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PIERWSZE CZYTANIE   Ap 7, 2-4. 9-14 
Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, ma-
jącego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech 
aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie 
wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy 
na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń 
synów Izraela.
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i 
przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I gło-
sem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu 
na tronie, i Barankowi».
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, 
i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: 
«Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i 
cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!»
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani 
w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, 
ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, 
i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka».

DRUGIE CZYTANIE   1 J 3, 1-3 
Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie 
zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujaw-
niło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego 
podobni, bo ujrzymy Go takim jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się podobnie jak On 
jest święty.

EWANGELIA   Mt 5, 1-12a 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego 
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni 
będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 
synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, al-
bowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 
mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i 
radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».



1 listopada 20154  51 listopada 2015

Kościół winien być „otwartym domem, szpitalem polowym”, 
do którego każdy może wejść ze swoimi problemami. Z tej per-
spektywy o trudnościach, z jakimi borykają się małżeństwa w 
Afryce, mówił na Synodzie kard. Philippe Ouédraogo z Burkina 
Faso. Podkreślił, że małżeństwo samo w sobie jest monogamiczne 
i wyklucza poligamię, czyli zdradę. Jego zdaniem głównym pro-
blemem Europy są rozwody, natomiast w Afryce poligamia.

„W Europie wyzwaniem są ponowne małżeństwa osób roz-
wiedzionych, natomiast w Afryce borykamy się z panującym tu 
zwyczajem tzw. poligamii symultanicznej, dotyczącej mężczyzn 

mających kilka żon. W Europie panuje inny typ poligamii, doty-
czący osób rozwiedzionych niekiedy 4-, 5-, a nawet 6-krotnie. Po-
dejście do problemu jest takie, by wszystkim pomóc w podążaniu 
za ideałem – powiedział radiu Watykańskiemu kard. Ouédraogo. 
- Nie można jednakże zezwolić wszystkim rozwiedzionym na 
przyjmowanie Komunii ani ochrzcić wszystkich pozostających 
w poligamii. Miłosierdzie zakłada prawdę, a zatem nawrócenie. 
Eucharystia jest pewnym etapem, lecz istnieją także inne drogi, 
które mogą pomóc wszystkim ochrzczonym żyć w wierze, w 
prawdzie i w pokorze”. 

Synod:
małżeństwo jest monogamiczne

i wyklucza poligamię (22 X)

Praca nad dokumentem końcowym 
(23 X)

Niezależnie od trudności i problemów, jakie przeżywają 
współczesne rodziny, odwaga Kościoła polegała na tym, że total-
nie skoncentrował się na tej podstawowej komórce społeczeństwa. 
Musimy być za to wdzięczni Papieżowi Franciszkowi. Z perspek-
tywy debaty synodalnej mówiono o tym na konferencji prasowej 
prezentującej już ostatnie godziny prac Synodu Biskupów.

Relacja końcowa jest już praktycznie gotowa. Wprowadzono 
do niej dotąd 1355 poprawek, które wybrzmiały w auli. Obecnie 
trwa tylko kosmetyczny retusz. Jutro rano dokument zostanie za-
prezentowany ojcom synodalnym, a następnie punkt po punkcie 
będzie przez nich głosowany.

Na spotkaniu z dziennikarzami wskazano, że te trzy tygodnie 
były czasem „wielkiego słuchania”, a także „doświadczeniem 
synodalności i kolegialności”. Nie oznacza to jednak osiągnięcia 
totalnego konsensusu we wszystkich podejmowanych kwestiach. 
Przypomniano, że trzeba uznać istniejące różnice i z szacun-
kiem podchodzić do rzeczy, które są ważne dla innych, w ich 
odmiennych kontekstach lokalnych. Różne pozycje nie są więc 
wadą; wskazują jedynie na bogactwo przyniesionego na Synod 

doświadczenia.
Z mocą podkreślano, że był to Synod wyraźnie duszpaster-

ski. „Miłosierdzie zaczyna się od towarzyszenia ludziom” – te 
słowa mają być drogowskazem na przyszłość. Mówiono także o 
konieczności większej integracji rodzin w życie Kościoła i przy-
pomniano o ich odpowiedzialności za ewangelizację świata. 
Uczestniczący w konferencji belgijski biskup Lucas Van Looy 
podkreślił, że „obecny Synod kładzie kres osądzaniu człowieka. 
Kończy się czas Kościoła osądzającego wszelkie sytuacje, a zaczy-
na czas przyjmowania człowieka, towarzyszenia mu i bliskości z 
nim. To może być początek nowego Kościoła”.

Ojcowie synodalni przypomnieli zarazem, że przygotowywa-
ny przez nich dokument końcowy nie jest tekstem legislacyjnym, 
tylko pomocą dla Papieża. Zresztą, jak wskazano, Ojciec Święty 
podejmie ostateczne decyzje nie tylko w oparciu o relację Synodu, 
ale także o to, czego sam doświadczył, przysłuchując się codzien-
nej debacie, a także podczas prywatnych rozmów z uczestnikami. 
Zapowiedziano też wydanie specjalnej deklaracji na temat sytu-
acji rodzin na Bliskim Wschodzie.
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„To był meczący czas, ale był prawdziwym darem od Boga, 
który z pewnością przyniesie wiele owoców” – tak o doświadcze-
niu synodalnym Franciszek mówił w czasie spotkania z wiernymi 
na Anioł Pański. Przypomniał, że „synod” oznacza „podążenie 
razem” i to wspólne pielgrzymowanie z rodzinami całego świa-
ta, jak podkreślił, było właśnie doświadczeniem zakończonych 
obrad. Wybrzmiewające dziś w liturgii proroctwa Jeremiasza o 
wybawieniu ludu Papież odniósł do współczesnych realiów.

„To Słowo Boże mówi nam, że pierwszym, który chce iść 
z nami, chce z nami realizować «synod» jest właśnie On, nasz 
Ojciec. Jego «marzeniem» od zawsze i na zawsze jest 
uformowanie ludu, zgromadzenie go, prowadzenie 
do ziemi wolności i pokoju – mówił Papież. - Ten 
lud składa się z rodzin: są w nim «kobiety w ciąży 
i położnice»; to lud, który pielgrzymując z Bożym 
błogosławieństwem rozwija życie. To lud, który nie 
wyklucza biednych i pokrzywdzonych, a raczej ich 
przygarnia: pośród niego są «niewidomi i chromi» - 
mówi Pan. Jest to rodzina rodzin, w której, ci którym 
jest trudno nie są marginalizowani i pozostawieni w 
tyle, ale podążają z innymi, ponieważ ten lud podąża 
śladami przodków, jak to się czyni w rodzinach; i jak 
poucza nas Pan, który stał się ubogim z ubogimi. 
Maluczkim z maluczkimi, ostatnim z ostatnimi. 
Nie uczynił tego aby wykluczać bogatych, wielkich i 
pierwszych, ale dlatego, że jest to jedyny sposób, aby 
zbawić także ich, aby zbawić wszystkich”.

Obraz pielgrzymującego ludu Franciszek odniósł 
też do dramatycznej rzeczywistości naszych czasów, 

Papież na zakończenie obrad synodu 
(24 X)

jaką jest widok uchodźców maszerujących drogami Europy.
„Także do nich Bóg mówi: «Oto wyszli z płaczem, lecz wśród 

pociech ich przyprowadzę». Także te najbardziej cierpiące ro-
dziny, wykorzenione ze swojej ziemi, były obecne pośród nas na 
Synodzie, w naszej modlitwie i naszych pracach, poprzez głos 
niektórych pasterzy obecnych na zgromadzeniu. Te osoby po-
szukujące godności, te rodziny poszukujące pokoju pozostaną z 
nami. Kościół ich nie opuści, ponieważ są częścią ludu, który Bóg 
pragnie wyzwolić z niewoli i poprowadzić do wolności” – pod-
kreślił Franciszek.

Głosowaniem dokumentu końcowego oraz przemówieniem 
Ojca Świętego zakończyła się ostatnia sesja plenarna synodu 
biskupów o rodzinie. Jutro formalne zakończenie zgromadzenia 
synodalnego Mszą pod przewodnictwem Papieża.

Ojcowie synodalni przyjęli dokument końcowy. Głosowano 
punk po punkcie. Wszystkie otrzymały wymagane dwie trzecie 
głosów. Franciszek zgodził się na opublikowanie dokumentu.

W przemówieniu na zakończenie obrad Ojciec Święty za-
stanawiał się nad znaczeniem kończącego się synodu. Przyznał, 
że nie wyczerpano wszystkich spraw ważnych dla rodziny, nie 
znaleziono gotowych rozwiązań, ale wszystkie te sprawy postrze-
gano w świetle Ewangelii i tradycji Kościoła, nie chowano głowy 
w piasek.

Franciszek bardzo wyraźnie odniósł się również do głównego 
sporu obecnego synodu, a mianowicie o miłosierdzie i sprawie-
dliwość w zastosowaniu do rozwodników żyjących w nowym 
związku.

„Synod ten obnażył serca zamknięte, które często się ukrywają 

nawet za nauczaniem Kościoła i dobrymi intencjami, aby zasiąść 
na katedrze Mojżesza i osądzać, niekiedy z poczuciem wyższości 
i w sposób powierzchowny, trudne przypadki i zranione rodzi-
ny. Synod ten potwierdził, że Kościół jest Kościołem ubogich w 
duchu i grzeszników, szukających przebaczenia, a nie jedynie 
sprawiedliwych i świętych, więcej jest Kościołem sprawiedliwych 
i świętych, kiedy czują się grzesznikami. Synod ten starał się 
poszerzyć horyzonty, aby przezwyciężyć wszelką hermeneutykę 
konspiracji i zawężanie perspektyw, aby chronić i promować 
wolność dzieci Bożych, aby przekazać piękno chrześcijańskiego 
novum, niekiedy pokrytego rdzą języka archaicznego, albo po 
prostu niezrozumiałego” – powiedział Papież.

Papież podkreślił, że na tym synodzie w sposób swobodny 
można było wyrażać różne opinie i niestety czyniono to nie 
zawsze w sposób życzliwy. Ubogaciło to i ożywiło dialog. Dało 
żywy wizerunek Kościoła, który nie używa gotowych rozwiązań, 
ale czerpie z niewyczerpanego źródła swej wiary by zaspokoić 
pragnienie serc spragnionych.

Papież: Synod doświadczeniem Kościoła pielgrzy-
mującego z rodzinami (25 X)
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1. Co Pan Jezus wyg³osi³ 
z góry? 

2. Ile b³ogos³awieñstw 
zaiwra ta perykopa? 

3. Którzy bêd¹ nazwani 
synami Bo¿ymi? 

Na wiejskim cmentarzu
Na starym wiejskim cmentarzu 
Wśród szarych mogił i krzyży 
jesień strojna w purpurę 
Szepce za zmarłych pacierze.
(…)

Zaduma się snuje po grobach,
Liście w kobierzec się ścielą,
Ostatnie barwią się kwiaty, 
A wśród nich krzyże się bielą.

Czasem nad grobem ktoś bliski 
Klęknie i cicho zapłacze, 
I westchnie razem z jesienią 
„Requiescat in pace…”
(…)

I dalej smętek i cisza,
zaduma jesiennej pory,
I wszystko zda się tu szeptać:
„Memento, memento Mori…”

Bronisław Góralik-Boźanowski
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Adam Garlacz, ks. Janusz Korbel - moderator dekanalny służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, 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

Liturgiczne wspomnienie św. Cecylii przypadające 22 listo-
pada 2015 r. jest równocześnie Jubileuszem 80-lecia powstania 
Chóru Parafi alnego Bazyliki Mniejszej Ofi arowania NMP w 
Wadowicach.

Chór kościelny w wadowickiej Parafi i powstał w okresie mię-
dzywojennym w 1935 r. właśnie w dzień liturgicznego wspomnie-
nia św. Cecylii patronującej całej muzycznej tradycji Kościoła.

Organiści, chórzyści, kantorzy i psałterzyści – wszyscy 
muzycy i śpiewacy kościelni przez wstawiennictwo św. Cecylii 
wypraszają u Boga dar umocnienia woli i wielką wytrwałość, 
aby móc pięknie i owocnie wypełniać swoją posługę ożywiania 
i ubogacania śpiewu w świętej liturgii Kościoła. Imię Cecylia 
w języku łacińskim oznacza „niewidoma” i w Kościele, dzięki 
niezłomnej, heroicznej postawie wczesnochrześcijańskiej rzy-
mianki, męczennicy za wiarę z II wieku noszącej właśnie to imię, 
od wieków otaczane jest ogromnym kultem. Wielbienie śpiewem 
Bożego Syna otoczonego Anielską Chwałą jest tu na Ziemi rów-
noczesnym dziękczynieniem za przykład życia wielu świętych i 
błogosławionych, pokonujących dla Jezusa wszelkie przeszkody 

ŚPIEW – NASZA DROGA 
DO BOGA

i trudności, by na wieki z Nieba umacniać chrześcijańską więź 
wierzących z Chrystusem i Kościołem. Wśród nich jest bardzo 
bliski wszystkim posługującym w Kościele przez śpiew i muzykę 
św. Jan Paweł II - Papież, którego przykład bezkompromisowego 
dążenia do realizacji swojego powołania wspiera ufność wiernych 
w uświęcającą naturalne ludzkie zdolności pomoc Ducha Święte-
go. O pomocy niewidzialnego, ale rzeczywistego i działającego w 
swej mocy Ducha Bożego świadczy cała 80-letnia historia Chóru 
Parafi alnego Bazyliki Mniejszej Ofi arowania NMP w Wadowi-
cach. Zmienne koleje losu wadowickiego, początkowo męskiego 
chóru śpiewającego w czterogłosie, następnie przekształconego w 
czterogłosowy chór mieszany a po II wojnie światowej przywró-
cony do służby w Kościele w swej pierwotnej formie jako chór 
męski – okazały się czasem przygotowań do wielkich wydarzeń 
zmieniających bieg historii naszego miasta, naszej Ojczyzny a 
nawet świata. Z Bożej woli pochodzący z Polski, urodzony w 
Wadowicach Kardynał Karol Wojtyła w 1978 r. został wybrany 
na Papieża. W tych trudnych dla Kościoła czasach Papież – Polak 
Jan Paweł II wezwał, aby każdy ochrzczony osobistym wysiłkiem 
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umysłu i serca trwał w wierności Bogu. Miłosierny Bóg podaro-
wał nam 27 lat pontyfikatu zakończonego kanonizacją św. Jana 
Pawła II. Na przestrzeni tych lat nasz Chór osiągnął swoją osta-
teczną, aktualną do dziś formę organizacji pracy koordynowanej 
przez Zarząd i zespoły robocze. W naszym chóralnym repertu-
arze pojawiły się nowe pieśni oraz części Mszy świętej po łacinie. 
Jednak do największych osiągnięć naszego Chóru należy śpiew 
podczas wizyt Papieskich na Ziemi Wadowickiej. Dzięki wielkiej 
wytrwałości kolejnych kościelnych organistów pracujących w 
naszej Parafii: założyciela Chóru Józefa Mokwy z Frydrycho-
wic, następnie Włodzimierza Płonki, Włodzimierza Bednarka, 
Dariusza Gołaszewskiego, Tadeusza Kleśnego z Krakowa, wa-
dowiczanina Pawła Wajdzika oraz obecnego naszego Dyrygenta 
Krzysztofa Jopka – mogliśmy wspólnie z Chórem Świętojańskim 
z Parafii św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Kętach oraz z Chó-
rem Misericordias Domini z Zagórnika wykonać śpiew podczas 
trzech kolejnych odwiedzin w Wadowicach św. Jana Pawła II 
(7 VI 1979 r., 14 VIII 1991 r., 16 VI 1999 r.) oraz podczas Mszy 
świętej sprawowanej 27 V 2006 r. na wadowickim Rynku przez 
Papieża Benedykta XVI. Naszą tradycją stało się upamiętnianie 
ważnych wydarzeń związanych z życiem i pontyfikatem św. Jana 
Pawła II. Urzeczeni świętością Papieża rodem z Polski i tęskniący 
za Nim z wielką gorliwością pielęgnujemy szczególny dar życia w 
harmonii wielkiej muzycznej wspólnoty kościelnej, w której Ar-
tystą jest Duch Święty. Majowe koncertowanie chórów łączonych 
i strażackich orkiestr dętych z terenu całej Polski a także Bożo-
narodzeniowe koncerty także w wersji chóralno – orkiestrowej 
to owoc naszej wielkiej przyjaźni z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Choczni i z jej Orkiestrą Dętą. Od wielu już lat naszym Chó-
rem z ramienia Zarządu kieruje Dh Tadeusz Maślanka z OSP w 
Choczni. Do naszej wielkiej wspólnoty należy również Strażacka 
Orkiestra Dęta z Kleczy Górnej. W tej wspólnocie muzyków, 
chórzystów, dyrygentów a nawet kompozytorów muzyki sa-
kralnej jesteśmy piękni różnorodnością nie tylko ze względu na 
wykonywanie bardzo odmiennych ze względu na treść i melodię 
utworów religijnych ale również ze względu na wielkie bogactwo 
środków wyrazu muzyki sakralnej, uobecniającej i przekazującej 
dzieło Boga Ojca wypełnione przez Jego umiłowanego Syna.

Nasz śpiew w Kościele pomaga wiernym w budowaniu du-
chowej więzi z Bogiem a także między sobą nawzajem. Dla nas 
chórzystów jest również drogą do Boga, którą przemierzamy - na 
wzór Maryi i naszych Świętych Towarzyszy – pod przewodnic-
twem Ducha Świętego. W nieustannym dążeniu do świętości 
wspiera nasz Chór i podąża razem z nami Bożymi drogami życia 
duchowy opiekun Chóru Ks. Piotr Sobala. Dzięki Jego modli-
tewnemu wsparciu dojrzewa w nas chórzystach postawa „Totus 
Tuus”, którą zachwycił nas św. Jan Paweł II oddając Bogu przez 
Maryję i z Maryją we wspólnocie Świętych całe swoje życie. Dziś 
święty dla świata Papież - Polak wstawia się za wszystkimi, którzy 
realizują swoje powołanie przez godny śpiew w czasie świętych 
celebracji. Św. Cecylio, prosimy dopomagaj posługującym przez 
śpiew i muzykę w Kościele w wyznawaniu wiary przed ludźmi.

Św. Janie Pawle II, wypraszaj łaskę Bożej radości i Chrystuso-
wego pokoju tym wszystkim, którzy tej łaski pragną i potrzebują, 
aby wiernie wypełniać swoje powołanie do świętości! 

Chórzyści 

Przed Narodowym Świętem Niepodległości, które obchodzi-
my w najbliższą środę 11 listopada, zastanawiam się, co się zmie-
niło w tym roku w przeżywaniu tego dnia. Mam przekonanie 
– że nabrał wyraźniejszych kolorów biało-czerwonych. Jeszcze 
bardziej utożsamiamy się z naszą Ojczyzną. 

Przypominam sobie, jak na wiosnę tego roku, w kampanii 
prezydenckiej, jednoznacznie głoszono zwycięstwo ówczesnego 
prezydenta. Podkreślano, że cieszy się on w naszym narodzie 
szczególnym autorytetem. Jest doskonałym mężem stanu, 
dbającym o Ojczyznę. Dziennikarze i publicyści prześcigali się 

Dopiero teraz
W tym roku wyraźnie dostrzegłem, że nasza parafia przez 

całe wieki była pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Tytuł 
kościoła był wymalowany na dużym obrazie znajdującym się 
w ołtarzu głównym, a wyobrażającym scenę pochodu okre-
ślonych postaci do Boga w Trójcy Jedynego. Malarz tę prawdę 
wyraził w czterostopniowym układzie. Dawny obraz Wszystkich 
Świętych odsłaniany jest do dnia dzisiejszego przez Pana Kościel-
nego, w okresach przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 
i Świąt Wielkanocnych oraz Wszystkich Świętych. W szczegółach 
jest słabo rozpoznawalny z uwagi na jego wysokie umieszczenie 
i małe oświetlenie. 

W 1836 roku tutejszy proboszcz, ks. Mikołaj Zamojski prosił 
ówczesnego papieża Grzegorza XVI o zmianę tytułu kościoła na 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Nie znam jego właściwe-
go uzasadnienia tej zmiany. Jako długoletni duszpasterz jestem 
przekonany, że tytuł Wszystkich Świętych wraz z jego odpustem 
1 listopada, był bardzo niepraktyczny. Trudno było obchodzić 
odpust w tym dniu,  w którym ludzie szli na groby swoich naj-
bliższych. Nie wiem też, z jakiego powodu były Proboszcz prosił, 
aby kościół wadowicki nosił nowy tytuł Maryjny, ale rzadko 
w Kościele używany  Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 
Wiem natomiast, że ten nowy tytuł Maryjny nie jest wyraźnie 
uwidoczniony w ołtarzu głównym. Tam znajdujemy obraz Nie-
pokalanego Poczęcia nakryty srebrną sukienką. Będę wdzięczny, 
gdy znawcy tego tematu uzupełnią podane wiadomości.

ks. Infułat

Zbierając myśli
w jego pochwałach. Uwierzył pochlebcom. Kiedy stanął z nim w 
szranki nowy kandydat Pan Andrzej Duda, to miało się wrażenie 
walki biblijnego Goliata z Dawidem. Odczuwało się wielką nie-
współmierność tych dwóch kandydatów. To była walka pychy z 
pokorą. Kłamstwa z prawdą. Obłudy ze szczerością. 

Zwycięstwo rzetelności i szczerości ukazało piękno ducha 
polskiego. Majowa klęska – silnym echem odbiła się w paździer-
nikowych zmaganiach. I tym razem Polacy po raz kolejny poszli 
za prawdą. Przyglądając się tak wyborczej kampanii prezydenc-
kiej, jak i rządowej przypomniałem sobie przejmujące świadec-
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KARMEL

two Robotnika z Czerwcowego Poznania z 1956 roku, który z 
ogromnym smutkiem, a jednocześnie niezwykłą żarliwością w 
mowie wypowiadał znamienne słowa: „Bo my możemy obejść się 
nawet bez chleba i bez pieniędzy, ale nie odbierajcie nam prawdy. 
Nie karmcie nas fałszem i zakłamaniem. Żądamy prawdy!” 

Ostatnie tygodnie zmagania się o głosy były pod wyraźnym 
sztandarem, na których były napisane słowa: „Chcemy, żeby 
w życiu społecznym białe było białym, a czarne czarnym.”

Napełnia mnie duma, że w tegoroczne Święto Niepodległości 
po raz kolejny wykazaliśmy, że w życiu naszym zasada ewange-
liczna: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” – wciąż jest aktualna.

Obserwując przedwyborczą kampanię z przerażeniem myśla-
łem, jak bardzo używa się słów zastraszania. Głośno mówiono: 
trzymajcie się nas, gdyż głosując na naszych przeciwników zej-
dziecie z XXI wieku do średniowiecza. Zgodzicie się na państwo 
fundamentalistyczne. Polska wyznaniowa. Bez nas Polska stanie 
się zacofana i tradycyjna. Nowoczesność będzie pogrzebana. 
Nieustannie nas straszono: gospodarczo, politycznie, światopo-

glądowo. 
Wiadomo, że człowiek boi się o swą przyszłość. Lęka się o los 

swych najbliższych. Pragnie bezpieczeństwa. Zdrowe myślenie 
Polaków nie zostało stłamszone przez rozsiewane lęki. Nie zwy-
ciężył strach, lecz rozwaga. 

