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PIERWSZE CZYTANIE   So 3, 14-18a 
Wyśpiewuj, Córo Syjońska,
podnieś radosny okrzyk, Izraelu!
Ciesz się i wesel z całego serca,
Córo Jeruzalem!
Pan oddalił wyroki na ciebie,
usunął twego nieprzyjaciela:
król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
już nie będziesz bała się złego.
Owego dnia powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie!
Niech nie słabną twe ręce!»
Pan, twój Bóg jest pośród ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.

DRUGIE CZYTANIE   Flp 4, 4-7 
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech 
wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O 
nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych 
serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

EWANGELIA   Łk 3, 10-18
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy:
«Cóż więc mamy czynić?».
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który 
nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni».
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczy-
cielu, co mamy czynić?».
On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wy-
znaczono».
Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskaj-
cie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie».
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach 
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: 
«Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie 
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia 
swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nie-
ugaszonym».
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
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To juz szósta edycja Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Pieśni Patriotycznej. W tym roku im-
preza została  objęta patronatem honorowym 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

7 listopada 2015 r. na scenie parafi i MB 
Częstochowskiej w Szklanych Domach w Kra-
kowie zaprezentowali się jak co roku artyści 
przybyli z wielu stron kraju. Wystąpiło  24 
wykonawców, laureatów wyłonionych wcze-
śniej w lokalnych festiwalach, przeglądach, 
konkursach. Posłuchać mogliśmy zarówno 
solistów, jak i zespołów, zaprezentowały się 
dzieci przedszkolne, ze szkół podstawowych, 
młodzież gimnazjalna, licealna, a nawet do-
rośli. Jedni zauroczyli nas  pięknym głosem, 
inni kunsztem we władaniu instrumentami. 
Nie zabrakło strun, smyczków.  Jednak najbar-
dziej oryginalnym instrumentem 
były kolorowe dzwonki, w które 
pomiędzy śpiewem uderzała mała 
artystka, Roksana Pieronkiewicz, 
laureatka II miejsca. Wszyscy 
uczestnicy przygotowali pięć 
pieśni, jednak wykonać mogli 
dwie wybrane przez Jury. Prze-
słuchania uczestników trwały od 
godziny 9:00, a najlepsi z nich 
mogli zaprezentować się na  Gali 
Finałowej połączonej z  rozda-
niem nagród. Galę poprzedziła 
uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny ,której przewodniczył 
bp Jan Szkodoń. W homilii nawiązał do słów Ojca Świętego .Jana 
Pawła II z Krakowskich Błoń w 1979 r. „…proszę was, abyście całe 
to duchowe dziedzictwo, któremu na  imię „Polska”, raz jeszcze 
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością…”- synteza  tych słów „Nasze 
dziedzictwa –Polska”  jest  hasłem naszych festiwali.

 W słowie  prezes Krajowego instytutu Akcji Katolickiej Ha-
liny Szydełko, posła na Sejm RP,  skierowanym do uczestników i 
organizatorów usłyszeliśmy m.in.”… Wolność nie jest dana raz 
na zawsze. Trzeba wciąż o nią zabiegać. Musimy o tym pamiętać 
zwłaszcza teraz, gdy wokół nas tak wiele konfl iktów i niepoko-
jów. Jesteśmy dumni z naszej historii i z nadzieją spoglądamy w 

przyszłość. Ta historia, jakże często 
dramatyczna i tragiczna, jest obecna 
w pieśniach. Kolejny już raz usłyszy-
my je w wykonaniu dzieci i młodzieży 
z całego kraju. Ten wspaniały reper-
tuar, wpisujący się w naszą narodową 
tożsamość jest lekcją historii zarówno 
dla słuchaczy jak i wykonawców. Po-
gratulowała laureatom i wszystkim 
uczestnikom festiwalu życząc dal-
szych sukcesów artystycznych, aby  te 
pieśni pozostały w sercach, przypomi-
nając o obowiązkach wobec Ojczyzny. 
Podziękowała też organizatorom, 
wyrażając ufność ,ze dzieło to będzie 
kontynuowane  w kolejnych lataach.

Główne wydarzenie było poprze-
dzone dzień wcześniej XIII Mało-
polskim Przeglądem Pieśni Patrio-
tycznej, którego laureaci mogli się 

zmagać na Ogólnopolskim 
Festiwalu wraz z innymi 
uczestnikami z całej Polski. 
Całości towarzyszyła wysta-
wa podróżnika Władysława 
Grodeckiego pt. „Zostawili 
Ślad” ukazująca działalność  
Polaków za granicą- m.in. 
inżynierów, misjonarzy-
rodaków, którzy wnieśli 
znaczący wkład do rozwoju 
światowego dziedzictwa,  
rodaków, z których możemy 

być dumni.
Jury podkreśliło bardzo wysoki i wyrównany poziom prezen-

tacji festiwalowych. A oto jego werdykt:
Grand Prix Festiwalu  otrzymała Anita Dudczak z Publicz-

nego Gimnazjum w Bereście, zaśpiewała pieśń „Orzeł Biały” 
autorstwa Natalii Sikorskiej, która opowiada o walce i śmierci 
dzieci podczas II Wojny Światowej. Otrzymała Nagrodę Prezesa 
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

W kategorii zespoły nagrodzono:
1 miejsce ex aequo:„Skrzypnianki” ze Zespołu Szkoły Pod-

VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Patriotycznej

 pod patronatem Krajowego instytutu Akcji 
Katolickiej w Polsce

Nasze dziedzictwo – Polska
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stawowej i Gimnazjum  im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, 
otrzymał Nagrodę KSM Arch Krakowskiej i zespół FourM” ze 
Szkoły Podstawowej w Drzewicy  otrzymał Puchar Prezesa Akcji 
Katolickiej  Archidiecezji  Krakowskiej.

2 miejsce – „Trębaczewianie” z Trębaczewa
3 miejsce – Samorządowe Przedszkole nr 176 w Krakowie
W kategorii solistów przyznano następujące nagrody:
1 miejsce ex aequo: Maria Stachoń z Łososiny Dolnej, otrzy-

mała nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, Joanna Świrska z 
Czerska, otrzymała nagrodę Pani Poseł Barbary Bubuli i Karolina 
Kobielusz z Milówki, otrzymała nagrodę Gospodarza Parafii MB 
Częstochowskiej.

2 miejsce ex aequo: Katarzyna Fiedor z Zespołu Szkół w Mi-
chałowicach, Oliwia Żarnowska ze Szkoły Podstawowej nr 159 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, Oliwia Sioła  ze 
Szkoły Podstawowej w Szubrowicach oraz Roksana Pieronkie-
wicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy

3 miejsce ex aequo: Alan Wittbrot z Gdańska i Aleksander 
Koczorowski z Poznania

Wyróżnienie otrzymały Aleksandra Oraczewska z Gimna-
zjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej  w Nowym Brzesku 
oraz Magdalena Kowal z Kłaja

Występy oceniało Jury w składzie: Rafał Marchewczyk 
– przewodniczący, kierownik artystyczny i dyrygent chóru „Vox 
Populi”, Stefania Głuch, starszy wizytator Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, Jerzy Bożyk, piosenkarz i kompozytor jazzowy, 
teatrolog, przewodnik PTTK, oficer Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”, Barbara Brzezińska, artysta muzyk, kompozytor, 
wokalistka, Krystyna Kowalczyk, nauczyciel muzyki, dyrygent 
Chóru Nauczycielskiego „Concentus” w Starachowicach i Urszu-
la Miarczyńska – Micorek, nauczyciel muzyki, animator kultury, 
wieloletni członek Jury Przeglądów Pieśni Patriotycznej

Na zakończenie Koncertu Galowego Wojciech Krakowiak, 
zastępca prezesa KSM Archidiecezji Krakowskiej wystąpił z 
przesłaniem w imieniu Organizatorów i Uczestników w którym 
podkreślił, że postawy patriotyczne naszych przodków zobowią-
zują nas do bycia dobrymi patriotami dzisiaj, do dumy z naszej 

Polskości, naszej historii – wyraża to zawołanie  KSM: przez cno-
tę , naukę i pracę GOTÓW, ABY SŁUZYC Bogu i Ojczyźnie. W 
najbliższym czasie szczególną okazją do realizowania tej misji są 
nadchodzące Światowe Dni Młodzieży.

Wszyscy wykonawcy  oraz opiekunowie otrzymali  Dyplomy 
Uczestnictwa, Śpiewnik Pieśni Patriotycznych wydany nakła-
dem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz szereg innych 
upominków. Ponadto Laureaci otrzymali szereg  innych nagród: 
głównie cenne albumy renomowanych wydawnictw: Biały Kruk, 
Rafael, Petrus, AA, Klub Książki Katolickiej, obrazy, książki, sło-
dycze, kalendarze, wydawnictwa informujące o regionie, zabyt-
kach, rzeźby, płaskorzeźby, statuetki, bilety na trasę turystyczną 
i trasę górniczą do Kopalni Soli w Wieliczce, pobyt-warsztaty ar-
tystyczne w Domu Gościnnym w Szczawnicy, oraz wiele innych 
nagród i upominków od Organizatorów i Sponsorów.

 „To piękne i budujące, że coraz więcej młodych interesuje się 
naszym dziedzictwem kulturowym, historią, pieśnią, tradycją” 
– mówi Stefan Majerczak, koordynator festiwalu, jego pomysło-
dawca, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej 
– „Spotkać ich można było nie tylko na scenie. Pragnę podkreślić 
zaangażowanie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży Archidiecezji Krakowskiej, którzy szczególnie nas wspierali w 
organizacji Festiwalu”.

Przesłuchania przeglądowe i festiwalowe oraz Koncert Galo-
wy prowadzili  Edward Porębski, prezes lokalnego Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej, radny Miasta Krakowa i   Joanna 
Kula prezes KSM Archidiecezji Krakowskiej.

Organizatorem była Akcja Katolicka Archidiecezji Krakow-
skiej przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżowego Domu Kultu-
ry im. Janusza Korczaka, oraz Parafii MB Częstochowskiej jako 
Gospodarza miejsca, którym organizatorzy dziękują szczególnie 
za serdeczną gościnność.

Wojciech Krakowiak, Rzecznik Prasowy VI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Pieśni Patriotycznej

Stefan Majerczak, koordynator

Uroczystą Mszą na Placu św. Piotra Papież zainaugurował 
w Kościele Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. W 
homilii podkreślił, że jest to czas szczególnej łaski, w którym 
jesteśmy wezwani do odkrycia głębi miłosierdzia Ojca, przyj-
mującego wszystkich i osobiście wychodzącego każdemu na 
spotkanie.

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas otwarcia 
Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego Miłosierdzia

Bracia i siostry,
Wkrótce z radością otworzę Drzwi Święte Miłosierdzia. Do-

konujemy tego gestu zarówno prostego jak i bardzo symboliczne-

Franciszek zainaugurował 
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

go w świetle usłyszanego słowa Bożego, które stawia na pierwszy 
plan prymat łaski. To, co wiele razy powraca w tych czytaniach 
odsyła w istocie do tego wyrażenia, które anioł Gabriel skierował 
do młodej Dziewczyny, zaskoczonej i niedowierzającej, wskazu-
jąc na tajemnicę, która Ją osłoni: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” 
(Łk 1, 28).

Maryja Panna jest przede wszystkim wezwana do radości z 
powodu tego, czego Pan w niej dokonał. Osłoniła Ją łaska Boża, 
czyniąc Ją godną, by stała się Matką Chrystusa. Kiedy Gabriel 
wszedł do Jej domu, nawet najbardziej głęboka tajemnica, która 
przekracza wszelkie możliwości rozumu, staje się dla Niej źró-
dłem radości, wiary i powierzenia się słowu, które zostało Jej 



13 grudnia 20156  713 grudnia 2015

objawione. Pełnia łaski może przemienić serce i czyni je zdolnym 
do dokonania aktu tak wielkiego, by dokonać zmiany dziejów 
ludzkości.

Święto Niepokalanego Poczęcia wyraża wspaniałość miłości 
Boga. Jest On nie tylko tym, który przebacza grzech, ale w Ma-
ryi posuwa się do zapobieżenia grzechowi pierworodnemu, jaki 
każdy człowiek niesie ze sobą przychodząc na świat. To miłość 
Boga zapobiega, uprzedza i zbawia. Początek historii grzechu w 
ogrodzie Eden rozstrzyga się w planie zbawczej miłości. Słowa 
Księgi Rodzaju odwołują się do codziennego doświadczenia, któ-
re możemy odkryć w naszej osobistej egzystencji. Zawsze istnieje 
pokusa nieposłuszeństwa, która wyraża się w pragnieniu zapla-
nowania naszego życia niezależnie od woli Boga. To ta wrogość, 
która nieustannie zagraża życiu ludzi, aby ich przeciwstawić pla-
nowi Boga. Jednak także historia grzechu jest zrozumiała tylko w 
świetle miłości, która przebacza. Jeśli wszystko trwałoby w grze-
chu, bylibyśmy w sytuacji najbardziej rozpaczliwej ze wszystkich 
stworzeń, natomiast obietnica zwycięstwa miłości Chrystusa 
obejmuje wszystko w miłosierdziu Ojca. Usłyszane przez nas 
słowo Boże nie pozostawia co do tego wątpliwości. Niepokalana 
Dziewica staje przed nami jako uprzywilejowany świadek tej 
obietnicy i jej wypełnienia.

Ten Nadzwyczajny Rok Święty jest także darem łaski. Wejście 
przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który 
przyjmuje wszystkich i wychodzi osobiście na spotkanie każdego. 
Będzie to rok w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miło-
sierdziu.  Jak wiele krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy 
przede wszystkim się twierdzi, że grzechy są karane Jego sądem, 
nie stawiając natomiast na pierwszym miejscu, że są odpuszcza-
ne przez Jego miłosierdzie (por. Augustyn, De praedestinatione 

sanctorum 12, 24)! Tak, tak to się właśnie dzieje. Musimy przed-
kładać miłosierdzie nad sąd a w każdym przypadku, sąd Boży 
będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia. Przejście 
przez Drzwi Święte sprawi zatem, że po  czujemy się uczestnikami 
tej tajemnicy miłości. Porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo 
nie przystają one temu, kto jest kochany; żyjmy raczej radością 
spotkania z łaską, która wszystko przemienia.

