Dzieje Apo-
stolskie: mocą Ducha głosili wielkie dzieła Boże. Wyszli z Wie-
czernika umocnieni mocą Bożą, by to zadanie, tę powinność w 
sposób szczególny podejmować. By mocą Ducha Świętego głosić 
wielkie dzieła Boże...
 To zasadnicze działanie życia Kościoła - mocą Ducha Świętego, 
mocą Boga głosić dzieła Boże, głosić dzieło Jezusa Chrystusa, 
głosić dzieło naszego odkupienia. I tak jak apostołowie mocą 
Ducha głosili to wielkie dzieło Jezusa Chrystusa, to dzieło podej-
mują po apostołach Papież, biskupi, kapłani, wielu nawet świec-
kich, głosząc słowem, mocą Ducha Świętego, dając świadectwo 
tej prawdzie, którą Jezus przyniósł na świat; którą objawił i dał 
światu. To jest największe dzieło, jakie Bóg dał człowiekowi - 
głosić dzieło odkupienia dokonane w Jezusie Chrystusie. Trzeba 
głosić to dzieło słowem, życiem i czynem. 
 Spośród tych głoszących to dzieło są tacy w Kościele ludzie, są 
tacy uczniowie Chrystusa Pana, którzy są bardziej uzdolnieni, by 
to wielkie dzieło Boga głosić pracą. Po prostu pracą. To ludzie w 
sposób szczególni obdarzeni darami Ducha Świętego. Może nie 
potrafią głosić tego wielkiego dzieła Boga słowem, ale bardzo 
często czynią swoim zachowaniem, czynem, a nade wszystko 
pracą. W ten sposób służą Bogu, samemu szanując dzieło odku-
pienia i przekazując wiedzę o nim światu, w którym żyją. 
 Śp. Mieczysław do takich ludzi, do takich chrześcijan należał. 
Wielbił Pana. Służył dziełu Bożemu przez swoją pracę. Był 
stolarzem. Był stolarzem, który zdobył sobie tytuł dobrego fa-
chowca. Na to miano dobrego fachowca zasłużył latami swojej 
pracy, solidnej, konsekwentnej pracy. Zasłużył na to miano, które 
przypisywano mu do końca - miano dobrego fachowca. Swoimi 
usługami, jakie podejmował dla ludzi, dla dobra Kościoła, tą 
solidną pracą, głosił dzieło Boga. Nie głosił słowami, ale solidną 
pracą wielkie dzieła Boże. Tą pracą, tą służbą innym, tym swoim 
dziełem życia dzielił się również, jak wspomniał Ksiądz Biskup, i 
z naszą parafią. Był dla nas jakby opatrznościowym człowiekiem 
- fachowcem, stolarzem, który na pewnym etapie budowy tej 
świątyni i jej uposażania bardzo się przydał. 
 Moi kochani, wszystko, co w tej świątyni choćby „pachnie” drew-
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nem, przeszło przez ręce śp. Mieczysława i jego syna Piotra. Co-
kolwiek tu zauważycie z drewna, to dzieło rąk Pana Mieczysława. 
I były to prace wykonywane dla dobra Kościoła, dla chwały Boga. 
To była piękna służba. Zawsze cechowała zmarłego wielka troska 
o dobro Kościoła. A dawał temu wyraz właśnie przez swoją pracę. 
Był taki moment, kiedy zdobył się na to, by powiedzieć od siebie 
osobiście: „Dla dobra tej parafii ofiarowuję ołtarz i katafalk, na 
którym będę składane trumny z ciałami zmarłych naszych para-
fian”. To był dar jego serca. Dar serca stolarza, fachowca, chrze-
ścijanina, członka chrystusowego Kościoła. 
 To jest wymowne dzieło. Wymowne jego ofiarowanie się w 
ramach troski o to, by wielkie dzieła były głoszone, by istniały, 
by przemawiały jako Boże dzieła. Wymownie również troszczył 
się o swój dom. O dom, w którym mieszkał ze swoją rodziną. W 
ostatnim czasie, już będąc na wózku inwalidzkim, bardzo nie-
pokoił się pęknięciami, które pojawiły się na ścianach ich domu, 
pęknięciami spowodowanymi przez szkody górnicze. I chodził 
stale zaniepokojony tym, że musi to naprawić, że musi je usunąć, 
aby dom na nowo stał się ładny, by być spokojnym, że za swojego 
życia znów uczyni go bezpiecznym... Jego wysiłki zostały nagro-
dzone. Udało się to zrobić...
 Moi drodzy bracia i siostry, tak jak nie ma rzeczy doskonałej 
- np. doskonałego domu, o który nie trzeba by się troszczyć, tak 
nie ma też i doskonałego człowieka, który mógłby powiedzieć o 

sobie, że jest święty i że w związku z tym może spokojnie żyć, 
pracować, spać i odpoczywać. Tak było również w życiu śp. Mie-
czysława, jak i w naszym życiu. Mamy też swoje słabości, mamy 
swoje rysy, momenty obnażające naszą słabość. On je też miał 
miał swoje słabości, których jakby nie był w stanie opanować, 
które były mocniejsze od niego... Ale, moi drodzy, co było cha-
rakterystyczne w jego życiu, jako mężczyzny - szukać ratunku, 
szukać u Jezusa Miłosiernego łaski pojednania. Umiał korzystać 
ze spowiedzi świętej, nawet będąc na wózku inwalidzkim, przez 
ten kościół przejeżdżając, szukał księdza w konfesjonale i cieszył 
się, że może się wyspowiadać, może się pojednać z Bogiem, a 
potem podejść do Komunii świętej. U Jezusa szukał zatarcia tych 
pęknięć, rys, które w swoim życiu osobistym zauważał i niepoko-
ił się, że tak nie można spokojnie żyć... Myślę, że tym staraniem, 
tym swoim działaniem dokonał dzieła swego życia tak, jak doko-
nał tego dzieła remontu swojego domu rodzinnego; sądzę i że i 
dom jego serca za jego staraniem został uporządkowany. 
 Czy wszystko zdążył naprawić? To jest pytanie, na które żadne z 
nas nie jest w stanie do końca odpowiedzieć. Jedno jednak wiemy 
na pewno - że Jezus wyraźnie mówi: kto prosi otrzymuje; kto szu-
ka, znajduje... Wierzymy głęboko, że to czego szukał mocą swojej 
wiary, swojej miłości, ufności pokładanej w Jezusie Miłosiernym, 
w końcu uzyskał. Ufamy, ze spełniają się w nim te słowa Jezusa, 
w których mówi: Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmar-