Jeszcze jedno zwycięstwo tegorocznych wyborów. Podniosły 
się hałaśliwe glosy na temat Polski jako państwa wyznaniowego. 
Kościół stawał się wrogiem społeczeństwa. Polacy winni się wy-
zwolić z pęt wiary i Kościoła. Niech wreszcie krzyż, który panuje 
na sali parlamentarnej – zostanie usunięty. Niech w Polsce za-
panuje pełna swoboda na wzór państw zachodnioeuropejskich. 
Wiara nie powinna mieć żadnego głosu w życiu publicznym. 
Milczący Bóg. Milczący Kościół. Wybory Polaków wskazały, że z 
posiedzeń sejmowych wyprowadzono hałaśliwych wrogów Boga, 
Kościoła i Krzyża, a Chrystus Ukrzyżowany dalej w sali sejmowej 
króluje.

ks. Infułat

Siostry i bracia: dane mi było poznać o. 
Honorata 42 lata temu, we wrześniu 1973 
r., gdy przybyłem tutaj, na wadowicką Gór-
kę, do Niższego Seminarium Duchownego, 
realizującego program nauczania liceum 
ogólnokształcącego o profi lu klasycznym, 
humanistycznym. Od tego czasu sam jem 
karmelitański chleb. O. Honorat był naszym 
nauczycielem historii i geografi i. Bardzo so-
bie ceniliśmy jego lekcje. Potrafi ł, pomimo 
ofi cjalnych państwowych ukierunkowań 
kuratorium oświaty, fałszujących prawdę 
historyczną, przekazać nam rzetelną wiedzę, 
tak, że – i mówię to tylko jako przykład – nie 
pozwoliliśmy sobie potem nikomu wmó-
wić, że sowieci 17 września 1939 r. (data, do 
rocznicy której się zbliżamy) przyszli nam z pomocą. Gdy nasi 
koledzy i rówieśnicy z rodzinnych stron, z którymi spotykaliśmy 
się w czasie wakacji, nie mieli pojęcia o niektórych wydarzeniach, 
jak chociażby poznański czerwiec z 1956 r., czy też warszawski, 
studencki marzec 1968, jaki miał miejsce po zdjęciu przez pań-
stwową cenzurę spektaklu mickiewiczowskich Dziadów ze sceny 
Teatru Narodowego – dzięki twoim lekcjom – byliśmy w tych 
sprawach prawie że ekspertami.

Drogi o. Honoracie, nasz Ojcze Profesorze – jak nazywali-
śmy ciebie, co sam czyniłem do końca twego życia. Gdy nasz o. 
Prowincjał poprosił mnie, abym wygłosił kazanie na twoim po-
grzebie, odżyły we mnie jakże liczne wspomnienia; wspomnienia 

WADOWICCY KARMELICI BOSI POCHOWALI SWOJEGO ZASŁUŻONE-
GO WSPÓŁBRATAO. DR. HAB. HONORATA CZ. GILA OCD

(3)
CIĄG DALSZY KAZANIA O. SZCZEPANA PRAŚKIEWICZA

wydarzeń sprzed czterdziestu lat, z czasów 
niższego seminarium, ale i wspomnienia 
wydarzeń późniejszych, bliższych nam w cza-
sie, chociaż, starzejąc się powoli, zauważam, 
że te dawniejsze bardziej się pamięta. Moja 
pamięć zarejestrowała więc m.in. fakt, że jak 
omawiałeś nam na lekcjach czas polskiego 
oświecenia, powstanie Komisji Edukacji Na-
rodowej, i przywoływałeś znane osoby tego 
okresu, jak chociażby Konarskiego, Staszica, 
Kołłątaja, Bohomolca, Jezierskiego, czy gdy 
później wspominałeś słynnego działacza ru-
chu niepodległościowego Piotra Ściegienne-
go, nie omieszkałeś zaznaczyć, że wszyscy oni 
byli przecież duchownymi, choć w serwowa-
nym nam wówczas przez władze oświatowe 

podręczniku historii – pewnie by oszczędzać farbę drukarską, 
jak nam to z taktem tłumaczyłeś – opuszczono przed ich nazwi-
skami skrót „ks.” – ksiądz. I ileż podobnych wspomnień mogłoby 
być jeszcze? Pozostawmy w milczeniu te z tutejszego wadowic-
kiego internatu. Ale nie mogę nie przywołać tych późniejszych, 
tych powiedzmy, mówiąc językiem światowym „zawodowych”, 
dotyczących niejako „powołania w powołaniu”, bo przecież 
przyszło mi wraz z o. Wiesławem Kiwiorem objąć po tobie, przez 
lata wicepostulatorze Prowincji, tę właśnie posługę. Jakże bardzo 
zachęcałeś mnie do pracy, jakże chętnie, praktycznie do ostat-
nich dni twego życia współpracowałeś ze mną. Jakże dodawałeś 
mi otuchy, gdy czasem, przygnębiony, bo sprawy postulatorskie 
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nie znajdowały zrozumienia u przełożonych, i trudno mi było 
znaleźć czas i środki, by traktować je etatowo, pocieszałeś mnie 
z właściwym ci paschalnym optymizmem i z nadprzyrodzonym 
ukierunkowaniem. Pozwolisz, że zacytuję fragment jednego z 
twoich do mnie listów do Krakowa sprzed kilku lat, listu, który z 
pietyzmem przechowuję: „Drogi Szczepanie, nie ma się co przy-
gnębiać: my usiłujemy „robić” świętych, a oni przy pomocy braci 
– bo jak inaczej? – usiłują nam pomóc choć trochę upodobnić się 
do nich, a raczej do Chrystusa. To już taka tradycja, chyba nie 
tylko w naszym zakonie, że dla tych, którzy pracują w duszpa-
sterstwie wszelka inna praca się nie liczy. Kiedyś byłem szczerze 
ubawiony, ale zamilczałem, gdy jeden z młodszych współbraci, 
duszpasterz (!), poważnie użalał się, jak to go przeor gnębi i wy-
znacza mu co dwa tygodnie dyżur w konfesjonale (…), który trwa 
trzy godziny. A ja codziennie ślęczę przy komputerze od 4 do 5 
godzin. I naprawdę nie jest to robota wyjątkowo ciekawa, jak np. 
korekta szczotek drukarskich. (…) Mimo trudności trzeba robić 
swoje i dziękować Bogu, że daje siły do pracy, która z pewnością 
posłuży chwale Bożej. Trudno liczyć na pracę innych w dni wa-
kacyjne, chyba tylko u takich typów jak ja, którzy już nawet nie 
mają siły, by skorzystać z wakacji! A tych sił ciągle ubywa. (…). 
Cieszę się, że lubisz pracę postulatora. (…) Bo chyba wielkim 
darem, jaki można otrzymać w życiu, jest lubienie tego, co się 
robi. Oby to zawsze ci towarzyszyło. Nie zrażaj się trudnościami! 
Niech matka Marchocka i ojciec Rudolf orędują za Tobą. Z Bo-
giem! Twój starszy brat – Honorat”.

I jakże, drogi o. Honoracie mogłem cię nie cenić! Jakże mo-
głem nie dzielić z tobą wszelkich spraw postulatorskich, którymi 
przecież żyłeś do końca twoich dni? Ty dzieliłeś się ze mną rado-
ściami, nazwijmy je historycznymi, a ja z tobą tymi postulator-
skimi! Z jaką radością opowiadałeś mi, że dzięki zaangażowaniu 
naszego współbrata, o. prof. dr. hab. Piotra Neumanna z Pozna-
nia, który przybył dziś na twój pogrzeb z delegacją Prowincji 
Warszawskiej, została ostatnio odnaleziona we Lwowie Księga 
pierwszych profesów karmelitów bosych w Polsce od 1605 r. pra-

wie do końca XVII wieku, księga z ich biogramami. Dla ciebie, 
historyka „par eccelence”, było to odkrycie na miarę odkrycia 
Ameryki przez Kolumba. Szkoda – powiedziałeś mi – że tej rado-
snej wiadomości nie doczekał śp. o. Benignus Wanat, także histo-
ryk Zakonu! Jakże bardzo się cieszyłeś, gdy wiosną tego roku za-
kończyliśmy diecezjalny etap procesu matki Teresy Marchockiej; 
procesu, który – jak już wspomniałem wcześniej – bez twojego 
zaangażowania nigdy by się nie odbył. Stan twego zdrowia nie 
pozwolił ci na udanie się do kaplicy arcybiskupów krakowskich, 
gdzie to zakończenie nastąpiło podczas prawno-duszpasterskiej 
sesji, w obecności arcybiskupa krakowskiego, ks. kard. Stanisła-
wa Dziwisza. Gdy wróciłem z Krakowa i pierwsze me kroki skie-
rowałem do ciebie, aby ci wszystko opowiedzieć, musiałem raczej 
ja zamienić się w słuchacza. Wzruszony, powiedziałeś mi drżą-
cym głosem: „Może masz do mnie żal, że czasem nalegałem na 
ciebie, by sfinalizowania tego procesu dalej nie odraczać. Jestem 
bowiem głęboko przekonany o heroicznej świętości Służebnicy 
Bożej i uważam, że jej beatyfikacja jest moralnym zobowiąza-
niem wobec tych, którzy przez cztery wieki pobytu karmelitanek 
bosych na ziemiach polskich podzielali to przekonanie, a także 
obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń tak naszych sióstr, jak i 
nas samych, abyśmy my sami, jak i ci, którzy po nas przyjdą mieli 
w niej wzór, jak służyć owocnie Kościołowi realizując powołanie 
karmelitańskie. Osobiście codziennie modlę się za przyczyną 
m. Teresy w intencjach naszego Zakonu na ziemiach polskich, z 
prośbą, abyśmy nie zmarnowali, nie zaprzepaścili przekazanego 
nam także przez nią dziedzictwa. Dzisiejszy dzień jest dla mnie 
bardzo radosny, porównywalny do dnia kanonizacji o. Rafała czy 
beatyfikacji o. Alfonsa”.

Ojcze Honoracie, nie miałem i nie mam do ciebie żadnego 
żalu! Przeciwnie! Żywię jedynie przeogromną wdzięczność i daję 
o tym publiczne świadectwo przy twojej trumnie! I co więcej, 
dopowiem jeszcze, że podobnie mobilizowałeś mnie do pracy w 
procesie beatyfikacyjnym, jakże bardzo współczesnym, bo pro-
cesie znanego większości z nas sł. B. o. Rudolfa Warzechy. W pro-
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cesie tym jesteśmy obecnie na etapie przesłuchiwania świadków. 
Gdy miesiąc temu, po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej 
wróciłem z Rzymu, zauważyłem, jak twoje siły słabną, jak bardzo 
negatywnie wpłynęły na twoje samopoczucie lipcowo-sierpnio-
we upały. Pomoc medyczna niewiele mogła już zdziałać i po 
prostu gasłeś nam w oczach, czego sam byłeś w pełni świadomy 
i w twej celi, na widocznym miejscu, co każdemu z nas rzucało 
się w oczy, powiesiłeś swój zakonny habit i biały, eliański płaszcz 
karmelitański, by nie trzeba ich było szukać, gdy zamkniesz twe 
oczy i ubrać ci je do trumny. Doprowadziłem więc do zorganizo-
wania nadzwyczajnej, wyjazdowej sesji trybunału diecezjalnego, 
i w godzinach przedpołudniowych 19 sierpnia zostałeś oficjalnie 
przesłuchany w twojej celi zakonnej w sprawie świętości życia o. 
Rudolfa. Z jaką radością dzieliłeś się z trybunałem kościelnym 
twoim osobistym przekonaniem „totacoscientia” o heroiczności 
jego cnót, jako „specjalisty od spotkania człowieka z Bogiem” i 
„kapłana z otwartymi oczami”, jak go nazywałeś i jak zatytu-
łowałeś jedną z książek o czcigodnym o. Rudolfie traktujących. 
Gdy odprowadziłem członków trybunału i odjechali oni do 
Krakowa, powróciłem do twojej celi, aby ci podziękować. Nie 
zapomnę do końca życia radości, jaka promieniowała z twojego 
oblicza! To nie ja tobie, ale to ty mnie dziękowałeś: „Niech ci Pan 
Bóg wynagrodzi zorganizowanie tej sesji” – powiedziałeś mi. „To 
ostatni ziemski przyczynek mojego życia dla chwały Boga prze-
dziwnego w swoich świętych. Uważam moje życie za spełnione! 
Mogę swobodnie powtórzyć za biblijnym Symeonem Nunc di-
mittis – teraz o Panie pozwól odejść słudze Twemu w pokoju” (Łk 
2,29). Ucałowałem więc twoje ręce i rozpłakałem się. I widziałem 
w kolejne dni, jak – po ludzku mówiąc – gasłeś na naszych oczach 
i trwając w tej postawie „Nunc dimittis” oczekiwałeś na ostatecz-
ne spotkanie z Panem.

Miałeś przed tym spotkaniem jeszcze jedną wewnętrzną po-
ciechę, co sam mi wyznałeś. Oto odwiedził cię kilkanaście dni 
temu drugi wicepostulator naszej Prowincji, o. Wiesław Kiwior. 
Ucieszyłeś się jego informacjami dotyczącymi procesu beatyfika-
cyjnego sł. B. br. Franciszka Powiertowskiego, zwłaszcza o tym, 
że zgłosił się naoczny świadek jego zabójstwa przez Niemców, 
który jako kilkuletni chłopiec obserwował z ukrycia to, co działo 
się owego sierpniowego dnia 1944 r. w lesie siedleckim. W pełnej 

świadomości dzieliłeś się z o. Wiesławem 
twoim zatroskaniem o historyczne dziedzic-
two Zakonu i do końca przejawiałeś twoje 
przywiązanie do Karmelu, w którym prze-
cież znalazłeś Pana twego serca i całkowicie 
przylgnąłeś do Niego.

Nadprzyrodzoną zaś pieczęć nad całym 
twoim karmelitańskim życiem, niejako 
ostatni ziemski akord twojego przywiązania 
do Zakonu, a tym samym do Chrystusa i do 
Jego Matki, Królowej Karmelu, miał miejsce 
zaledwie tydzień przed twoją śmiercią, kiedy 
odwiedził cię nasz o. prowincjał Tadeusz Flo-
rek, główny celebrans naszej za ciebie liturgii. 
Bardzo ceniłeś sobie te odwiedziny i ojcow-
skie błogosławieństwo „na drogę z Karmelu 
ziemskiego do Karmelu niebieskiego”. W 
osobie ojca prowincjała, jako wyższego prze-
łożonego, widziałeś niejako współbraci całej 
Prowincji, w której wiernie służyłeś Panu. 
Miałeś potem niepokój, że nie podziękowałeś 
stosownie o. Prowincjałowi za ten piękny gest 

z jego strony, i prosiłeś mnie, bym to uczynił w twoim imieniu. 
Nasz ojcze prowincjale, przyjmij więc wdzięczność o. Honorata 
już z wieczności, bo on przynależy już do niej, i jest o całą wiecz-
ność bogatszy od nas wszystkich.   

 A ty o. Honoracie, nasz szanowany Profesorze i Współbracie, 
odpoczywaj w tej wieczności po trudach całego ziemskiego życia. 
I przynależąc w tej wieczności do Karmelu Niebieskiego, ciesz się 
w nim towarzystwem tych, o których chwałę ołtarzy zabiegałeś 
na ziemi. W myśl katechizmowej prawdy o obcowaniu świętych 
módl się za nas, tak jak my modlimy się za ciebie. Wypraszaj 
nam ten dar, byśmy i my, żyjąc charyzmatem Karmelu, dążyli 
do ewangelicznej doskonałości i byśmy nie zaprzepaścili tego 
bogatego patrymonium polskiego Karmelu Terezjańskiego, o 
zachowanie którego tak bardzo się starałeś, świadomy pouczeń 
św. Jana Pawła II, pisząc o jego związkach z tym klasztorem i z 
duchowością Karmelu; pouczeń mówiących, że „jesteśmy spad-
kobiercami przeszłości, odpowiedzialnymi za teraźniejszość i 
budowniczymi przyszłości”. Dopomagaj nam więc z wieczności, 
byśmy to bogate patrymonium, to dziedzictwo polskiego Kar-
melu, które także dzięki twoim studiom poznaliśmy, byśmy je 
nie tylko zachowali, ale byśmy je pogłębili i byśmy je przekazali 
naszym młodszym współbraciom, którzy – jak ty ponad 60 lat 
temu, w minioną sobotę, tj. w dniu twojej śmierci złożyli w Kra-
kowie uroczyste śluby zakonne, czy tym najmłodszym, którzy w 
najbliższy piątek obloką w Czernej habit karmelitański, i tym, 
którzy w sobotę, złożą tam pierwszą zakonną profesję, jak i tym, 
którzy przyjdą po nich. 

A my wszyscy, drodzy bracia i siostry, patrząc oczyma wiary, 
chciejmy widzieć przed nami nie tylko trumnę z zimnym ciałem 
o. Honorata, ale dostrzegajmy to wielkie misterium, tę tajemnicę, 
tę prawdę naszej wiary o życiu wiecznym.

Nie trwajmy w niewiedzy, co do tych, którzy umierają, ale 
– wracając do słów św. Pawła z drugiego czytania mszalnego – ra-
dujmy się jako ci, którzy mają nadzieję (…). Bo tych, którzy tak 
jak śp. o. Honorat żyją i umierają w Jezusie, Bóg zjednoczy wraz 
z Nim w królestwie niebieskim. „Przeto wzajemnie pocieszajmy 
się tymi słowami”.         
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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

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)

7 października 2015 roku gościliśmy w przedszkolu Pana Po-
licjanta. Nasz gość opowiadał dzieciom o tym, jak zachowywać 
się w różnych miejscach, aby być bezpiecznym. Przybliżył też 
sposoby unikania zagrożeń w różnych sytuacjach oraz przykłady 
właściwego postępowania. 

Dzieci przypomniały sobie bezpieczne zasady poruszania się 
po jezdni, otrzymały grupowe dyplomy „Bezpiecznych przed-
szkolaków” oraz Misie, dzięki którym na jezdni będą wzorowe 
i odblaskowe. 

www.zspbachowice.pl

Spotkanie z policjantem

W tym roku, w sobotę 31 października, po raz pierwszy w pa-
rafi i św. Erazma BM w Barwałdzie Dolnym odbył się Bal Wszyst-
kich Świętych. Na zabawę zostały zaproszone wszystkie dzieci 
wraz ze swoimi rodzicami. Inicjatywę zorganizowania zabawy 
podjęła młodzież, która duchowo i modlitewnie przygotowuje się 

Bal Wszystkich Świętych 
do Światowych Dni Młodzieży. 

Uczestnicy Balu Wszystkich Świętych byli przebrani za 
wybranego przez siebie ulubionego świętego lub świętą. Pośród 
świętych można było spotkać m.in.: św. Jana Pawła II, św. Char-
bela, św. Franciszka, św. Jana Bosco, św. Weronikę, św. Jadwigę 
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Królową. W trakcie balu oprócz chrześcijańskich tańców i zaba-
wy, były konkursy i quizy o świętych, zabawy integracyjne, pro-
jekcja kilkuminutowych fi lmów o świętych. O radosną atmosferę 
zadbała także parafi alna scholka. 

Po zakończeniu zabawy uroczysty korowód świętych udał się 
na nabożeństwo różańcowe, które było modlitewną kontynuacją 

balu. Było to uroczyste zakończenie modlitw różańcowych i wej-
ście w obchody uroczystości Wszystkich Świętych.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu Ks. Proboszcza podjęta w 
tym roku inicjatywa będzie gościć już na stałe w naszej parafi i.

Magdalena Załuska

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 

Wawrzyniec, znany także jako Laurenty lub Lorcan O’Tu-
athail lub O’Toole, urodził się w Castledermot w Irlandii w 1128 
roku. Jego matka nosiła panieńskie nazwisko O’Byrne, a ojciec 
nazywał się Murtagh O’Tuathail - oboje pochodzili z królew-
skich rodów. Celt imieniem Tuathail był w II wieku jednym 
ze znamienitszych królów Irlandii. Jednak w czasie, w którym 
urodził się Wawrzyniec, linia jego ojca nie rządziła już Irlandią. 
Chociaż jego ojciec posiadał wielu żołnierzy, służących, rozległe 
ziemie, a także zamek - był lennikiem Dermonta MacMurrougha, 
swojego zięcia (wyszła za niego siostra Wawrzyńca). Ten ostatni, 

aby zapewnić sobie wierność szlachcica, nakazał mu przekazanie 
Wawrzyńca jako zakładnika na swoim dworze. Tak też się stało.

Dermont MacMurrough był człowiekiem postawnym, gwał-
townym i budzącym strach wśród własnych poddanych. Nade 
wszystko zaś miłował wojnę. Wawrzyniec przebywał na jego 
dworze odkąd skończył 10 lat i przez jakiś czas spokojnie miesz-
kał w zamku Dermota - aż do czasu, gdy jego ojciec odmówił 
wykonania jakiegoś rozkazu. Wawrzyniec został wówczas zabra-
ny w miejsce wyludnione i kamieniste - aby odpokutować nie-
posłuszeństwo ojca. Tam zamieszkał w rozpadającej się chatce, 

14 listopada 

Święty Wawrzyniec z Dublina, biskup
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gdzie za jedynego towarzysza miał strażnika, a cała żywność mu 
dostarczana wystarczała ledwie na przetrwanie z dnia na dzień. 
Ubrań nie dostarczano mu wcale. Żył tak dwa lata, do czasu, kie-
dy ojciec pogróżkami wymusił zwrot chłopca.

W sporze między ojcem Wawrzyńca a Dermontem głównym 
mediatorem był biskup Glendalough (to górska dolina w pobliżu 
Dublina, z opactwem z końca VI w). Do niego też wysłano chłop-
ca, gdy wydostał się z rąk Dermonta. Tu zaczyna się zupełnie 
nowa era dla Wawrzyńca. Biskup zapoznał go z nauką chrześci-
jańską, a także cichym i pokornym życiem kontemplacyjnym. 
Wawrzyńcowi spodobało się ono wielce, ponieważ gdy ojciec 
przyjechał do niego z wizytą i w geście wdzięczności dla biskupa 
zaproponował, że poświęci jednego z synów na służbę Bogu i św. 
Kevinowi (patron klasztoru), chłopiec zgłosił się z radością na 
ochotnika. W ten oto sposób stał się nowicjuszem w Glendalo-
ugh, gdzie przebywał 22 lata. Ascetyczność jego życia, podobnie 
jak innych irlandzkich mnichów tego czasu, byłaby niewiarygod-
na, gdyby nie to, że została przez historię dobrze udokumentowa-
na. Wypełnione ono było samotnością, ubóstwem i kontemplacją 
na skalistych wybrzeżach tuż pod klasztorem św. Kevina.