Dziś przekraczając Drzwi Święte pragniemy także przy-
pomnieć inne drzwi, które przed pięćdziesięciu laty szeroko 
otworzyli na świat ojcowie Soboru Watykańskiego II. Rocznica 
ta nie może być przypominana jedynie ze względu na bogactwo 
wypracowanych dokumentów, które do dziś pozwalają na do-
strzeżenie wielkiego postępu dokonanego w wierze. Sobór był 
bowiem przede wszystkim spotkaniem. Prawdziwym spotka-
niem między Kościołem a ludźmi naszych czasów. Spotkaniem 
naznaczonym mocą Ducha Świętego, który pobudził Kościół do 
wyjścia z oschłości, które przez wiele lat zamykały go w sobie, aby 
z entuzjazmem podjąć drogę misyjną. Było to podjęcie drogi, aby 
wyjść na spotkanie każdego człowieka, tam gdzie on żyje: w jego 
mieście, domu, miejscu pracy…wszędzie tam, gdzie jest człowiek, 
tam Kościół jest wezwany, aby do niego dotrzeć, aby zanieść ra-
dość Ewangelii. Był to zatem impuls misyjny, który po tych latach 
podejmujemy z taką samą siłą i tym samym entuzjazmem. Jubile-
usz pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje, by nie zaniedby-
wać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum II, ducha Miłosiernego 
Samarytanina, jak o tym przypomniał błogosławiony Paweł VI 
na zakończenie Soboru. Przekroczenie dzisiaj Drzwi Świętych  
niech nas pobudzi do utożsamienia się z miłosierdziem Dobrego 
Samarytanina.
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1.  O co pyta³y t³umy Jana 
Chrzciciela? 

2. Co poleci³ czyniæ 
celnikom? 

3. czyje przyjœcie 
zapowiedzia³ Jan? 

Cztery tysiące
Cztery tysiące
nie lat lecz dni pewnie
a każdy niemal w wieczność się przewleka
w tęsknocie rzewnej
wyczekuje słońca
serce człowieka -
Cztery tysiące... 
Westchnień bezsilności 
nie sposób zliczyć 
w swojej mnogości 
są jak ziarnka piasku –
Grzbiet się napręża pod razami biczy 
oczy załzawione wyczekują brzasku 
lepszych piękniejszych dni -
A pieśń adwentowa brzmi
i smutnym echem
rozpływa się w dali
o jakże się żali
serce spętane grzechem –
W walce wyzwolenia wśród ostów i cierni 

nie wszyscy mężnie trwają 
pozostają wierni do końca –
Czekają Słońca i tęsknią do Słońca...
Cztery tysiące
lat chyba tysiące ... 
Tak jak życie długie 
dzień po dniu jak pługiem 
worywa się w duszę cierpienie — 
Od brzasku poranku 
aż po nocy cienie
pieśń adwentowa płynie 
bez ustanku i skargą bolesną drga...
O jakże adwent życia długo trwa trwa 
O jakże palą w oczach utęsknienia łzy!
Lecz kiedyś skończą się przecież
adwentowe dni
i nad życia Betlejem
wiecznym blaskiem zaświeci
gwiazda spełnionych nadziei!

s. Teresa Błaszczyk 

13 GRUDNIA
Św. Łucji, dziewicy i męczennicy, patronki 

ociemniałych

Św. Łucja poniosła śmierć męczeńską w Syraku-
zach na Sycylii około roku 304. Wszystkie inne wia-
domości o jej dziejach są raczej legendarne. Opisał je 
biskup angielski św. Aldhelm pod koniec VII wieku, 
opierając się na nieautentycznych aktach jej męczeń-
stwa. Wedle tych akt, odrzucony przez nią wielbiciel 
miał ją oskarżyć o wyznawanie chrześcijaństwa. 
Wtrącona do domu rozpusty, cudem uniknęła zhań-
bienia. Zginęła przebita mieczem podczas okrutnego 
prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. 
Od roku 1204 relikwie jej znajdują się w Wenecji. Imię 
jej zawarte jest w kanonie Mszy św. oraz litanii do 
Wszystkich Świętych.
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Wadowice, Parafi a Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:
15 (kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:
30, 18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. Stanisław Jaśkowiec, R.M., dziekan dekanatu Wadowice Północ* Wikariusze - ks. Jacek Tekiela, ks. 
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

Dzięki niepojętej dla mnie łasce, od kilku już lat, co miesiąc 
z pielgrzymami wadowickimi stajemy do modlitwy w cudownej, 
jasnogórskiej kaplicy. W tym najświętszym dla każdego Polaka 
miejscu – wpatrując się w majestatyczne oblicze naszej Królowej, 
z dziecięcą pokorą przedstawiamy Jej nasze podziękowania, 
przeproszenia i prośby. Wciąż nam ich nie brakuje. Co miesiąc 
są naglące. Bardzo żywotne. Codzienne życie przynosi nowe 
wyzwania i daje nowe tematy. Jesteśmy co miesiąc poruszeni 
Jej wnikliwymi, smętnymi oczami, które wpatrują się w nasze 
wnętrza. Jej przenikliwy, głęboki wzrok krzyżuje się z naszym 
ludzkim spojrzeniem. Patrzenie człowieka, niejednokrotnie 
ogarnięte strachem i lękiem, a Jej spokojny wzrok spotykają się 
w cudownej kaplicy. Doświadczam tego co miesiąc w naszych 
wadowickich pielgrzymkach. Ludzkie tajemnice w obliczu Matki 
Bożej stykają się z Bożą Opatrznością. 

To, czego na Jasnej Górze doświadczam – to również moc 
Jej stałej obecności w tym sanktuarium. Obecność ta od prze-
szło 600 lat jest wielkim darem miłości dla naszego narodu. Kto 
kocha – ten jest obecny. Jest wciąż do dyspozycji. Nie nuży się, 
ani nie zniechęca. Jest nieustającą pomocą. Taka jest rola matki. 
Miłość wyraża się w obecności. 

Jednocześnie dostrzegam, jak bardzo o Matkę Jasnogórską 

dbają, otaczają Ją szczególną pieczołowitością Ojcowie Paulini. 
Nazywamy ich kustoszami, czyli stróżami. Ta troska wyraża się 
również w konserwacji obrazu, jak również i w okresowych zmia-
nach zewnętrznego wystroju ikony jasnogórskiej. Ten wystrój to 
są tzw. sukienki. Na poszczególne okresy obraz jest przyozdabia-
ny innymi sukienkami. 

W okresie Święta Niepokalanego Poczęcia nieustannie 
dochodzą do głosu słowa: „Cała piękna jesteś, Maryjo!” oraz 
wezwania: „O najpiękniejsza z Niewiast!” Piękno duchowe oraz 
cielesne Niewiasty z Nazaretu. Jej niezwykły urok – Niepokala-
nie Poczęta, jest największym powabem Niewiasty z Nazaretu. 

Patrząc na jasnogórski obraz myślę, jak bardzo nasze dziew-
częta, kobiety, matki – odwzorowują piękną Niewiastą obleczoną 
w gwiazdy z księżycem u Jej stóp. Kobieta – czy młoda, czy też 
starsza – nosi w sobie niepowtarzalny urok. Jest zawsze piękna. 
Ale tak jak na Jasnej Górze o wystrój obrazu Matki Bożej dbają 
Ojcowie Paulini, tak o piękno kobiety winna dbać społeczność 
– tak naród jak i rodzina. To jest aktualne, naglące zadanie 
współczesnych czasów. 

Również sama kobieta winna troszczyć się o swoje piękno, 
tak duchowe, jak i cielesne. O piękno osobowe. Ciągły osobowy 
rozwój. Potrzebna jej jest troska o zewnętrzny wygląd. To, co się 

Piękno Maryi – powab kobiety
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nazywa opakowaniem. Piękno obrazu, ale i właściwe ramy. Po-
wtarzane powiedzenie: „Jak cię widzą, tak cię piszą” odnosi się 
do każdego – tak mężczyzny, ale w wyższym stopniu do kobiety. 
Zadbanie o wygląd głowy, twarzy, ubrania. Zadbanie o strój. 
Nie wyzywający, ale podkreślający jej urok. Mądra kobieta dba 
o siebie. Nie tyle ze względu na inne kobiety, ile z potrzeby serca. 
Przez swą intuicję dostrzega, jak bardzo jej piękno pociąga jej 
męża, a także dzieci. 

Jednym z błędów, które popełniają kobiety, jest myślenie, 
że dbanie o swój wizerunek jest ważne tylko dla osób, które 
działają w biznesie, pełnią funkcje publiczne lub są i gwiazdami 
show-biznesu. Drugim natomiast jest przekonanie, że ubranie 
to tylko opakowanie... Ubranie to dopełnienie człowieka, na-

rzędzie, które pomaga w życiu nawiązywać relacje i budować 
szczęśliwe życie. Kobieta, która rezygnuje z pracy zawodowej, 
aby wychowywać dzieci, także pracuje. Prowadzenie domu, 
wychowywanie dzieci to nie lada wyzwanie. Aby mieć do tego 
energię i siłę trzeba także zadbać o siebie, o swój rozwój duchowy, 
intelektualny i fizyczny oraz o swój wygląd. Zwłaszcza, że dzieci 
uczą się przez naśladowanie. Jeżeli kobieta - mama nie dba o sie-
bie i wychowuje córkę, to jaki przykład daje swojemu dziecku? 
Natomiast jeżeli mama dba o swój wygląd, dodaje całej rodzi-
nie energii i radości. Mama jest królową rodziny, ważne, aby 
o tym pamiętała i umiała ubrać się na każdą okazję.

ks. Infułat

Od wielu już lat, w jedną z niedziel październikowych, z po-
lecenia Episkopatu odbywa się liczenie wiernych. Tych, co przy-
chodzą na mszę św. – tzw. dominicantes, oraz przystępujących 
do Komunii św. – comunicantes. Osobno mężczyzn i oddzielnie 
kobiet. 

W naszej bazylice w tym roku obliczono – uczestników Mszy 
św.: kobiet 1480, a mężczyzn 1067. W sumie 2547. Natomiast do 
Komunii św. przystąpiło: kobiet 622, a mężczyzn 293. Razem 915 
osób. 

Warto przypomnieć obecność w poprzednich latach. W 2008 
roku na mszach św. było 3490, a do Komunii św. 1004. W 2009 
roku było 3957, do Komunii św. 1074. W 2010 – 3695, do Komunii 
św. 1201. 

Porównując tę statystykę warto zauważyć dość poważny 
spadek uczestników mszy św. w tym roku. Jakie mogą być tego 
przyczyny? Z pewnością jest ich wiele. Mogło być w tę niedzielę 
mniej pielgrzymów. Może nasi wierni upodobali sobie chodzenie 

Frekwencja
do innych kościołów. Możliwe, że w parafii jest mniej miesz-
kańców. Nie można tez wykluczyć, że zwiększyła się emigracja 
zarobkowa. Trzeba też wziąć pod uwagę postępującą laicyzację 
dotykającą również naszych parafian i skutki tego są widoczne 
– letni parafianie rezygnują z kościoła. 

Z pewnością nie wymieniłem wszystkich przyczyn. Jednak 
ten spadek budzi wielki niepokój. Łatwo jest obwiniać innych, 
szukać różnych usprawiedliwień. Koniecznie trzeba przypo-
mnieć na tym miejscu scenę ewangeliczną: Po Eucharystycznej 
zapowiedzi Pan Jezus dostrzegł, że wielu Jego wielbicieli zaczęło 
odchodzić. Z sarkazmem mówili: „Twarda jest ta mowa. Któż jej 
może słuchać?” Jezus widząc odchodzących zapytał Apostołów: 
„Czy i wy chcecie odejść?” Św. Piotr imieniem swych towarzyszy 
odrzekł: „Panie, do kogoż pójdziemy. Ty masz słowa żywota.” 

Panie, do kogoż pójdziemy.
ks. Infułat
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ŚW. PIOTR

W tym roku mija 10 lat odkąd wadowicka 
Szkoła Specjalna uroczyście obchodzi Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Niepełnospraw-
nych. W kaplicy przy kościele św. Piotra 
Apostoła zgromadzili się zaproszeni przez 
gospodarzy imprezy goście, m.in. Starosta 
Wadowicki Bartosz Kaliński, Wicestarosta 
Andrzej Górecki, dyrektor Kuratorium 
Oświaty w Krakowie Delegatura w Wado-
wicach pani Elżbieta Kowalczyk, Kierownik 
Zespołu Obsługi Finansowo- Księgowej 
Oświaty w Wadowicach pani Halina Stuglik, 
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Peda-
gogicznej w Andrychowie Krystyna Rajs, 
dyrektor PCPR w Wadowicach pani Barba-
ra Pindel- Polaszek, dyrektorzy placówek 
szkolnictwa specjalnego, ośrodków szkol-
no- wychowawczych, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, szkół, przedszkoli integracyjnych powiatu, 
pedagodzy, nauczyciele oraz rodzice, opiekunowie i osoby nie-
pełnosprawne. 

 Msza św. koncelebrowana była przez ks. Infułata Jakuba Gila 
z Parafi i Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny, ks. Kanonika 
Krzysztofa Strzelichowskiego - Proboszcza Parafi i św. Wojciecha 
w Mucharzu oraz ks. Artura Czepiela z Parafi i św. Piotra Aposto-
ła, który jest także katechetą w naszej szkole. Ks. Infułat Jakub 
Gil zwrócił się do wszystkich słowami, iż każdy z nas z biegiem 
lat staje się niepełnosprawny, więc dziś spotykamy się jak „równy 
z równym”. Ksiądz Artur natomiast wzruszył wszystkich słowa-
mi, które na długo zapadną nam w pamięci. Niepełnosprawność 
często staje się dla najbliższych osób błogosławieństwem. Daje 
siłę, by mimo przeszkód iść do przodu. Niepełnosprawni są do 
nas bardzo podobni, tyle, że dźwigają większy niż my krzyż.