twychwstanie życie. Tych czynów 
dobrych w życiu śp. Mieczysława 
było, jak uważam, wystarczająco, 
dość, abyśmy spokojni o los jego 
życia wiecznego... 
 Moi drodzy, niech nasza modli-
twa - nas, żywego Kościoła - w 
tym Wieczerniku, w którym nas 
zgromadził Jezus Chrystus z mi-
łości do siebie, z miłości do na-
szego Brata - niech ta modlitwa 
na czele z Księdzem Biskupem 
będzie ożywczym tchnieniem. 
Modlitwa nasza niech będzie 
ożywczym tchnieniem oczysz-
czającym i wprowadzającym 
naszego Brata do pełnej radości 
życia chwalebnego. Niech duch 
Chrystusa zmartwychwstałego 
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W niedzielne przedpołudnie 7 czerwca br. na pla-
cu sportowym przy remizie OSP Witanowice po raz 
kolejny rozegrane zostały gminne zawody sporto-
wo-pożarnicze OSP z terenu gminy Tomice. Tłumnie 
przybyli mieszkańcy gminy żywiołowo dopingowali 
zgłoszonych 17 drużyn z sześciu jednostek OSP. W 
zmaganiach wzięła też udział najmłodsza MDP „Si-
kieratki” z Witanowic, która za swój występ w biegu 
sztafetowym i ćwiczeniu bojowym również zebrała 
gromkie brawa. 

W turnieju, sędziowanym przez komisję sędziowską złożoną z 
strażaków ochotników z Gminy Brzeźnica z sędzią głównym dh 
st. org. w st. spocz. Zdzisławem Orgalem, rozegrano następujące 
konkurencje:

1) w grupie MDP dziewcząt i chłopców w wieku 12-16 lat - bieg 
sztafetowy i ćwiczenie bojowe,

2) w grupie ponadregulaminowej MDP dziewcząt i chłopców 
w wieku 16-17 lat - sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe,

3) w grupie A-mężczyźni i C-kobiety - sztafeta pożarnicza i 
ćwiczenie bojowe.

Zmaganiom przyglądali się zaproszeni goście. Wśród nich 
znaleźli się m.in. Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt 
Szymczak wraz z radnymi i sołtysami, Komendant Powiatowy 
PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak, Członek Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie dh Antoni 

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)

STRAŻACY OCHOTNICY RYWALIZOWALI 
W WITANOWICACH

Kwarciak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Tomicach dh Stanisław Zając oraz Sekretarz Gminy Tomice 
Ryszard Góralczyk.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i obliczeniu wy-
ników zespoły zostały sklasyfikowane następująco:

grupa MDP - dziewczęta w wieku 12-16 lat
1 miejsce - OSP Lgota - 966,30 pkt
2 miejsce - OSP Witanowice - 937,54 pkt
3 miejsce - OSP Radocza - 886,68 pkt

grupa MDP - chłopcy w wieku 12-16 lat
1 miejsce - OSP Witanowice - 1019,19 pkt
2 miejsce - OSP Lgota - 931,60 pkt
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grupa MDP - dziewczęta w wieku 16-17 lat
1 miejsce - OSP Lgota - 140,33 pkt

grupa MDP - chłopcy w wieku 16-17 lat
1 miejsce - OSP Tomice - 141,88 pkt
2 miejsce - OSP Radocza - 142,83 pkt

grupa C - kobiety
1 miejsce - OSP Lgota - 121,17 pkt
2 miejsce - OSP Witanowice - 131,88 pkt
3 miejsce - OSP Tomice - 156,74 pkt

grupa A - mężczyźni
1 miejsce - OSP Witanowice - 101,78 pkt
2 miejsce - OSP Lgota - 112,63 pkt
3 miejsce - OSP Zygodowice - 118,31 pkt
4 miejsce - OSP Tomice - 122,62 pkt
5 miejsce - OSP Woźniki - 131,87 pkt
6 miejsce - OSP Radocza - 138,57 pkt

Nagrody dla poszczególnych drużyn ufundowane przez 
Zarząd Gminny Związku OSP RP w Tomicach oraz spon-
sorów wręczyli zaproszeni goście. Komisja sędziowska wy-
łoniła też najlepszego dowódcę, który został dh Grzegorz 

Dubel z OSP Zygodowice. Nagrodzony został też dh Kacper 
Matlak z OSP Lgota, który okazał się być najmłodszym uczest-
nikiem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP.

Podczas zawodów po raz pierwszy została też rozegrana po-
kazowa konkurencja - musztra. Prawidłowość wykonania wła-
ściwych komend oceniała dwuosobowa komisja: st. kpt Tomasz 
Kasperek oraz dh Antoni Kwarciak.

www.tomice.pl

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)

Powiedział w podziękowaniu – ks. neoprezbiter 
Paweł Ochocki, który w rodzinnej parafii, w niedzielę 
31 maja odprawił swoją pierwszą Mszę św. Kontynu-
ując relację z tej uroczystości zamieszczamy ostatni 
fragment kazania – będący życzeniami dla ks. Prymi-
cjanta oraz pierwszą część jego podziękowań dla Boga 
i rodziców. 

Jestem szczęśliwym 
księdzem 

Pawle drogi, On nie pozostawi Cię nigdy. W najtrudniejszych 
momentach życia kapłańskiego On cię poniesie na swoich ra-
mionach. Bo On cię wybrał i kocha. I On okazał Ci miłosierdzie. 
Doświadczyłeś miłości Jezusa? Powiedz o tym światu swoim 
życiem...
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Księże Pawle, kieruj się więc w życiu miłością, czynem i praw-
dą. W każdej sytuacji niech miłość będzie Twoją mądrością. 
Musisz ciągle powstawać, podnosić siebie i innych, by nie wątpili, 
by żyli nadzieją, która nie zawodzi; by ludzie żyli Jezusem i Jego 
prawem. Chodź więc Jego śladami, a czasami pozwól, by niósł 
cię na swoich ramionach. Zaufaj Mu! On będzie działał. I ciągle 
przypominaj sobie, że wybranie nie zależy od tego, kto go chce 
lub o nie zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. 