W wieku 25 lat Wawrzyniec został wybrany opatem. Była to 
w tamtych czasach funkcja tyleż odpowiedzialna, co prestiżowa. 
Rangą dorównywała ona funkcji biskupa. Natomiast wśród tru-
dów, jakie niosła, było także zmaganie z nieprzyjazną przyrodą 
zagrażającą klasztorowi, zabezpieczenie dróg przed rabusiami, 
znoszenie zazdrości braci z powodu niezwykle młodego wieku 
jak na kogoś, kto został wybrany opatem.

Wawrzyniec dał się poznać jako opat szczególnie zatroskany 
o biednych, których wspierał zarówno pieniędzmi zakonnymi, 
jak i swojego ojca. Wspierał też budowę kościoła i rozbudowę 
klasztoru Świętego Zbawiciela, który znacznie powiększył się 
pod jego jurysdykcją. Po 4 latach takiej służby, wysoki i niezwy-
kle chudy Wawrzyniec zyskał liczne grono stronników w wybo-
rze na biskupa. Wawrzyniec jednak odmówił, powołując się na 
prawo kanoniczne, które nie dopuszczało tak młodych kandy-
datów na to stanowisko. Jednakże w 1161 roku zmarł Grzegorz, 
arcybiskup Dublina, i Wawrzyniec został jednomyślnie wybrany 
na jego następcę.

Został wyświęcony na biskupa w Dublinie, gdzie jeszcze nig-
dy wcześniej nie widziano rodzimego nawet prałata. Był to wyraz 
i owoc reformy duchowieństwa irlandzkiego, które w XII wieku 
zyskiwało coraz większą konsolidację i niezależność od struktur 
angielskich. Dla niego samego było to wyzwanie polegające w du-
żej mierze na przejściu od ukrytego życia duchownego do życia w 
świecie. Nie lamentował jednak ani nie pomstował na tę trudną 
zmianę, ale starał się łączyć harmonijnie oba te wymiary własnej 
egzystencji. Symbolicznym tego przejawem może być fakt, że 
pod biskupimi szatami nosił... włosiennicę. Aby zachęcić boga-
tych do naśladowania, gościł w swoim domu codziennie od 30 do 
60 biedaków, z którymi dzielił nowo zyskane wygody. Pozostał 
wierny cichej i samotnej modlitwie, a także ascetycznemu życiu 
i wyrzeczeniom, które praktykował na co dzień. Przedstawiany 
jest zwykle na obrazach w milczącej i skupionej pozie, a jego ręce 
wykonują gest „dawania”.

Jako biskup wprowadził wiele reform. Kanoników katedral-
nych ze świeckich uczynił regularnymi i sam z nimi prowadził 
życie wspólne. W ten sposób powstała swoista szkoła świętych, 
która zaowocowała licznymi powołaniami. Starał się też o usta-
nowienie pokoju między Irlandią a Anglią. Był aktywnym nego-
cjatorem pomiędzy stronami, jako że więzy krwi wiązały go ze 
zwaśnionymi rodami.

W czasie wojennego oblężenia Dublina pomagał miesz-
kańcom przetrwać głód i negocjował pokój. Rozmawiał nawet 
z królem Henrykiem II jako reprezentant Irlandii. Ten ostatni 
jednak za którymś razem odmówił zobaczenia się z nim w Anglii 
i zażądał, by udał się za nim do dworu w Normandii. Długie nie-
wygody podróży osłabiły jednak Wawrzyńca do tego stopnia, że 
wkrótce zachorował na febrę. Widząc jego krytyczny stan, współ-
pracownicy doradzali mu spisanie testamentu. Wawrzyniec jed-
nak nie miał nic swojego, co mógłby pozostawić komuś na ziemi. 
Ostatnie jego słowa były opłakiwaniem ludzi, których zostawiał 
na ziemi: „Biedni, głupi ludzie, co teraz zrobicie”, płakał, „kto się 
wami zajmie w waszych kłopotach? Kto wam pomoże?”.

Zmarł w klasztorze kanoników regularnych w Auger (Eu) w 
Normandii 14 listopada 1180 roku. Kanonizował go papież Ho-
noriusz III w 1225 roku.
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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)

Tegoroczny Dzień Edukacji 
Narodowej miał szczególny 
charakter w Brzeźnicy. W Gim-
nazjum odbyła się podniosła 
uroczystość nadania Patrona, 
którym został Adam Gorczyń-
ski. Społeczność gimnazjalna 
otrzymała również nowy sztan-
dar.

www.brzeznica.pl

Patron dla Gimnazjum w Brzeźnicy 

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. Zbigniew Kaleciak * WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

To już drugi odcinek relacji z tego tak ważnego dla 
parafi i wydarzenia, które ma być jej umocnieniem i 
pogłębieniem wiary. Poniżej zamieszczamy słowo ks. 
biskupa na rozpoczęcie Mszy św. i fragment jego ka-
zania.  

Wprowadzenie (Ksiądz Biskup):
Kochani moi, trudno mi jest się oprzeć wspomnieniom... 

Wcale nie tak dawno temu, wchodziłem do tej świątyni, a raczej 
wprowadzałem obraz Pana Jezusa Miłosiernego i relikwie świę-
tych apostołów miłosierdzia, relikwie św. Siostry Faustyny i św. 
Jana Pawła II. Ta droga wówczas też była pięknie przystrojona i 
oświetlona. Weszliśmy wszyscy razem do tej świątyni jak do wie-

czernika. Bo to jest Wieczernik. 
Tu jest pan Jezus, który w swoim miłosierdziu i w swojej 

nieskończonej miłości jest razem z nami, żyje wśród nas w 
Najświętszym Sakramencie. Przygotował ten Wieczernik, aby 
dzielić się ze swymi braćmi i siostrami, młodszymi i starszymi 
swoim ciałem i swoją krwią najświętszą. Dał nam życie Boże... I 
przygotował ten Wieczernik w tym szczególnym miejscu, by był 
nie tylko domem Bożym, ale również domem Matki. Jesteśmy tu 
dzisiaj z Matką Bożą, Matką Bożą Pocieszenia, która patronuje tej 
wspólnocie parafi alnej. 

Dzisiaj Ona nas tutaj zgromadziła. Poprowadziła nas do 
swojego Syna. I teraz mówi i wam, drodzy młodzi kandydaci 
do bierzmowania i nam wszystkim (także wam, bracia kapłani): 

Bierzmowanie na rozpoczęcie wizytacji 
przez ks. bp. Jana Zająca (2)
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„Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie 
wam mój Syn. To jest mój syn umiło-
wany; Jego słuchajcie!”.  

Takie przesłanie dzisiaj Matka 
Boża Pocieszenia przekazuje naszym 
sercom. Dlatego otwierajmy się  na 
to maryjne, macierzyńskie wołanie i 
uczyńmy wszystko, co usłyszymy od 
Jezusa Chrystusa, który teraz zaprasza 
nas do ołtarza; zaprasza pod ten krzyż 
i zaprasza do stołu eucharystycznego, 
aby przez wielką tajemnicę Euchary-
stii i tajemnicę Zesłania Ducha Świę-
tego w serca, umysły i dłonie tych o 
to młodych parafi an, którzy dzisiaj 
ruszają w stronę Jezusa, a potem ruszą 
drogą prowadzącą do nieba, zaprowa-
dzić nas do Boga. .

Stąd też moja wielka radość. Cieszę się z mej obecności 
wśród was. Bo, owszem, ofi cjalnie jest wizytacja kanoniczna, 
ale przede wszystkim to spotkanie w wspólnocie Kościoła. Pa-
miętajmy o tym. Zatem uwielbiajmy Pana za tę świątynie, i to 
nasze spotkanie, będące zarazem rozpoczęciem wielkiego czasu 
błogosławieństwa Bożego w tych dniach, tych godzinach, które 
wybrał Pan dla waszej wspólnoty i przez moją posługę pragnie 
przekazywać wam swoją łaskę, swoją miłość i miłosierdzie.

A teraz, skoro zbliżamy się do Najświętszego Boga... Pragnie-
cie przyjąć święty sakrament bierzmowania... Przyjmiemy Naj-
świętszy Sakrament Eucharystii... Przyjmiemy również Komunię 
świętą... Trzeba zatem, aby nasze serca były tego godne. Dlatego 
też, kto może, niech popatrzy w stronę Jezusa miłosiernego, 
popatrzmy na krzyż i wspólnie przepraszajmy Boga za nasze 
grzechy, zaniedbania i  niewierności, aby w swym miłosierdziu 
przebaczył nam wszystkie winy, byśmy z czystym sercem mogli 
przyjąć najświętsze dary...

Kazanie (Ksiądz Biskup):
Kochani moi, nie wiem czy słucha-

liście pilnie Ewangelii... Usłyszeliśmy 
słowa nieraz naprawdę przerażające, ale 
też te same słowa budzą w nas wielką ra-
dość. Pan Jezus – tutaj obecny, nie tylko 
jako wspomnienie, ale fi zycznie obecny 
– dzisiaj mówił w sercu każdego z nas: 
„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowy-
wał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje 
go, i przyjdziemy do niego, i będziemy 
u niego przebywać”. Pomyślmy, jak to 
rzeczywistość, o której mówi Pan Jezus... 
On nie rzuca słów na wiatr. On nie chce 
nas tylko pocieszyć, ale stwierdza to, co 
jest wiekuistą prawdą – że do tego, kto 
miłuje Boga, kto zachowuje Jego przy-
kazania, Bóg wszechmocny, Pan nieba 
i ziemi, On, który stał się Człowiekiem, 
przyjdzie i zamieszka w nim. Czy może-
my być przerażeni taką rzeczywistością?
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Chocznia - Parafi a Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafi alnym: sob. 18:00; 
ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, R.M. * 
WIKARIUSZE: ks. Robert Młynarczyk, ks. Grzegorz Bularz
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400)

Z pewnością powinniśmy się uradować. Ucieszyć ze świado-
mości, iż nie jesteśmy jedynie jakimiś pyłkami na wietrze, ale 
jesteśmy dziećmi Boga, który w nas mieszka. Pod warunkiem, że 
miłuję Boga, że zachowuję Jego przykazania. To każdemu z nas 
obiecał sam Pan Jezus. I dzisiaj, drodzy młodzi, Pan Jezus jeszcze 
raz chce nam powiedzieć: „Tak, to jest rzeczywistość! Pragnę 
zamieszkać w waszych sercach! Pragnę przynieść wam miłość 

Ojca, który mieszka w niebie! I pragnę zamieszkać w was!”. To 
nie jest jakaś zmyślona historyjka. To nie jest jakaś bajka. To jest 
nasza rzeczywistość. Trzeba nam tylko w nią uwierzyć. Trzeba 
przyjąć tę wielką - z jednej strony przerażającą, a z drugiej budzą-
cą ogromną radość - prawdę.   

   CDN.   

Wszystkich Świętych fot. J. Janik
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W czasie wspinaczki górskiej w Himalajach dwóch alpini-
stów utknęło w ścianie. Gwałtowna zmiana pogody uniemożli-
wiła akcję ratunkową. Bezradni, czekali na wybawienie. Mieli 
dość czasu, by zrobić dokładny rachunek sumienia. Życie ich 
wisiało na włosku, wszystko zależało od wytrzymałości liny 
i pogody. Jeden wybiegał myślą do rodzinnego domu, gdzie 
czekała na niego żona i dwoje dzieci, drugi wiedział, że nikt na 
niego nie czekał. Był samotnym człowiekiem. I właśnie on miał 
ze sobą tabliczkę czekolady. Jedyny pokarm, jaki posiadali. Dru-
gi nie miał nic. Pod koniec dnia właściciel czekolady postanowił 
podać połowę tabliczki koledze. Sam udał, że je, a w rzeczywisto-
ści swoją połowę zostawił na jutro. W drugim dniu wieczorem 
połamał tę połowę i część podał koledze. Sam nie wziął nic do 
ust. W trzecim dniu oddał mu resztę. Wyszedł z założenia, że 
kolega jako mąż i ojciec winien mieć większą szansę przeżycia 
tej przygody. On, skoro nikt na niego nie czeka, może umrzeć. 
Czwartego dnia pogoda się poprawiła i koledzy dotarli do nich 
niosąc ratunek. Wrócili z wyprawy szczęśliwie. Ale ten, który 
oddał swą czekoladę koledze, wrócił inny. Odkrył, na czym 
polega tajemnica dobroci. Zawsze mu się wydawało, że dobroć 
polega na przekazaniu innym tego, co mamy w nadmiarze. Te-
raz odkrył, że dobroć polega na podzieleniu się ostatnią kromką 
chleba. To jest troska o cudze dobro wyrażona w geście ofiary, 
w oddaniu tego, co człowiek potrzebuje. Trzeba przekroczyć gra-
nice własnej miłości i objąć troską drugiego. Taki gest świadczy 
o wielkości człowieka. 

Tę właśnie postawę pochwala Jezus, gdy zwraca uwagę Apo-
stołom na ubogą wdowę, która wrzuciła do świątynnej skarbony 
dwa pieniążki. „Wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 
do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; 
ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe 
swe utrzymanie”. Przekroczyła 
dla Boga granicę swej miłości 
własnej. Ponieważ uczyniła to 
dla Boga, wyraziła w tym ge-
ście całą swoją miłość. Została 
bez środków do życia, oddała 
Bogu wszystko.

Przy naszym wyracho-
wanym myśleniu, wielu taką 
kobietę uznałoby za nieroz-
tropną. My bowiem widzimy 
w jej dłoni pieniądz i jej pusty 
żołądek, a nie dostrzegamy 
serca. Bóg zaś spogląda w serce 
i zna wielkość czynu, w którym 
człowiek potrafi przekroczyć 
bariery miłości własnej. Bóg 
raduje się ze wzrostu serca. 
Wspomniany na początku 
alpinista z perspektywy czasu 
odkrył, że groźna sytuacja, 
w jakiej się znalazł, była tylko 
narzędziem w ręku Boga dla 
ułatwienia mu odkrycia tajem-
nicy dobroci. Dostrzegł, że dla 

„Całe swe utrzymanie”
ludzkiego serca nawet sprawiedliwość jest za mała. Ono rośnie 
dopiero wówczas, gdy zdobywa się na gesty bezinteresownej do-
broci. Sprawiedliwość jest wyrachowana, utrzymuje człowieka 
w świecie liczb, dopiero bezinteresowna dobroć daje sercu praw-
dziwą wolność.

Spotykając ewangeliczną wdowę należy postawić dwa pyta-
nia: Ile rzeczy moglibyśmy oddać z tego, co nam zbywa? Do życia 
nie potrzeba za wiele. W jakiej sytuacji potrafimy podzielić się 
z innymi tym, co jest naszym utrzymaniem?

Ewangelia zdumiewająca jest ze względu na zawartą w niej 
wielkość skali różnorodnych sytuacji, w jakich może znaleźć 
się człowiek. Trzeba spokojnie usiąść z Jezusem obok skarbony 
świątynnej i wysłuchać Jego pouczenia o ubogiej wdowie. Jest to 
świetny wykład na temat przeciwległego bieguna materializmu. 
Trzeba z wdową i jej groszem zestawić pouczenie Jezusa o wiel-
błądzie i uchu igielnym. Dwa bieguny tej samej rzeczywistości. 
Młodzieniec odszedł od Jezusa smutny, bo miał majątku wiele, 
a serce niezdolne do przekroczenia bariery miłości własnej. Ubo-
ga wdowa odeszła ze świątyni głodna, lecz z sercem bogatszym 
niż cała świątynna skarbona. To nie przypowieść, to konkretny 
człowiek, uboga wdowa objawiająca wolność od jakiejkolwiek 
formy materializmu. W Ewangelii doskonalszy w ubóstwie od 
niej jest tylko Chrystus, oddający przed ukrzyżowaniem swą 
szatę.

Ewangelia mówi o konkretnych sytuacjach, o ludziach, któ-
rzy realizowali ideał życia religijnego i sięgali po szczyty dojrza-
łości człowieka. Uboga wdowa to żywy komentarz do wszystkich 
wypowiedzi Jezusa na temat ubóstwa i wolności ludzkiego serca 
od dóbr tego świata.

Ks. Edward Staniek
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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)

14 października 2015 r. kolejny rocznik pierwszoklasistów 
ślubował uroczyście:

„Być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami, 
godnie reprezentować dobre imię naszej szkoły, swym zachowa-
niem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Uroczystości w szkole poprzedzone były Mszą św., w któ-
rej uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, Dyrekcja, 
nauczyciele i rodzice pierwszoklasistów. Podczas Mszy św. ks. 
Dariusz poświęcił pierwszakom plecaki. Następnie uczniowie 
młodszej grupy wiekowej z wychowawczyniami oraz pierwszaki 
z rodzicami udali się do odświętnie udekorowanej sali gimna-
stycznej, gdzie odbyła się część ofi cjalna spotkania. Po doskonale 
zdanym egzaminie sprawdzającym gotowość pierwszaków do na-
uki, pani dyrektor mgr Edyta Skowron i mgr Marzena Pasternak 
dokonały aktu pasowania wszystkich pierwszaków na uczniów 
naszej szkoły. Wielu sukcesów w nauce życzyły pierwszakom ich 
byłe wychowawczynie z przedszkola i zerówki, przedstawiciele 
Rady Rodziców jak i sami rodzice. Do życzeń dołączone były 
smakołyki i drobne upominki.

Samych radosnych chwil w szkole, wytrwałości i cierpliwości 
w odkrywaniu tajemnic krainy wiedzy      życzą pierwszakom 
ich wychowawczynie: Lidia Wieczorek, Renata Brańka i Anna 
Rusinek.

 
Tekst mgr Renata Brańka

www.spfrydrychowice.iap.pl

Uroczystość pasowania na ucznia 
klasy pierwszej
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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 

Nowość w Bibliotece Pu-
blicznej w Głogoczowie.

Pozytywne myślenie, roz-
wój osobisty, marzenia, które 
się spełniają… Brzmi jak 
wyjęte z górnolotnych ksią-
żek z receptą na sukces, ale 
uczestnicy „Podwieczorka w 
Bibliotece” na własne oczy 
mieli możliwość zobaczyć i 
posłuchać człowieka, który 
reprezentuje właśnie te cechy. 
Bartosz Cwynar, bo o nim 
mowa, to dziennikarz Tele-
wizji Powiatowej iTV, który 
swoją obecnością uświetnił 
spotkanie podsumowujące 
konkurs „Najciekawsza wa-
kacyjna książka”. Pula pytań 
do dziennikarza nie została 
wyczerpana – niektórych 
nie zdążyliśmy zadać, na 
niektóre Pan Bartosz nie po-
trafi ł odpowiedzieć :), zatem 
mamy nadzieję, że to nie było 
nasze ostatnie spotkanie.

Druga część podwieczor-

Podwieczorek w Bibliotece
ku to wręczenie nagród dla uczest-
ników konkursu oraz smakowanie 
domowych ciast przygotowanych 
przez organizatorów spotkania. 
Smakołykom nie oparli się nawet 
Ci, którzy normalnie ciasta omi-
jają szerokim łukiem. Z szarlotki z 
kruszonką zostały tylko okruszki, 
podobny los spotkał ciasto z pu-
chową pianką i musem z borówek 
oraz rozpływające się w ustach cia-
steczka czekoladowo-kawowe.

Panu Bartoszowi życzymy 
wielu wspaniałych reportaży, Pani 
Beacie – naszej bibliotekarce, gra-
tulujemy organizacji ciekawego 
spotkania, a Mieszkańców Gło-
goczowa zapraszamy do Biblioteki 
po wspaniałe lektury na chłodne 
jesienne wieczory. Zaangażowanie 
Pani Beaty sprawia, że księgozbiór 
obfi tuje w nowości i wielbiciele 
każdego gatunku literackiego 
znajdą coś dla siebie.

Małgorzata Jończyk
Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Głogoczowa
www.swig.glogoczow.pl

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)

Rozpoczęła się w ubiegłą niedzielę na pierwszej Mszy św. 
Na początku nabożeństwa księdza biskupa powitał proboszcz 
parafi i ks. Andrzej  Gawenda i przedstawił krótko historię pa-
rafi i i najważniejsze prace wykonane za jego duszpasterzowania. 

Wizytacja kanoniczna przeprowadzona 
przez ks. bpa Damiana Muskusa (2)

Zamiesiliśmy to w poprzednim numerze. Natomiast poniżej jest 
powitanie przedstawiciela wspólnoty parafi alnej i krótkie słowo 
wstępne ks. biskupa:
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Ekscelencjo, dostojny Księże 
Biskupie!

Witamy Cię w naszej 
wspólnocie parafialnej. Twoja 
obecność wśród nas to nie tyl-
ko zwykłe odwiedziny, ale to 
przede wszystkim wizyta Paste-
rza uosabiającego Najwyższego 
Kapłana, Jezusa Chrystusa, 
który przychodzi, aby umocnić 
nas w wierze i miłości. To dla 
nas niezwykle ważna chwila, 
bo przecież wciąż potrzebujemy 
umocnienia w procesie dojrze-
wania do wspólnoty doskonałej. 

Ekscelencjo, w ciągu minio-
nych lat, od ostatniej wizytacji 
kanonicznej wszystkie działa-
nia duszpasterskie i prace nad 
duchowym życiem parafian 
skupiały się wokół ożywienia 
życia liturgicznego, duchowego, 
modlitewnego. 

Życie modlitewne pielę-
gnowane jest przede wszyst-
kim, jak już ksiądz proboszcz 
wspomniał, przez powstanie w 
naszej parafii żywego różańca i 
codzienne jego odmawianie. W 
trosce o duchowy kształt naszej 
parafii od kilku lat w każdą śro-
dę odprawiana jest nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, przez co przyczyniamy się do 
ożywienia kultu maryjnego. W 
comiesięcznych spotkaniach 
Kręgu Biblijnego rozważamy 
słowa z Ewangelii świętej. 

Czcigodny Księże Bisku-
pie, serdecznie zapraszamy w 

progi naszej świątyni, abyśmy 
wspólnie pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa mogli uczest-
niczyć w Eucharystii, dziękując 
Bogu za wszelkie dobra, jakim 
nas obdarza. 

Prosimy o modlitwę w 
intencji naszej parafii i o bło-
gosławieństwo dla naszych ro-
dzin, by kwitło w nich szczęście 
i mieszkał w nich Bóg. Prosimy 
także o błogosławieństwo na 
dalsze, jakże niełatwe, dni 
dla ludzi chorych, starszych i 
dzieci. Ze swej strony pragnie-
my Księdzu życzyć dużo, dużo 
zdrowia i wielu łask płynących 
z nieba na dalsze lata pracy 
duszpasterskiej. Szczęść Boże!               

Wprowadzenie (Ksiądz Biskup):
Moi drodzy, dzisiaj w Kościele obchodzimy uroczyste wspo-

mnienie rocznicy poświęcenia własnego kościoła. W tych Ko-
ściołach, które nie pamiętają daty konsekracji swojej świątyni, 
właśnie w ostatnią niedzielę października wspomina się ten 
dzień, kiedy dom Boży został oddany do kultu Bożego. 