 Po Mszy św., w podziemiach Kościoła, gospodarze przygoto-
wali dla wszystkich niespodziankę. Mogliśmy obejrzeć prezen-
tację ukazującą minione 10 lat. Wychowankowie 
biorący udział w corocznych obchodach zobaczyli 
siebie, swoje występy i talenty sprzed roku, dwu, 
a nawet dziesięciu lat. Było trochę wzruszeń, ale 
także i radości. Następnie uczniowie Zespołu 
Szkół Specjalnych wystąpili w przedstawieniu 
„Dobro za dobro”. Nie bez przyczyny tematem 
przewodnim było właśnie Dobro. Kolejny bowiem 
punkt programu to podziękowania gospodarzy 
dla wszystkich tych, bez których nie moglibyśmy 
się pochwalić tym co mamy i co już osiągnęliśmy. 
Czerwoną różę i wyrazy uznania otrzymali nasi 
wieloletni darczyńcy m.in.: Zarząd Starostwa 
Powiatowego za wsparcie fi nansowe oraz nasi 
sponsorzy- Piekarnie Zguda, Kruk, Lempart, 
Stryszów, cukiernia Kokosek, fi rma Kamp, Ska-
wa, Arka. Szczególne podziękowania skierowane 

były do pani Zofi i Zemanek, która od 
lat, codziennie od poniedziałku do 
piątku, przez cały rok szkolny daruje 
naszym dzieciom ciepłe pieczywo na 
drugie śniadanie. Raz jeszcze dzię-
kujemy Pani Zosiu. Z racji jubileuszu 
nie został przeprowadzony przegląd 
artystyczny osób niepełnosprawnych 
z powiatu wadowickiego, których nie 
zabrakło jednak na widowni. Powód? 
W tym roku My jesteśmy dla Was i 
składamy podziękowania za dotych-
czasowy udział i obecność. Uczestnicy 
zostali obdarowani paczkami od św. 
Mikołaja, były brawa, pamiątkowe 
zdjęcia i… wielki tort, którym poczę-
stowaliśmy naszych gości. Wspólna 

zabawa prowadzoną przez panią Agnieszkę Gwoźdź- profesjo-
nalnego animatora i wodzireja zakończyła tegoroczne obchody. 

 Na koniec chciałabym zacytować list, który nasi wychowan-
kowie napisali do św. Mikołaja.

Kochany Mikołaju, wiem że to niełatwo, lecz przynieś niewi-
domym dzieciom takie światło, co pozwoli im ujrzeć wszystkie 
dary Boskie: drzewa w czapach śniegu, obraz Częstochowskiej, 
lustro lodowiska, gdy tańczymy na nim. Przynieś dzieciom głu-
chym piosenkę anioła, by zagrała cisza, która trwa dookoła. By 
głos mamy usłyszały i kolędę w grudniowym kościele. Pożycz 
anielskie skrzydła, Mikołaju drogi, dla dzieci, które mają bardzo 
chore nogi. Na skrzydłach wnet wylecą ze smutnych szpitali i 
dotrą do swych domów hen, w błękitnej dali… Ależ by to była 
radość, Mikołaju święty! Ależ by to były wspaniałe od Ciebie 
prezenty!

mgr Iwona Porzycka
nauczyciel ZSS w Wadowicach 

„Dobro za dobro”
Jubileuszowe X obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych w ZSS w Wadowicach
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ROKÓW

,,Ciągle jeszcze istnieją w śród Nas anioły,   
Nie mając wprawdzie skrzydeł,   
lecz ich serce jest bezpiecznym portem     
dla wszystkich którzy są w potrzebie”
     Phil  Bosmans.

Słowa są zbyt małe, by wyrazić wdzięczność  za okazałą po-
moc. Tegoroczny św. Mikołaj zawitał do naszych dzieci , dzięki  
Zakładowi  Przemysłu Cukierniczemu   SKAWA SA  Wadowice, 
naszemu opiekunowi księdzu Jackowi Tekieli i Radzie Kaplicy 
.Bóg  zapłać  za dar  wielkiego serca.

Św. Mikołaj w Kaplicy Roków
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KARMEL

W dniach od 30 listopada do 7 
grudnia br. odbyła się w wadowickim 
klasztorze Karmelitów Bosych wizy-
tacja, jaką przeprowadził o. Tadeusz 
Florek OCD, prowincjał Krakowskiej 
Prowincji Zakonu Karmelitów Bo-
sych. Wizytacja, według prawodaw-
stwa Zakonu wpisuje się w szereg 
inicjatyw, które mają pomóc zarówno 

całej wspólnocie zakonnej, jak i poszczególnym jej członkom we 
wzrastaniu we własnej tożsamości powołaniowej i misji pełnio-
nej w konkretnym środowisku i Kościele partykularnym.   

Wadowicka wspólnota karmelitańska, licząca 19 zakonników 
(5 braci i 14 kapłanów), przy średniej wieku 60 lat (najstarszy li-
czy 84 lata, najmłodszy zaś 36 lat), opiekuje się przede wszystkim 
miejscowym Sanktuarium Św. Józefa i prowadzi Dom Rekolek-
cyjno-Pielgrzymkowy, sprawując codziennie 4 i w niedziele 6 
Mszy św., celebrując nabożeństwa okolicznościowe i pełniąc sta-
ły dyżur spowiedzi w kościele rektoralnym, oprowadzając grupy 
pielgrzymkowe, głosząc rekolekcje zamknięte i tzw. weekendy 
pustelnicze, szerząc kult Matki Bożej Szkaplerznej, św. Józefa 
i świętych Karmelu, zwłaszcza św. Rafała Kalinowskiego i bł. 
Alfonsa Mazurka i opiekując się grupami modlitewnymi, jak 
chociażby grupy Odnowy w Duchu Świętym czy Mężczyzn św. 
Józefa. Nadto zakonnicy wadowiccy podejmują opiekę duszpa-
sterską wobec wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego 
w Wadowicach, Andrychowie, Chełmie Śląskim, Czechowi-
cach-Dziedzicach, Kętach, Lędzinach-Goławcu i Raciborzu. 
Zakonnicy są też kapelanami Zakładu Karnego w Wadowicach 
i wadowickiego Szpitala Powiatowego oraz Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul Parkowej. Zapewniają także – jako kapelani – ce-
lebrowanie codziennych i niedzielnych Mszy św., nabożeństw 
majowych i różańcowych oraz Gorzkich Żali u Sióstr Albertynek 
i Sióstr Nazaretanek. Są spowiednikami obu wspomnianych 
zgromadzeń, a także wspólnot Mniszek Karmelitanek Bosych 
w Oświęcimiu, Sióstr Zmartwychwstanek w Kętach i Siwcówce 
oraz Sióstr Pasjonistek w Mucharzu. W każdy poniedziałek jeden 
z kapłanów z Karmelu pełni dyżur w konfesjonale w wadowickiej 

Bazylice Ofi arowania NMP i celebruje tam południową Mszę św., 
zaś w pierwsze piątki miesiąca zakonnicy pomagają w spowiedzi 
w niektórych parafi ach obu wadowickich dekanatów. Pomagają 
też przez posługę w konfesjonale z okazji rekolekcji parafi alnych 
czy innych wydarzeń duszpasterskich (bierzmowania, odpusty, 
nabożeństwa fatimskie, wizytacje biskupie), włączając się także 
do koncelebry czy głosząc słowo Boże lub – w szczególnych oko-
licznościach – zastępując duszpasterzy miejsca. Wadowiccy kar-
melici bosi głoszą też rekolekcje i misje parafi alne w całej Polsce 
i prowadzą nowenny, tridua czy tzw. „niedziele szkaplerzne” lub 
„terezjańskie” i inne w wielu parafi ach, do których są zapraszani. 
Jeden z zakonników klasztoru zajmuje się promowaniem karme-
litańskich kandydatów do chwały ołtarzy, tj. sług Bożych Teresy 
Marchockiej, Kunegundy Siwiec i Rudolfa Warzechy, jest dorad-
cą Referatu Spraw Beatyfi kacyjnych w Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie i konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w 
Kurii Rzymskiej.

Przełożony prowincjalny podczas wizytacji zapoznał się z tą 
wszechstronną działalnością wadowickiej wspólnoty karmeli-
tańskiej, uczestniczył w jej życiu, rozmawiał osobiście z każdym 
z zakonników, spotkał się z zarządem klasztoru i z całą wspól-
notą, przewodniczył wspólnotowej Eucharystii i uczestniczył w 
codziennej modlitwie współbraci. Zaprosił na spotkanie przy 
stole duszpasterzy parafi i, na której terenie leży klasztor, tj. ks. 
proboszcza Stanisława Jaśkowca z ks. infułatem Jakubem Gilem, 
spotkał się z przedstawicielami Świeckiego Zakonu Karmelitań-
skiego, udał się z celebrą do Sióstr Albertynek i Sióstr Nazareta-
nek i rozmawiał z Zarządami tych domów zakonnych. Nawiedził 
także kwaterę karmelitańską na wadowickim cmentarzu para-
fi alnym, modląc się za współbraci, których Bóg wezwał już do 
Karmelu niebieskiego. 

Wizytacja Ojca Prowincjała wniosła do wadowickiej wspól-
noty karmelitańskiej świeżość ducha i zachętę do „kroczenia z 
dobrego w lepsze, zaczynając wciąż od nowa” – jak mawiała św. 
Teresa od Jezusa, reformatorka Zakonu Karmelitańskiego. Jako 
wyższy przełożony, Wizytator podziękował przeorowi klasz-
toru, o. Grzegorzowi Irzykowi za animowanie życia i posługi-
wania klasztoru, zachęcił wszystkich współbraci do wzrastania 

w zakonnej tożsamości, w coraz 
większym odchodzeniu w codzien-
nym życiu od tego, w czym jeszcze 
– wskutek konsekwencji grzechu 
pierworodnego – daje się jeszcze 
zauważać rozdźwięk pomiędzy 
wartościami powołaniowymi, a ich 
realizacją. O. Prowincjał wskazał 
też niektóre służące po temu kon-
kretne rozwiązania i na pożegnanie 
udzielił współbraciom w powołaniu 
swego ojcowskiego błogosławień-
stwa.

o. Szczepan T. Praśkiewicz 
OCD

Kronikarz Klasztoru 

Wizytacja prowincjalska 
w Wadowickim Karmelu
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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)

Na początku grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
o tytuł „Szkolnego Mistrza Kaligrafi i 2015”, który został prze-
prowadzony w dniu 20 listopada 2015 roku przez p. Agnieszkę 
Harmatę i p. Elżbietę Marek. 

Uczestnicy mieli za zadanie przepisać przygotowany przez 
organizatorów tekst piórem wiecznym na kartkę w linię w forma-
cie A4, zgodnie z zasadami kaligrafi i. W konkursie udział wzięło 
48. uczniów szkoły podstawowej i 9. uczniów gimnazjum. Prace 
zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

klasy I-III SP,
klasy IV-VI SP,
klasy I-III Gimn.
Podczas oceny prac komisja konkursowa uwzględniała kryte-

ria zawarte w regulaminie i wyłoniła zwycięzców. 

Wyniki konkursu:
KLASY I-III SP
TYTUŁ „Szkolnego Mistrza Kaligrafi i 2015” – Milena 

Suska, kl. 3
II MIEJSCE – Martyna Dębska, kl. 2b
III MIEJSCE – Justyna Sieprawska, kl. 2b
WYRÓŻNIENIA – Wiktor Zięba, kl. 1a; Charnas Gabriela 

kl. 2b; Smurzyński Radosław, kl. 2b; Roksana Bartuś, kl. 3
KLASY IV-VI SP
TYTUŁ „Szkolnego Mistrza Kaligrafi i 2015” -  Oliwia 

Miarka, kl. 6
II MIEJSCE – Oliwia Cichoń, kl. 6
III MIEJSCE – Wiktoria Cichoń, kl. 6
WYRÓŻNIENIA – Martyna Galas, kl. 4a; Patrycja Kubar-

ska, kl. 5

Szkolny mistrz kaligrafi i
KLASY I-III Gimn.
TYTUŁ „Szkolnego Mistrza Kaligrafi i 2015” – Emilia Świ-

dergał, kl. III
II MIEJSCE – Joanna Sieprawska, kl. III
III MIEJSCE – Julita Szewczyk, kl. I
WYRÓŻNIENIA – Ilona Dębska, kl. I; Karolina Matura, kl. 

II; Aleksandra Mej, kl. III
Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsca, z każdej grupy wieko-

wej, będą reprezentować naszą szkołę podczas gminnego etapu 
konkursu.

www.zspbachowice.pl

Podziękowanie ks. Stanisława 
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę; 
Wierni w miłości będą przy Nim trwali. 

Bracia i Siostry, wszyscy tu obecni, którzy przyjechali, aby 
wraz z Adamem, Stanisławem, księdzem Eugeniuszem modlić 

Ostatnie pożegnanie śp. Stanisławy
Matki ks. Eugeniusza Dziedzica, 

Michaelity(2)
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się za naszą Ciocię Stani-
sławę..

Bardzo droga była dla 
nas ta Ciocia, ponieważ w 
swoim życiu okazywała 
nam dużo miłości i życz-
liwości. 

Adamie, Stanisławie, 
Księże Eugeniuszu, razem 
z Wami dziękujemy Bogu 
dzisiaj za życie i świadec-
two wiary Waszej Mamy. 
Wprawdzie nasze serca są 
przepełnione bólem; wi-
dzimy, że i wy cierpicie. Ale 
nie poddajecie się zwątpie-
niu. Oddajmy się pobożnej 
refl eksji, którą daje nam Kościół, przypominając nam, że życie 
Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, a gdy 
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki znajdziemy mieszkanie 
nie ręką ludzką uczynione, ale wieczne, trwałe w niebie. 

Maryja, Matka Syna Bożego, była przedmiotem uwielbienia 
na każdym etapie życia swojego, w którego Wigilię prosiła Matkę 
Najświętszą, aby nasze rodziny były silne Bogiem, a w trudno-
ściach i kłopotach potrafi ły się uciekać pod Jej opiekę. 

Nasza śp. Ciocia Stanisława w miejscach, w których miesz-
kała, zawsze miała możliwość oddawania czci Matce Bożej: w 
Mielcu – w Parafi i Nieustającej Pomocy – była stałą uczestniczką 
nabożeństw i modlitw do tej Matki Nieustającej Pomocy. Potem, 
w miejscu pracy wraz z modlitwą dotrwała aż do emerytury, a 
później przeniosła się wraz z rodziną do Barwałdu Dolnego. I 
tu ta sama praktyka modlitwy do Najświętszej Maryi Panny.. A 
wiecie, że tu jest szczególny kult Matki Najświętszej – bo Wado-
wice, bo klasztor... Była gorliwą słuchaczką Radio Maryja, czy-
telniczką „Naszego Dziennika”; wzbogacała swoją wiarę innymi 
periodykami i książkami, które przyjeżdżając w odwiedziny 
przywoził Jej syn – ks. Eugeniusz. Życie codzienne łączyła z pracą 
i modlitwą, pielęgnując tym samym benedyktyńską zasadę: Ora 
et labora. 