Dzisiaj także, Panie nasz, Dobry Pasterzu, prosimy Cię: Poślij 
nowych robotników do Winnicy Twojej, abyś Ty mógł zbawić 
lud! Abyś Ty mógł działać. Aby wszyscy poznali Twoją miłosier-
ną miłość. 

Podziękowanie Księdza Pawła Ochockiego:

Tak sobie myślę, że pewno nie będzie już ważniejszych dni 
w moim życiu nad te, które przeżywam obecnie, dlatego w tym 
ważnym dniu chciałbym powiedzieć słowo „dziękuję”. 

Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci z serca za to, że dziś za Twoją 
sprawą jestem księdzem, a co więcej - szczęśliwym księdzem, 
któremu powołanie zawsze daje sporą dawkę radości i dobrego 
humoru. Nie da się podziękować za łaskę wybrania, na którą 
jako grzeszny i słaby na pewno nie zasłużyłem. Nie ma sposobu, 
by wyrazić Ci wdzięczność za to, że mi zaufałeś i powierzyłeś w 
moje ręce Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, Jezusa; za to, 
że odważyłeś się, Boże, spełnić moje dziecięce marzenie i w te 
same ręce złożyłeś zbawienie ludzi, których ukochałeś tak samo 
jak mnie. Boże, bądź uwielbiony!

Kochani Rodzice, całe wasze życie jest prostą i bardzo ciężką 
pracą. Od samego początku nie było Wam łatwo. 22 lutego, 25 
lat temu, kiedy przyszedłem na świat, pewnie nie spodziewaliście 
się, że zostaniecie rodzicami księdza. Swoim życiem wiary to wy 
jako pierwsi pokazaliście mi Jezusa. Z serca dziękuję Wam za 
Wasz trud włożony w wychowanie, choć przyznam, że chyba nie 
byłem najgorszym z możliwych przypadków. Chcę Wam podzię-
kować, że moje pierwsze seminarium duchowne mogłem przeży-
wać w moim domu rodzinnym, gdzie zawsze panowała miłość i 

przede wszystkim radość, którą posiadam do dziś. W tym roku 
przeżywacie swoją rocznicę ślubu - 30. Dlatego dziękuję Wam za 
to, że Waszym małżeńskim życiem uczycie mnie także tego, że 
raz przyrzeczonym słowom trzeba i można być wiernym przez 
całe życie. Nauczyliście mnie także, że człowiek został stworzony 
do pracy. Dziękuję wam za Waszą miłość i za to, że we wrześniu 
2009 roku, kiedy wyjeżdżałem do seminarium po raz pierwszy, 
powiedzieliście: Tu zawsze jest twój dom i zawsze masz tu miej-
sce, gdzie możesz wrócisz... Dziękuję za to, że zawsze mnie wspie-
raliście i że zawsze mogę mieć w Was oparcie. Dziękuję również 
za to, że zorganizowaliście moje prymicje. 

Cdn.
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Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

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

W uroczystość Trójcy Świętej zwróciliśmy uwagę na 
wewnętrzne życie Boga, który nie jest samotny, 
ponieważ istnieje w Trzech Osobach miłujących 

się wzajemnie. Dziś Kościół każe nam się zastanowić nad życiem 
Trójcy w nas, czyli nad najgodniejszym z 7 sakramentów, bo za-
wierającym samego ich Dawcę, Jezusa Chrystusa, nad Najświęt-
szym Sakramentem Eucharystii, przez który my łączymy się nie 
tylko z Trójcą Świętą lecz także między sobą.

Nie ma nikogo wśród mieszkańców nieba i ziemi, kto by nam 
mógł powiedzieć wyczerpująco czym jest Eucharystia. Nie ma 
słów odpowiednich dla wyrażenia chwały Majestatu połączone-
go z wyniszczeniem się Chrystusa, w świętych postaciach chleba 
i wina, poprzez Żłóbek, Krzyż i Ołtarz czyli poprzez Betlejem, 
Kalwarię i Wieczernik (usque ad carnem, usque ad crucem, 
usque ad panem. Jankowski, Ciasna brama 207).

Nikt nie może nam wyjaśnić tajemnicy Eucharystii mimo 6 
figur i 3 proroctw, które zapowiadały Eucharystię już w Starym 
Testamencie. Do tych figur należą: drzewo życia w raju, ofiara 
Melchizedeka, chleby pokładne, baranek paschalny, manna, 
Arka Przymierza.

Do proroctw: proroctwo Salomona: „Mądrość... przygotowała 
wino i stół swój zastawiła” (Prz. 9,2). Malachiasza: „Nie mam 
upodobania w ofiarach waszych. Bo od wschodu słońca, aż do 
zachodu... na każdym miejscu będzie składana Imieniu memu 
ofiara czysta” (Ml 1,2), Dawida: „Nie chciałeś ofiary krwawej ani 
daru, aleś mi utworzył ciało... Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju 
księgi jest o Mnie napisane, abym spełniał wolę Twoją, Boże (Ps 

Eucharystia Ofiarą, Ucztą, 
Obecnością

40). I Eucharystia jest Ofiarą. Opowiedzieć o Eucharystii, uprzy-
stępnić Ją nam mógł tylko Pan Jezus, co też uczynił, najpierw 
przygotowując ludzi obietnicą wygłoszoną w Mowie Euchary-
stycznej w Kafarnaum, a zapisaną w 6 rozdziale Ewangelii św. 
Jana, potem dwukrotnym rozmnożeniem chleba, wreszcie usta-
nowieniem Najświętszego Sakramentu.

Wskutek wykładu Zbawiciela o Najświętszym Sakramencie 
ujawniły się trzy postawy. Wielu Żydów zgorszyło się i mówili: 
Twarda jest ta mowa. Niektórzy uczniowie odeszli. Nie powie-
dział wtedy: Poczekajcie, Ja wam to dokładniej wytłumaczę. 
Apostołom nawet postawił pytanie: Czy i wy chcecie odejść? 
Wówczas w imieniu wszystkich odpowiedział św. Piotr: Panie do 
kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia.