Dziś również w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy 
czas wizytacji kanonicznej, a  więc taką chwilę, kiedy pośród 
wspólnoty staje biskup, by razem z tą wspólnotą się modlić, by 
budować się dobrem, które tutaj się dokonuje na co dzień i by 
błogosławić tej wspólnocie. Zachęcam was do wspólnej modli-
twy za wasze rodziny, za całą wspólnotę parafialną, za waszego 
księdza proboszcza, za Kościół, za Ojca świętego Franciszka, a 
także za naszą Ojczyznę w tak wyjątkowym dniu, kiedy to rów-
nież dokonujemy ważnych wyborów, które będą decydować o jej 
przyszłości. 

Na początku tej Mszy świętej przeprośmy Boga za nasze sła-
bości, grzechy i prośmy Go o miłosierdzie...      

CDN.
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Jachówka - Najświętszego Serca Pana Jezusa 
ADRES: Jachówka 212, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 18 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon - sob po 
Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 10:30, 15 (Wielki Post V, X) * PROBOSZCZ: ks. Stanisław 
Maślanka * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1982

Czy mamy takie 
miejsce na ziemi 
gdzie chcemy wracać? 
Może to nasz kośció-
łek parafi alny, gdzie 
czeka na nas najlep-
szy Ojciec i Maryja. 
Oni nas nie zawiodą 
gdy nabroimy Jezus 
nam odpuści winy, 
Maryja wysłucha, 
ukoi, wspomoże i po-
cieszy. Dbajmy o ten 
Dom Boży, Jezusowi 
dajmy co najdroższe. 
Wychodząc z kościo-
ła zarażajmy innych 
radością, bo lepiej się 
żyje, gdy stosujemy 
się do Bożych Przyka-
zań. Bóg wie co naj-
lepsze dla człowieka. 

Czasem jesteśmy zdruzgotani, podziękujmy za krzyż ale prośmy, 
aby Jezus pomógł nam go nieść. Lubimy rozrywkę i odpoczynek 
przed telewizorem, rozrywka też musi być, ale mamy wybór co 
oglądamy i „fajnie można wykorzystać media do dobrych celów” 
jak mówił Szymon Hołownia, który poprzez media własną osobą 
i życiem promuje wartości chrześcijańskie. Jest idolem w TV i 
może być dobrym wzorem dla młodzieży. 

Może naszym miejscem na ziemi gdzie chcemy wracać jest 
nasz dom rodzinny? Jeśli jest w nim ciepła i miła atmosfera, 
kwilenie dzieci, które są przyszłością Kościoła. Wiec pielęgnujmy 
miłość, usiądźmy z dziećmi poczytajmy im np. gazetkę katolicką 
dla dzieci „Anioła Stróża” czy mądrą bajkę. Czytanie dziecku 
zaspokaja jego potrzeby miłości, uwagi i buduje mocną więź 
pomiędzy rodzicem i dzieckiem, wykorzystajmy ten czas póki 
jeszcze są wpatrzone w ojca i matkę, zanim powiedzą, że są mą-
drzejsi. My jako rodzice też czasem musimy spojrzeć w lustro, czy 
jesteśmy wobec nich w porządku, by ich nie zawieść. Otoczmy 
rodziny modlitwą. Rodzinie i małżeństwu był poświecony Synod 
Biskupów w Rzymie. Jest Krucjata Modlitwy w Obronie Życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Organizowany jest Kongres 
Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Jest Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego, która uratowała wiele dzieci i sumień matek 
i ojców. Osoby modlące się przyrzekają, że będą stać na straży 

Rodzina w kościele
 „Życie chrześcijańskie jest przejściem przez ziemię, 

sercem zwróconym ku górze, ku domowi niebieskiego ojca.”
  Święty Jan Paweł II

budzącego się życia, oddając serce bezbronnemu. Kardynał Sta-
nisław Dziwisz dziękował wszystkim świeckim angażującym się 
w te dzieła. Paradoksem jest, że prawo chroni życie psa przed za-
biciem, a dziecka poczętego nie zawsze. Tyle jest dzieci, które się 
nie narodziły, tylko dlatego, że były chore i nie mają te „aniołki” 
własnych grobów. Największy z rodu polaków Święty Jan Paweł II 
w encyklice „Ewangelia Życia” apelował w obronie życia poczęte-
go. Mamy już „wymodlonego” Prezydenta i przyjazny rząd wiec 
jesteśmy spokojni o najsłabszych. Rodzina to jak ogniwa moc-
nego łańcucha, którego trzymać się trzeba. Tyle rodzin pragnie 
dziecka a przecież jest tyle sierot i niechcianych dzieci, które cze-
kają w domach dziecka i pragną miłości. Często ludzie decydują 
się na In-vitro, które niszczy większość zarodków ludzkich - nie 
tędy droga chrześcijanina.

Za Świętym Janem Pawłem otwórzmy drzwi Chrystusowi, 
niech wejdzie do naszych domów i serc. Zaprośmy tez Maryję by 
nas strzegli na drogach życia.

Dlaczego?
Mamusiu i Tatusiu
Dlaczego mnie nie chcieliście?
Mamusiu, Tatusiu
Dlaczego mnie zostawiliście?
Ja tu siedzę w kąciku 
Samo – kiwając się 
Może ktoś przyjdzie 
I zabierze mnie.
Chodź jestem malutkie
Lecz serduszko czuje
Potrzebuję pomocy 
I miłości Twojej.
Niech moje spojrzenie 
Poruszy Twe serce
Zabierz mnie do siebie 
niczego nie chcę więcej.
Zamiast drogich kamieni 
Lepsza perełka żywa
Spełnicie powołanie 
Dotykać będziecie nieba.
Rodzino nie żyj dla siebie 
Pomyśl nad adopcją 
A Bóg Wam wynagrodzi 
Do tego z nawiązką.
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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 

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych 
Węgier, w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybu-
nem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od 
Marsa, boga wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów 
Marcina i legend, że dziś trudno ustalić fakty.

Prawdopodobnie uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat 
wstąpił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył w 
wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych 25, inni po-
dają, że tylko 5. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele wspomi-
nają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu 
o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej 
opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten 
płaszcz i mówiący do aniołów: „To Marcin okrył mnie swoim 
płaszczem”.

Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opu-
ścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. 
W innych życiorysach znajdujemy informację, że spotkanie z 
żebrakiem nastąpiło już po chrzcie; Marcin jako chrześcijanin 
nie mógł służyć w wojsku, dlatego musiał z niego wystąpić. Wiel-

11 listopada 

Święty Marcin z Tours, biskup
ką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do którego 
doprowadził wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie udał się 
do św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji), stając się jego 
uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. Po pewnym cza-
sie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui, 
gromadząc wokół siebie wielu uczniów.

Święty Marcin z Tours W 361 r. założył pierwszy klasztor 
w Galii - w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, 
lud wybrał go biskupem Tours. Ta data jest potwierdzona w do-
kumentach - sakrę biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz 
diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw 
okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły kon-
cepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw 
misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskiej i pro-
wadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym apostołem 
wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się niepowodzeniami, ale 
konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadania.

Jeszcze za życia nazywany był mężem Bożym. Współczesny 
mu hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów wymodlo-
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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

Dnia 29 października 2015 roku w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej odbył się Bal u św. Józefa. Zorganizowało go 
Ognisko Misyjne „Za rękę z Karolem”  z okazji „Holy 
Wins”. Uczestniczyły w nim dzieci ze szkoły podstawowej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wydarzenie relacjonowała te-
lewizja Regionalna TVP. 

Holy wins

Zabawę poprzedziła Msza Święta o godzinie 16:30 w 
Kościele Parafi alnym. Dzieci przebrane za świętych, uważ-
nie słuchały słów księdza Lesława Kaczmarczyka, który 
podczas homilii zadawał pytania dotyczące świętych. Po 
mszy świętej uczestnicy ustawili się przed budynkiem. 
Na przodzie korowodu trzymano wielki baner z napisem 
„Orszak Świętych”. Nastrój tworzyły zapalone pochodnie 
i śpiew przy akompaniamencie gitar. Korowód ruszył w 
stronę budynku Zespołu Szkół nr 1, gdzie po godzinie 17, 
pod eskortą policji bezpiecznie przybył na miejsce. Tam 
uczestników powitały starannie wykonane dekoracje. Za-
bawa rozpoczęła się od kilku słów księdza proboszcza Wie-

nych przez biskupa Marcina, a także wielką liczbę na-
wróconych przez niego pogan. Sulpicjusz opisuje także 
zmagania tego misjonarza z duchami nieczystymi, któ-
re atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał 
na wiarę chrześcijańską.

Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas 
podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Lo-
arą do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy 
wyznawca - nie-męczennik - zaczął odbierać cześć 
świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają 
w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem 
Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w 
Eisenstadt, Mainz, Rotterburga i Amiens; dzieci, ho-
telarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, 
krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, 
właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.
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sława Cygana oraz Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego. 
Po mądrych słowach dorosłych, dzieci zaczęły tańczyć, 

śpiewać do wesołych piosenek. Zabawy i tańce prowadziły ani-
matorki z grupy „Busem do marzeń”. Między zabawami odbyły 
się konkursy i rozdano nagrody. Dzieci nie chciały schodzić z 
parkietu. Jedyną przerwą od tańców był poczęstunek zorgani-
zowany przez Grupę Apostolską. Były pyszne ciasta, chrupki i 
oczywiście zdrowe kanapki.

Zabawę zakończyła modlitwa i Apel Jasnogórski. Rodzice 
chwalili imprezę, a najmłodsi nie chcieli wracać do domu. Na 
koniec uczestnicy dostali na pamiątkę obrazki, plany lekcji oraz 
lizaki.

Mamy nadzieję, że za rok powtórzymy to wspaniałe wyda-
rzenie, za które dziękujemy księdzu Lesławowi Kaczmarczykowi 
oraz pani Bernadetcie Słoninie.

www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

Czym dla nas jest? Czy się z 
nią identyfi kujemy? Czy wzrasta-
my w niej duchowo, pogłębiając 
więź z Bogiem? Do takich refl eksji 
składania nas druga część kaza-
nia, którą zamieszczamy poniżej. 
Kazanie to wygłoszone zostało 
w Kleczy – Zarąbkach w rocznicę 
poświęcenia Kościoła własnego. 

Cóż się stało takiego, że to, co przed 
wiekami, a nawet kilkadziesiąt lat temu 
wznoszono z takim trudem i jedno-
czesnym pietyzmem, straciło w latach 
współczesnych jakąkolwiek wartość? 
Czy przypadkiem nie jest tak, że wypra-
szamy Stwórcę z naszej życiowej prze-
strzeni? Moi drodzy, zastanówmy się, na 
ile my sami wnosimy wkład w budowa-
nie i upiększanie świątyni, nie tylko w  
tym materialnym, ale przede wszystkim 

Nasza świątynia 
duchowym wymiarze. W tym 
dzisiejszym zwariowanym i 
zabieganym świecie z pewno-
ścią warto mieć swoją spraw-
dzoną, ukochaną przystań. 
To w niej można się poczuć 
się jak w prawdziwym domu, 
gdzie Gospodarz gości nas 
tym, co ma najlepszego.

Przyjmijmy to zaprosze-
nie i wpatrując się w króla 
Salomona, który jest z nami 
w świątyni przed Panem z 
całym swoim ludem i gorliwie 
się módlmy. Bo modlitwa to 
podstawowy element okre-
ślający człowieka wierzącego, 
jego naturę i jego relację z Bo-
giem. To we wnętrzu każdej 
świątyni poznaje człowiek, 
kim jest, odkrywa siebie na 
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podłożu jedności z Bogiem i z drugim człowie-
kiem.  Modlitwa to prosty sposób identyfikacji 
swojej religijnej tożsamości we wspólnocie 
wiary Kościoła.

Jednakże na drodze wiodącej ku dojrzałej 
wierze zawsze pojawiają się przeszkody. Prze-
strzega przed nimi św. Paweł, który tłumaczy, 
iż postrzeganie osobistej wiary na zasadzie 
przywiązania do jakiejś osoby staje się przy-
czyną zakłóceń tej tożsamości. 

Moi drodzy, dzisiejszy dzień to doskonała 
okazja, aby zweryfikować spojrzenie na świat 
wiary pod kątem osobistych wyborów, podej-
mowanych decyzji. Już w czasach św. Pawła 
pojawiły się bowiem pierwsze symptomy za-
kłóceń tożsamości religijnych przez Chrystusa. 
Współczesne zjawisko poszukiwania według 
własnych upodobań kościoła czy kaplicy, w 
której ktoś będzie się czuł dobrze ze względu 
na kaznodzieję, wystrój czy muzykę nie od-
biega daleko od tego, co było w starożytnym 
Koryncie.

Rocznica poświęcenia kościoła – to okazja do postawienia 
pytania o tożsamość wiary w świetle domu Bożego, w którym 
kształtuje się nasza pobożność, religijność. Tak jak z łatwością 
utożsamiamy się z domem rodzinnym, budynkiem w którym 

pracujemy, miejscem gdzie odpoczywamy, tak powinniśmy ła-
two identyfikować się z budowlą, która służy zbawieniu. Tutaj 
bowiem kształtuje się nasza osobista tożsamość wiary. 

Uroczystość Wszystkich Świętych | Fotorelacja 
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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)

1 listopada Kościół katolicki obchodzi 
uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień 
ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z 
grobem bliskich osób, z cmentarzem, 
dla innych z wiązanką kwiatów, jesz-
cze dla innych z modlitwą i pamięcią o 
tych, którzy wyprzedzili nas w drodze 
do wieczności. Nie mniej jednak w tym 
dniu udajemy się z całymi rodzinami na 
cmentarz i nawiedzamy groby naszych 
bliskich, przyjaciół, rodziców, 
krewnych, znajomych, sta-
wiając kwiaty, zapalając ten 
„płomyk nadziei”, wierząc, 
że już cieszą się oni chwałą w 
domu Ojca Niebieskiego. Ko-
ściół w tym dniu oddaje cześć 
tym wszystkim, którzy już 
weszli do chwały niebieskiej, 
a wiernym pielgrzymującym 
jeszcze na ziemi wskazuje 
drogę, która ma zaprowadzić 
ich do świętości. Przypomina 
nam również prawdę o naszej 
wspólnocie ze Świętymi, któ-
rzy otaczają nas opieką.

I. KSZTAŁTOWANIE 
SIĘ UROCZYSTOŚCI

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwal-
stwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani 
aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedy-
nemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam 
Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się 
św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i 
Melchizedeku. 

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja 
Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej 
czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz 
pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult 
św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. 
rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za 
dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny 
przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bo-

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

nifacy IV, rzymską świątynie 
pogańską, ku czci zwłaszcza 
nieznanych bóstw (Panteon), 
poświęcił Matce Bożej i świę-
tym męczennikom. W VIII w. 
papież Grzegorz III w kościele 
św. Piotra otworzył kaplicę 
poświęconą Wszystkim Świę-
tym, nie tylko męczennikom. 
W Anglii pojawiło się święto 

Wszystkich Świętych w 
połowie VIII w. obcho-
dzone 1 listopada. Święto 
poprzedzone było wigilią, 
a od XV w. otrzymało tak-
że oktawę. Reforma z 1955 
r. usunęła wigilię i oktawę. 
Natomiast papież Jan XI 
w 935 r. ustanowił osobne 
święto ku czci Wszystkich 
Świętych, wyznaczając je 
na dzień 1 listopada. Tak 
więc uroczystość Wszyst-
kich Świętych ma już po-
nad tysiącletnią tradycję i 
przypomina nam przede 
wszystkim tych Świętych 
Pańskich „z każdego na-
rodu i wszystkich poko-

leń, ludów i języków” (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osob-
nych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół 
ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, 
budował ku ich czci świątynie i ołtarze, ułożył szereg modlitw i 
pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do 
Mszy św. i kapłańskich pacierzy – Liturgii Godzin. 

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich 
czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni „reprezentują”. Tak 
więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult 
ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. 
I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, 
następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, 
wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miej-
sce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczegól-
ną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie 
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się wsławili męczeństwem za wiarę lub 
niezwykłą cnotą.

II. WSPOMNIENIE WSZYST-
KICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych Kościół obchodzi 2 
listopada i w tradycji polskiej dzień ten 
jest nazywany Dniem Zadusznym lub 
inaczej „Zaduszkami”. To wspomnie-
nie wprowadził opat benedyktynów w 
Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). 
On to w 998 r. zarządził modlitwy za 
dusze wszystkich zmarłych w dniu 
2 listopada. Termin ten i sama idea 
szybko rozprzestrzeniły się we Francji, 
Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. 
zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał 
się powszechny. 

W XV w. wytworzył się u domi-
nikanów w Wanencji zwyczaj ofi aro-
wania w dniu 2 listopada trzech Mszy 
św. przez jednego kapłana. Papież 
Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten 
zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, 
papież Benedykt XV na prośbę opata – prymasa benedyktynów 
pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy 
Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji 
wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwy-
czaj ten nie jest traktowany jako obowiązek. Kościół w tym dniu 
wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi 
więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne 
długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu 
czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 
r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym 
dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom 
w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przycho-

dzi z pomocą duszom czyścowym zanosząc w tym dniu prośby 
przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w 
czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofi arować odpusty 
zupełne. 

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. 
Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zama-
wiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim po-
wszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 
30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomo-
życielek Dusz Czyścowych, założone przez błogosławionego o. 
Honorata Koźmińskiego – kapucyna.

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)

A będziecie rosnąć jako wspólnota – zachęcał pod-
czas wizytacji ks. bp Grzegorz Ryś, przytaczając świa-
dectwo życia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. 
Nawiązał do postaci tej znanej męczennicy – widząc 
orkiestrę, która uświetniła swoją obecnością uroczy-
stość. Warto zatem, patrząc na świętych, uczyć się od 
nich tego męstwa w wyznawaniu wiary na co dzień. 
Fragment słowa – poniżej. 

Zaświadczcie o Chrystusie 
Orkiestrę mamy. Niech żyje orkiestra! Patronką muzyki 

kościelnej jest św. Cecylia. Niech wam się przyśni dzisiaj. Gdy 
znaleziono grób św. Cecylii – otwarto grób i był przy tym jeden 
rzeźbiarz, Stefano Maderno. Gdy zobaczył to ciało, które przele-
żało kilkanaście wieków w ziemi, w  grobie. Tak je też wyrzeźbił; 
można to zobaczyć w Rzymie. Cecylia leżała na boku, a najdziw-
niej miała złożone dłonie – jedną dłonią pokazywała jeden palec, 
a drugą trzy. Tak ją znaleziono po wiekach... A wiecie dlaczego 
akurat tak? Ona była ze szlachetnego rodu, więc kiedy ją skazano 
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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)

na śmierć, postanowiono ją zabić w jej 
własnym domu, w rzymskim domu, 
na Zatybrzu. Najpierw chciano udu-
sić ją gorącą parą w łazience. W tym 
celu podgrzano powietrze, tak że nie 
było czym oddychać. Nie zabiło to jej 
jednak... Wówczas nasłano żołnierza, 
który jej podciął gardło, a głowę zawi-
nął w szmatę, by nic nie mogła mówić. 
Miała podcięte gardło, ale jeszcze 
palcami pokazywała, że jest jeden Bóg 
w trzech osobach... Zauważcie, że gdy 
patrzy się na takich ludzi, dochodzimy 
do wniosku, ze wcale nie trzeba wiele 
mówić. Św. Cecylia nie mogła już 
mówić, więc pokazała Boga w trzech 
Osobach. To było jej ostatnią myślą i to 
wystarczyło....                     

Idźcie na cały świat i głoście Ewan-
gelię! Zaświadczcie o Chrystusie, 
zaświadczcie o niebie, zaświadczcie o 
Bogu, który jest miłością. Zobaczycie, jak będziecie rosnąć jako 
wspólnota wiary, jako parafi a. Żyjemy przecież w przedziwnych 
czasach. W tym roku głosiłem rekolekcje dla Polaków w Niem-
czech. W mieście Kilonia pracuje ksiądz z naszej archidiecezji. 
Gdy przyszedł tam do pracy kilkanaście lat temu, było jeszcze 
dwanaście parafi i katolickich. Dwanaście... W tej chwili jest jed-
na. Powiedział mi, że przez te kilkanaście lat katolicy niemieccy, 
księża, rady parafi alne, radzili tylko o jednym – jak to zrobić, 
żeby z tych dwunastu parafi i stworzyć jedną, ekonomiczną; i 
żeby to nie bolało. Radzili, jak to zrobić, żeby się skurczyć i żeby 
to sprawnie poszło... I on chodził przez te kilkanaście lat na te 
spotkania rad parafi alnych i ani razu przez ten czas nie postawili 
sobie pytania: „Czy jest jakaś szansa, żebyśmy mieli doświadcze-

nie rozwoju, wzrostu, a nie metodycznej, opracowanej redukcji?”. 
Zamiast raz w życiu zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, 
żebyśmy urośli. 

Dzisiejsza uroczystość i dzisiejsza Ewangelia prowokują 
pytanie, jak zrobić, żebyśmy urośli. A odpowiedź jest jedna: 
wyłącznie świadectwo. Nie ma świadectwa – nie ma wzrostu. 
Bo świadectwo ma to do siebie, że jak widzisz świadka, to wtedy 
rodzą się pytania. I wtedy kiedy masz pytanie, to dostaniesz też 
odpowiedź. Ale jak nie masz pytań, nie masz też szansy na znale-
zienie odpowiedzi – nie można odpowiadać na pytania, których 
nikt nie stawia, bo to jest głupota. A świat nam dzisiaj nie stawia 
pytań...    

Cdn.                    

2 listopada nasza szkołę od-
wiedziła grupa Rekonstrukto...

 Podczas nietypowej lek-
cji uczniowie mogli zdobyć 
informacje na temat kultury 
i życia w średniowieczu .Pro-
wadzący skupił się szczególnie 
na rycerzach - ich trybie życia, 
wymaganych od rycerzy cech, 
rodzajach broni, którą się po-
sługiwali.Dzieci mogły także 

ŻYWA LEKCJA HISTORII
zobaczyć strój rycerski, średniowieczne 
dyby. Nie zabrakło oczywiście zabawnych 
scen, gdy ochotnicy próbowali swych sił 
w trzymaniu 11 kilogramowego miecza 
czy  wczuwali się w rolę zakutego w dyby 
średniowiecznego złoczyńcy.

A i pojedynku z rycerzem krzyżackim 
nie zabrakło...