Osobiście, po wyjeździe na Ukrainę, coraz mniej spotykałem 
się z Ciocią Stanisławą. Utrzymywaliśmy jednak kontakt i na-
szą więź poprzez listy. Pisała je 
często i przy różnych okazjach. 
Znalazłem list z 21 marca 2002 
roku. Cytuję:

Kochany Księże Stanisławie! 
Na początku pozdrawiam 

Cię słowami chrześcijańskiego 
pozdrowienia: Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus! 
Dziękuję Ci za list, który mi 
sprawił wiele radości. (...). Długo 
do Ciebie nie pisałam, bo byłam 
operowana na oko, a po operacji 
musiałam uważać i ciężko nie 
pracować. Dobrze, że przyjechał 
Józiu cioci Marysi i wyręczył 
mnie w wielu ciężkich pracach. 
Stasiu w pracy, a ja w domu 
sama. Mam tylko jednego wnuka 

– Marcinka. Tak słucha swo-
ich rodziców, że nie chce u 
mnie ani na chwilę zostać. U 
nas na razie wszystko po sta-
remu, tylko brak nam Taty 
(wujka Kazika). Ale musimy 
się z wolą Bożą zgodzić, choć 
przychodzi to nam z wielką 
trudnością. 

Ksiądz Eugeniusz pracuje 
teraz w Krośnie. Jest bardzo 
zajęty. Ale od czasu do czasu 
dzwoni. Nie za często, ale do-
bre i to, bo z powodu nawału 
pracy tak często nie może już 
do mnie przyjeżdżać. Mówię 
tak, jakbym tego pragnęła.

Na tym kończę. Razem ze Stanisławem ściskamy Cię serdecz-
nie i ślemy serdeczne pozdrowienia. Modlimy się, aby Pan Bóg ci 
błogosławił w pracy na niwie Kościoła. Zapraszamy Cię na święta, 
jeżeli będziesz w domu. Do zobaczenia:

Ciocia Stasia 

Dzisiaj w świecie wiele dyskutuje się o rodzinie – o tym, jaka 
ona powinna być. A my z naciskiem odpowiadamy: Rodzina 
powinna być Bogiem silna. Rodzina powinna być domowym Ko-
ściołem. Rodzina powinna być nastawiona na nowe życie. Choć 
różnimy się w wielu sprawach, rozpalamy się do czerwoności w 
ideologicznych dyskusjach, to jednak jeśli chodzi o wiarę i kult 
Matki Najświętszej, zgadzamy się w całej pełni. 

Księże Eugeniuszu, dziś w modlitwie do Boga wraz z naszy-
mi Kuzynami, Kuzynkami, Sąsiadami, Przyjaciółmi, Siostrami 
Michalitkami, Księżmi, Braćmi Michalitami, modlimy się o to, 
by Bóg wyszedł na spotkanie z Najświętszą Matką, św. Michałem 
i Aniołami. 

Ciociu, tam w Ojczyźnie wiecznej staraj się wstawiać za nami. 
Spoczywaj Ciociu Stanisławo z Chrystusem Zmartwychwsta-
łym. 

Wieczny odpoczynek racz dać Jej Panie. A światłość wieku-
ista niechaj Jej świeci.   

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

Z życia parafi i

Zwycięska drużyna piłkarska lektorów, w turnieju dekanatu kalwaryjskiego.

Spotkanie ze św. Mikołajem.
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Budzów - Parafi a MB Pocieszenia
ADRES: Budzów 9, 34-211 Budzów, tel. +48 33 874 00 11, www.parafi abudzow.pl * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pon., wt., śr., czw., 8-9, pt. 16-18 (z wyjątkiem I pt. m-ca), sob. 8-9 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele 
i święta - 7, 9, 11, 15:30 * PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Kaleciak * WIKARIUSZ: ks. Bolesław Żmuda * ROK 
ERYGOWANIA PARAFII: 1852 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Baczyn (808), Budzów (2307), 
Zachełmna (535)

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

W sobotni wieczór 5 grudnia 2015 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyło się Spotkanie 
Mikołajkowe dla najmłodszych dzieci i ich rodziców. Aktorzy 
Studia „YAPA” przygotowali dla najmłodszych spektakl teatralny 
„Gwiazdkowe opowieści”, wprowadzając w Brzeźnicy świąteczny 
nastrój. I oczywiście pojawił się Święty Mikołaj ze swoim pomoc-
nikiem...

Ta świetna para bawiła się z dziećmi, tańczyła, rozdawała im 
prezenty i pozowała do zdjęć. Uśmiechy dzieci i dorosłych upew-
niły nas w przekonaniu, że zabawa była wyśmienita.

www.ckbrzeznica.pl

Spotkanie Mikołajkowe 
w centrum kultury 

Przypomniał dzieciom i młodzieży ks. Z. Kaleciak 
podczas Mszy św. w dniu 11 listopada. Modlitwę za oj-
czyznę połączono z oddaniem czci tym, którzy oddali 
życie w jej obronie. Jak tę miłość do ojczyzny reali-
zować na co dzień? Jak ważne jest poznawanie naszej 
historii, naszej przeszłości i jaki to ma wpływ na teraź-

Być patriotą to kochać Ojczyznę 
niejszość i przyszłość? O tym w poniższym fragmencie 
wspomnianego słowa. 

Edmund de Amicis – autor książki pt.: „Serce”– pisał: 
Kocham Ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej 
świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka i 
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czci ojciec, bo miasto moje rodzinne, mowa, 
książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, 
koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego 
żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co 
widzę, co kocham, co podziwiam – jest częścią 
Ojczyzny”. 

Miłość do Ojczyzny to najpierw pamięć o 
tych, którzy tę historię Polski przez ponad 1000 
lat tworzyli. Polak i Polka chcą znać historię 
swojego narodu. Wy nieraz, kochane dzieci, 
droga młodzieży podchodzicie do tematu w 
ten sposób: „Muszę się nauczyć, bo jak nie, to 
dostanę jedynkę”. A tymczasem to są nasze 
korzenie. Pamięć o Ojczyźnie, jej historii jest 
niezwykle ważna. Okazuje się nawet, że wśród 
naszych parafian są tacy, którzy mieli swoich 
bliskich, którzy byli Piłsudczykami... A marsza-
łek Józef Piłsudski powiedział tak (a ja się pod-
pisuję obiema rękami pod tym stwierdzeniem): 
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.      

Żyjemy w zjednoczonej Europie i chwała Panu za to, że tak 
jest. Ale trzeba być dumnym z tych naszych korzeni. Bo my nie 
pogardzamy innymi, mimo że dzisiaj się mówi, że patriotyzm 
to zaściankowość, że to ciemnogród. Tymczasem według mnie 
bycie patriotą polega na kochaniu Ojczyzny. Być patriotą – to 
znaczy – troszczyć się o Ojczyznę i wszystko, co ją stanowi. I 
dlatego potrzeba, żebyśmy tę pamięć o naszych przodkach i ich 
dokonaniach zachowywali. Owszem, były w historii naszej Oj-

czyzny takie karty, które nie są powodem 
do chluby, nie są napisane złotymi litera-
mi... Ale kiedy pochylamy się nad historią 
naszego narodu, z łatwością dostrzegamy, 
że mamy wielu wspaniałych patriotów, 
wiele wzorów do naśladowania. W naszej 
historii znajdziemy wiele przykładów lu-
dzi, którzy naprawdę wiedzieli, co znaczy 
kochać Ojczyznę. 

Jan Paweł II, jak pierwszy raz przyje-
chał na pielgrzymkę do Polski jako Papież 
(w 1979 roku), powiedział tak: „Gdzie 
twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma?”. I 
to prawda, bo Polacy walczyli nie tylko o 
wolność swojej ojczyzny, ale często także o 
wolność innych narodów. Trzeba, żebyśmy 
pamiętali, że miłość do Ojczyzny wyraża 
się również w tym szacunku do tego, co 
pozostało jako wielkie dziedzictwo naszego 

narodu; to co pozostało chociażby jako symbol. Sami pójdziemy 
dziś pod pomnik, aby oddać cześć tym, którzy tę Ojczyznę budo-
wali... Ale przecież to jest także troska, aby ciągle, wciąż na nowo, 
rozwijać tę Ojczyznę – żeby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać 
za granicę za pracą. Ojczyzna to jest dar, ale też zadanie dla nas 
wszystkich. Często nie mamy wpływu na to, co rządzący robią 
daleko, w Warszawie. Ale mamy wpływ na to, co tutaj, na naszej 
budzowskiej ziemi się dzieje i w całej naszej gminie. I tego za nas 
nikt nie zrobi. 

Cdn.
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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)

Zgodnie z tym, co biskupi polscy napisali w liście na ostatnią 
niedzielę roku liturgicznego - Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata - w roku 2016 obchodzimy 1050 lat chrztu Polski. Jest to 
dla nas wszystkich szczególne wydarzenie, gdyż to kolejny jubile-
usz wspominający jak długo w naszej ojczyźnie trwa chrześcijań-
stwo, które jest podłożem i fundamentem państwa Polskiego.

Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski 
RORATY 2015

Razem z dziećmi podczas każdych rorat śledzimy historie 
wielu osób, które wpisały się w rozwój łaski chrztu, którą przyjął 
Mieszko I. Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej wę-
drówki po historii naszego kraju, a także po historii drzewa życia 
wiecznego, które otrzymaliśmy dzięki osobistej decyzji jednej 
osoby - księcia Mieszka I.

Zawodnicy klubu „Leskowiec”, który działa przy Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym w Kaczynie powrócili z brązo-
wym medalem zdobytym na I Makroregionalnym Turnieju 
Piłki Siatkowej Zunifi kowanej Olimpiad Specjalnych, który 
odbył się w Głuchołazach. Drużyna składająca się z trzech 
zawodników niepełnosprawnych intelektualnie i trzech part-
nerów po raz pierwszy mogła rywalizować na tak wysokim 
poziomie zawodów. Pierwsze dwa mecze obserwowane nasz 
zespół wygrał, dlatego został zakwalifi kowany do mocniej-
szej grupy. Pierwszy mecz fi nałowy przegraliśmy 0:2 (21:
25; 20:25), a drugi z drużyną „Opolskie 2” także przegrany 
po emocjonującej i bardzo wyrównanej walce 1:2 (19:25; 29:
27;10:15) dał nam trzecie miejsce w grupie. 

Naszą ekipę spotkało ogromne wyróżnienie, ponieważ do 
drużyny gwiazd, która rozegrała mecz po ofi cjalnym rozpo-

Turniej Piłki Siatkowej Zunifi ko-
wanej Olimpiad Specjalnych
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częciu zawodów, do zespołu, w którym kapitanem był Sebastian 
Świderski, wielokrotny reprezentant Polski, zostali zaproszeni 
dwaj nasi partnerzy Wojtek i Paweł. Pięciu zawodników: Damian, 
Piotr, Mariusz, Tomek, Józek i pięciu partnerów, którzy wspierali 
ich w trudnej grze zespołowej jaką jest siatkówka: Kamila, Nata-
lia, Paweł Wojtek i Rafał dziękują pani dyrektor, nauczycielom 
wychowania fizycznego i uczniom Zespołu Szkół nr2 w Choczni 
Górnej, za udostępnienie sali gimnastycznej i rozegranie z nami 
sparingów kontrolnych przed zawodami. 
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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)

Paula di Rosa urodziła się 6 listopada 1813 roku w Brescii 
(Włochy) jako córka Klemensa i księżnej Kamili Albani z Berga-
mo. Rodzice dali jej wszechstronne wykształcenie oraz religijne 
wychowanie. Kiedy miała 11 lat, zapadła na ciężką chorobę, którą 
przeszła szczęśliwie. Wcześnie straciła matkę. Jako sierota obrała 
sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. Oddana do szkoły i na 
wychowanie sióstr wizytek, uczyniła duże postępy w nauce i w 
cnotach chrześcijańskich. W wieku 17 lat wróciła do domu. Kie-
dy ojciec zaproponował jej małżeństwo, odmówiła i w 19. roku 
życia złożyła ślub dozgonnej czystości.

Równocześnie podjęła się kierownictwa nad 70 pracownicami 
w przędzalni ojca w Acquafreddzie, rozwijając wśród nich praw-
dziwie misyjną i apostolską pracę w latach 1831-1836. Podobną 
chrześcijańską pracę rozwijała, ilekroć przebywała w wiejskiej, 
letniej posiadłości rodzinnej w Capriano (Brescia), zajmując się 
ze szczególną troskliwością biednymi i chorymi, dopomaga-
jąc miejscowym kapłanom w pracy nad młodzieżą żeńską, w 
misjach, w rekolekcjach lub w różnych inicjatywach kościelno-
społecznych. Jej bohaterstwo zabłysło w czasie epidemii cholery, 
kiedy to z całym poświęceniem usługiwała zarażonym. W latach 
1836-1839 podjęła się pracy w dwóch szkołach dla głuchonie-
mych oraz w instytucjach przeznaczonych dla opuszczonych 
kobiet i dziewcząt narażonych na utratę niewinności.

Pod kierownictwem wytrawnego kierownika duchowego, 
ks. Faustyna Pinzoni, 
postanowiła założyć 
stowarzyszenie pie-
lęgniarek dla posługi 
chorym. Po otrzy-
maniu zezwolenia od 
władz państwowych w 
1840 Paula zebrała 32 
dziewczęta, przeszko-
liła je i udała się z nimi 
do szpitala kobiecego 
w Brescii. Przekonała 
się bowiem, że oprócz 
pomocy lekarskiej 
chorzy potrzebują 
stałej opieki. Tak po-
wstało zgromadzenie 
Służebnic Miłości. 
W rok potem Paula 
otworzyła drugi po-
dobny szpital w Cre-
monie. Świątobliwy 

15 grudnia  

Święta Maria Crocifi ssa,  dziewica
ojciec z radością wspierał te wszystkie wysiłki i inicjatywy swojej 
córki. Na dom centralny dla powstającej nowej rodziny zakon-
nej przeznaczył zakupiony pałac w Brescii. Starał się ponadto o 
poparcie władz. W 1844 roku Rzym wydał dekret pochwalny, a 
w roku 1847 papież Pius IX zatwierdził warunkowo na czas pró-
by konstytucje, napisane przez ks. Pinzoni. W roku 1852 Paula 
w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego złożyła śluby i 
przybrała imię zakonne Maria Crocifi ssa (Maria od Chrystusa 
Ukrzyżowanego). Wraz ze swoją przełożoną przyjęło habit 18 
sióstr.