Dwa razy do roku szczególnie czcimy tajemnicę Eucharystii: 
w Wielki Czwartek i czwartek dzisiejszy, po uroczystości Trójcy 
(w 60 dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim). Dziś więc każdy 
chrześcijanin powinien przenieść się na skrzydłach wiary i mi-
łości do Wieczernika. Nie, nie przenośmy się, przecież tu i teraz 
mamy ten sam Wieczernik i rozważmy czym jest Eucharystia 
- Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa.

Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to cud, cud nad cudami, 
arcydzieło wszechmocy, mądrości i miłości Bożej. Po tajemnicy 
Trójcy wielka tajemnica wiary, jak śpiewamy po przeistoczeniu, 
choć nie ma jej wymienionej w Credo, niedostępna dla naszego 
rozumu, lecz bliska dla serc.

Ileż to cudów jest zawartych w Eucharystii? Czegóż to Bóg nie 
uczynił, usuwając wszelkie trudności, wypływające z praw przez 

Siebie ustanowionych. Niewzruszone 
dotąd prawa: Stworzenia, przestrzeni, 
przemiany, miejsca, ilości, rozmiarów, 
istoty i postaci (substancji i przypadło-
ści - wszystkie sprzeciwiały się urze-
czywistnieniu zamysłów Bożych. Jezus 
Chrystus jednak wszystkie te prawa 
nagiął do Swej woli. Jako Prawodawca, 
będąc ponad Prawem, uwolnił się od 
niego na korzyść Sakramentu Ołtarza. 
Działał poza, ponad i przeciw naturze: 
1. Przemieniając istotę chleba i wina 
oraz pomnażając swoją obecność, 
czyniąc się przy tym zależnym od 
Świętych Postaci, 2. Stając się niewi-
dzialnym, chociaż rzeczywiście obec-
nym, 3. Wolnym - choć więźniem, 4. 
Żyjącym mimo pozornej śmierci, 5. 
Cierpiącym, choć już nie podległym 

O .Stanisław BIELAT OCD
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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)

cierpieniu, 6. Dającym się pożywać ale nie niszczyć (ks. Zygmunt 
Przyjemski, Eucharystia: rozważania o Najświętszym Sakramen-
cie, Niepokalanów 1950, 8-9)

To tylko niektóre z cudów eucharystycznych. Choćbyśmy w 
niebie mieli rozważać tylko tajemnicę Eucharystii, to mielibyśmy 
przedmiot do kontemplacji przez całą wieczność. Przez 2 tysiące 
lat powstało wiele książek na temat Eucharystii, ale go nie wy-
czerpują. To jest wspaniałe, że nie tylko duchowni i uczeni lecz 
także ludzie świeccy i prości, całymi godzinami nieraz trwają 
przed Najświętszym Sakramentem. Eucharystia ma wiele wy-
miarów. Omówimy tylko niektóre.

Eucharystia jest Ofiarą (ściślej - druga część Mszy - Liturgia 
Eucharystyczna, obejmująca przygotowanie darów i Modlitwę 
Eucharystyczną)

Eucharystia jest Ucztą, Pokarmem. Chrystus ustanawiając 
Eucharystię chciał być pokarmem dla dusz ludzkich. To przyj-
mowanie Ciała i Krwi Pańskiej nosi nazwę Komunii Świętej 
-wspólnoty osób. Wymaga ona spełnienia kilku warunków:

-stanu łaski czyli braku grzechu ciężkiego; 
- dobrej intencji;
- postu eucharystycznego; 
- przygotowania; 
- dziękczynienia.
Ma ona głęboką wymowę i sprawia 6 skutków:
- łączy nas z Jezusem i bliźnimi;
- pożywia duszę czyli pomnaża łaskę, miłość i inne cnoty;
- poskramia pożądliwości;
- odpuszcza grzechy lekkie;
- daje duchową radość;
- zapewnia chwalebne zmartwychwstanie ciała.

 Tu Pan Jezus zbliża się do nas, ukrywa się, aby nas ośmielić 
upokarza się, naraża się na obojętność, niewdzięczność, złość, 
świętokradztwo. Jak pelikan karmi pisklęta swoją krwią i jest 
najbardziej niezrozumiany. Niektórzy nawet raz do roku Go nie 
przyjmują. To jest najniższa poprzeczka, ostatnia bariera, kto ją 
przekroczy przestaje być praktykującym katolikiem.

Według zamysłu Zbawiciela chodzi o kryterium przynależno-
ści. Bardziej docenilibyśmy Eucharystię gdyby nam jej zabrakło.

Źle robią ci, którzy nie przychodzą na Eucharystię z błahego 
powodu: „Nie mam czasu, jestem zmęczony, bo w tłumie źle się 
czuję, nie mam nastroju”. Gdybyś miał podjąć milion w Totolot-
ka, to nie zwracałbyś uwagi na czas, zmęczenie, nastrój i inne 
wymówki. Co mi Kościół daje? Właśnie daje, tylko żebyśmy 
mieli wiarę i chcieli.

Eucharystia jest obecnością, abyśmy ją adorowali. Od Wielkie-
go Czwartku pozornie nic się nie zmienia. Powtarzamy te same 

Eucharystia jest Ucztą, 
PokarmemO .Stanisław BIELAT OCD

słowa i czyny (gesty) Chrystusa. Jednak dzieje się dramat. Jak na 
krzyżu oddzieliła się wszystka Krew Pana Jezusa od Ciała i wsku-
tek tego nastąpiła śmierć fizyczna w sposób krwawy, tak podczas 
Mszy, przez osobną konsekrację chleba i osobną wina, dokonuje 
się śmierć mistyczna Pana Jezusa w sposób bezkrwawy. Ale jest to 
ta sama ofiara z Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Niech 
nas nie mylą czasowo dwa dni, a Msza 20 minut.

Chleb i wino po przeistoczeniu wyglądają tak samo jak przed. 
Nie widzimy żadnej różnicy między hostią konsekrowaną i 
niekonsekrowaną. Lecz to już nie jest chleb i wino, tylko Ciało 
i Krew Chrystusa. Tej różnicy nie można zobaczyć oczyma ciała 
czy sprawdzić innymi zmysłami. Kolor, smak, zapach chleba i 
wina pozostaje. Jednak ich istota się rzeczywiście i prawdziwie 
się zmienia. O tym mówi nam tylko wiara, bo Pan Jezus każe 
nam wierzyć: To jest Ciało moje, jedzcie wszyscy. Nie tylko Apo-
stołowie ale my też.