Mamy nadzieję,że uczniom spodobała 
się taka nauka  o przeszłych czasach...

www.splencze.iap.pl
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Łączany - Parafi a MB Anielskiej

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

 

W środę 28 października nasze przedszkola-
ki wzięły udział w „I Ogólnopolskim Maratonie 
Przedszkolaków- Sprintem do Maratonu”. Zada-
niem dzieci było pokonanie dystansu o długości 
50 metrów. Pogoda w tym dniu nam sprzyjała. 
Po opadnięciu porannej mgły zrobiło się ciepło 
i słonecznie. W przedszkolnej szatni wszystkie 
przedszkolaki szybko przygotowały się do marato-
nu. Założyły buty, czapki, szaliki, nie zapomniały 
również o kurtkach . Po wyjściu na podwórko 
przedszkolne, odmierzyliśmy dystans do po-
konania, wyznaczyliśmy miejsce startu i metę. 
Następnie każdy przedszkolak dostał swój numer 
startowy. Jak wiadomo, do każdego biegu trzeba 

Sprintem do Maratonu

w
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się przygotować, W związku z tym przeprowadziliśmy 
krótką rozgrzewkę. Wymachy rąk, pajacyki i skłony 
pomogły nam się rozgrzać i rozciągnąć mięśnie. Byli-
śmy już gotowi do maratonu. Po słowach: „ Do biegu, 
gotowi, start!”, przedszkolaki wyruszyły w stronę  mety. 
Wszystkim udało się dobiec, wobec tego każdy przed-
szkolak został nagrodzony brawami, a za doskonałą 
sprawność fi zyczną i udział w maratonie, każda grupa 
została nagrodzona medalem „ I Ogólnopolskiego Ma-
ratonu Przedszkolaków”.

www.szkolalaczany.pl

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)

Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedaleko 
Bourges (Francja), gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec 
był kapitanem. Dziewczynka była niezwykle uparta i wybucho-
wa, a na dodatek obdarzona mnóstwem energii. Ojciec próbował 
wychowywać ją drogą łagodnej perswazji. Nazywał ją pieszczo-
tliwie „małym diablątkiem”. Kiedy dziewczynka miała 7 lat, jej 
ojciec zmarł. Wychowanie matki okazało się dość surowe. Na do-
datek wraz ze śmiercią ojca sytuacja fi nansowa w domu znacznie 
się pogorszyła, co zmusiło rodzinę do przeprowadzki do Dijon. 
Zamieszkali w pobliżu klasztoru karmelitanek bosych.

O życiu Elżbiety zadecydowały fakty związane z przygoto-
waniem się do pierwszej Komunii świętej. Elżbieta wielokrotnie 
później potwierdzała, że dzień ten był dla niej decydujący. Wów-
czas to postanowiła wytrwale pracować nad swoim charakterem. 
W swoim dzienniczku zapisała niezwykłe doświadczenie miłości 
i bliskości Boga, a także pragnienie oddania Mu się całą duszą. 
Jako kilkunastoletnia dziewczyna doświadczała pierwszych łask 
mistycznych. Była piękna, radosna i naturalna w sposobie bycia, 
budziła ogólną sympatię.

Dalej jej życie toczyło się zwykłym torem: zaczęła dojrzewać, 
weszła do towarzystwa, bywała na przyjęciach. Była postrzegana 
jako wyjątkowa osobowość i niezwyczajna dziewczyna. Miała też 
talent muzyczny: w 1893 roku wygrała konkurs fortepianowy. 
Cieszyła się wszystkimi tymi przyjemnościami, a jednak pozo-
stawały one jakby na marginesie jej życia, ponieważ w jego cen-
trum był Chrystus. Na sali balowej zdarzało się Elżbiecie tęsknić 
za tabernakulum.

Mając 14 lat złożyła w sercu śluby czystości i postanowiła 
wstąpić do Karmelu. Z postanowienia jednak nie zwierzyła się 
matce przez kilka lat. Kiedy to wreszcie nastąpiło, matka Elżbiety 

zabroniła córce chodzić do Karmelu, ograniczyła jej chodzenie 
do kościoła i przystępowanie do Komunii świętej, a postano-
wienie dziewczyny uznała za „wybujałą religijność”. Choć z 
ograniczonym dostępem do kościoła i sakramentów, Elżbieta 
doznawała nadal łask mistycznych. Zwierzała się z nich jednak 
tylko swojemu spowiednikowi. W końcu jej matka uległa i wyra-
ziła powściągliwą zgodę na to, by dziewczyna wstąpiła do zakonu 
po ukończeniu 21 lat. Tak też się stało. W 1901 r. Elżbieta Catez 
wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. W ciągu ko-
lejnych pięciu lat pracy, modlitwy i głębokiego cierpienia Elżbieta 
wspięła się na szczyty duchowe.

W 8 dni po wstąpieniu do Karmelu przełożona zapytała 
Elżbietę: „Jaki jest twój ideał świętości?” Odpowiedź padła bez 
wahania: „Żyć miłością”. „A jaki jest sposób, by najszybciej to 
osiągnąć?” „Uczynić się całkiem małą, oddać się Bogu bez-
powrotnie”. Postulat upłynął jej pogodnie. Natomiast wraz z 
wejściem w okres nowicjatu zaczął się dla Elżbiety okres udręki 
i niepokojów. Jej samej i jej przełożonym wydawało się, że nie 
wytrwa za murami Karmelu. Mimo to kontynuowała nowicjat, a 
w 1903 złożyła śluby zakonne. Wtedy też burza w jej sercu zaczęła 
cichnąć.

Błogosławiona Elżbieta Catez Jej zakonne imię „od Trójcy 
Przenajświętszej” stało się programem jej życia, a także drogą, na 
której odkryła Boga Trójjedynego. Elżbieta Catez była szczegól-
nie domem Boga w Trójcy. W pewnym momencie jednak przyjęła 
drugie imię „Laudem Glorić” - [ku] chwale Majestatu [Boga]. Jest 
to wyrażenie z Listu św. Pawła do Efezjan, którym podpisywała 
listy. Moment, w którym je przeczytała, był kolejnym przełomem 
w jej życiu. Od tej chwili, jak wspominają ludzie, którzy ją znali, 
zaczęła już na ziemi żyć życiem nieba.

(...)

8 listopada   
Błogosławiona Elżbieta
od Trójcy Przenajświętszej, dziewic
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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)

By nieść nadzieję, by głosić Ewangelię, by człowie-
ka kierować na drogę Bożą. Ale dziś głos świata ne-
guję tę potrzebę, atakując raz po raz kapłanów. O ich 
wielkiej roli i potrzebie modlitewnego wsparcia mówił 
w kazaniu podczas Mszy św. sprawowanej w intencji 
zmarłych kapłanów – ks. Tomasz Kalisz. Poniżej druga 
część tego słowa.

Tak się składa, że żyjemy w świecie polskich nadziei, ale także 
i polskich zagrożeń dla tej nadziei. Dlatego kapłańska służba jest 
także obroną polskiej nadziei przed zniszczeniem. Jest to niezwy-
kle ważna służba w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. 
Kościół służy i wychowuje. Czemu służy i do czego wychowuje? 
Otóż Kościół służy duchowej niepodległości naszego narodu. 

Św. Jan Vianney, kapłan, mówi takie słowa: 
Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, 

gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary Mszy Świętej, 
nie ma kultu Bożego. (...) Kapłaństwo jest umiłowaniem Serca Je-
zusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie” .

Trzeba przyznać, że ta duchowa niepodległość narodu jest 

Potrzebny jest kapłan
wciąż wystawiana na ciężkie próby. Historia obchodzi się surowo 
z naszą polską nadzieją. Raz po raz popadamy w taki czy inny 
kryzys. Wśród tych kryzysów naszych czasów, kryzys nadziei jest 
najgroźniejszy. Kościół służy nie tylko nadziei ogólnoludzkiej, 
ale i naszej nadziei polskiej; uczy ją mieć, podtrzymuje na duchu, 
daje przykład myślenia i męstwa, wychowuje ludzi, którzy są 
dumą naszego narodu. I tym wszystkim jest właśnie Chrystuso-
we kapłaństwo.

Oprócz tego kapłaństwo jest także powołaniem i dobrze o 
tym wiemy. Ludzie świeccy także o tym wiedzą. Chrystus mówi: 
„Pójdź za Mną!”. Mówi także: „Jeśli chcesz, jeśli możesz, odtąd 
już ludzi łowić będziesz”. Ludzie to słyszą. Poświęcają się i idą, 
stając się solą ziemi i światłością wśród mroków tego świata. 
Abyśmy mogli być kapłanami Jezusa Chrystusa na wzór dobrego 
Pasterza, potrzebne są nam Boże łaski na tej drodze i człowiek 
nie może liczyć tylko na własne siły. Dlatego serdecznie was pro-
simy: wspierajcie modlitwami tych, którzy są kapłanami i tych, 
którzy się do kapłaństwa przygotowują, aby nigdy nie zabrakło 
gorliwych głosicieli Ewangelii Jezusa Chrystusa, z której płynie 
nadzieja, nadzieja naszego istnienia. 
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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)

Jak paciorki różańca 
przesuwają się chwile…

Dziś rzeczywiście sami przesuwa-
liśmy kolejne paciorki różańca i każdy 
z nas mógł odczuć, ile czasami trudu 
kosztuje nawleczenie jednego z nich na 
nitkę. Do pracy nad tworzeniem różań-
ców zgłosiły się wszystkie dziewczynki 

I gdy prześledzimy historię Kościoła w każdej epoce, zauwa-
żymy łatwo, że zawsze znajdowali się tacy, którzy chcieli i chcą 
kapłanom, ludziom wierzącym, społeczeństwu wmówić, że 
kapłani są niepotrzebni; że można ich wypchnąć ze szkoły, że 
ludzie starsi, i młodsi bez kapłanów i Kościoła z łatwością sobie 
poradzą. Martwią się możliwością powstania tzw. „państwa wy-
znaniowego”. A trzeba wyraźnie podkreślić, że my, kapłani, nie 
pragniemy sprawować rządów, nie chcemy zajmować żadnych 
stanowisk. Sami kapłani wiedzą to najlepiej. Bo my mamy inne 

powołanie. Powołanie polegające na dawaniu nadziei dzieciom, 
młodzieży, ludziom dojrzałym i starszym. I to w zupełności nam 
wystarczy. I o to się nadal starajmy i zabiegajmy, uświadamiając 
sobie, że właśnie wtedy jesteśmy Chrystusowi. A współczesnemu 
człowiekowi jesteśmy szczególnie potrzebni, ponieważ wielu za-
czyna uważać, że kapłan jest niepotrzebny.
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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 

ze scholi, przedstawiciele grupy apostolskiej, a także kilka rodzin 
(dzieci i rodziców) z naszej parafii wraz z siostrą Darią. Wią-
zaliśmy różańce z jarzębiny, kasztanów, żołędzi, szyszek oraz 
różnobarwnych koralików. Powstały prace indywidualne i zbio-
rowe, duże i małe, dziesiątki i pełne różańce. Każdy twórca był 
dumny ze swego dzieła, a wszystkie różańce zawisły na specjalnie 
przygotowanym na tę okazję krzewie przed głównym ołtarzem 

w naszym kościele. Można będzie je tam podziwiać do końca 
października. Oby stały się one inspiracją do głębszej modlitwy i 
jeszcze częstszego sięgania po różaniec.

Miejsce: Salka na plebanii i kościół parafialny w Mucharzu
Termin: 11.10.2015 
Uczestnicy: ok. 25 osób

Za nami pierwsze listopadowe dni. Dni, w których 
pośpiech przeplatany był chwilami skupienia i 
spokojnej zadumy. Zgodnie z rozporządzeniem 
Papieża Grzegorza IV, 1 listopada stał się świętem 

Wszystkich Świętych Kościoła katolickiego. Wstawiennictwo 
świętych, świętych obcowanie będące podmiotem naszej wiary, 
trwające już wiele wieków to wstawiennictwo wynikające z łącz-
ności z Chrystusem. 

W czasie uroczystej Mszy świętej odprawionej 1 listopada 
w kaplicy na naszym parafialnym cmentarzu w homilii wygło-
szonej przez ks. Proboszcza usłyszeliśmy o znaczeniu „Świętych 

Życie, kruche jest…
obcowania” dla wspólnoty wszystkich wierzących w Kościele, dla 
Kościoła pielgrzymującego, czyli ziemskiego i Kościoła chwaleb-
nego w niebie. W tym szczególnym dniu wspominamy naszych 
bliskich zmarłych. W czasie kazania podany został przykład pro-
gramu telewizyjnego, w którym znane osoby wspominały swoich 
bliskich, rodziców, rodzeństwo. Uczestnicy programu mówili, o 
swoim przekonaniu i wierze w to, że ich bliscy są tam szczęśliwi, 
wstawiają się za nimi i im pomagają. Wierzą, że ich bliscy osią-
gnęli niebo, tym samym doszli tam gdzie nie ma bólu, smutku i 
narzekania. Takie świadectwa dają ludzie, którzy są przeświad-
czeni, że święci widzieli sens i cel swojego życia. Wierzyli, że życie 
zmienia się, ale się nie kończy. (…) Często mówi się, że święty to 
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taki, który ma głowę w chmurach a chodzi po ziemi. Święty idzie 
śladami Chrystusa, śladami Ewangelii, ma świadomość, że nie 
jest sam w życiowej wędrówce. (…) 

Skąd bierze się ufność w ich wstawiennictwo? – padło pytanie 
w czasie homilii. I była odpowiedź – przykład: Kiedy odwie-
dziliśmy Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu 
w Warszawie, w parafialnej pielgrzymce, to spotkaliśmy tam 
wolontariuszki, które opowiedziały nam, że istnieje prawdo-
podobieństwo cudu jaki dokonał się za wstawiennictwem bł. 
Księdza Jerzego Popiełuszki. Informowano o tym 
zdarzeniu także w mediach. Ksiądz pracujący we 
Francji przyjechał do Polski, modlił się i prosił w 
intencji swojego przyjaciela, który był ciężko cho-
ry. Wszystkie troski i chorobę swojego przyjaciela, 
który miał taką samą datę urodzenia jak ks. Jerzy 
Popiełuszko, złożył na Jego ręce. Kiedy wrócił 
poszedł odwiedzić chorego w szpitalu. Zobaczył 
puste łóżko. Zapytał z trwogą, co się stało. Pielę-
gniarka odpowiedziała, ze bierze prysznic. To zda-
rzenie jest badane, bo może posłużyć, jako dowód 
do kanonizacji. 

Święci to ci, którzy chodzili po tej ziemi. Święci 
to ci, którzy odpowiedzieli na wezwanie Pana Je-
zusa. (…) Góra błogosławieństw w Ziemi Świętej 
to miejsce szczególne. Pan Jezus patrzy na tłumy, 
które przychodzą do Niego z pytaniami: Jak mamy 
żyć? Co mamy robić? Jak traktować swoją rodzinę? 
Jak traktować swoje powołanie ? Daje odpowiedź: 

Błogosławieni – cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest wasza 
nagroda w niebie. To wezwanie nie zawsze staje na równi z tym, 
co my po ludzku myślimy, do czego dążymy i czego sobie życzy-
my. Błogosławieni szczęśliwi podążający w kierunku tego, który 
jest drogą, prawdą i życiem. (…) 

W dalszej części homilii nastąpiło odniesienie do Ewangelii 
i do liturgii czytań.(…) Podkreślona została waga Mszy świętej, 
Komunii świętej, modlitwy, nawiedzenia miejsca będącego wo-
łaniem o to, aby Krew Baranka obmyła tych, którzy na to czekają 
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i była ich źródłem szczęścia wiecznego, pokoju i radości. W tym 
miejscu podany został kolejny przykład księdza, który szukając 
informacji przeglądał kroniki parafialne i w pewnym miejscu 
odczuwał ogromny niepokój. Poszedł do kościoła, odprawił 
Mszę świętą, pomodlił się w intencji osób, których opisane zda-
rzenie dotyczyło i dopiero wtedy ustąpił niepokój. (…)

Dzień dzisiejszy to taki dzień, który nastraja żebyśmy zasta-
nowili się nad sensem własnego życia, powiedział w dalszej części 
ks. Proboszcz. O tym mówi np. piosenka: „ Życie choć piękne tak 
kruche jest”. Zespól Zakopower także wyraża tajemnicę naszej 
wędrówki życiowej w piosence „Boso”. Oto fragmenty: 

Każda rzecz o czymś śni
odstawiona.
Jeszcze chce modna być
zanim cicho skona.
I dopiero gdy,
zawoła Bóg to 
pożegnam wszystkie te rzeczy i znów:
Pójdę boso, pójdę boso,
Pójdę boso, pójdę boso! 
W wielki stos piętrzą się odłożone,
każda chce żeby ją
wziąć na drugą stronę.
Zamkną za mną drzwi.

Pójdę boso, (boso).
Nie zabiorę nic.
Pójdę boso (boso).
I dopiero gdy,
zawoła Bóg to 
pożegnam wszystkie te rzeczy i znów:
Pójdę boso, pójdę boso,
Pójdę boso, pójdę boso! 

Rzeczywistość, o której możemy czytać, śpiewać, rozmawiać, 
którą możemy cytować, jest wpisana w nasze życie. (…) Niech się 
radują ci, których pożegnaliśmy, którym mówimy do zobaczenia. 
(…)

O godzinie 19-tej spotkaliśmy się na zapowiedziane wcze-
śniej przejście od kościoła na cmentarz z modlitwą różańcową i 
światłem zapalonych zniczy. Na cmentarzu jeszcze odmówiliśmy 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pogoda była sprzyjająca, a 
przypomnieć trzeba, że to już siódmy rok w grupie prawie ćwierć 
tysiąca osób modlimy się wieczorem w Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Święci w niebie wstawiają się za nami, modlą się za nas 
i stanowią dla nas wzór życia. My orędujemy do nich w naszych 
potrzebach, a także modlimy się za tych, którzy oczyszczają się 
w czyśćcu.

B.Ł.
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Paszkówka - Parafi a Przemienienia Pańskiego

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

Kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny w Sosno-
wicach wzniesiono w 2. poł. XVI w. z fundacji rodziny 
Strzałów, właścicieli Sosnowic, jako kościółek filialny 
parafii w Paszkówce. O tym kościółku i jego opie-
kunce pani Marii Bednarz pisaliśmy już dwa numery 
wcześniej. Poprzedni odcinek zakończył się tym że 
poprzednia opiekunka kościółka zrezygnowała z tej 
funkcji i ówczesny ks. proboszcz poprosił panią Marię 
o pomoc i tak rozpoczęła się jej „przygoda” z sosno-
wickim kościółkiem. Oto ciąg dalszy tej historii. 

 „Mam w związku z tym do państwa prośbę, kontynuował ks. 
proboszcz, przyjmij pani te klucze... Wiem, że pani jest odpo-
wiednią osobą, a mąż pomoże. Nie proszę, żeby to było dożywot-
nio, ale chociaż rok czy dwa. Jakby pani mogła...”. Wymawiałam 

Rozmowa z Panią
Marią Bednarz (2)

się od tego, jak tylko mogłam. Znając tę osobę, doszłam do wnio-
sku, że będzie ze mną robiła to samo, co z księdzem. Ja się wyma-
wiałam, a ksiądz nalegał. I nie wiem, jakby to się skończyło, gdy-
by nie mąż, który się początkowo tylko przysłuchiwał. W końcu 
rozstrzygnął sprawę: „Weźże te klucze. Chociaż spróbuj pomóc 
księdzu proboszczowi. Chociaż przez rok albo dwa. Zobaczymy, 
co z tego wyniknie”. I musiałam się zgodzić... I potem poczuwał 
się do odpowiedzialności za tę decyzję, bo przez kolejne lata, gdy 
było wiele trudnych sytuacji związanych z tym obowiązkiem, za-
wsze mnie wspierał i pomagał. Zresztą chętnie przyznawał, że to 
wszystko jego sprawka. 
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Przez następne 18 lat sama sprzątałam i dekorowałam ko-
ściółek. Ozdabiałam świątynię kwiatkami z ogródka. A jakoś 
właśnie wtedy zaczęto odprawiać tu Msze święte częściej niż 
dotychczas – ksiądz kanonik przywiózł specjalne zezwolenie z 
kurii na odprawianie w każdą niedzielę i powiesił je obok ołta-
rza. Tak zaczęło się to moje „urzędowanie” w tym kościółku. Nie 
spodziewałam się jednak, że będę to czynić przez tak wiele lat. A 
dodam, że to było zajęcie dla mnie z jednej strony przyjemne, a z 
drugiej też trudne... 

Kościółek z każdym rokiem coraz bardziej chylił się ku upad-
kowi. Co ja biedna miałam robić? Z czasem przyszedł następny 
proboszcz, następca ks. Kisiela – ks. Rzadkosz. Potem przyszedł 
ks. Pasternak i sprawował tu urząd proboszcza przez 6 lat. W tym 
czasie w Paszkówce remontowano dach i pokrywano go miedzią. 
Prosiłam proboszcza, by zajął się również naszym kościółkiem, 
który wciąż podupadał. Powiedział wtedy: „Pani Mario, jak tylko 
skończę kryć kościół, zaraz będę pisał do urzędu od ochrony za-
bytków i ruszymy z pracami w kościółku...”. Minęło trochę czasu 
i kiedyś mnie odwiedził w jakiejś sprawie. Wtedy powiedziałam: 
„Księże proboszczu, już podobno remont kościoła w Paszkówce 
skończony. Obiecał ksiądz, że zajmie się też naszym kościół-
kiem...”. –„Wiem, wiem.... Pamiętam o tym. Mam to na sercu”. 
Proszę mi uwierzyć, że ksiądz Pasternak miał doskonałą pamięć 
i był bardzo słownym człowiekiem. Napisał podanie do urzędu 
i już po tygodniu przyszła odpowiedź (i do księdza, i do mnie), 
że zostanie tu oddelegowana komisja i zbada sprawę. Tak się też 
stało, z tym, że to nie była tylko jedna komisja, ale przyjechali 
i strażacy, i konserwatorzy, i ludzie z energetyki, i jeszcze inni. 
Zaczęło się ich przyjmowanie...

Jeszcze wcześniej – za księdza Rzadkosza – został powołany 
na miejscu komitet (taki z prawdziwego zdarzenia; zresztą mój 
mąż tez na własne życzenie należał do niego) do spraw kościółka 
i przez te lata kupowaliśmy drzewo na deski (zakupiliśmy w tym 
celu przepiękne modrzewie; potem zostały przetworzone na de-

ski, które suszyły się u nas na podwórku). Byliśmy w jakiś sposób 
przygotowani na remont kościółka...

Jedne komisje wyjeżdżały, a inne przyjeżdżały. Końca tego nie 
było widać. Sprawa się przeciągała. W tym czasie ksiądz Paster-
nak, z którego osobą wiązaliśmy wielkie nadzieje i plany, został 
przeniesiony do Libiąża. Na jego miejsce przyszedł (też z Libiąża, 
niejako na „wymianę” – ksiądz Bylica). Nowy proboszcz był bar-
dzo pobożny i go za to niezwykle ceniliśmy, ale sprawą naszego 
kościółka już się nie przejmował w tym stopniu, co poprzednik. 

Niestety. Sama zaś przeczuwałam, że niebawem coś 
niedobrego się w związku z tym stanie...