Siostry dały o sobie znać przede wszystkim w czasie zarazy, 
jaka kilkakrotnie nawiedziła północne Włochy. Ich bohaterskie 
poświęcenie zyskało im powszechne uznanie. Maria patrzyła z 
radością, jak mnożyły się nowe fundacje. W roku 1855 było ich 
już siedem. Pewna, że dzieło ma zapewnione trwanie, mogła spo-
kojnie odejść. W czasie ćwiczeń duchowych w Mantui zasłabła 
(26 listopada), ukończyła je wszakże i udała się do macierzystego 
domu w Brescii, gdzie 15 grudnia 1855 roku oddała Bogu ducha 
w wieku zaledwie 42 lat. Jej ciało, pochowane początkowo w 
grobowcu rodzinnym, zostało umieszczone w kościele domu 
macierzystego w Brescii. Do chwały błogosławionych wyniósł 
ją papież Pius XII w 1940 roku, a do chwały świętych - ten sam 
papież w roku 1954.
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*** GRABOSZYCE *** 

To temat, który podjął w kazaniu 
odpustowym ku czci św. Andrzeja 
ks. Marcin Twardosz, wikariusz z 
Piotrowic. Uroczystość miała miej-
sce w ostatnią niedzielę listopada. 
Mówiąc o powołaniu ks. Marcin 
dłużej zatrzymuje się na tym najważ-
niejszym, dotyczącym każdego z nas 
– na powołaniu do świętości. W po-
niższym fragmencie tego rozważania 
podpowiada nam jak je realizować. 

Dzisiejszy dzień jest dniem szczegól-
nym. Ale nie dlatego, że przeżywamy odpust ku czci św. Andrze-
ja Apostoła, ale dlatego, że przypomina nam te prawdę, że każdy 
człowiek jest przez Jezusa Chrystusa wezwany. Przypomina nam 
tę prawdę, że każdy człowiek jest powołany. I nad tym słowem 
– „powołanie” – będziemy się musieli nieco pochylić. 

Jak zauważamy w odczytanej przed chwilą Ewangelii, św. 
Andrzej zostaje wezwany przez Chrystusa w zwyczajnych oko-
licznościach – podczas swojej pracy. Powołanie dokonuje się nie 
w miejscu świętym, na przykład w świątyni jerozolimskiej, ale 

w warunkach codziennego życia, nad jeziorem, 
podczas pracy. Chrystus wkracza w jego świat i 
powołuje go, aby łowił ludzi. Powołanie doko-
nuje się w konkretnym miejscu i w konkretnym 
czasie, ponieważ miejscem spotkania z Bogiem 
jest  nasze życie – nasza rzeczywistość, w której 
żyjemy. Bóg schodzi do człowieka, aby go spo-
tkać na jego konkretnym terytorium. Wobec 
takiego wydarzenia człowiek nie może pozostać 
nieporuszony. Nie może być tylko i wyłącznie 
zwykłym obserwatorem. Każdy człowiek jest 
wezwany do podjęcia decyzji, zajęcia określo-
nego stanowiska, kiedy prosi go o to Bóg. 

Jeżeli jednak myślimy, że powołanie jest cechą charakte-
rystyczną, zarezerwowaną jedynie dla księdza, zakonnicy, bi-
skupa czy też papieża, to po prostu się mylimy. Powołanie nie 
tylko dotyczy osób duchownych, ale każdego człowieka. Przecież 
nieprzypadkowo ktoś jest lekarzem z powołania, ktoś jest na-
uczycielem z powołania. Ale mówimy także, że ktoś jest ojcem 
z powołania, że ktoś jest matką z powołania. Mamy wówczas na 
myśli kogoś, kto sumiennie, rzetelnie, uczciwie wykonuje swoje 
obowiązki i jest nimi w dodatku bardzo zafascynowany; kogoś, 

kto lubi, a nawet kocha to, co robi, co sprawia mu ogromną 
satysfakcję i w tym, co robi chce być coraz lepszy. Dlatego 
też wielu młodych ludzi na początku swojej drogi życiowej 
poszukuje odpowiedzi na pytanie, gdzie jest moje miejsce 
w życiu, kim chce być na tym świecie, co chcę robić, co jest 
dla mnie przeznaczone. 

Jednak najważniejszym powołaniem człowieka i to 
każdego człowieka, jest świętość. Świętość czyli stan 
zbawienia jako konsekwencja życia. I tu niestety bardzo 
często zaczyna się problem. Wielu ludzi, słysząc, że są 
powołani do świętości, uśmiecha się i mówi, że to nie dla 
nich. Oczywiście nie dlatego, że świętość  w jakiś sposób 
odrzuca, ale dlatego, że ma poczucie własnej grzeszności i 
własnej słabości. A przecież powołanie do świętości to nie 
czynienie jakichś nadzwyczajnych rzeczy, jakby się komuś 
fałszywie wydawało, ale czynienie tych, które są małe, 
proste, zwyczajne i codzienne. 

Świętość to radość z bliskimi, gdy są powody do ra-
dości; to płacz, gdy są powody do płaczu. To szacunek i 
troska o własne małżeństwo, o własną rodzinę. To troska 
o właściwe wychowanie dzieci. To uczciwość, sumienność 
i rzetelność w pracy, jaką wykonujemy, a która wypływa 
z przestrzegania zasad podanych przez Boga w Dekalo-
gu. Ale powołanie do świętości to także troska o własny 
rozwój duchowy, o własny rozwój religijny. To pilnowanie 
codziennej modlitwy; to także nieustanne korzystanie z 
sakramentu pokuty. To nieustanne korzystanie z sakra-
mentu Eucharystii. 

Cdn.

Powołanie 
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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 

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)

Przyjaciele Joanny Sidorowicz  towarzyszyli Jej w otwarciu 
wystawy fotografi cznej „Schodami w górę, schodami w dół” 
w mikołajkowy wieczór w głogoczowskiej Galerii Dzwonnica. 
Joanna pokazała 30 prac przedstawiających klatki schodowe.  
Różne: miejskie, czyste, brudne, wydeptane i zużyte, kręcone. 

„Schodami w górę…”

„Klatki”  na klatce to chyba pomysł trafi ony. Przyjaciele autorki 
i goście Domu Kultury mieli okazję posłuchać Martyny Raczek i 
otrzymali drobiazg od Mikołaja…

www.glogoczow.malopolska.pl

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

Dwóch polskich franciszkanów: Michał Tomaszek i 
Zbigniew Strzałkowski oraz włoski ksiądz Alessan-
dro Dordi zostali ogłoszeni błogosławionymi podczas 

Peru: polscy misjonarze-
męczennicy błogosławionymi

Mszy św. na stadionie Stulecia w Chimbote w Peru z 
udziałem tysięcy wiernych. Aktu beatyfi kacji w imie-
niu papieża Franciszka dokonał kard. Angelo Amato. 
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„Język trzech naszych męczenników – mi-
łości, pokoju i pojednania był prawdziwym 
„świetlistym szlakiem”, który jako jedyny 
może doprowadzić ludzi do Boga i szczęścia 
- powiedział prefekt Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych. Misjonarze zostali zamordowani 
w 1991 r. przez maoistowskich bojówkarzy ze 
„Świetlistego Szlaku” a ks. Alessandro Dordi 
zginął męczeńsko w tym samym roku.

„Przyjmując pragnienie naszego brata, 
biskupa Ángela Francisco Simóna Piorno, 
ordynariusza Chimbote, a także wielu in-
nych współbraci w biskupstwie i wiernych, 
po zasięgnięciu opinii Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską 
zezwalamy, by czcigodni Słudzy Boży o. Mi-
chał Tomaszek, o. Zbigniew Strzałkowski z 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i 
ks. Aleksander Dordi, kapłan z diecezji Ber-
gamo, od tej pory nazywani byli błogosławionymi, a ich święto 
niech będzie obchodzone zgodnie z zasadami prawa 9 sierpnia 
i 25 sierpnia” - brzmiała formuła beatyfikacyjna w odczytanym 
przez kard. Amato w Liście Apostolskim, w którym papież Fran-
ciszek wpisuje do księgi błogosławionych Sługi Boże, którzy od-
dali życie w obronie wiary. 

Przy pieśni „Christus vincit” odsłonięto obraz z wizerunkami 
nowych błogosławionych. Rozległy się gromkie brawa. 

Diakoni wnieśli do prezbiterium urny z relikwiami nowych 
błogosławionych. Po złożeniu relikwii blisko ołtarza, w miejscu 
otoczonym świecami i kwiatami, za beatyfikację podziękował 
Ojcu Świętemu biskup Chimbote. „Kościół Boży pielgrzymu-
jący w Peru składa podziękowania następcy Apostoła Piotra, 
Jego Świątobliwości papieżowi Franciszkowi za beatyfikację 
tych trzech męczenników, którzy przelali swoją krew w obronie 
wiary” - powiedział bp Piorno, który następnie wraz z biskupem 
Bergamo, Francesco Beschi, ministrem generalnym Zakonu Bra-
ci Mniejszych Konwentualnych oraz postulatorem, z rąk kard. 
Amato przyjęli kopię Listu Apostolskiego.

Po zakończeniu ceremonii beatyfikacyjnej odśpiewano hymn 
„Gloria in excelsis Deo”.

Wcześniej z prośbą o beatyfikację do kard. Amato zwrócił się 
biskup Chimbote, Ángel Francisco Simón Piorno. „Eminencjo, 
w imieniu diecezji Chimbote, pokornie prosimy Jego Świątobli-

wość Ojca Świętego Franciszka, aby zechciał łaskawie wpisać do 
grona błogosławionych Czcigodne Sługi Boże, Kapłanów: o. Mi-
chała Tomaszka, o. Zbigniewa Strzałkowskiego, ks. Aleksandra 
Dordiego” - powiedział hierarcha. Następnie postulator procesu 
beatyfikacyjnego, o. Angelo Paleri, odczytał życiorysy męczen-
ników. 

W homilii kard. Amato zauważył, że choć nowi błogosła-
wieni pochodzili z różnych krajów i mówili różnymi językami, 
a później opanowali mowę swych wiernych, to w rzeczywisto-
ści ich język był językiem miłości. Zresztą cała ich działalność: 
kaznodziejstwo, postępowanie, duszpasterstwo czy zgoda na 
męczeństwo „była lekcją miłości” – podkreślił mówca. Dodał, 
że działali oni, kierując się miłością ewangeliczną, pomagając 
potrzebującym, broniąc najmniejszych i najsłabszych, „w imię 
dobra i przeciwstawiając się złu”.

Kardynał przypomniał okoliczności, w jakich przyszło apo-
stołować tym misjonarzom na ziemi, gdzie od maja 1980 szalał 
terror rewolucyjny, którego „ideologia śmierci prowadziła do za-
machów, przede wszystkim przeciw Kościołowi i kapłanom, do 
podpaleń, profanacji, oszczerstw, zniszczeń i zabójstw”.

Aby przeciwstawić się tym „diabelskim atakom”, odważny 
biskup Chimbote Luis A. Bambarén wraz z kapłanami, misjona-
rzami i świeckimi swej diecezji rozpoczął intensywną kampanię 
modlitwy i szerzenia przesłania ewangelicznego na rzecz pokoju, 

życia, godności osoby, braterstwa i przebaczenia 
przeciw wszelkim formom nienawiści i przemocy 
– mówił dalej prefekt Kongregacji. Podkreślił, że 
w ramach tej akcji 17 tys. młodych ludzi zbudowa-
ło Krzyż Pokoju – „symbol pokoju i obrony życia, 
pokazując zarazem, że religia nie usypia ludzi 
(jak to twierdzili lewacy), ale wspiera prawdziwe 
wartości ludzkie, tworząc sprawiedliwość i zgodę 
społeczną”.

Na tym tle rozwijała się misyjna posługa 
obu franciszkanów polskich i kapłana z Włoch 
– zaznaczył mówca. Zauważył przy tym, że język 
miłości, którym się posługiwali w kontaktach z 
ludem, był prawdziwym „świetlistym szlakiem”, 
a nie tym fałszywym, który siał śmierć i znisz-
czenie.

Kardynał przypomniał ponadto, że sami przy-
wódcy rebeliantów, widząc po kilku latach niesku-
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teczność swych działań i ogrom zła, jakie uczynili, przyznali, że 
się mylili, a Kościół jak dobra i miłosierna matka wybaczył im i 
przyjął ich niczym synów marnotrawnych.

„Co nam dzisiaj mówią ci męczennicy?” – zapytał na zakoń-
czenie kaznodzieja. I odpowiedział: „Uczą nas trzech rzeczy: 
po pierwsze, pozostawili nam «przesłanie wiary», świadcząc o 
«pogodzie oddania się w ręce Pana» i trwając w misji, mimo za-
grożenia życia, po drugie, uczą nas miłości, którą oni przeżywali 
obok dzieci, młodych, potrzebujących i chorych i po trzecie, uczą 
wierności powołaniu chrześcijańskiemu i misyjnemu.

Na zakończenie kard. Amato modlił się do nowych błogosła-
wionych, aby wstawiali się przed Bogiem za swe parafie w Paria-
coto i Santa, za diecezję Chimbote oraz za Kościół w Peru i całej 
Ameryce Łacińskiej.