Pozornie nic się nie zmienia w osobie przyjmującej Komunię 
Świętą. W dalszym ciągu tak samo wygląda ale w głębi dokonuje 
się Pascha - przejście, proces śmierci i Zmartwychwstania. Jakby 
to Chrystus równocześnie unicestwiał i ożywiał człowieka. To 
może się wydawać dziwne, a jednak już w przyrodzie są podobne 
przykłady. Ziarno zasiane w ziemi musi obumrzeć, by mogło 
wydać plon. Poczwarka zdaje się przeżywać bolesną agonię, gdy 
powstaje z niej motyl (Motte, Homilie 365).

„Ilekroć spożywacie... śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie 
(l Kor 11,26). Po Mszy i Komunii raz czujemy się wzmocnieni, 
innym razem niezadowoleni, l tu spotykamy opór, trud. To jest 
normalne. Cenimy to, co kosztuje nas drogo. Teraz rozumiemy 
słowa aklamacji po przeistoczeniu: „Głosimy śmierć Twoją Panie 
Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale.”

- Eucharystia jest Ucztą jako Komunia.
- Eucharystia jest Obecnością - Sakramentem
Definicja katechizmowa Mszy Świętej brzmi: Msza Święta jest 

to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami 
chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu przez ręce kapłana. 
Najpiękniejsza definicja: Msza Święta to jest Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Niedziela Zmartwychwstania. Przy czym w Wie-
czerniku była to ofiara bezkrwawa, na Kalwarii zaś krwawa, a 
na ołtarzach świata znów bezkrwawa. To znaczy, że Pan Jezus 
na krzyżu cierpiał i umarł tylko raz (Hbr 10, 10) i już więcej nie 
cierpi, i nie umiera w sposób krwawy. Wydarzenia dwóch dni w 
półgodziny. Niech nas to nie myli. w wieczności nie ma czasu. jest 
wieczne dziś. 
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15 czerwca br. „rozegraliśmy” nasze miasto! Gru-
py czteroosobowe z gimnazjów gminy, z Graboszyc, 
Laskowej, Podolsza i Zatora zmierzył się z zadaniami 
pierwszej w historii naszej Małej Ojczyzny - gry miej-
skiej, stając się badaczami przeszłości swego miasta. 
Każdy zespół wylosował trasę swego przejścia, na 
której znalazło się 6 punktów z następującego katalo-
gu miejsc charakterystycznych dla historii, teraźniej-
szości oraz krajobrazu Zatora:

1. Urząd Miejski
2. Rynek
3. Bank Spółdzielczy
4. TMZZ
5. Kościół Parafialny
6. Zamek Potockich
7. Wozownia
8. Pomnik św. Rocha
9. Cmentarz
10. Podlipki (okolice „Biedronki”)
11. Regionalny Ośrodek Kultury
12. Osiedle Królewiec
13 Ośrodek Caritas
14. Pomnik św. Nepomucena
15. Restauracja „Myśliwska”
16. Wschodnia strona Rynku (ok. kiosku)
17. Tablica informacyjna - Rynek
(okolice przystanku autobusowego)

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)

„Wędrówka śladami przeszłości”

Uczestnicy - podobnie jak w I turze 6 lutego - mieli za zada-
nie rozwiązać zadania - zagadki za które arbiter/agent (osoba 
odpowiedzialna za swoje miejsce na trasie) przyznawał punkty. 
Zagadki dotyczyły rozpoznania zdjęć m.in. z przeszłości Zatora, 
dat z historii miasta, krzyżówki, lub załatwienia sprawy w insty-
tucji. Za każdy punkt na trasie rozgrywki można było zdobyć 5 
punktów. 
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Zebrzydowice, Parafi a św. Michała Archanioła

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

I miejsce w II turze Gry Miejskiej „Wędrówka śladami prze-
szłości zdobyła drużyna z Gimnazjum ZSO w Zatorze uzyskując 
28 na 30 możliwych punktów. 

Między drużynami z gimnazjów ZSO w Podolszu i z NG w La-
skowej została przeprowadzona dodatkowa konkurencja – ukła-
danie puzzli na czas, gdyż te drużyny zdobyły po 27 punktów. W 
wyniku tej dodatkowej rozgrywki na II miejscu uplasowało się 
Gimnazjum z ZSO w Podolszu. Wszyscy gracze byli doskonale 
przygotowani i dowiedli swej wiedzy z zakresu historii miasta 
oraz wykazali się duchem rywalizacji. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy! Opiekunom grup gimnazjalnych dzię-
kujemy za zaangażowanie i poświęcenie swego czasu na przygo-
towanie i opiekę nad uczniami – graczami. Dziękujemy również 
Pani Marii Fili – Prezesowi TMZZ oraz Pani Krystynie Zapo-
rowskiej za udostępnienie siedziby Towarzystwa na podsumowa-
nie Gry i przekazanie ciekawych informacji o dawnym Zatorze.

W imieniu grupy projektowej Zespołu Szkól Ogólnokształcą-
cych w Zatorze: Małgorzata Bernowska – nauczyciel geografii i 
języka niemieckiego

Życzyły dzieci ks. prymicjantowi Grzegorzowi, któ-
ry w Zebrzydowicach odprawił Mszę św. w dniu 11 VI 
br. Ta Eucharystia rozpoczęła się od życzeń i gratulacji 
przedstawicieli parafian dla ks. Prymicjanta. Zamiesz-
czamy je poniżej. 

Niech ci miłość będzie drogą 
Wprowadzenie (ks. proboszcz) 

Zanim rozpoczniemy sprawowanie tej Najświętszej Ofiary 
Jezusa Chrystusa na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, pragnę 
bardzo serdecznie powitać Księdza Grzegorza, tegorocznego 
neoprezbitera. Prosimy, aby odprawił tutaj dzisiaj pierwszą Mszę 
świętą, Mszę świętą prymicyjną, której nazwa pochodzi od słów 
łacińskich prima missa, czyli właśnie pierwsza Msza. Z Mszą 
tą łączy się możliwość otrzymania szczególnego, prymicyjnego 
błogosławieństwa. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy 
dzisiaj, goszcząc Księdza Prymicjanta, modlić się, zwłaszcza o 
nowe powołania kapłańskie i zakonne, również i z naszej parafii, 
aby nie zabrakło tych, którzy będą sprawować Eucharystię i inne 
sakramenty święte...