Pewnego przedświątecznego ranka byłam w ko-
ściółku, a na zewnątrz wiał straszny wicher. Zakła-
dałam obrusy na okazję Wielkanocy. Coś strasznie 
zaczęło tłuc po oknach... (Było tam ze mną akurat 
dwóch panów, bo sprzątała tego dnia ekipa z So-
snowic). Nikt się nie kwapił, żeby sprawdzić, co się 
stało, więc ja poszłam. Okazało się, że wiatr zerwał 
z dachu krzyż. Ten krzyż zaplątał się w kabel od 
odgromienia i to on uderzał w okno. Powiedziałam, 
żeby dalej sprzątali i sama pobiegłam do sąsiada, 
członka komitetu. Powiedziałam: - „Julek, chodź 
szybko pomóc, bo krzyż się zerwał i może za chwilę 
rozbić okno”. Wiatr tak wiał, że nie mogłam się na 
drodze utrzymać – rzucało mną od jednego rowu do 
drugiego... W końcu jakoś wróciłam. A sąsiad, mimo 
że to był Wielki Piątek, szybko załatwił jeszcze jakąś 
pomoc i przyjechał ciągnikiem. Odpięli szczęśliwie 
ten krzyż i już więcej szkód nie było. Tyle z tego 
dobrego wynikło, że skoro krzyż był zdjęty, to go od 
razu przy tej okazji odmalowali, wyremontowali. Po 
świętach wydarzenie to zgłosiłam do konserwatora, 
pana Andrzeja.

CDN.
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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. 

Jan Kunczyc (nazwisko zmienił później na Kuncewicz) uro-
dził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim (na Ukrainie, 
wówczas w Rzeczypospolitej) w mieszczańskiej rodzinie pra-
wosławnej. Ojciec był ławnikiem miejskim. Rodzice było ludźmi 
bardzo religijnymi.

Wiele lat później Jan wspominał ważne wydarzenie z lat dzie-
cinnych. Kiedy będąc z matką w cerkwi dowiedział się, czym był 
ofiara krzyżowa Jezusa, zauważył spadającą z krzyża iskrę i za 
chwilę poczuł, jak ta iskra przeniknęła do jego serca. Od tego 
momentu ukochał liturgię. Przez kolejnych 20 lat nie opuścił 
żadnego nabożeństwa w cerkwi.

Początkowo uczęszczał do szkoły katedralnej w rodzinnym 
mieście, gdzie nauczył się czytania i pisania zarówno w języku 
staro-cerkiewno-słowiańskim, jak i w języku polskim. Później 
rodzice, którzy chcieli, by zajął się kupiectwem, wysłali go do 
Wilna, gdzie terminował u znajomego kupca Jacentego Popowi-
cza. Tam zetknął się z unitami - katolikami obrządku wschod-
niego, którzy w Wilnie sprawowali liturgię w cerkwi Świętej 
Trójcy.

Na wschodnich rubieżach ówczesnej Polski, które były tere-
nami granicznymi między prawosławiem na Wschodzie a kato-
licyzmem na Zachodzie, żyło wielu unitów. Od czasu schizmy w 
1054 r. wielokrotnie zawierane były unie, dzięki którym część 
prawosławnych wracała do Kościoła katolickiego. Niestety, w 
tamtych czasach religia była bardzo związana z polityką, dlatego 
unie te nie były trwałe.

Na pograniczu Rzeczypospolitej i ziem ruskich już w 1257 r. 
dominikanie doprowadzili do pierwszej unii, która przetrwała 
do ujarzmienia Rusi przez najazd tatarski. Kolejne unie zawie-
rane były w XV wieku. Największe znaczenie miała unia brzeska 
zawarta w roku 1596, czyli tuż przed przybyciem Jana do Wilna.

Młody Kościół unicki był bardzo atakowany przez prawosła-
wie, popierane przez Kozaków i Moskwę. Dochodziło wielokrot-
nie do czynów zbrojnych. W takim trudnym okresie Jan zbliżył 
się do grekokatolików. W 1604 r. wstąpił do bazylianów i złożył 
śluby w monasterze św. Jerzego. Od tego czasu nosił imię Joza-
fat. W 1609 r. otrzymał święcenia kapłańskie i został magistrem 
nowicjatu. W roku 1613 powierzono mu funkcję przełożonego 
klasztoru i kościoła bazylianów w Wilnie, którą pełnił z wielkim 
zaangażowaniem. W roku 1617 został mianowany arcybiskupem 
Połocka po zmarłym właśnie tamtejszym metropolicie. Świę-
cenia biskupie otrzymał 12 listopada 1618 w Wilnie, po czym 
wyruszył do Połocka, by odbyć ingres. Zapisał się w pamięci 
współczesnych jako niezwykły arcybiskup, który nosił stale 
habit zakonny, nigdy nie jadał mięsa, mieszkał w jednej izbie, 
którą dzielił jeszcze z pewnym bezdomnym. Dla siebie niczego 
nie potrzebował, natomiast troszczył się o podwładnych i wal-
czył o przywileje dla duchowieństwa unickiego. Dbał o splendor 

Święty Jozafat Kuncewicz
biskup i męczennik 12 listopada 

nabożeństw liturgicznych, niezmordowanie głosił słowo Boże, 
przemawiał do ludu przy każdej okazji. Szczególną zaś opieką 
otoczył chorych i ubogich. Był zwolennikiem wczesnej i częstej 
Komunii świętej. Często wizytował placówki i kapłanów. Dla 
duchowieństwa ogłosił konstytucje, składające się z 48 przepisów 
postępowania oraz dodatkowo z 9 paragrafów dla tych, którzy 
by łamali prawo. Dla mniej wykształconych kapłanów ułożył 
katechizm jako podstawę do nauczania. Wprowadził obowiązek 
odprawiania codziennie Świętej Liturgii. Od swoich kapłanów 
żądał odmawiania brewiarza i comiesięcznej spowiedzi. Wysy-
łał do nich pisma wyjaśniające różnice między katolicyzmem a 
prawosławiem.

Nie trudno się dziwić, że taka aktywność biskupa budziła 
niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem rzymskim. Po-
tężną kampanię przeciwko Jozafatowi wytoczył wspomniany już 
Teofanes, patriarcha Jerozolimy, który tajnie przybył jako delegat 
prawosławnego patriarchy Konstantynopola. Mianował bisku-
pem prawosławnym Melecego Smotryckiego, który usiłował 
przekonać wiernych, że jest jedynym prawowitym biskupem na 
Białorusi. Pamiętać trzeba, że lud tych terenów był w większości 
niepiśmienny i z pewnością nie rozumiał sporów doktrynalnych. 
Prawosławni podgrzewali nastroje nacjonalistyczne i szkalowali 
abp Kuncewicza jako zdrajcę Cerkwi.

Kiedy Jozafat musiał w roku 1621 udać się na sejm do War-
szawy, wroga mu kampania tak dalece się wzmogła, że zastał 
po powrocie wzburzone przeciwko sobie wszystkie miasta. W 
końcu uknuto spisek na jego życie. W październiku 1623 roku 
udał się do swojej sufraganii do Witebska. Rankiem 12 listopada, 
zaraz po odprawieniu Mszy świętej, został napadnięty i zabity. 
Rozjuszony tłum rzucił się na rabunek mieszkania biskupiego, a 
samego metropolitę maltretowano w sposób okrutny. W końcu 
dobito go strzałem w głowę. Przed śmiercią Jozafat Kuncewicz 
miał jeszcze powiedzieć: „Dzieci, czemu napadacie na mój dom? 
Jeśli macie coś przeciwko mnie, to mnie macie”. Sponiewierane 
ciało Jozafata utopiono w Dźwinie.

Męczeństwo Jozafata poruszyło całą Polskę katolicką. Wielu 
katolików teraz dopiero zrozumiało, czym jest unia. Natychmiast 
też rozpoczęto proces kanoniczny. Jozafat został beatyfikowany 
przez papieża Urbana VIII w 1643 r., kanonizowany w 1867 r. 
przez Piusa IX. Jest patronem diecezji siedleckiej i drohiczyń-
skiej, zakonu bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna.

Relikwie św. Jozafata przebyły prawdziwie tułaczą drogę. Były 
one składane w miastach Białorusi, na Litwie, w Polsce. W 1667 r. 
powróciły do Połocka, ale już w 1706 r. w obawie przed profana-
cją zostały umieszczone w Białej Podlaskiej. Po kanonizacji carat 
zażądał ukrycia relikwii. Zostały one przewiezione do Wiednia, 
a od 1949 r. spoczywają w bazylice św. Piotra w Watykanie. Re-
likwia lewej ręki św. Jozafata wraz ze skromnym pierścieniem 
biskupim znajduje się w bazylice Serca Jezusowego na Pradze w 
Warszawie.
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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 

Rekolekcje z Aniołami…
wakacyjne wspomnienia…

„Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój” … - takie 
hasło było tematem tegorocznych rekolekcji parafialnych Litur-
gicznej Służy Ołtarza z Przytkowic. 

Tradycyjnie od 6 lat dzieci i młodzież naszej parafii udają się 
na tygodniowe rekolekcje wakacyjne. Tym razem w grupie 27 
osób pojechaliśmy do Zawadki koło Jordanowa. Ekipę rekolek-
cyjna stanowili maturzyści, licealiści śpiewacy scholi, gimnazja-
liści, ministranci i członkowie Szkolnego Koła Caritas. Opiekę 
nad młodymi parafianami sprawowali katecheci ks. Jan Górecki 
i p. Iwona Kondela.

Rekolekcje to czas bycia razem, a więc wspólnej modlitwy, 
Eucharystii, spotkań w grupach, śpiewu, wycieczek, posiłków, 
pracy, tańców i zabaw. W tym roku, w każdy dzień rekolekcji 
spotykaliśmy się z innym Aniołem… I tak mówiliśmy o Aniele 
modlitwy, odwagi, prawdy, pomocy, współpracy, miłosierdzia… 
W czasie naszych rekolekcji codziennie wyruszaliśmy na piesze 
wycieczki po pięknych szlakach Beskidu Makowskiego, bo pogo-
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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 

da dopisywała. Udało się nam dotrzeć na Groń i Koskową Górę. 
We środę w ramach relaksu pojechaliśmy na basen do Myślenic. 

Ciekawym wydarzeniem rekolekcji była gra terenowa, w 
której podzieleni na drużyny wykonywaliśmy różne polecenia. 
Szukaliśmy ukrytych w terenie instrukcji, przedmiotów i wska-
zówek do poszczególnych zadań. Gra terenowa sprawdzała nasze 
umiejętności, ale także wiedzę. 

Po tygodniu rekolekcji wróciliśmy wypoczęci, uśmiechnięci i 
„anielsko” chętni do pracy w nowym roku szkolnym…

Z WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI
NA RADOCKIM CMENTARZU

Wprowadzenie do Mszy św.(Ksiądz Proboszcz):

W dzisiejszym dniu Kościół oddaje cześć tym wszystkim, 
którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymują-
cym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich 
do świętości. Dziękowaliśmy do południa w naszej świątyni za 
wszystkich naszych patronów, którzy oglądają oblicze Boże i za 
tych, którzy są nam nieznani, ale również wychwalają świętość 

Boga. Teraz gromadzimy się w tym naszym miejscu wiecznego 
odpoczynku - jak popularnie mówimy o cmentarzu – aby pa-
miętać o tych, którzy są w drodze do Boga, którzy może jeszcze 
nie stoją przed Jego obliczem, ale liczą na nasze modlitwy, by jak 
najrychlej mogli zobaczyć miłosiernego Boga. 
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Kazanie
(Ksiądz Kanonik): 

Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus!

Na pewno odpowiedzieli też 
również wasi przodkowie, którzy 
spoczywają tutaj, na tym cmen-
tarzu, Oni tworzą najważniejszą 
historię i najpewniejszą. 

Słyszeliśmy w pierwszym 
czytaniu, jak św. Jan Apostoł w 
swej Apokalipsie przedstawia 
obrazowo wizję końca świata, 
której doświadczył przebywając 
na wyspie Patmos. Cytowany dziś 
fragment mówi o tym, że przed 
tronem Bożym staje 144 tysiące 
wybranych i przybywa Baranek 
– jakby zabity. Przed tronem Ba-
ranka stoi zaś niezliczona rzesza 
ubranych w białe szaty. I tylko ten 
Baranek ma władzę złamać 7 pie-
częci Księgi Życia. Za każdym razem, gdy łamie którąś z pieczęci 
dokonuje się proces przemiany starego w nowe, zakończenie tego 
wszystkiego, co Bóg stworzył i co uświęcił. 

Czytamy o tych świętych dlatego, żeby sobie wyobrazić sytu-
ację, w jakiej świat się znajduje - od początku, gdy Bóg go stwo-
rzył, teraz i na jego zakończenie. Czynimy to po to, by zrozumieć, 
jakie sami powinniśmy w tym porządku znaleźć miejsce, jak się 
ustawić. Bo to jest najważniejsze.

Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę (i przypominaj-
cie sobie o tym na każdym kroku), że jest tylko jedna najważniej-
sza dla nas wszystkich sprawa, a wszystkie inne powinny znaleźć 
się na dalszym planie. Tą sprawą jest nasze zbawienie. Wszystkie 
inne rzeczy są wobec tej jednej bez znaczenia. Bez znaczenia 
wobec tego jest nawet sytuacja polityczna gospodarcza, osobista 
w pewnym sensie i rodzinna. Wszystkie nasze problemy, trudy i 

kłopoty to jedynie okoliczności towarzyszące, na gruncie których 
możemy sprawdzić swoją wiarę. I w ten sposób powinniśmy to 
traktować. Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy po to, aby wyszły na 
jaw zamysły serc wielu; żeby się okazało kto szuka Boga i trwa 
przy Nim, a komu na tym nie zależy. 

O tym, kto jest świętym, słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. 
To czytanie mówi o swoistych medalach świętej olimpiady. Bło-
gosławieni ubodzy w duchu, cisi, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości itd. Tych osiem błogosławieństwa jak gdyby wypełnia 
całościowo obraz człowieka w jego najgłębszej istocie. I trzeba 
abyśmy wzięli to poważnie. I trzeba, abyśmy uwierzyli, w tę jedy-
nie prawdziwa przyszłość.

W co mamy uwierzyć? Najpierw powinniśmy uwierzyć w 
sens wiary. Mianowicie, Pan Bóg stworzył człowieka – ulepił 
go z prochu ziemi i tchnął w niego dech żywota, dech życia. I to 
ciało, które jest z prochu ziemi, wraca z powrotem do ziemi. Ta 
część Boża, czyli ten dech życia, wraca zaś z powrotem do Boga. 
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I nic nie może zniszczyć naszej duszy, pozbawić nas istnienia, bo 
to jest część Boża. Ale święci, którzy są w niebie jeszcze nie są 
całkowicie szczęśliwi. Jeszcze im do szczęścia dużo brakuje. Nie 
brakuje im w stosunku do duszy, bo ta jest już czysta, święta. Cze-
go im zatem brakuje? Brakuje im ciała. Wszyscy święci czekają 
na zmartwychwstanie ciała, bo człowiek bez tego ciała nie jest w 
pełni człowiekiem, nie jest zatem szczęśliwy. Jest nieszczęśliwy 
już na tym świecie, gdy przebywa w w doczesnym krnąbrnym– 
bo jak mówi św. Paweł Apostoł: czego innego chcę, a co innego 
robię, bo czuję w sobie taki pociąg do zła. Nasze ciało jest pod 
pewnymi względami naszym wrogiem – jeżeli go nie ujarzmimy. 

Ale bez tego ciała też jesteśmy nieszczęśliwi i cała rzecz polega 
na tym, żeby Pan Bóg oddał nam to ciało, ale już „naprawio-
ne”, święte, zdolne żyć na wieki, na zawsze. Nie ma ważniejszej 
sprawy. I na wszystko musimy tak patrzeć: na swoją rodzinę, na 
dzieci, na swoje i najbliższych życie, na pracę, politykę, zdrowie 
na pragnienia i marzenia.

Współcześni ludzie, wciągnięci w nowoczesny tryb życia dużo 
planują, rozważają, chcą ustalać porządek na świecie w taki czy 
inny sposób. Zachowują się przy tym, jakby nie rozumieli, że 
wszystko jest w rękach Boga. Trzeba się nam też dopatrywać róż-
nego rodzaju znaków czasu. Współczesny świat znajduje się na 

krawędzi nad przepaścią, jest w sta-
nie kruchej równowagi, którą bardzo 
łatwo zniszczyć. A my żyjemy, jakby-
śmy tego nie dostrzegali. Trzeba sobie 
zdać sprawę z faktu, że świat może w 
każdej chwili zostać zniszczony. To 
są współczesne realia. My tymczasem 
myślimy o tym, czy dostanie się nam 
lepsza czy gorsza kromka chleba. 
Powinniśmy się przejmować czymś 
innym – jak sami możemy przyczy-
nić się do dzieła poprawy sytuacji na 
świecie. I to powinno być konkretne 
działanie, nie polegające jedynie na 
pouczaniu rządzących jak naszym 
zdaniem powinni postępować. Oni 
tego nigdy wiedzieć nie będą, gdyż 
żądza władzy jest u ludzi od zawsze 
ogromna. Każdemu rządzącemu 
wydaje się, że uczyni coś dobrego, a 
mało któremu się udaje. Pan Bóg od 
czasu do czasu to koryguje, „wkłada-
jąc kij w mrowisko”.

CDN.
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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 

Józefa Święch 19 października 2015 r. obchodziła 
swoje setne urodziny. Tego pięknego wieku dożyła, 
stale się uśmiechając, ciesząc życiem i nie bacząc na 
jego przeciwności. Urodziła dwoje dzieci – Kazimierza 
i Annę, ma 6 wnucząt (dwie dziewczynki i czterech 
chłopców).

 
Z okazji urodzin odwiedził ją Burmistrz Gminy Sułkowice 

Piotr Pułka wraz z dyrektor OPS-u Józefą Bernecką oraz kie-
rownik oddziału myślenickiego KRUS-u, przekazując życzenia 

i gratulacje zarówno od siebie, 
jak i od Prezes Rady Ministrów 
i Wojewody Małopolskiego. Od 
władz Gminy Sułkowice szanow-
na stulatka otrzymała upominek 
oraz kwiaty.

Urodziła się w Gdowie, wcze-
śniej mieszkała w Polance, a 
teraz już od 23 lat mieszka z cór-
ką w Rudniku. Całe swoje życie 
przepracowała na roli. Później 
przekazała gospodarstwo synowi. 
Jak mówi o niej synowa: „Jest to 
prawy człowiek, bardzo dobry, 
wszystkich wspomaga, jak tylko 
może. To jest bardzo szlachetna 
kobieta. Niektóre dzieci nie mają 
nawet takich matek, jak ja teścio-
wą. Umiłowała ziemię. Tak ją 
odbiera cała Polanka. Cechują ją 

Jubilatka - Stulatka

zgoda i prawość. Jak na swój wiek i po chorobie, którą niedawno 
przeszła, czuje się dobrze, choć wiadomo, w tym wieku miewa się 
i lepsze i gorsze dni, ale jeszcze coś przeczyta, posiedzi. Kibicuje-
my jej wszyscy z całego serca”.

JGK /www.gmina.sulkowice.pl/

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)

Dzień Seniora
Jak co roku KGW z Ryczowa organizuje wyjątkowe 

spotkanie Dzień Seniora. To bardzo cenna tradycja. To 
przedsięwzięcie służy nie tylko dojrzałym wiekiem, 

ale także, a może przede wszystkim, najmłodszym. To 
dla okazja do zwrócenia uwagi i zapytania się o naszą 
postawę wobec drugiego człowieka, od którego, nie 
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Skawinki - Parafi a św. Joachima 

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

złośliwie, słyszymy może często za naszych czasów. 
Dziękujemy organizatorom, a także członkom Kola 
Wolontariatu Parafialnego, którzy przygotowali małą 
rozrywkę dla gości.

www.parafiaryczow.pl

Przedszkolaki brały  udział w 
konkursie plastycznym „Moje 
zwierzątko” organizowanym 
przez klasę IIa SP.

www.szkola.skawinki.pl

KONKURS PLASTYCZNY
W PRZEDSZKOLU
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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)

2 października przedszkolaki poznawały bibliotekę publiczną
w Skawinkach. Słuchały bajki czytanej przez Panią z biblioteki.

LEKCJA BIBLIOTECZNA 
W PRZEDSZKOLU

X Sesja Rady Gminy
W środę 28 października, w sali WDK Spytkowice 

odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. W Sesji uczest-
niczyło czternastu Radnych, Wójt Gminy Mariusz 
Krystian oraz Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
i Referatów Urzędu Gminy. Po ustaleniu i przyjęciu 
porządku obrad Wójt Gminy przedstawił informację na 
temat wykonani uchwał podjętych na ostatniej Sesji, a 
także poinformował o wydarzeniach, jakie miały miej-

sce w okresie międzysesyjnym. Obecni na Sali otrzy-
mali informację o dwudziestu sześciu wydarzeniach, 
które mają ścisły związek z funkcjonowaniem Gminy 
oraz wykonywanie obowiązków Wójta. 

W swoim wystąpieniu Wójt wyjaśnił m.in. sprawę rozkładu 
jazdy pociągów osobowych na linii kolejowej 94 relacji: Oświę-
cim - Kraków Płaszów. Z informacji wynika, że nie ma jeszcze 
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

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

ostatecznego rozkładu jazdy, ponieważ Gmina stara się wyne-
gocjować najkorzystniejszy wariant. Oczywiście w ciągu 6 ciu 
m-cy od przywrócenia pociągów, rozkład będzie konsultowany 
z zainteresowanymi po to, by możliwie najlepiej odpowiadał po-
trzebom pasażerów. 

Wójt poinformował zebranych o rozstrzygnięciu przetargu na 
Grupowy Zakup Energii. Dzięki przystąpieniu do projektu Gru-
powego Zakupu Energii w latach 2016 i 2017 uzyskamy znaczne 
oszczędności. Wystarczy wspomnieć, że jedna z jednostek or-
ganizacyjnych za 1 MWh płaciła 395 zł netto. Od stycznia 2016 
będzie płacić tylko 206 zł netto. 

Obecni na Sesji otrzymali również informację na temat poża-
ru, który miał miejsce w mieszkaniu socjalnym przy ul. Parkowej 
w Ryczowie. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej 
nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Z ustaleń wynika, że Gmina, 

jako właściciel mieszkania dopełniła wszystkich wymaganych 
prawem formalności, co do budynku, w którym znajdują się 
mieszkania socjalne. 

W dalszej części Radni podjęli 9 uchwał dotyczących m.in. 
zmian budżetu Gminy Spytkowice, Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, a także trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Spyt-
kowice. 

W wolnych wnioskach poruszono sprawy związane z or-
ganizacją pracy Komisji Rady Gminy, a także udzielono głosu 
mieszkańcowi sołectwa Ryczów, który m.in. podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami i opiniami na temat funkcjonowania Gminy. 

Więcej informacji można będzie uzyskać zapoznając się z pro-
tokołem z obrad Sesji. 

www.spytkowice.net.pl

Dnia 19 października 2015 roku w ZS nr 8 w Stanisławiu Dolnym, 
jak co roku, Jerzy Dziedzic - aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
- wesoło i ciekawie prowadził warsztaty teatralne, odkrywając przed 
uczniami tajniki warsztatu aktora. Bardzo chętnie brali w nich udział 
wszyscy uczniowie szkoły.