W modlitwie wiernych modlono się za Kościół święty, który 
„przez wieki był kąpany i użyźniany przez krew męczenników, 
aby ich świadectwo napełniło nadzieją i mocą inicjatywy apostol-
skie oraz działania duszpasterskie w dziele nowej ewangelizacji”; 
za władze państwowe i lokalne, i za wszystkich, którzy są odpo-
wiedzialni w społeczeństwie za sprawowanie władzy, aby mę-
stwo Męczenników, których dzisiaj wspominamy było dla nich 
przykładem zachęcającym do odważnego działania na korzyść 
wszystkich obywateli, a zwłaszcza najbardziej potrzebujących; za 
wszystkich cierpiących z powodu kryzysu, choroby, niesprawie-
dliwości i z innych powodów, aby Pan, który chciał dać męczen-
nikom siłę potrzebną do zwyciężenia w próbach, udzielił naszym 
cierpiącym braciom siły do znoszenia przeciwności i dać im od-
czuć, że zawsze mają wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej; za 

chrześcijan, którzy także dzisiaj są prześladowani z powodu swo-
jej wiary, aby wstawiennictwo tak wielu męczenników, którzy 
nas poprzedzili w drodze wiary, dało im siłę, pociechę i nadzieję, 
a Pan udzielił im daru pokoju; za nas wszystkich zgromadzonych 
na uroczystości, na tym wydarzeniu łaski, błogosławieństwa i 
pokoju dla Kościoła, który pielgrzymuje w Peru i za całe spo-
łeczeństwo, aby Pan obdarzył nas łaską i radością nawrócenia, 
prowadzącego do przyjęcia wymagań żywej i dojrzałej wiary, o 
jakiej zaświadczyli męczennicy; i abyśmy wsparci wstawiennic-
twem tych, którzy umarli przebaczając, również byli twórcami 
pojednania w społeczeństwie. 

Na zakończenie ordynariusz Chimbote Piorno, podziękował 
za uczestnictwo m. in. delegacji polskiego Kościoła z przewod-
niczącym KEP, abp Stanisławem Gądeckim, delegacji Kościoła 
włoskiego z biskupem Bergamo, Francesco Beschim, najwyż-
szym władzom Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
- Franciszkanów i jego prowincji krakowskiej św. Antoniego z 
Padwy i bł. Jakuba Strzemię. 

Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kardynałów i bisku-
pów, ok. 200 księży i zakonników z Peru i innych krajów świata. 
Uczestniczyli w niej także przedstawiciele peruwiańskiego pre-
zydenta i ministrowie rządu.

Wśród tysięcy uczestników uroczystości była ponad 200-oso-
bowa grupa Polaków, w tym przewodniczący Episkopatu. Oprócz 
abp. Stanisława Gądeckiego były rodziny i przyjaciele misjonarzy 
oraz przedstawiciele zakonu franciszkanów, ordynariusze diece-
zji, z których pochodzili męczennicy: bp Roman Pindel z Bielska-
Białej i bp Andrzej Jeż z Tarnowa. 
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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 

Przypomniał w nauce rekolekcyjnej ks. Piotr Czaja 
SAC, który prowadził tegoroczne rekolekcje adwen-
towe. W czasie kolejnych dni rozważane były relacje 
człowieka do Boga, do drugiego człowiek oraz do 
Kościoła. W poniższym fragmencie ks. Piotr podkreśla 
naszą przynależność do Kościoła, który jest dla nas 
darem, ale też zobowiązaniem do pomnażania w nim 
naszej świętości. 

Maryja zmieszała się na te słowa... Taka normalna, ludzka 
reakcja. Możemy powiedzieć, że Maryja jest przerażona i na 
pewno zaskoczona. Bo sytuacja, która Ją spotyka, jest niezwykle 
zaskakująca. Dowiaduje się, że ma zostać Matką Zbawiciela. Nie 
wie jak. Nie zna nawet męża. Ale gdy Anioł Jej to wszystko wyja-
śnia, mówi: Niech Mi się stanie według Twego słowa... Niech się 
dzieje wola Boża.

My tak często stajemy bezradni, zaskoczeni w obliczu tego, co 
nas w życiu spotyka – czasami pewne kłopoty, trudności wręcz 
nas przytłaczają. I potrzeba wówczas nam tego spojrzenia na 
Maryję, której dzisiaj oddajemy cześć i tego zaufania, którego 
uczymy się przez te kolejne dni reko-
lekcji – powiedzenia Bogu: Niech mi się 
stanie tak, jak chcesz. Nie jest to łatwe 
zadanie, ale Maryja pokazuje nam – 
jako ta Służebnica pokorna – jak mamy 
czynić. Podejmujmy więc to zadanie. To 
zadanie pełnienia woli Bożej, krocząc 
drogami nawrócenia. Dziś już zakoń-
czenie rekolekcji... Po Mszy świętej uro-
czyste błogosławieństwo z możliwością 
otrzymania odpustu. 

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!    

  Śpiewamy w Kościele czasem 
piękną pieśń: „Com przyrzekł Bogu...”. 
Przepiękna treść: 

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
O dobry Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
W nim żyć, umierać pragnę.
Piękna pieśń, która nie tylko – tak jak 

każda pieśń – oddaje cześć Bogu. Ta pieśń 
przypomina nam piękną prawdę, która tak 
często jest we współczesnym świecie zapo-
minana. Dziękuję Ci, Boże, że mi otworzyłeś 
drzwi Kościoła... Zapominamy tak często, że 
jesteśmy Kościołem, wspólnotą Kościoła... 

Bracia i siostry, podczas tych rekolekcji możemy powiedzieć, 
że kroczymy pewną drogą nawrócenia i tak pochylamy się nad 
swoją relacją do Pana Boga, pytając, co zrobiłem ze swoim 
chrztem; gdzie postawiłem Boga w swoim życiu. To było w nie-
dzielę, podczas rozpoczęcia rekolekcji. Wczoraj pochylaliśmy 
się nad drugim człowiekiem, nad moim bliźnim; bo cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili. 
Relacja do człowieka... W drugim człowieku zobaczyć Boga. I 
po tym Bogu, po człowieku dziś kolejny, trzeci krok nawrócenia 
– moja relacja do Kościoła...

Ale chcę już na początku powiedzieć, biorąc pełną odpowie-
dzialność za swoje słowa: Nie ma prawdziwego nawrócenia; nie 
ma prawdziwego życia chrześcijańskiego bez tych trzech odnie-
sień: Bóg – Człowiek – Kościół. Warto o tym dziś przypominać, 
gdy tyle krytyki dotyczącej Kościoła. Nieraz tak mi się wydaje, 
że nie ma dnia – dziś mamy taki dostęp do środków masowego 
przekazu, że jeśli nie telewizja, nie prasa, to internet – w którym 
nie można by znaleźć czegoś negatywnego dotyczącego życia i 
działalności Kościoła. Bo jeśli nie na jednym programie, to coś 
się pojawi na drugim. Co chwilę słyszymy o jakimś skandalu 

w Kościele, gdzie w roli głównej jest kapłan albo nawet 
biskup...

„No i co, chce nam ksiądz teraz powiedzieć, że to 
wszystko nieprawda? Tak? Ten Kościół taki święty!” Nie, 
Kościół to wspólnota ludu Bożego. I są w nim zarówno 
ludzie święci, jak i grzeszni. Nie, nie to chcę powiedzieć. 
Chcę powiedzieć co innego, a w zasadzie przypomnieć. 
Przypomnieć prawdę, którą doskonale powinniśmy znać. 
To my jesteśmy Kościołem – każdy z nas. 

Cdn.       

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

W parafi i św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej przygotowa-
nie do adwentu rozpoczęliśmy nietypowym akcentem, bowiem 
w piątek 27 listopada został zorganizowany wieczór poetycki 
połączony z promocją najnowszej książki autorstwa ks. dra 
Stefana Misińca o Jerzym Libercie. Niniejsza wieczornica była 
starannie opracowana; scenografi a musiała współgrać z tematem 
spotkania. Na stolikach świeczki, fi liżanki i ciasto, tymczasem 
gościom podaje się herbatę i kawę. Natomiast nastrojowa muzyka 
dopełniła całości.

Refl eksyjne utwory, liryczne pieśni i fi lozofi czne rozważania 
były utrzymane w jednym klimacie - zadumy nad przemijaniem, 
ulotności ludzkiej egzystencji, poszukiwania sensu życia, miłości 
do bliźniego i pokonywaniu własnych słabości.

Całość wrażeń dopełniała pięknie udekorowana sala. Szelest 
usypanych na podłodze liści i wiszących nad głowami widzów 

„Wieczór poetycki połączony z promocją 
najnowszej książki ks. prał. Stefana Misińca”

i artystów świec robił niesamowite wrażenie. Do tego liczne 
świeczniki, lampiony, kawiarniane stoliki i mnóstwo jesiennych 
akcesoriów potęgowało nastrój i wyjątkowy klimat.

Niewątpliwie każdy kto wziął udział w tym wydarzeniu mógł 
przeżyć coś bardzo osobistego, jako że były prezentowane wier-
sze i pieśni wszystkim dobrze znane, ale również zostały ukazane 
utwory poetów jeszcze nie odkrytych. Chcieliśmy ukazać sztukę 
nie tylko jako możliwość wyrażenia swoich emocji, ale przede 
wszystkim jako przestrzeń, w której każdy z nas staje się jeszcze 
lepszym człowiek.

Po spotkaniu była możliwość nabycia książki opracowanej 
przez ks. prał. Stefana Misińca, którą można było otrzymać z 
dedykacją autora.

Ks. Leszek Kaczmarczyk
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Klecza - Parafi a św. Wawrzyńca

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

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

26 listopada Samorząd Szkolny zorganizował zabawę an-
drzejkową dla najmłodszych i starszych. Dzieci z klas 1-3 szkoły 
podstawowej założyli bajkowe stroje, które przypomniały nam 
wszystkim postacie z bajek tych dawnych i tych najnowszych. 
Obserwowaliśmy bajkowe stroje dzieci w pokazie wszystkich 
klas. Pani mgr Ewa Grzyb zorganizowała konkurs dla chętnych 
dzieci, które oprócz bajkowego stroju musiały zaprezentować 
swój talent recytatorski albo wokalny. Para odważnych Natalia 
i Tymoteusz otrzymali nagrody książkowe. Pani Ewa zachęciła 
dzieci do odwiedzania biblioteki, czytania książek i korzystania z 
najnowszych zbiorów czytelniczych w naszej szkolnej bibliotece. 
Dzieci bawiły się wspaniale. 

www.zspkd.webd.pl

Andrzejki 2015 w bajkowej 
oprawie 
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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)

Choć pierwszy Rok Święty odbył się w 1300 r., to po raz 
pierwszy Drzwi Święte otwarto dopiero w 1423 r. – przypomina 
portal „Il Sismografo”. Było to w bazylice św. Jana na Lateranie. 

Tradycję jubileuszy rozpoczął papież Bonifacy VIII, zwołując 
22 lutego 1300 r. Rok Święty, w czasie którego można było uzy-
skać odpust zupełny. Do rzymskich bazylik św. Piotra i św. Pawła 
za Murami przybyło wówczas aż 300 tys. pielgrzymów. Papież 
chciał, by zwoływano Rok Święty co sto lat. Jednak stopniowo 
zmniejszano ten okres do 50 (jak w Starym Testamencie) i 33 lat 
(wiek Chrystusa), a od 1475 r. zaczęto je organizować co 25 lat, by 
każde pokolenie mogło przeżyć jubileusz choć jeden raz.

Nie odbył się on jedynie w 1800 r., gdyż po śmierci Piusa VI 
w sierpniu 1799 r. we francuskiej niewoli, nowy papież Pius VII 
został wybrany dopiero w marcu 1800 r., zaś do Rzymu mógł 
przybyć w lipcu tego samego roku.

W XX w. do zwykłych lat świętych doszły jeszcze jubileusze 
nadzwyczajne: w 1933 i 1983, zwołane z okazji 1900. i 1950. rocz-
nicy odkupienia. Kolejny nadzwyczajny jubileusz - Rok Święty 
Miłosierdzia rozpocznie się 8 grudnia br. i potrwa do 20 listopada 
przyszłego roku. 

W sumie dotychczas Rok Święty obchodzono 28 razy (ostat-
nio w 2000 r.), Jubileusz Miłosierdzia będzie więc 29 takim 
wydarzeniem w historii Kościoła. Papież Franciszek w bulli „Mi-

sericiordiae Vultus”, napisał: „Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier-
dzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo 
wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. Rok Święty 
zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość liturgiczna 
wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej hi-
storii. Po grzechu Adama Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości 
samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też zechciał On, aby 
Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała się 
Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowia-
da pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od 
każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który 
przebacza” (podkreślenie własne ks. Wojciech Matyga). 

Za pontyfi katu Aleksandra VI powstał ceremoniał Roku 
Świętego, przewidujący otwarcie Drzwi Świętych (symbolu 
przejścia z grzechu do łaski Bożej) w Wigilię Bożego Narodzenia 
w roku poprzedzającym jubileusz i zamknięcie ich w uroczystość 
Objawienia Pańskiego w roku następującym po jubileuszu. Po 
raz pierwszy stało się tak przy okazji Roku Świętego 1500. Z 
drobnymi poprawkami, wprowadzonymi w 1525 r., ceremoniał 
ten przetrwał do czasów obecnych.

Jednak nie od początku rozpoczęcie jubileuszu było związane 
z otwarciem Drzwi Świętych – symbolu przejścia od grzechu do 

JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA:
PIERWSZE DRZWI ŚWIĘTE 
OTWARTO W 1423 R.
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łaski Bożej, zgodnie ze słowami Jezusa: „Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony” (J 10,9).

Pierwszym papieżem, który tego dokonał był Marcin V, który 
otworzył Drzwi Święte w 1423 r. w bazylice św. Jana na Lateranie. 
Z kolei w bazylice św. Piotra, Matki Bożej Większej i św. Pawła za 
Murami po raz pierwszy otwarto je w 1499 r.

Obecne Drzwi Święte w bazylice św. Piotra są dziełem rzeź-

biarza Vica Consortiego (1902-1979), który wygrał konkurs ogło-
szony przed Rokiem Świętym 1950. Donatorem był ordynariusz 
Bazylei i Lugano, bp Franz Von Streng, który wraz z wiernymi 
chciał podziękować Bogu za zachowanie Szwajcarii od okropno-
ści wojny. Po 11 miesiącach prac, drzwi zostały otwarte w Wigilię 
Bożego Narodzenia 1949 r.