Przedstawiciele Dzieci:

Pan Cię wybrał pośród świata i do służby swej powołał. 
Ofiarował przyjaźń Brata przez kapłaństwo dla Kościoła.
I zaprosił Cię do Stołu swego Słowa z Krwi i Ciała;
Tak jak kiedyś apostołów, miłość Cię konsekrowała. 
Odtąd głodnych i spragnionych karmić będą Twoje dłonie;
Z Twoich ust błogosławionych wiary symbol dziś zapłonie.  
Przez Ciebie łaska jak woda życia schodzić będzie w dusze;
Wesprze Cię prawica Boża, nieustanna moc Jezusa. 
Uczestnicząc w tej Ofierze po raz pierwszej składanej Bogu,
Z całych serc życzymy szczerze: Niech Ci miłość będzie dro-

gą!
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Przedstawiciele Młodzieży:

Dzisiaj, gdy za łaskę powołania dziękować będziesz
przed Panem Bogiem, 
podziękuj także za Twoją Mamę i za Jej ręce kochane, drogie. 
Bo to Ona pierwsza znak krzyża na Twoim czole czyniła
i razem z Tobą rano i wieczór się modliła. 
Prowadziła Cię do kościoła, gdzie przed Jezusem
długo klęczała  i razem z Tobą Twe zdrowie polecała. 

Przedstawiciele Wspólnoty Parafialnej:
W imieniu wszystkich parafian, wszystkich Róż Różańco-

wych i wszystkich, których obejmuje nasza parafia, pragniemy 
złożyć Księdzu najserdeczniejsze życzenia, aby Pan Bóg kiedyś 
nagrodził wieczną nagrodą tę Twoją posługę, to Twoje ofiarowa-
nie siebie Bogu, a przez to wszystkich nas. Życzymy wszystkiego 
najlepszego i prosimy o błogosławieństwo.  

Ksiądz Grzegorz:

Dziękuję bardzo za wszel-
kie życzenia. Ja tę Mszę świętą 
ofiaruję za całą wspólnotę pa-
rafialną, za wszystkich, którzy 
modlili się w intencji powo-
łanych. W sposób szczególny 
będę się modlił o liczne i święte 
powołania właśnie z tej wspól-
noty parafialnej. 

Cdn.  
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Co niesie tydzień (21-27 VI 2015)
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

21 czerwca - XII niedziela zwykła

BÓG JAKO STWÓCA JEST TAJEMNICĄ I WYROKI 
JEGO SĄ TAJEMNICĄ, I TAJEMNICĄ JEST JEGO MI-
ŁOŚĆ

Czytania z tej niedzieli przypominają człowiekowi, nam wszystkim, 
że Bóg jest Panem wszystkiego – Panem rzeczy duchowych i material-
nych. 

W pierwszym czytaniu Księgi Hioba (Hi 38,1.8-11) wypomina Pan 
Bóg Hiobowi, że nie do końca dobrze odczytał doświadczenie, jakie 
otrzymał od Boga, bo Hiob, któremu Bóg zesłał bardzo ciężką chorobę, 
aby go doświadczyć, kłócił się niejako z Nim, mówiąc: Jestem niewinny. 
Albo mi wykaż moją winę, albo przyznaj, że jesteś moim przeciwni-
kiem. Bóg odpowiadając Hiobowi, kieruje go do prapoczątków, kiedy 
stwarzał niebo i ziemię, kiedy ustalał granice wszechrzeczy, wykazując 
mu, że musi poprawić swoje myślenie. 

Ewangelia (Mk 4,35-41) z kolei w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, 
którego Ojciec posłał na świat, wykazuje, że ten Jezus jest prawdziwym 
Bogiem, bo jest władcą nad przyrodą. Obudzony w łodzi przez wystra-
szonych rozszalałą na jeziorze burzą apostołów wstał i rozkazał wichro-
wi oraz jezioru. Wicher się wtedy uspokoił i nastała głęboka cisza.

Widoczna jest tu jedność między tym Bogiem, który tłumaczy 
Hiobowi, że nie ma racji (bo mimo, że Hiob był sprawiedliwym czło-
wiekiem, nie miał racji w osądzie Boga), a Chrystusem, który, będąc 
człowiekiem, z łodzi rozkazuje jezioru i wichrowi i są mu posłuszne. 

Rozwiązanie tych myśli znajdujemy w drugim czytaniu z Listu św. 
Pawła apostoła do Koryntian (2Kor 5,14-17). Przypomina on tu, że 
Chrystus umarł za wszystkich umarłych, bo wszyscy albo już pomarli, 
albo dopiero pomrą. Dlatego też mamy żyć już nie dla siebie, ale dla 
Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. I nie mamy znać już 
nikogo według ciała, ale według Ducha. Nasze poznanie rzeczywistości 
materialnej, która nas otacza, a szczególnie rzeczywistości duchowej, 
ma być według Ducha. Tak też mamy poznawać Chrystusa. Bo w Chry-
stusie staliśmy się nowym stworzeniem; to co dawne minęło, a wszystko 
stało się nowe. 

To jest również odpowiedź na problem Hioba. To znaczy, że cier-
pienie nie jest za winy i za grzech. Cierpienie może być niezasłużone, 
ale zasługujące – jak Chrystus cierpiał nie dlatego, że zasłużył na to 
cierpienie, ale po to, aby zasłużyć swoim cierpieniem na nasze zba-
wienie. I cierpienie Hioba, i cierpienie wszystkich sprawiedliwych nie 
jest zasłużone, ale zasługujące jako złączone z cierpieniem Chrystusa. 
Oczywiście w stopniu możliwym zasługiwania człowieka, bo prawdzi-
wie zasługujące jest tylko działanie Boże w Jezusie Chrystusie. 

Takim znakiem oddania siebie Bogu, swojego życia jest patron 
dzisiejszy – św. Alojzy Gonzaga, jezuita, który podczas pielęgnowania 
chorych w czasie zarazy w Rzymie sam zachorował i zmarł. 