Warsztaty teatralne z aktorem 
Teatru Polskiego 
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Uczniowie kl. I-III szkoły podsta-
wowej mogli obejrzeć makietę teatru, 
rekwizyty oraz „pobawić się” wier-
szami Tuwima i Brzechwy. Z kolei kl. 
IV-VI i I-III gimnazjum przygotowały 
sztukę poruszającą problem wyklu-
czenia oraz promowania tolerancji. Na 
zakończenie uczniowie zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie z aktorem.

Być może za rok Pan Jerzy Dziedzic 
również odwiedzi naszą szkołę i popro-
wadzi kolejne zajęcia, które przybliżą 
uczniom świat teatru?

Uczniowie już z niecierpliwością 
czekają na kolejną lekcję.

Joanna Elżbieciak
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

Stanisław Dolny - z uroczystości Wszystkich Świętych
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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)

Bóg oczekuje od nas patrzenia na wszystkie przeżywane przez 
nas sytuacje, zwłaszcza sytuacje trudne, oczyma wiary. W przy-
powieści o talentach Jezus przestrzega nas przed zamknięciem 
się na płynące z wiary Boże poznawanie i przed gnuśnością w 
wykorzystywaniu wszystkiego, czym Bóg nieustannie nas obda-
rowuje. Pan, zostawiając jednemu ze sług dziesięć talentów, dru-
giemu pięć, trzeciemu jeden i zobowiązując ich do pracy, dał im 
szansę. Słowo talent, które w czasach Chrystusa oznaczało pewną 
wartość pieniężną, teraz oznacza raczej wartość intelektualną. 
Mówimy, że ktoś jest utalentowanym muzykiem, matematykiem. 
Sens przypowieści o talentach jest jednak o wiele głębszy. Myśle-
nie ewangeliczne jest jakby odwróceniem o 180 stopni naszego 
myślenia świeckiego, czysto ludzkiego. Tak również jest w przy-
padku przypowieści o talentach. Talent to dar i pewne tworzywo, 
a jednocześnie szansa. Chrystus, powierzając ci talent, obdarza 
cię zaufaniem i oczekuje, że go właściwie wykorzystasz. Jeżeli dał 
ci jakieś zdolności, to nie jest Mu obojętne, co z nimi zrobisz. Jeśli 
jednak nie otrzymałeś tych zdolności - to też talent.

„Mam talent od Jezusa”
Talenty szkolne 16.10.2015
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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. Grzegorz Saternus * WIKARIUSZ: ks. Wojciech Wasztyl * 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1529 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka (550), 
Stryszów (2020)

Ale przede wszystkim człowiek wielkiego serca, 
pełnego miłości względu Boga i człowieka. To ko-
lejny przymiot Patrona parafii, jaki w kazaniu został 
podkreślony przez ks. Andrzeja Kopicza. Z poniższego 
fragmentu słowa płynie zachęta, byśmy starali się jak 
On dostrzegać ludzi, ich problemy, byśmy nie zatracili 
wrażliwości na udrękę, biedę czy krzywdę. 

A my dzisiaj tutaj, w waszej społeczności... Czy my też nie 
powinniśmy może więcej pracować? Pracować – to znaczy – spo-
tykać się z tymi, którzy potrzebują kształcenia. Bo przecież on nie 
tylko stojąc na katedrze wykładał studentom jakieś mądrości, ale 
on z nimi rozmawiał. Czasami po to, aby kogoś czegoś nauczyć, 
trzeba go poznać. Obecni tu nauczyciele na pewno doskona-
le wiedzą, że są różni uczniowie: są dyslektycy, są uczniowie, 
których my nie rozumiemy, ale kiedy poznamy ich środowisko, 
kiedy zobaczymy, że to dziecko nie ma szans, aby odrobić lekcje, 
że nie ma ku temu warunków, inaczej na to dziecko spojrzymy. 
I on miał takie spojrzenie. Nie tylko był dydaktykiem, nie tylko 
mówił o nauce, ale mówiąc dzisiejszym językiem – był przede 
wszystkim pedagogiem. Uczył i wychowywał. 

A dzisiaj? Czy szkoła wychowuje? Czy szkoła nie dba czasem 
tylko o to, żeby zrealizować program? Czy nauczyciel nie wpisuje 
na koniec nauczania w odpowiednią rubryczkę: „program zreali-

Profesor i wychowawca 
zowany”? A my domyślnie możemy to interpretować: nauczyciel 
wykończony i dzieci wykończone. Skończony program... Bo ktoś 
gdzieś sobie wymyślił program, który trzeba zrealizować. A w 
tym programie nie ma czasu na to, żeby zobaczyć człowieka. 
Tymczasem Jan Kanty widział tego studenta, widział każdego 
potrzebującego. 

Pamiętam, jak pewna nauczycielka, w dawniejszych czasach, 
poświęciła się całkowicie nauce, dzieciom, szkole. Kiedy już była 
staruszką, zachorowała i musiała przebywać w szpitalu. Opowia-
dała o tym doświadczeniu: „Myślałam sobie, że wychowałam 
wielu różnych prymusów, wspaniałych uczennic i uczniów. Są-
dziłam, że ktoś z nich przypomni sobie o swojej biednej nauczy-
cielce, staruszce i przyjdzie mnie odwiedzić, poda przysłowiową 
szklankę wody, poprawi poduszkę. Ale nie, nikt z nich nie przy-
szedł... W końcu jednak ktoś się pojawił, ktoś, kogo uważałam za 
największą porażkę wychowawczą... Najgorszy uczeń w szkole. 
Byłam tym bardzo zaskoczona. Ten uczeń mi pomógł; pocieszył, 
porozmawiał. A w szkole miał najgorsze stopnie, najgorzej się 
zachowywał...”. W końcu powiedziała do mnie: „Proszę księdza, 
bo my patrzymy na prymusów, na tę najzdolniejszą młodzież, 
tych, którzy mają w sobie jakąś chęć, by coś osiągnąć... Ale nie 
mamy wglądu w ich serca. Nie widzimy tych ludzi naprawdę. A 
ten chłopak był wspaniały, miał dobre serce, choć się nie uczył. 
Potem był dobrym mężem i ojcem, dobrym sąsiadem, dobrym 
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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)

fachowcem. Był wspaniałym człowiekiem, choć w kategoriach 
szkoły był kimś z marginesu...”. Jan Kanty miał właśnie tę zdol-
ność, by takich ludzi, takie perełki, wyławiać. Potrafił wyszuki-
wać takich ludzi i im pomagać. I właśnie nad takimi się pochylał, 
im poświęcał wiele czasu.

Moi kochani, to co głosił, czego nauczał, możemy znaleźć w 
Bibliotece Watykańskiej, w Bibliotece Jagiellońskiej. Możemy 
odnaleźć jego traktaty i dzieła filozoficzne. Ale to wszystko jak 
gdyby zamierało. W świadomości zwykłych ludzi pozostały po 
nim jednak przede wszystkim legendy. Ludzie sobie opowiada-
li, co Jan Kanty zdziałał. Jedna z tych opowieści mówi o tym, 
że pewna dziewczyna, idąc na targ, rozbiła dzban z mlekiem. 

Pewnie znacie tę historię... On, składając te skorupy, sprawił, że 
ten dzban jakby sam się skleił i nie było śladu, że był rozbity. Ale 
chciałbym zauważyć, że my sami nieraz nie potrafimy dostrzegać 
takich małych szczegółów, pozornie nieważnych wydarzeń – jak 
np. rozbicie dzbanka. I tą naszą niewrażliwością potrafimy nie-
raz przekreślić szczęście drugiego człowieka. Możemy po prostu 
źle go ocenić, jakoś niesprawiedliwie zaszufladkować, wręcz 
przekreślić. Jan, wasz Patron, był kimś, kto te wszystkie elementy 
potrafił scalać. Potrafił jak gdyby odtworzyć to wszystko w czło-
wieku. 

Cdn.

17 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w 
Świnnej Porębie odbyła się prezentacja prac i rozstrzy-
gnięcie konkursu na EkoRobota, zorganizowanego w 
ramach projektu pt. „Roboty i spółka” – warsztaty, 
konkurs, zabawa”.

Konkurs na EkoRobota
17 października 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Po-

rębie odbyła się prezentacja prac i rozstrzygnięcie konkursu na 
EkoRobota, zorganizowanego w ramach projektu pt. „Roboty 
i spółka” – warsztaty, konkurs, zabawa”, na realizację które-
go KGW Świnna Poręba w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
„KLEKS” ze Świnnej Poręby otrzymało dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W tym dniu dzieci ze swoimi rodzicami oraz z własnoręcznie 
wykonanymi EkoRobotami przyszli na prezentację swoich prac 
przed jury konkursowym. Każde dziecko musiało na scenie, 

Roboty i spółka
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przed widownią przedstawić swojego robota i powiedzieć, co ro-
bot mógłby dla niego robić, gdyby był prawdziwy – i tu życzenia 
dzieci były bardzo zróżnicowane, dzieci chciały, aby robot „po-
magał w nauce”, „chodził do szkoły”, „czyścił buty tacie”, „poda-
wał zabawki” czy nawet „pomagał w jedzeniu”. Na zakończenie 
prezentacji każde dziecko miało do wylosowania i odgadnięcia 
zagadkę. EkoRoboty wykonane przez dzieci były bardzo fajne, 
ciekawe i zrobione z przeróżnych eko materiałów. Jury konkur-
sowe miało trudne zadanie i decyzja ich była wg organizatorów 
bardzo słuszna. Ponieważ w ramach konkursu dzieci nie dość, że 
musiały wykonać robota, musiały go przynieść i zaprezentować 
i jeszcze odgadnąć zagadkę jury uznało, że wszystkim dzieciom 
należy się I miejsce. Po ogłoszeniu wyników konkursu dzieci 
wykrzyknęły swoją radość, a wszyscy zebrani obdarzyli uczest-
ników konkursu gromkimi brawami. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział.
www.mucharz.pl

Z życia parafii Stanisław Dolny
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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 
 

Święci pokazują nam swoim życiem jak poprzez czy-
ny realizują przykazanie miłości. Ich wiara poparta jest 
uczynkami dobrymi, konkretnymi. Uczą nas jak mamy 
pomagać. Mówił o tym w odniesieniu do patrona pa-
rafii św. Jana Kantego ks. Mirosław Tosza, a fragment 
jego kazania odpustowego zamieszczamy poniżej. 

Wszyscy święci uczciwie przyznają to samo. Bardzo często 
przedstawia się ich jako ludzi czynu – i oni są rzeczywiście ludź-
mi czynu, bo jak dziś mówi nam św. Jakub: „wiara bez uczynków 
jest martwa”. Kiedy pojawia się człowiek, który jest głodny i nie 
ma co na siebie ubrać, a wy powiecie „to się najedz i ubierz”, ale 
nie dacie mu tego, czego potrzebuje, to czynicie siebie sędziami 
przewrotnymi. Tak naucza św. Jakub. Zatem odpowiedź na biedę 
bliźniego jest czymś niezwykle konkretnym. Jednocześnie święci 
nam pokazują, że człowiek potrzebujący to nie jest tylko ten, któ-
ry nie ma dachu nad głową, chleba czy ubrania. 

Wszyscy Święci - to ludzie czynu 
Ja sam od 15 lat żyję we wspólnocie, pod jednym dachem z bez-

domnymi. To są ludzie, którzy stracili dom, często uzależnieni od 
alkoholu czy narkotyków, nieraz ludzie, którzy spędzili jakiś czas 
w więzieniu, ludzie, którym rozpadło się życie rodzinne, którzy są 
po rozwodach. Mówimy o nich wszystkich, że to są ludzie potrze-
bujący. Oczywiście, kiedy przychodzą do nas i pukają do naszych 
drzwi, to najczęściej czynią to, bo nie mają gdzie mieszkać, nie 
mają co jeść, nie mają wsparcia ze strony bliskich i potrzebują tych 
rzeczy. Dzisiejsze czytania zaś uczą, by dać potrzebującym to, co 
jest dla nich niezbędne do życia, co jest potrzebne dla ciała. 

Ale oprócz tego jest bardzo ważne, żeby służąc ubogim, lu-
dziom potrzebującym, chcieć widzieć jakby coś więcej niż tylko 
odbiorców naszych dobrych czynów. Bo można człowieka tym po-
maganiem jakby „zepsuć”; można, dając mu różne rzeczy, obdaro-
wując, ofiarując pieniądze, utwierdzić go w takim przekonaniu, że 
jedyne, na co go stać, to przyjąć naszą pomoc. I w człowieku rośnie 
wtedy pogarda – nie tylko w stosunku do siebie, ale też w stosunku 
do tych, którzy mu pomagają.  

  Cdn.  
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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)

Od czerwca na terenie naszej szkoły działa „Koło 
Młodych Ekologów”. Uczniowie realizują tu projekt 
ekologiczny „Znam – rozumiem – chronię – poznanie, 
propagowanie oraz ochrona zasobów przyrodniczych 
gminy Brzeźnica”. 

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Biorą w 
nim udział zespoły ze wszystkich szkół podstawowych w naszej 
gminie.

Na wstępie uczniowie zapoznali się z problemem wypalania 
traw. Przygotowali plakaty obrazujące problem. Wykonali ulot-
ki, w których przedstawili negatywny wpływ wypalania traw na 
środowisko naturalne. Ulotki zostały rozdane rodzicom odwie-
dzającym szkołę.

Kolejnym naszym zadaniem była wycieczka terenowa, pod-
czas której szukaliśmy ciekawych miejsc, roślin i zwierząt. Z 
wycieczki sporządziliśmy dokumentację fotograficzną. 

Wokół szkoły posadziliśmy sadzonki roślin ozdobnych. Dzię-
ki temu upiększyliśmy teren. Wyzbieraliśmy też śmieci znajdują-
ce się w najbliższej okolicy. Jesteśmy dumni, że możemy działać 
dla dobra naszej miejscowości.

www.sptluczan.iap.pl

Projekt
ekologiczny
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Tomice - Parafi a Świętych Joachima i Anny

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

W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem Bolesławem Chrobrym 
cesarz niemiecki Otton III zaproponował założenie na naszych 
ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. 
Cesarz postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swego 
krewniaka - biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego towarzysza 
św. Wojciecha, znającego ziemie Słowian. Brunon wybrał do po-
mocy w przeprowadzeniu misji brata Benedykta.

Benedykt z Petreum (ur. 970) pochodził z zamożnej włoskiej 
rodziny z Benewentu. Rodzice przeznaczyli go do stanu duchow-
nego już jako małego chłopca. Liczyli na to, że zostanie kapła-
nem diecezjalnym. Benedykt wybrał jednak życie pustelnicze. Po 
pewnym czasie przyłączył się do św. Romualda. Zaprzyjaźnił się 
z innym pustelnikiem - starszym od niego o 30 lat Janem, miesz-
kającym na zboczu Monte Cassino.

Jan z Wenecji (ur. 940) pochodził z rodziny patrycjuszów we-
neckich. Z dożą Piotrem I Orseolo potajemnie opuścił Wenecję, 
udając się do opactwa benedyktyńskiego w Cusan koło Perpi-
gnan. Ta decyzja stała się pewnego rodzaju sensacją. Obydwaj 
podjęli życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. 
Jan udał się do św. Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyk-
tem. Odznaczał się stanowczością, skutecznością w działaniu i 
wysoką kulturą.

Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego 
w początkach 1002 r., założyli pustelnię na terenie, który im po-
darował król - we wsi Święty Wojciech (obecnie Wojciechowo) 
pod Międzyrzeczem. Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego 
rodu (może nawet książęcego): żarliwi religijnie rodzeni bracia 
Mateusz i Izaak - nowicjusze, oraz Krystyn - klasztorny sługa, 

Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, 
pierwsi męczennicy Polski

13 listopada 

pochodzący prawdopodobnie z pobliskiej wsi.
Szóstym zakonnikiem był Barnaba, który wraz z Benedyktem 

i Janem przybył do Polski z Włoch. Uniknął męczeństwa i we-
dług ustnej tradycji resztę życia spędził u kamedułów (spotyka 
się także informacje, że był to klasztor w Bieniszewie, ale to ra-
czej mało prawdopodobne ze względu na czas powstania tamtej 
fundacji).

Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede 
wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i Jan na-
uczyli się nawet języka polskiego. Cały czas jednak czekali na 
biskupa Brunona z Kwerfurtu. Miał on wraz z nimi przybyć 
do Polski, ale wyruszył do Rzymu po papieskie zezwolenie na 
prowadzenie misji. Tracący cierpliwość Benedykt wyruszył na 
spotkanie Brunona, ze względu jednak na zawieruchę politycz-
ną, jaką wywołała śmierć cesarza Ottona III (w styczniu 1002 r.), 
postanowił wrócić do klasztoru, polecając dalsze poszukiwania 
Brunona młodemu mnichowi Barnabie. Posłaniec nie wracał. W 
listopadzie 1003 roku Benedykt i współbracia zaczęli odczuwać 
niepokój o niego. Nie dane im jednak było doczekać Barnaby.

Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn W nocy z 10 na 
11 listopada 1003 r. zostali napadnięci przez zbójców i wymordo-
wani. Pierwsze ciosy mieczem otrzymał Jan, po nim zginął Bene-
dykt. Izaaka zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszy-
ty oszczepami, gdy wybiegł z celi w stronę kościoła. Mieszkający 
oddzielnie Krystyn próbował jeszcze bronić klasztoru, ale i on 
podzielił los towarzyszy. Prawdopodobnie powód napadu był ra-
bunkowy, ponieważ zakonnicy otrzymali od Chrobrego środki w 
srebrze na prowadzenie misji.

Kult męczenników zaczął się 
już od ich pogrzebu, na który 
przybył biskup poznański 
Unger. Wkrótce potem, w 1006 
r., św. Brunon napisał „Żywot 
pięciu braci męczenników”. Są 
to pierwsi męczennicy polscy 
wyniesieni na ołtarze. W po-
czet świętych wpisał ich Jan 
XVIII. Patronują diecezji zielo-
nogórsko-gorzowskiej.

Relikwie świętych znajdują 
się w wielu kościołach w Polsce, 
a także we Włoszech (Ascoli) i 
w Czechach, gdzie czczone są 
w katedrze św. Wita na Hrad-
czanach.
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja

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

W Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 13.30 zosta-
ły odprawione Nieszpory, a następnie wyruszyła procesja 
na cmentarz parafialny. W skupieniu, przy pięknych promie-
niach słońca, zanosiliśmy gorliwą modlitwę do Miłosiernego 
Boga za naszych Zmarłych, odmawiając część bolesną różań-
ca świętego. Modlitwa ta była przeplatana wypominkami. 
Po zakończonej procesji, w Kaplicy Cmentarnej została 
odprawiona Eucharystia pod przewodnictwem ks. Józefa 
Wróbla – proboszcza, w koncelebrze: o. Marek Kłaput i 
wikariusz ks. Bogusław Nagel.

W naszej Wspólnocie Parafialnej pragniemy spieszyć z pomocą 
wiernym Zmarłym poprzez:
- codzienną modlitwę za nich,
- ofiarowanie odpustów zupełnych i cząstkowych,

„Wierzę w Świętych
obcowanie, ciała

zmartwychwstanie,
żywot wieczny…”
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- zamawianie Mszy Świętych w Ich intencjach,
- dawanie na tzw. Wypominki roczne, które czytane są w każ-

dą niedzielę przed Mszą Świętą,
- w miesiącu listopadzie przed każdą Mszą Św. modlimy się 

za Zmarłych, których poleciliśmy w tzw. wypominkach jedno-
razowych,

- przez cały rok w każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana 
jest Msza Św. za wszystkich Zmarłych wypominanych w naszej 
świątyni,

- w Niedzielę Wielkanocną modlimy się na cmentarzu za 
Zmarłych odmawiając modlitwę różańcową,

- każdy z nas przez różnorakie modlitwy i ofiary pragnie 
wypraszać wieczną szczęśliwość w niebie dla naszych bliskich 
krewnych, znajomych, dusz w czyśćcu cierpiących.

-  od 2 do 7 listopada w Kaplicy Cmentarnej o godz. 1500 
odmawiane są modlitwy za Zmarłych: Koronka do Bożego Miło-
sierdzia i część Różańca Świętego.
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D Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

W piękny, jesienny dzień o poranku – 26 października 
2015r., klasy III i V szkoły podstawowej w Woźnikach wraz z 
wychowawczyniami pojechały do Bochni, by zjechać szybem 
górniczym 212 metrów pod ziemię. Podróż przez najpiękniejsze 
wyrobiska kopalni uczniowie rozpoczęli od górniczego Szczęść 
Boże. Wraz z przewodniczkami przejechali podziemną kolejką 
„Kubuś” przez unikatowe komory skalne. Podziwiali wykute w 
soli kaplice, rzeźby solne. Spacerując po kopalni zapoznali się z 
narzędziami i urządzeniami, którymi posługiwali się górnicy 
od XIII w., ponieważ kopalnia zaczęła funkcjonować w 1248r. 
Informacje na jej temat przekazywane były uczniom w formie 
interaktywnej, co uatrakcyjniło zwiedzanie. Na koniec każdy 
mógł skorzystać z placu zabaw i pograć piłką na boisku. Warto 
dodać, iż Kopalnia Soli w Bochni została w 2013r. wpisana na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Kolejką
przez kopalnię
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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)

13 października 2014r. odbyły się w naszej szkole obchody 
Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej. Święto polskiej szkoły, to dzień 
szczególny, to święto uczniów, nauczycieli, pracowników admi-
nistracji i obsługi. Akademię szkolną przygotowali uczniowie 
klasy II gimnazjum (pod kierunkiem p. Jolanty Misterskiej) oraz 
wokaliści z różnych klas (pod kierunkiem p. Grażyny Żuk). Na 

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

uroczystości zgromadziła się rada pedagogiczna, pracownicy 
administracji i obsługi, nauczyciele emeryci.  W pierwszej części, 
która miała charakter koncertu życzeń, uczniowie „wierszem i 
piosenką” skierowali do nauczycieli oraz gości wiele ciepłych i 
miłych słów, wyrażając swoją wdzięczność za codzienny  trud. 
Następnie prowadząca akademię, przewodnicząca URS, Alek-
sandra Góral  złożyła wszystkim obecnym na sali życzenia.Po 



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

8 listopada 201564 

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

 658 listopada 2015

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)

części artystycznej głos zabrała pani Dyrektor, która zwróciła 
się do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji, 
życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w 
pracy z dziećmi i młodzieżą.Pani 
Dyrektor już chciała podzięko-
wać wszystkim za uwagę lecz 
prowadząca zaprosiła na drugą 
„mniej oficjalną” część akademii. 
Uczniowie klasy II przedstawili 
bajkę „O księżniczce Głupotce”, 
w której w humorystyczny spo-
sób ukazali codzienne zmagania 
uczniów i nauczycieli w zdoby-
waniu „mądrości”.  Przekonali 
wszystkich że „szkoła to nie zna-
czy zawsze to samo”, zwłaszcza 
gdy po piosence zobaczyliśmy ich 
„wyginających ciało” w tańcu! 
I to naprawdę bardzo „śmiało”! 
(G.Ż.)       

www.gimwysoka.iap.pl

W poniedziałek 19 października cała społeczność 
szkolna wzięła udział w projekcji filmu „Pilecki”. 
Uczniowie pod opieką pani dyrektor i nauczycieli poje-
chali do Wadowickiego Centrum Kultury na specjalnie 
zorganizowany pokaz. Celem wyjazdu było przybliże-
nie sylwetki patrona naszej szkoły - rotmistrza Witolda 
Pileckiego.  A co na temat filmu mają do powiedze-
nia uczniowie? Poniżej zamieszczona została recenzja 
uczennicy Karoliny Bąk.