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)

Dn. 9 grudnia br. w Lanckoronie odbyło się 
Wojewódzkie Wigilijne Spotkanie Ochotniczych 
Hufców Pracy województwa małopolskiego. Mszę 
świętą celebrował i kazanie wygłosił O. biskup Da-
mian Muskus. Zebranych przywitał ks. Jan Bobrek 
– proboszcz parafi i. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus …..
Z wielka radością pragnę powitać w murach naszego 

kościoła szanownych Gości przybyłych na Wojewódzkie 
Wigilijne Spotkanie Ochotniczych Hufców Pracy. Bł. Matka 
Teresa z Kalkuty przekazała kiedyś taką prawdę: „Zawsze, 
ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego 
ręce, jest Boże Narodzenie” Wszyscy tu ze-
brani chcemy poczuć tę atmosferę Tajemnicy 
Bożego Narodzenia. Bardzo gorąco witam 
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana 
Muskusa – Biskupa Pomocniczego Archi-
diecezji Krakowskiej, naszego serdecznego 
Przyjaciela. -Witam Wojewódzkiego Kapela-
na OHP O. Jarosława Redemptorystę z Kra-
kowa – Witam Panią Konsul Węgier - Witam 
Pana Dyrektora Sławomira Męcinę, który 
reprezentuje Komendanta Głównego OHP – 
Pana Marka Surmacza -Witam Komendanta 
Wojewódzkiego Małopolskiej Wojewódzkiej 
Komendy OHP – Panią dr Jolantę Zającz-
kowską -Witam Zastępcę Wojewódzkiego 
Komendanta OHP – Pana Adama Kwaśnia-
ka - Witam wszystkich zaproszonych Gości, 
Pracowników PHP i zgromadzoną Młodzież. 
Życzę, abyśmy wszyscy wyszli z dzisiejszego 
spotkania, jeszcze bardziej ubogaceni moc-
nym przekonaniem: „że odrobina dobra, 
okazana drugiemu człowiekowi, lepsza jest 
niż cała miłość dla ludzkości” /Richard 
Dehmel/ 

Wojewódzkie Wigilijne Spotkanie 
Ochotniczych Hufców Pracy
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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)

Noc z 24 na 25 listopada szóstoklasiści spę-
dzili poza domem...

 Uczniowie pod opieką mgr Bożeny Zborow-
skiej i mgr Beaty Grych  odwiedzili Kopalnię 
Soli w Bochni.  Zwiedzili  to miejsce ,oglądając 
przy okazji  liczne pokazy multimedialne, je-
chali  kolejką, a także wzięli  udział w zabawie 
na podziemnym boisku sportowym i dyskotece 
250 metrów pod ziemią. Największą atrakcją wy-
cieczki była noc spędzona w Komorze Ważyn, w 
której panuje leczniczy mikroklimat . Nazajutrz 
zadowoleni i wypoczęci wrócili do domów.

Z pewnością ten wyjazd na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich uczniów...

www.splencze.iap.pl

Niezwykła nocna wycieczka

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 

 

ks. dr Andrzej Scąber 

Wielka postać o. Rudolfa i... 
8 grudnia Ojciec święty Franciszek ogłosi nadzwyczajny, 

jubileuszowy rok, który nazwał „Rokiem Miłosierdzia”. Kościół 
Krakowski poprzez świętych i wybitnych biskupów krakowskich 

od dawna pełni te dzieła miłosierdzia. Począwszy od św. królowej 
Jadwigi, poprzez sługę Bożego ks. Piotra Skargę,  św. Szymona  z 
Lipnicy, św. Stanisława Kazimierczyka, w późniejszych wiekach 
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św. Brata Alberta, Adama Chmielowskie-
go, aż do czasu św. Jana Pawła II i św. Sio-
stry Faustyny, a także przyszłego błogosła-
wionego – ks. Władysława Bukowińskiego, 
który pochodził z naszej diecezji wpisują 
się oni w ten rys miłosierdzia Bożego. 
Każdy kościół lokalny ma swoją specyfikę. 
I specyfiką Kościoła Krakowskiego jest 
właśnie ten rys miłosierdzia. Wpisywali 
się w to dzieło nie tylko święci krakowscy, 
ale także wielcy biskupi: ks. bp Michał 
Poniatowski (brat króla Stanisława, który 
później został prymasem), a w ostatnich 
czasach książę kard. Adam Stefan Sapieha. 
Ten Rok Miłosierdzia to będzie zatem tylko 
przypomnienie tego, co Kościół Krakowski 
od czasów średniowiecza w czynny sposób praktykuje. 

W Spytkowicach  miało miejsce poświęcenie tablicy upa-
miętniającej miejsce chrztu sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy, 
karmelity bosego, który swoje życie przede wszystkim związał z 
Karmelem, na Górce – w Klasztorze św. Józefa w Wadowicach. 
Pochodził z Bachowic. Urodził się w 1919 roku. W tym czasie 
nie było jeszcze bachowickiej parafii i dlatego został ochrzczony 
w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach. 
W roku 1944 został wyświęcony na kapłana karmelitów bosych. 
Został zapamiętany jako człowiek szerzący, praktykujący miło-
sierdzie Boże. Ja spotkałem go raz w życiu (będę tez o tym mówić 
dziś na kazaniu). Mianowicie, pomagałem w parafii Bachowice 
przy pierwszopiątkowych spowiedziach i przy okazji większych 
uroczystości. Prosił mnie o to ks. kanonik Jan Bobrek, ówcze-
sny proboszcz. Pewnego razu powiedział mi: „Proszę księdza, w 
najbliższą niedzielę, na uroczystość I Komunii Świętej przyjedzie 
ojciec Rudolf z Wadowic. To jest bardzo poważny zakonnik; u 
niego spowiadają się nawet biskupi”. Spodziewałem się ujrzeć 
tego człowieka, będącego wielkim erudytą, jako kogoś wyróżnia-
jącego się z tłumu, kogoś niezwykłego już z samego wyglądu. By-
łem wówczas młodym księdzem. Tymczasem przyjechał prosty 
zakonnik – cichy, wyciszony, ogromnie rozmodlony... 

Dziś, gdy prowadzę jego proces kanonizacyjny, lepiej rozu-
miem jego postawy. Wtedy, jako młody ksiądz, przyjąłem to spo-
tkanie jak jedno z wielu.  Dziś, patrząc na tę jego cichość, rozmo-
dlenie, wiem, że to wynikało ze zjednoczenia z Panem Bogiem. 
Widać było, że jest blisko Pana Boga. 

Jedna pani opowiadała mi, że 
miała problemy z przyjęciem dziecka. 
Pewna lekarka z Wadowic doradziła 
jej: „Może jeszcze Rudolf pomoże...”. 
Myślała, że to jest lekarz, a okazało 
się ku jej zdziwieniu, że to zakonnik. 
Dziś cieszy się już ponad dwudziesto-
letnią córką, która chodzi na studia... 
Zdarzały się takie przypadki, gdzie 
przywożono do wadowickiego szpitala 
chorych i sami lekarze mówili: „Może 
jeszcze coś Rudolf tu wskóra...”. I Ro-
dziny myślały, że ten Rudolf to jakiś 
wybitny lekarz, członek ich zespołu. A 
później okazywało się, że to karmelita 
bosy, który tam przyszedł. Pomagał 
wielu ludziom. A nawet jeżeli nie 
uprosił u Pana Boga zdrowia dla tych 

chorych, to wlewał w nich nadzieję. I nawet kiedy 
musieli się rozstać z najbliższymi, to był to czło-
wiek, który trwał przy tych ludziach dotkniętych 
chorobą, stratą kogoś najbliższego. Pochylał się 
nad wieloma problemami na tym rejonie. To było 
jego dzieło miłosierdzia. Takim został zapamię-
tany i na pewno wpisuje się tutaj ojciec Rudolf 
Warzecha (jeszcze kandydat do chwały ołtarza) 
w ten rys Kościoła Krakowskiego, rys miłosier-
dzia Bożego. Bo to jest główny rys naszej archi-
diecezji – czynne miłosierdzie (o czym wcześniej 
wspominałem). Od św. Jadwigi do św. Jana Pawła 
II, poprzez św. Szymona z Lipnicy, św. Stanisława 
Kazimierczyka, poprzez Adama Chmielowskie-
go, sługę Bożego Ks. Piotra Skargę, który założył 
arcybractwo Miłosierdzia, aż do czasów św. sio-

stry Faustyny i św. Jana Pawła II. To jest szczególny rys w Kościele 
Krakowskim. Każda diecezja ma swoją specyfikę, każdy Kościół 
lokalny; specyfiką Kościoła Krakowskiego jest Miłosierdzie. 

To dzieła wciąż trwa. Także poprzedni biskup – kard. Ma-
charski – kontynuował dzieło św. Jana Pawła II, ale przede 
wszystkim księcia Sapiehy, „Księcia Niezłomnego”, który był 
największym biskupem Krakowa. Książę Sapieha był przez 40 lat 
biskupem (od 1911 do 1951 roku). I o założył Książęco-Biskupi 
Komitet, nie uciekł w czasie okupacji, był przy tych ludziach, 
narażał się...  Wiadomo, że miał wielkie koneksje – pochodził 
przecież z rodu Sapiehów – ale trwał przy tych ludziach, żywił 
się „na kartki”, jak każdy inny mieszkaniec Krakowa. Na srebr-
nych zastawach rodowych podawał chleb z marmoladą. Kiedy 
przyszedł do niego generalny gubernator Hans Frank z Wawelu, 
poczuł się obrażony. Książę mu wtedy wyjaśnił: „Tym się żywię. 
To nam dajecie”. Ale na takie coś mógł sobie pozwolić wtedy 
tylko Sapieha.  Tylko on... I to był po dwudziestoleciu największy 
biskup krakowski. Sam Ojciec święty to potwierdził; jako papież 
na swoim biurku trzymał dwa zdjęcia – swojej mamy i księcia Sa-
piehy. Nie możemy zapomnieć, mówiąc o tym rysie miłosierdzia, 
o księciu Sapiesze – mimo świętego Jana Pawła II. Jego kontynu-
atorami był i kardynał Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II, ale i także 
kardynał Macharski. 

Warto tu wspomnieć, że książę Sapieha miał naprawdę 
książęce pochodzenie; miał podwójny tytuł księcia. Każdemu 
biskupowi krakowskiemu cesarz austriacki od czasów kardynał 
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w Łękawica - Parafi a św. Józefa Robotnika

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

Dunajewskiego nadawał tytuł książęcy. Ale Sapieha też pocho-
dził z rodziny książęcej, był księciem krwi. Był księciem nie tylko 
z  tytułu, ale także księciem krwi. Równocześnie w obejściu był 
bardzo prosty i bezpośredni. To byli wielcy ludzie, wielcy Polacy. 
Dziś takich ludzi nie ma. Może Polska się jeszcze takich doczeka, 

ale jeśli chodzi o tych, którzy mają dziś wielkie majątki, to chyba 
dopiero ich wnukowie... Wątpię, by wcześniej zrozumieli, że pie-
niądze to nie wszystko. To byli wielcy arystokraci, którzy czuli, 
czym jest ojczyzna, czym są ludzie i czuli przemijalność, i chcieli 
coś dobrego zrobić. Takim kimś był książę Sapieha.          

                                                                

Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Najstarszy żywot św. 
Łucji pochodzi z V wieku. Według niego Święta miała pocho-
dzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla pewnego 
młodzieńca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z 
pielgrzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić 
zdrowie dla swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i 
przepowiedzieć śmierć męczeńską. Doradziła jej też, by przy-
gotowała się na czekającą ją ofi arę. Kiedy więc Łucja powróciła 
do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność 
ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości. Gdy wkrótce 
wybuchło prześladowanie chrześcijan, kandydat do jej ręki 
zadenuncjował ją jako chrześcijankę. Kiedy nawet tortury nie 
załamały bohaterskiej dziewicy, została ścięta mieczem. Działo 
się to 13 grudnia ok. 304 roku. Święta miała 23 lata (lub 28, bo w 
życiorysach można spotkać rok 286 jako datę urodzenia).

Legenda ozdobiła heroiczną śmierć św. Łucji pewnymi szcze-
gółami, których autentyczność trudno sprawdzić. Święta miała 
być m.in. wiedziona na pohańbienie do domu publicznego, ale 
żadną siłą nie mogli oprawcy ruszyć jej z miejsca, nawet parą wo-
łów. Kiedy sędzia nakazał spalić ją na stosie, ogień jej nie tknął. 
Sędzia wtedy w obawie rokoszu skazał ją na ścięcie. Jednak i to 
przeżyła. Przyniesiona do domu, poprosiła jeszcze o Komunię 
świętą i dopiero po jej przyjęciu zmarła. 
Autor opisu jej męczeńskiej śmierci zostawił 
nadto przepiękny dialog Świętej z sędzią, 
swego rodzaju arcydzieło nauki moralnej ku 
zachęcie chrześcijan i ich podbudowaniu.

Posiadamy tak mało informacji o św. 
Łucji, że niektórzy historycy byli skłonni 
wykreślić ją z Martyrologium Rzymskiego. 
W roku 1894 znaleziono jednak w Syraku-
zach na cmentarzu św. Jana starożytny napis 
w języku greckim, który orzeka, że grób ten 
wystawiła swojej pani Łucji niejaka Euschia.

Relikwie św. Łucji były między rokiem 
1204 a 2004 przechowywane w Wenecji, 
która po 800 latach zdecydowała się je „wy-
pożyczyć” Syrakuzom. Imię Łucji od czasów 
św. Grzegorza Wielkiego wymienia się w 
Kanonie rzymskim. Jest patronką Szwecji 

oraz Toledo; ponadto także krawców, ociemniałych, rolników, 
szwaczek, tkaczy; orędowniczką w chorobach oczu.

W Skandynawii otoczona jest wielkim kultem. Jej wspomnie-
nie jest świętem światła, kiedy to dzieci zgodnie z tradycja idą w 
pochodzie prowadzonym przez dziewczynę w wieńcu z zapalo-
nymi świecami na głowie. Tradycja wróżb w dzień św. Łucji spo-
tykana jest także w innych krajach, choćby u słowackich górali. 
Polscy górale także pamiętają o św. Łucji - od tego dnia przepo-
wiadają pogodę na cały kolejny rok. Jest to również tradycyjny 
dzień rozpoczęcia przygotowań do Godów.