W Duchu przez chrzest narodzeni, przez tego Ducha prowadzeni, 
dajmy się prowadzić Jego miłości 

22 czerwca - Poniedziałek 

OSĄDZAJĄC DRUGIEGO PRZEZ WŁASNE SŁABOŚCI, 
OSĄDZAMY SAMYCH SIEBIE W SUROWEJ SPRAWIEDLI-
WOŚCI.

Czytania z poniedziałku to wskazówka, jaką Jezus dał swoim 
uczniom, aby nie sądzili drugiego, by sami nie byli sądzeni i nie potę-
piali, aby nie byli potępieni. 

Te słowa Chrystusa są w Ewangelii św. Mateusza (Mt 7,1-5) i są to 
bardzo trudne słowa, ponieważ Chrystus żąda, by kiedy człowiek chce 
kogoś osądzić, gdy chce „wyjąć drzazgę z oka brata”, sam najpierw po-
winien „belkę ze swojego usunąć”, gdyż w przeciwnym razie sądzi w 
obłudzie i ta obłuda nie pozwala mu dostrzec brata w prawdzie. Często 
osądzamy w imię tzw. „sprawiedliwości”, naszej sprawiedliwości, która 
jednak jest złudzeniem. 

Odpowiedź na pytanie, jak powinniśmy postępować, znajdujemy w 
pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju (Rdz 12,1-9), gdzie Bóg powołuje 
Abrama, by wyszedł ze swej rodzinnej ziemi i szedł do ziemi, którą mu 
wskaże i gdzie uczyni z niego wielki naród, który stanie się błogosła-
wieństwem. Ważne są tu słowa, jakimi poparł to polecenie Bóg wobec 
Abrahama. Powiedział do niego: Staniesz się błogosławieństwem; będę 
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie 
będą złorzeczyć i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie błogosławieństwo będą 
otrzymywały ludy całej ziemi. 

To jest odpowiedź na to wezwanie, by nie sądzić, ale Bogu zostawić 
sąd nad innymi i również nad naszymi prześladowcami, a wówczas do-
łączymy do grona tych błogosławionych, którym Bóg chce błogosławić 
i znajdziemy schronienie w tym Bogu przed wszystkimi, którzy będą 
nam złorzeczyć, bo „On też im będzie złorzeczył”. 

Chociaż ostrzega nas Pan przed sądzeniem i potępianiem, to jednak 
są sprawy i rzeczy, którym chrześcijanin musi się przeciwstawić, bo nie 
są zgodne z wolą Bożą. Takimi świadkami, którzy w obronie Bożych 
praw wystąpili przeciwko Henrykowi VIII byli patronowie tego dnia: 
Tomasz More i Jan Fisher, którzy zostali za ten opór (przeciwstawili się 
rozwodowi króla i jego polityce kościelnej) ścięci w 1535 roku.   

   Nie osądzajmy naszych wrogów, ale też nie ulegajmy z bojaźni ich 
złym działaniom. 

23 czerwca - Wtorek

„NIE RZUCAĆ PEREŁ PRZED ŚWINIE” TO STRZEC BO-
ŻEJ ŁASKI PRZED ZOHYDZENIEM

 Czytania z wtorku mówią o tym, że nasze działania, a szczególnie 
głoszenie Ewangelii muszą być wykonywane z godnością i z sensem. 
Dlatego Chrystus mówi do uczniów (Mt 7,6.12-14): Nie dawajcie psom 
tego co święte i nie rzucajcie swych pereł przed świnie. 

Dlaczego? Bo głoszenie Ewangelii wobec tych, którzy nie są w stanie 
jej przyjąć, albo nie mogą, albo nie chcą jest obrazą i narażeniem Bożej 
łaski na wzgardę. Ziarno Ewangelii musi mieć szansę przyjęcia się. W 
przeciwnym razie jest zmarnowaniem świętych rzeczy i spraw. 

W nawiązaniu do tego są też tu rady życiowe. Na przykład, że to, 
co byśmy chcieli, aby nam ludzie czynili, sami powinniśmy im czynić. 
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Najpierw samemu należy czynić dobro, aby tego móc oczekiwać od in-
nych. Inną radą jest, by wchodzić przez ciasną bramę, to znaczy takie 
życie prowadzić, które szanuje Boże prawa i czyni wysiłek, by Bogu się 
podobać. 

W jakiś sposób wyrazem tej roztropności życiowej jest pierwsze 
czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 13,2.5-18), które pokazuje, że Abram 
i jego bratanek Lot, którzy szli do ziemi obiecanej, mieli wielkie stada. 
A ponieważ ziemia nie była w stanie ich wszystkich wyżywić, miały 
miejsce liczne sprzeczki i utarczki między pasterzami. Zaproponował 
wówczas Abraham: Musimy się rozdzielić. Jeśli ty pójdziesz w prawo, to 
ja w lewo; jeżeli zaś ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. I tak Lot po-
szedł na Wschód, a Abram zajął ziemię Kanaan. Abraham, choć starszy 
i ważniejszy, daje młodszemu pierwszy wybór.

Te życiowe wskazówki są bardzo cenne, bo jest wiele spraw w naszym 
życiu, które – jeżeli tylko oprzemy na prawach Bożych – przyniosą ob-
fite owoce. 

Mądrość i doświadczenie pomagają słabszym we właściwych wy-
borach

 
24 czerwca – Środa – uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela 

WIELKOŚĆ JANA CHRZCICIELA PŁYNIE Z GODNO-
ŚCI OSOBY CHRYSTUSA, KTÓRY GO POSŁAŁ, ABY MU 
DROGĘ PRZYGOTOWAŁ

Czytania mszalne z tej uroczystości – tak z Mszy wieczornej, wigilij-
nej, jak i z Mszy w sam dzień uroczystości - z jednej strony posługując 
się tekstami proroka Jeremiasza i proroka Izajasza wskazują na szcze-
gólne powołanie Jana Chrzciciela, które w planach Bożych jest bardzo 
mocno osadzone, pokazując jego wielką misję i niezwykłą osobowość 
jako działającego pod wpływem Ducha Świętego i wypełniającego Boże 
zamiary. Z drugiej strony czytania nawiązują do poszukiwań i badań 
prorockich, zapowiadających przeznaczoną dla nas łaskę Bożą, przy-
bliżających misję Chrystusa, zapowiedzianego przez Jana. Jan w swej 
wielkości rozumiał kogo zapowiada, dlatego mówił: „nie jest godzien 
rozwiązać sandałów u Jego nóg”.