„Pilecki - tylko fakty”
„Pilecki” polski dokument fabularyzowany, przedsta-

wiający wspaniałą historię rotmistrza Witolda Pileckiego.
Polski film 2015r. Dokładna data premiery to 25 września 2015r.
Film reżyserował Krzyszkowski, który również wraz z Bogdanem 
Wasztylem zajmował się scenariuszem. Główne role odgrywali 
Marcin Kwaśny, Piotr Głowacki i Małgorzata Kowalska.

Jest to film oparty na faktach. Są w nim przedstawione sceny 
z domu Witolda, jak i również z Auschwitz. Co jakiś czas o Pi-
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Zator - Parafi a Świętych Wojciecha i Jerzego

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

leckim opowiada jego syn i człowiek zajmujący się jego historią 
(Witolda). Przedstawia ciężkie życie rotmistrza, który uciekł z 
Auschwitz po prawie trzech latach. Wrócił do swojej rodziny, 
która cierpliwie na niego czekała. Był to kochający mąż i ojciec 
co ukazuje główny bohater. Genialna obsada filmu wspaniale 
przytacza nam tamte czasy i sytuacje, w której znalazł się Pilecki. 
Momentami sceny są drastyczne, co sprawia, że film nie jest nud-
ny. Aktorzy wspaniale odgrywają swoją role, scenografia też jest 
niczego sobie. Muzyka doskonale nadaje filmowi nastrój.

Polecam ten film ludziom, którzy chcą poznać tego wspania-
łego człowieka. To tylko 80 minut, a można dowiedzieć się tak 
wiele.

www.gimzakrzow.iap.pl

W dniu 1.11.2015 r. na zatorskim cmentarzu odbyła się 
kwesta do puszek. W zbiórce uczestniczyły 33 osoby, którym 
serdeczne dziękujemy za udział. Zebrano 8416,27 zł w tym 5 
euro. Środki przeznaczone będą na dalsze prace renowacyjne 
zabytkowych nagrobków. Organizatorem tradycyjnie jest Rada 

Kwesta
na cmentarzu
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Społeczna Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej. Dzię-
kujemy wszystkim którzy wsparli działania ratowania 
zatorskich zabytków.   

TMZZ ,Przewodniczący
Rady Społecznej  Wiesław SUSEK
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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.  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

Kto? Oczywiście kapłani. Tak pięknie o posłudze 
kapłańskiej mówił w kazaniu odpustowym ks. Jan 
Figura, odnosząc fragment tego słowa do ks. Jana i 
ks. Jarosława. W ostatnim fragmencie kazania są też 
życzenia zarówno dla księży Jubilatów, jak i parafian.

Wasze wymagania nas zbliżają do Boga. Wasza dobroć nas 
czyni dobrymi. Wasza świętość nas uświęca. Módlcie się za 
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie. Wraz z Księżmi Jubila-
tami kierujemy do was słowa życzeń. Odbieraliśmy od was przy-
rzeczenia chrztu świętego; nie łamcie ich. Ja tutaj trzydzieści parę 
lat temu chrzciłem dzieci... Tyle lat mają teraz ci, którzy przeze 
mnie zostali wówczas ochrzczeni... Będę się cieszył, jeśli te osoby 
pozostaną wierne Bogu. 

Głosimy wam przykazania - nie przekraczajcie ich. Zaszcze-
piamy w was wiarę - nie wyrzekajcie się jej. Dzisiaj potrzeba 
szczególnie mocnej wiary. Udzielamy wam rozgrzeszenia, ale 
nie trwońcie Bożej łaski. Wiążemy wasze małżeństwa, ale nie 
rozbijajcie ich. Wskazujemy wam drogę do nieba, ale nie schodź-

Budują pomost między
Bogiem a ludźmi cie z niej. Musimy za was odpowiadać na sądzie - nie idźcie na 

potępienie. 
Przy takim jubileuszu, drodzy Księża, pomyślcie: jest za co 

dziękować Bogu. Ileż jest Bożych darów, tych łask, błogosła-
wieństw w życiu kapłana?! Warto za to dzisiaj przy takim jubi-
leuszu wzbudzić wdzięczną pamięć. O tym, kiedy pierwszy raz 
usłyszeliśmy powołanie, o przebytej drodze kapłańskiej, o tych 
osobistych spotkaniach z Jezusem przy ołtarzy, w konfesjonale, 
na katechezie, przy chorym. Ileż razy te spotkania nas, kapłanów 
wprawiały w zdumienie?! Ileż razy Pan Jezus nas zachwycał i 
zaskakiwał różnymi nawróceniami? Jakże Mu za to nie dzięko-
wać?!

Wraz z Matką Najświętszą i ze św. Michałem Archaniołem 
dziękujemy za te wielkie rzeczy, które Pan Bóg czynił przez po-
sługę kap[łańską Księdza Jarka, Księdza Jana i za wszelkie rzeczy, 
jakie będzie nadal działał w przyszłości. Myślę, że nie skończy się 
ich probostwo w tych parafiach, gdzie są; będą zapewne jeszcze 
inne placówki, gdzie trzeba będzie zaczynać niemal od nowa i 
budować ten pomost między Bogiem a ludźmi. 

Niech św. Michał broni Was w walce ze złymi duchami i strze-
że Waszego i naszego życia. Niech się tak stanie.
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Co niesie tydzień (8-14 XI 2015)

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE
W EWANGELIĘ

8 listopada - XXXII niedziela zwykła

Chrystus raz ofiarowany więcej nie umiera, śmierć już 
nad Nim nie ma władzy.

Czytania mszalne dotyczą rzeczywistości duchowych, które 
w tym okresie listopadowym, po przeżyciu uroczystości Wszyst-
kich Świętych mają szczególne znaczenie. 

Autor Listu do Hebrajczyków w drugim czytaniu (Hbr 9,24-
28) pisze, że Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, ale do samego nieba, aby wstawiać się za nami przed 
obliczem Boga. On, jako Arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł 
raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął wieczne odkupie-
nie. Jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Chrystus wszedł 
do samego nieba, aby wstawiać się za nami przed Bogiem. On 
tylko raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. I 
drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia 
oczekujących Go. 

Ta głęboka teologia otoczona jest w pierwszym czytaniu (1 
Krl 17,10-16) i w Ewangelii (Mk 12,38-44) szczególnym wybra-
niem wdów jako wyjątkowo wyróżnionych przez Boga. 

Otóż, w pierwszym czytaniu jest o wdowie z Sarepty Sy-
dońskiej, do której przyszedł uciekając przed królem Achabem, 
Eliasz, ażeby przetrwać czas głodu, spowodowanego dwuletnią 
suszą, będącą karą za niewierność Izraela. U tej wdowy przeby-
wał aż do końca posuchy i przez cały czas jego pobytu nieustan-
nie w cudowny sposób pomnażała się mąka w dzbanie i oliwa. 
Dzięki temu przeżyli.

Natomiast w Ewangelii jest o innej wdowie – o kobiecie, którą 
Chrystus zauważył w świątyni w Jerozolimie, gdy wrzucała do 
skarbony dwa małe grosze. Powiedział: Ta uboga wdowa wrzu-
ciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Oni bo-
wiem wrzucali z tego, co im zbywało, a ona ze swego niedostatku 
wrzuciła wszystko, co miała – całe swoje utrzymanie. 

O tym, że wdowieństwo jest jakby w sercu Boga, mówią także 
słowa św. Jakuba Apostoła, który w swoim Liście pisze, że religij-
ność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się 
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie same-
go nieskażonym od wpływów świata. 

Jak gdyby naprzeciwko tym słowom jest to, co Pan Jezus 
powiedział wtedy właśnie przy skarbonie o uczonych w Piśmie 
– że z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią po-
zdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach, zaszczytne 
miejsca na ucztach i objadają domy wdów, a dla pozoru odpra-
wiają długie modlitwy.

Tak więc czytania z tej niedzieli stanowić mogą jakby „wdowi 
zakątek” Pisma świętego, który przypomina nam o staraniu się 
o „pokrzywdzonych” przez los, pozostawionych, opuszczonych 

oczekujących pomocy. Tego uczy Arcykapłan Nowego Przymie-
rza Jezus nasz Zbawiciel.

 Błogosławi Bóg pobożnym wdowom, które w wierności 
Chrystusowi odnalazły swoje szczęście.

9 listopada - poniedziałek - Święto rocznicy
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Jesteśmy Bożą budowlą, Bożą świątynią, uprawną rolą 
przynoszącą właściwe plony.

Dzisiejsze święto obchodzone jest w Kościele od XII wieku w 
dniu rocznicy poświęcenia tej Bazyliki, którą cesarz Konstantyn 
Wielki wzniósł na Lateranie. Święto to obchodzono początkowo 
tylko w Rzymie, ale że Bazylika na Lateranie jest matką i głową 
wszystkich kościołów miasta i świata, rozszerzono to święto na 
cały obrządek rzymski jako znak miłości i jedności ze Stolicą 
Piotrową. 

Czytania z tego dnia mówią o świątyni, która jest miejscem 
spotkania człowieka z Bogiem, o godności tego miejsca. 

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ezechiela (Ez 47,1-
2.8-9.12) jest opis nowej świątyni, jaką zobaczył w swoim widze-
niu prorok Ezechiel, kiedy był w niewoli babilońskiej. Ta nowa 
świątynia zapowiadała nowy rodzaj stosunków między Bogiem 
a człowiekiem. 

Miejsce to znajduje swoje wyjaśnienie w alternatywnym 
pierwszym czytaniu z Listu do Koryntian (1 Kor 3,9b-11.16-17), w 
którym św. Paweł Apostoł pisze, że jesteśmy Bożą budowlą – czyli 
Bożą świątynią – uprawną rolą, budowlą według łaski Bożej. 

Fundamentem tej budowli nie może być nikt inny, jak tylko 
Jezus Chrystus. Przez Niego jesteśmy świątynią Bożą i Duch 
Boży mieszka w nas. Musimy uważać, bo jeżeli ktoś by zniszczył 
świątynię Boga, to go zniszczy Bóg. 

Natomiast Ewangelia (J 2,13-22) mówi o trosce Chrystusa 
o świątynię. Konkretną świątynię – w Jerozolimie – do której 
wszedł i skąd powyrzucał kupczących tam oraz bankierów i 
zwierzeta. Powiedział przy tym: Nie róbcie z domu Ojca Mego 
targowiska! 

To wydarzenie przypomnieli sobie uczniowie po Jego zmar-
twychwstaniu i że napisano o Nim: gorliwość o dom Twój pożera 
mnie. Na zarzut Żydów, dotyczący tego uczynku i pytanie o znak 
wykazujący Jego prawa do takiego postępowania, odpowiedział: 
Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach obuduję ją na nową. 
Mówił jednak o innej świątyni, nie ręką ludzką zbudowanej, lecz 
świątyni Jego Ciała. Mistycznego Ciała, którego On jest głową, a 
my członkami. 

 W gorliwości o Boży dom, o człowiecze dusze miłość Chry-
stusa nigdy nie ustaje.
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10 listopada – Wtorek - Wspomnienie
św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Niech nas nie opuszcza świadomość, że sługami nie-
użytecznymi jesteśmy i wykonujemy to, cośmy powinni 
wykonać.

Wtorkowe czytania mszalne mówią o naszej małości i wielko-
ści; że ta wielkość czerpie swoją siłę ze służby. 

Przestrzegł nas Chrystus, abyśmy, cokolwiek dobrego uczyni-
my, mieli przeświadczenie, że jednak słudzy nieużyteczni jeste-
śmy. Wykonaliśmy bowiem tylko to, co powinniśmy wykonać. 
Tak jest w Ewangelii z tego dnia (Łk 17,7-10).

Z kolei w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości (Mdr 2,23-
3,9) autor mówi, że do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, 
a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Lecz dusze spra-
wiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Bóg ich do-
świadczył jak złoto w tyglu; w dzień nawiedzenia zajaśnieją. Będą 
sądzić ludy i zapanują nad narodami, 

Tak więc trwajmy w naszej służebności wobec Chrystusa, pa-
miętając, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, ale również i jesteśmy 
władcami według tych dóbr, jakie Chrystus nam powierza. 

Słudzy i nieużyteczni, ale do nieśmiertelności nas Bóg stwo-
rzył, a Chrystus zwyciężył śmierć. 

11 listopada – Środa - Wspomnienie św. Marcina 
z Tours, biskupa

Niewdzięczność płynie z braku bojaźni i z lekceważe-
nia, a wdzięczność jest córką mądrości.

Czytania ze środy ostrzegają nas przed niewdzięcznością i 
lekceważeniem Bożych praw. 

W Ewangelii (Łk 17,11-19) mowa jest o niewdzięczności ludzi 
uzdrowionych z trądu. Chrystus uzdrowił dziesięciu, ale tylko 
jeden powrócił – i to jeszcze Samarytanin – żeby Mu podzięko-
wać. 

O niewdzięczności wobec Boga i lekceważeniu Jego praw jest 
również w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości (Mdr 6,1-11). 
Fragment ten jest ostrzeżeniem skierowanym do władców, któ-
rzy od Boga co prawda otrzymali władzę, ale są też przed Nim 
odpowiedzialni. On zbada ich uczynki i zamysły rozsądzi. Bo nie 
sądzili uczciwie i praw Bożych nie przestrzegali. Spotka ich suro-
wy sąd: najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale silnych 
czeka sroga kara. Możnym grozi surowe karanie. Natomiast ci, 
którzy świętości przestrzegali, dostąpią uświęcenia. Którzy tego 
nauczali, znajda obronę. 

 Władców tego świata surowy czeka sąd, a silnych sroga 
kara.

12 listopada – Czwartek - Wspomnienie
św. Jozafata, biskupa i męczennika

Mądrość dostrzega Chrystusa we wszystkich sytu-
acjach, równocześnie oczekując Jego przyjścia.

Czytania z czwartku nawiązują do kwestii mądrości.
W Ewangelii (Łk 17,20-25) faryzeusze zapytali Chrystusa, 

kiedy przyjdzie królestwo Boże. On im odpowiedział, że przyj-

dzie, ale niedostrzegalnie i nie można będzie powiedzieć, że jest 
tu albo tam, bo królestwo Boże jest pośród was. 

Jego obecność na ziemi to już początek królestwa Bożego. A 
samo przyjście Jezusa Chrystusa na sąd przy końcu świata, jak 
powiedział, stanie się widoczne dla wszystkich – jak błyskawica, 
która świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego. Tak 
będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego przyjścia. 

Oczekując na Jego przyjście, które zakończy się u każdego 
indywidualnie – w dniu jego śmierci – trzeba postępować mą-
drze. O tej mądrości mówi pierwsze czytanie (Mdr 7,22-8,1). 
Autor chwali mądrość; mówi, że w mądrości jest Duch Święty, 
jedyny, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, wszechmogą-
cy, wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy. Mądrość jest 
ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi. 
Wszystko przenika, bo jest tchnieniem Bożej mocy i przeczy-
stym wpływem chwały Wszechmocnego. Dlatego nic skażonego 
do niej nie przylgnie. To odblask wieczystej światłości, zwiercia-
dło bez skazy. Bóg miłuje tylko tego, kto przebywa z mądrością. 
Mądrości zło nie przemoże, sięga bowiem potężnie od krańca do 
krańca i włada wszystkim z dobrocią. 

Przed wszystkim Bóg stworzył Mądrość i w Mądrości stwo-
rzył wszystko.

 

13 listopada – Piątek - Wspomnienie świętych
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski

Przyjęcie Chrystusa na sąd będzie niespodziewane dla 
tych którzy nie wierzą.

Czytania z piątku są ostrzeżeniem przed nadchodzącym 
sądem o ostrzeżeniem przed głupotą ludzką, która przejawia się 
najbardziej w nieznajomości Boga, w nieszukaniu prawdziwego 
Boga. W Ewangelii według św. Łukasza (Łk 17,26-37) jest o tym, 
że dzień przyjścia Jezusa Chrystusa będzie niespodziewany – tak 
jak niespodziewany był potop i jak niespodziewanie przyszło 
spalenie Sodomy i Gomory. Tak samo będzie niespodziewane 
przyjście Syna Człowieczego. Na pytanie uczniów, gdzie to się 
będzie dziać, odpowiedział Chrystus, że gdzie jest padlina, tam 
zgromadzą się i sepy. Można to rozumieć, że gdzie jest więcej 
grzechu, tam też więcej kary i gniewu. 

Natomiast pierwsze czytanie, pochodzące z Księgi Mądrości 
(Mdr 13,1-9), mówi o głupocie człowieka, który z wielkości i 
piękna stworzeń nie dostrzegł ich Stwórcy. Głupota ludzi pole-
gała przede wszystkim na tym, że patrząc na dzieła Boże, nie po-
znali Twórcy, lecz urzeczeni pięknem stworzonego świata, wzięli 
to, co stworzone za bóstwa. Głupota ludzka polegała na tym, że 
powinni poznać, o ile potężniejszy jest Ten, który uczynił wspa-
niały świat niż samo Jego dzieło. Bo z wielkości i piękna stworzeń 
poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. 

Dodaje autor, że jednak ci, którzy szukali bożków w przyro-
dzie i im się kłaniali, mają mniejszą winę, ponieważ przynajmniej 
szukali Boga, choć ulegli pozorom. Jednak wina ich pozostaje. Bo 
jeżeli zdobyli się na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat, 
mogli również znaleźć Jego Pana. 

Głupi nie widzi znaków Boga w Jego dziełach, bo nie oddaje 
się mądrości i jej pouczeń.
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14 listopada – Sobota 

Wytrwała modlitwa zawsze zwycięża,
ponieważ to sam Bóg jest jej wytrwałością. 

Czytania z soboty mówią o tym, że trzeba być wytrwałym w 
modlitwie i prośbach do Boga. 

O tej wytrwałości mówi przede wszystkim dzisiejsza Ewan-
gelia (Łk 18,1-8). Pan Jezus w tym fragmencie opowiada swoim 
uczniom o pewnym sędzim, który Boga się nie bał i nie liczył się 
z ludźmi. Ów człowiek, mimo złego charakteru, pomógł bardzo 
natrętnej wdowie w obronie przed przeciwnikiem. Kobieta spra-
wę wygrała. Sędzia zaś nie miał wcale zamiaru jej pomagać, ale 
w końcu powiedział sobie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi 
się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 
wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadrę-
czała mnie.

Podsumowuję tę opowieść Chrystus słowami: A Bóg, czyż nie 
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wo-
łają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Takie wołanie 

Izraela o ratunek jest tematem pierwszego czytania (Mdr 18,14-
16.19,6-9). Jest tam medytacja o nocy paschalnej, w którą Izraeli-
ci wychodzili z Egiptu, a wszystko co pierworodne w tym kraju, 
za karę umarło. Izraelitów przed tym ustrzegła krew baranka 
paschalnego, pokropili nią drzwi i okna, aby nie wszedł Anioł 
śmierci. Kiedy zaś dotarli nad Morze Czerwone, ono się przed 
nimi rozstąpiło, by mogli przejść, a chwilę po tym pochłonęło 
goniących ich na rydwanach Egipcjan. 

Stało się tak, ponieważ wołanie Izraela doszło do uszu Bożych. 
460 lat byli w niewoli. I posłał do nich Pan Mojżesza z zadaniem, 
by wyprowadził ich z niewoli. Wówczas spełniły się oczekiwania, 
modlitwy i błagania zanoszone przed Boży majestat. 

Jak Izraelici przeszli z niewoli do wolności, tak chrzest jest 
dla człowieka przejściem ze śmierci grzechu, do życia w Chry-
stusie

Ks. H. Młynarczyk

Pani Marta, gospodyni – Słuchałam dzisiejszej Ewan-
gelii i nie wiem co myśleć o tej biednej wdowie, która ostat-
ni grosz dała księżom i nic jej nie zostało na życie i dlaczego 
ją Pan Jezus pochwalił, że ten jeden grosz wart był najwięcej 
ze wszystkich ofiar. Może lepiej by było ją wspomóc, zamie-
nić jej grosz na kilka denarów.

‘
Ks. Wikariusz – Pani Marto, nie księżom to dała, bo 

ich jeszcze nie było, tylko na kult Boży w świątyni Jerozo-
limskiej, a widocznie Pan Jezus nie chciał jej przeszkodzić 
w spełnieniu dobrego uczynku, poza tym na pewno o niej 
nie zapomniał, jak o tej wdowie z Sarepty w pierwszym 
czytaniu.

Gość, syn gospodyni, rolnik - mnie też jest czasem cięż-
ko słuchać, że biedni to błogosławieni i będą właścicielami 
nieba. No to wszyscy bądźmy biedni i kto będzie, przypuść-
my, budował kościoły, szkoły szpitale? Wierzę, że Pan Jezus 
ma rację, ale trudno to praktycznie zrozumieć.

Ks. proboszcz - Nie przesadzajmy, to ma naprawdę sens, 
poza tym trzeba odróżnić ubóstwo od ofiarności, o ubó-
stwie Pan Jezus mówił do młodzieńca, który się Go pytał, 
co ma zrobić, aby się zbawić. Wtedy Pan Jezus zapytał go, 

PRZY STOLE NA PLEBANII
czy zachowuje przykazania, a kiedy ten potwierdził powie-
dział do niego jeżeli chcesz być doskonałym, sprzedaj twój 
majątek, rozdaj to ubogim i chodź za Mną. Najważniejsze 
jest tu słowo jeśli chcesz być doskonałym, czyli jeżeli mo-
żesz to przyjąć, zrozumieć i tak żyć.

Ks. emeryt – Właśnie, bo ochotnego dawcę Bóg miłuje 
i nie wszystko dla każdego. Jeżeli kogoś nie stać na boha-
terstwo duchowe, wystarczy jak zachowuje przykazania, bo 
nikt nie może dźwigać ciężarów ponad siły, inaczej pycha 
dochodzi do głosu. Ta wdowa była zdolna do heroizmu 
duchowego i to było dla niej nagrodą, że stać ją było na taki 
czyn, tak czuła i nie potrzebowała od nikogo rady ani po-
mocy, ufała bożej Opatrzności. 

Drugi gość, ks. infułat – Nie trzeba się martwić, że nie 
będzie za co budować cywilizacji, raczej trzeba się tych, co 
ją niszczą nienawiścią i bezbożnością, a wspomniane wdo-
wy i wszyscy błogosławieni, ze swoją heroiczną wiarą, po-
partą bezkompromisowymi uczynkami miłości, są tarczą 
przed słusznym gniewem Boga i znakiem Jego miłosierdzia, 
którego wszyscy potrzebujemy.

Ks. H.Młynarczyk

WDOWI GROSZ