Natomiast przytoczona na okazję tej uroczystości Ewangelia ze św. 
Łukasza (Łk 1,57-66.80) wprowadza w nastrój wydarzeń bezpośrednio 
dotyczących poczęcia i narodzenia się Jana Chrzciciela. Tak Ewangelia z 
wigilii, jak i z samego dnia spina te wydarzenia razem. Ukazanie się ka-
płanowi Zachariaszowi Anioła Pańskiego zapowiadającego narodzenie 
się z Elżbiety syna, prowadzi do momentu narodzenia św. Jana. Zacha-
riaszowi rozwiązuje się język, a wszyscy z lękiem o tym mówili.

Na św. Janie Chrzcicielu kończy się Stary Skarbiec Łask, a otwiera 
się Nowe Źródło Życia Bożego 

25 czerwca – czwartek

NIE WYSTARCZY PRZYZNAWAĆ SIĘ DO JEZUSA,
POTRZEBA, ABY TO ON POWIEDZIAŁ DO
CZŁOWIEKA - DOBRZE SŁUGO WIERNY…

Ewangelia z czwartku (Mt 7,21-29) jest bardzo ważna i groźna w swo-
jej wymowie. Powiedział Pan Jezus: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, 
Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 
mojego Ojca, który jest w niebie. Z dalszych słów Pana Jezusa wynika 
zaś, że nawet ci, którzy prorokowali mocą Chrystusa, którzy w Jego imię 
wyrzucali złe duchy i którzy nawet wiele czynów czynili w imię Jezusa 
Chrystusa, mogą nie wejść do królestwa niebieskiego. Mogą usłyszeć: 
Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się 
nieprawości!  Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia dalsza część Ewangelii 
– bo kto słucha słów Chrystusa i wypełnia je, jest człowiekiem roztrop-
nym, który dom swój zbudował na skale i gdy spadł deszcz, wezbrały 

potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, on nie runął. Każdy, 
kto tych słów Chrystusa słucha, a nie wypełnia ich, jest człowiekiem 
nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. A gdy spadł deszcz, 
wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom, on runął.

Tą skałą, na której można budować swój dom, mieszkanie w niebie 
jest miłość. Hymn o miłości świętego Pawła mówi o tym wyraźnie: 
Choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym 
nie miał, nic mi nie pomoże. Jest nawet zdanie w Piśmie świętym, że 
diabli także wierzą, wszakże drżą. Drżą przed sądem. Bo ich wiara jest 
pozbawiona miłości. 

Natomiast czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 16,1-12.15-16) o żonie 
Abrahama Saraj i jej niewolnicy Hagar jest przykładem na to, jak Bóg 
prostuje zawiłe ścieżki człowieka i wspomaga każdego w utrapieniu.   

Budować na piasku to liczyć na siebie lekceważąc Boga

26 czerwca - Piątek

WIARA JEST DAREM ZE STRONY BOGA
I NAJWYŻSZYM ZAUFANIEM ZE SRONY CZŁOWIEKA

Czytania z piątku mówią o sile wiary. W Ewangelii (Mt 8,1-4), kiedy 
Chrystus schodził z góry, zbliżył się do Niego trędowaty, upadł przed 
Nim i prosił: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął 
rękę i dotknął go: Chcę; bądź oczyszczony! I natychmiast został oczysz-
czony z trądu. Oczywiście, mocą Chrystusowego działania nastąpiło to 
uzdrowienie, ale Chrystus czyniąc cuda pytał zawsze: czy wierzysz? Czy 
chcesz tego? Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś...

O tej niezachwianej wierze mowa jest również w pierwszym czytaniu 
z Księgi Rodzaju (Rdz 17,1.9-10.15-22), w którym Bóg zawiera przymie-
rze z Abrahamem, obiecując stuletniemu już człowiekowi potomstwo. 
Saraj zaś miała wówczas lat 90. Obietnica ta dana była zresztą znacznie 
wcześniej. Abraham też miał chwile załamania, bo mimo upływu kolej-
nych lat obietnica Boża nie ulegała wypełnieniu... Ale jednak jego wiara 
przetrwała próbę i stała się wiarą, którą Bóg dał za przykład wszystkim 
następnym pokoleniom. Dlatego też nazywamy Abrahama „ojcem 
wszystkich wierzących”.  Wiara Abrahama jest nie tylko przykładem, 
ale i zadaniem, które jest do wypełnienia dla każdego.

27 czerwca – Sobota 
PANIE NIE JESTEM GODZIEN, ALE PRZYNMÓŻ
MI WIARY 

Czytania z soboty mają wydźwięk podobny do czytań piątkowych. 
Mówią o wierze, która otwiera człowieka na cuda. Ewangelia opisuje, jak 
Jezus wszedł do Kafarnaum i zwrócił się do niego setnik z prośbą, aby 
uzdrowił jego sługę, który bardzo cierpi. Jezus powiedział: Przyjdę i uzdro-
wię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł 
pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 
słysząc to, Chrystus zwrócił się do tych, którzy z nim szli, mówiąc: Za-
prawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej 
wiary. I na końcu powiedział do setnika: Idź, niech ci się stanie, jak 
uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.

Natomiast w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju (Rdz 18,1-15) w 
dalszym ciągu opisywany jest wątek obietnicy Bożej danej Abrahamowi 
i Sarze, że narodzi im się syn i wątpliwości Sary (która wręcz się z tego 
śmiała), spowodowane tym, że ma już 90 lat. Bóg zapytał Sary: Dlaczego 
się śmiałaś? Ona w przerażeniu się zaparła, twierdząc, że wcale się nie 
śmiała. Pan jednak stwierdził: Nie, śmiałaś się. 

Ta krótka wymiana zdań jest bardzo istotna, gdyż odzwierciedla 
walkę w duszy człowieka, którego ogarniają wątpliwości i który w takich 
chwilach musi walczyć o swoją wiarę. Zachowanie Sary jest przykładem, 
że człowiek napomniany przez sumienie może odnaleźć w sercu właści-
wą drogę wiary.

Ks. H. Młynarczyk