W ikonografi i przedstawia się św. Łucję w stroju rzymskiej 
niewiasty z palmą męczeństwa w ręce i z tacą, na której leży para 
oczu. Według bowiem dawnej legendy miała mieć tak duże i 
piękne oczy, że ściągała nimi na siebie powszechną uwagę. Wi-
dząc zachwyt nawet u oprawców, kazała sobie oczy wyłupić. Na 
tę pamiątkę w dzień jej dorocznego święta w Syrakuzach niesie 
się na drogocennej tacy „oczy św. Łucji”. Św. Łucja była tak dalece 
czczona jako patronka od chorób oczu, że nawet Dante modlił się 
do niej, kiedy zaczął chorować na oczy (Raj, Pieśń 32, 136). Atry-
butami św. Łucji są: lampa, miecz, palma męczeństwa, płomień u 
stóp; na tacy oczy, które jej wyłupiono; sztylet.

  13 grudnia  

  Święta Łucja, dziewica i męczennica
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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)

W tym roku szkolny Mikołaj był nadzwyczaj radosny. Zasługa 
to przede wszystkim pani Magdaleny Zając – przewodniczącej 
Rady Rodziców, która zmotywowała do działania innych i spra-
wiła, że ta miła tradycja po raz kolejny zagościła w naszej szkole, 
przynosząc wiele uśmiechów nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. 
Już o dziewiątej Święty Mikołaj z fasonem zajechał na szkolny 
parking. W tym roku przyjechał zwyczajnie – samochodem, a 
nie saniami zaprzężonymi w reniferki. Dzwoniąc dzwoneczka-
mi, w towarzystwie przeuroczych śnieżynek, wkroczył do szkoły, 
oznajmiając wszem i wobec swoje przybycie. Powitały go liczne, 

Odwiedziny Świętego Mikołaja
podekscytowane głosy uczniów wybiegających na jego powitanie 
oraz radosny, pełen energii śpiew przedszkolaczków z zerówki, 
które pod opieką pani Ewy Słani zaprezentowały przeuroczy, 
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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)

wykonany z ogromnym zapałem, program artystyczny. Nie-
którzy uczniowie, a także nauczyciele ubrali się w tym dniu na 
czerwono. Ten żywy kolor także sprzyjał tworzeniu radosnej at-
mosfery. Uwagą wszystkich przyciągała zwłaszcza pani Ewa, któ-
ra wyglądała niczym sama pani Mikołajowa. Nic dziwnego, że 
Święty Mikołaj był urzeczony takim powitaniem i czym prędzej 
zabrał się za rozdawanie prezentów. Okazało się, że grzecznych 
osób w naszej szkole jest co niemiara. Jednakże niektórzy, chyba 
mniej grzeczni, żeby dostać prezent, musieli rozwiązywać zagad-
ki. Na szczęście nie były zbyt trudne. Poza tym Święty Mikołaj 
przymykał oko na fakt, że uczniowie podpowiadali swoim na-

uczycielom. W każdym razie każdy z pracowników szkoły dostał 
swego „anioła stróża”, który być może sprawi, że wszyscy z ob-
darowanych nabędą cechę anielskiej cierpliwości w stosunku do 
uczniów. Następnie Mikołaj z całą ekipą odwiedzał poszczególne 
klasy, dźwigając wielkie worki z paczkami. Dużo osób robiło so-
bie z nim pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie z przejęciem oglądali 
otrzymane prezenty, wspólnie bawili się zabawkami i częstowali 
słodyczami. Jeszcze długo po odejściu Świętego Mikołaja dzieci 
przeżywały jego odwiedziny, dzieląc się wrażeniami z tego wy-
jątkowego dnia. Dziękujemy, Święty Mikołaju!

G.G.

Święto Niepodległości zbiegło się w czasie z przypadającą da-
nego dnia Sztafetą Modlitewną ŚDM w naszej parafii. Wszyscy 
od dłuższego czasu przygotowujemy się do spotkania w Krakowie 
2016, dlatego dzień ten był naszym, małym, parafialnym świę-
tem młodzieży- tej młodszej jak i starszej. W przygotowaniach do 
środowej uroczystości, poza naszymi kapłanami, wzięło udział 
siedem wspólnot parafialnych. Modlitwę w intencji Światowych 
Dni Młodzieży oraz ojczyzny rozpoczęliśmy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia; po niej nastąpił czas na Drogę Światła. Czternaście 
spotkań ze Zmartwychwstałym przybliżyło nas do idei ŚDM. 
Następnie przyszedł czas na akcent patriotyczny- wspólnie z har-
cerzami i delegacjami udaliśmy się pod obelisk, gdzie złożyliśmy 
hołd poległym w walce o niepodległość. O godzinie 17 odbyła się 
Msza Święta w intencji ojczyzny, podczas której nie obyło się bez 
nawiązania do Sztafety Modlitewnej. Bezpośrednio po Euchary-
stii mięliśmy przyjemność wysłuchania naszych gości- Ambasa-

Dzisiaj MY!!! 
Diecezjalna Sztafeta Modlitwy
za ŚDM
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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 

dorów ŚDM, uczestniczących w 
poprzednich spotkaniach mło-
dych, którzy dodatkowo zachęcili 
i zmotywowali nasz do dalszych 
przygotowań. My- młodzież z 
Grupy Apostolskiej w naszej 
parafii z księdzem wikariuszem 
na czele, przygotowaliśmy panto-
mimę, którą również z tej okazji 
przedstawiliśmy. Zwieńczeniem 
całego dnia była adoracja i czuwanie modlitewne przy Najświęt-
szym Sakramencie.

Czasowa dygresja życiowa

Słowo „Adwent” znaczy przyjście. Dla ludzi wierzą-
cych – należących do Kościoła Katolickiego to czas 
radosnego oczekiwania i duchowego przygotowania 
na Boże Narodzenie. Kiedy piszemy o pięknych Ro-

ratach, katechezach i różnych staraniach czynionych w tym celu, 
aby przeżycie okresu adwentowego było bogatsze, ciekawsze, a 
dla dzieci także zachęcające, chcemy podkreślić z dumą, że to 
wszystko dzieje się tak blisko nas i z nami. Adwent w tradycji i 
liturgii jest powtarzany co roku. Dlaczego? Wiemy jak złożone i 
jak trudne jest kierowanie swoim życiem, szczególnie w czasach, 
kiedy nie jest łatwe wyciąganie właściwych wniosków z obserwo-
wania i analizowania postępowania innych ludzi. Adwent to je-
den z wielu wskaźników nadania sensu własnemu postępowaniu. 
Adwent podobnie jak Wielki Post, może pomóc w ustaleniu sobie 
celu własnego życia. W tym czasie można szukać podpowiedzi, 
jak taki cel rozsądnie osiągnąć. Historyczne doświadczenia, 
drzewo genealogiczne rodziny, drzewo genealogiczne przyczyn 
i skutków, prowadzi do odkrycia praw rządzących codziennym 
życiem. 
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Ktoś powiedział, że czasem trzeba cały świat myślą objąć 
żeby zrozumieć rzecz najprostszą. Nie wolno nikomu odbierać 
prawa do posiadania własnego punktu widzenia. Ta dygresja, 
choć ukryta jest właśnie wyrażeniem pewnego punktu widzenia. 
Wiele razy w życiu stawiamy sobie i innym pytania. Wiele razy 
domagamy się odpowiedzi. Mimo tego pozostają białe plamy 
pokryte tylko własnymi teoriami. Może większość czytających 
te słowa tylko wzruszy ramionami. Mam nadzieję, że znajdą się 
tacy, którzy zapytają siebie o sens życia, ideały, o odniesienie do 
spraw świata rzeczy, wartości i godności.

Każdy człowiek poznaje świat, zaczynając od miejsca, gdzie 
się urodził. W miarę jak przybywa lat, przybywa też zdolności 
i umiejętności. Zdobyte doświadczenia, kształtują nawyki. Po-
trzeba wzywa, czasem niestety też prowokuje i kieruje na drogę 
przestępstwa.

Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przekraczają progu nieuf-
ności. Nigdy nie kombinują, a tylko własną pracą i staraniem 
dopisują nowe pozycje do bilansu moralnych, etycznych i mate-
rialnych zysków. Wiele razy pisaliśmy w tej rubryce o tradycji i 
kulturze. Dziś jeszcze jedno określenie kultury: Kultura to stosu-
nek człowieka do człowieka.
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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)

W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego Listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.

10 listopada obchodzimy w naszej szkole Święto Niepod-
ległości. W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli stała się 
samodzielnym, wolnym i suwerennym państwem. Ziemie 
zaborów pruskiego, rosyjskiego, austriackiego na powrót złą-
czyły się w jedność. Marzenia Polaków o niepodległości po 
latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. 

Uczniowie klasy VI upamiętnili to wydarzenie uroczystym 
apelem. Dodatkowo przedstawiciele klasy wzięli udział w uro-
czystej mszy świętej za ojczyznę, która odbyła się 11 listopada w 
kościele parafialnym w Brzeźnicy. Następnie złożyli znicz pod ta-
blicą pamiątkową. Wysłuchali też montażu słowno- muzycznego 
przygotowanego przez kolegów z gimnazjum.

www.sppaszkowka.iap.pl

Święto Niepodległości
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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. 

Wizyta Św. Mikołaja w szkole
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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 

Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.
Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.
Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.
Tak śpiewały dzieci 4 grudnia w oczekiwaniu na spotkanie
ze świętym Mikołajem.

W końcu, jest chyba najbardziej wyczekiwanym gościem w 
roku…Święty jak zwykle nie zawiódł – przybył i obdarował wszyst-
kie dzieci słodyczami oraz prezentami sprawiając im ogromną ra-
dość. Mikołaj brał każde dziecko na kolana, zadawał pytania, za-
gadki, udzielał rad, dlatego spotkanie w każdej z grup przebiegało 
w bardzo ciepłej i miłej atmosferze. Każda z grup przedszkolnych 
oraz klas I-III zaprezentowała starannie przygotowane piosenki, 
wiersze oraz wręczyła drobne upominki tak zacnemu gościowi.
Święty Mikołaj po wspólnej modlitwie obiecał, że odwiedzi 
grzeczne dzieci znów za rok.

autor: Grażyna Zwierz

Św. Mikołaj w naszej szkole

Z życia parafii Przytkowice
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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 

Przemówienie Prezesa OSP w Radoczy
Piotra Bilińskiego:

Szanowni Księża,
Pogrążona w smutku Rodzino, 
Druhowie Strażacy,
Uczestnicy dzisiejszej uroczystości

Spotykamy się dzisiaj, by pożegnać wspólnie Druha Wojcie-
cha, Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rado-
czy oraz towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze. 

Z pogrzebu Wojciecha Koniecznego,
radnego Rady Gminy Tomice, założyciela OSP Radocza, 

honorowego prezesa OSP Radocza (2)
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania nas do 

zadumy i refleksji. Wspominamy wszyscy sprawy i działania, 
które łączyły nas ze śp. Wojciechem. Było ich bardzo wiele i trud-
no byłoby je wszystkie wymienić. Na wielki szacunek, uznanie i 
poważanie zapracował sobie poświęceniem i oddaniem w pracy 
społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz troski o do-
bro społecznej naszej wsi i gminy. 

Chciałbym w skrócie przypomnieć jego służbę... W 1946 
roku był jednym założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
doczy. W 1968 r. jednym z inicjatorów budowy Domu Strażaka. 
W latach 1990-2006 pełnił funkcje Prezesa Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Radoczy. Podczas 
jego prezesowania nastąpiły 
znaczące zmiany. Pozyskano 
lepszy i nowocześniejszy sprzęt 
oraz samochody. Rozbudowa-
no kuchnię i pokrycie dachowe 
sali. Podczas obchodów 50-le-
cia OSP miało miejsce poświe-
cenie i przekazanie naszej jed-
nostce sztandaru. Na rewersie 
tego sztandaru widnieje napis: 
„Bóg - Honor - Ojczyzna”. 
Mogę śmiało stwierdzić, że to 
hasło przyświecało jego życiu. 
Ze względu na stan zdrowia w 
2006 roku musiał zrezygnować 
z funkcji prezesa. Pomimo 
to służył dobrą radą i bardzo 
udzielał się na zebraniach oraz 
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różnych uroczystościach. Za 
wzorową pracę w ochotniczym 
pożarnictwie uchwałą walnego 
zgromadzenia otrzymał tytuł 
Honorowego Prezesa. Wła-
dze związkowe OSP, widząc 
jego zasługi i zaangażowanie, 
uhonorowały go kolejno Brą-
zowym, Srebrnym i Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa oraz Złotym Krzyżem 
za Ratowanie Życia i Ochronę 
Mienia.

Śp. Wojciech oprócz pracy 
społecznej w naszej jednost-
ce znajdował czas na pomoc 
innym organizacjom społecz-
nym. Angażował się w dzia-
łania na rzecz rozwoju Kółka 
Rolniczego w Radoczy, za co 
otrzymał Odznakę „Zasłuzony 
dla Kółek Rolniczych”. Pełnił 
funkcje radnego Gminy Tomi-
ce i radnego wojewódzkiego w byłym woj. bielskim. Miał duży 
wkład w rozwój i rozbudowę infrastruktury naszej wsi i gminy. 
Władze wojewódzkie uhonorowały go medalem za zasługi. Za 
prace społeczna otrzymał również odznaczenia państwowe: 
Srebrny i złoty Krzyż Zasługi. Wszystkie te działania mogą 
świadczyć o tym, jak ważne było dla niego dobro ogólne i jakie 
było jego poświęcenie. 

Druhu Wojciechu, pamięć o tobie w naszych szeregach nigdy 
nie wygaśnie! Zapisała się ona w historii Ochotniczej Straży Po-
żarnej grubymi czcionkami. 

Pozwólcie, że w imieniu pogrążonej w smutku Rodziny złożę 
najserdeczniejsze podziękowania za obecność i uczestniczenie w 
ostatniej drodze do miejsca wiecznego spoczynku śp. Wojciecha. 
Dziękuję Pocztom Sztandarowym, Orkiestrze, a także wszystkim 
Uczestnikom dzisiejszej smutnej uroczystości. 

Drogi Druhu Wojciechu, spoczywaj w pokoju! 

II
OD RODZINY
Czcigodny Księże Proboszczu,
Panowie Komendanci,
Szanowni Państwo

Śmierć przychodzi cicho - niezapowiedziana, niezaproszona. 
Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili. Jest zawsze gościem 
nie na czas...

Ukochany Tatusiu, Dziadku, Pradziadku... Pan Bóg zabrał 
Cię już z tego świata. Zabrał cię od nas. Pozostanie tu po Tobie 
ogromna cisza i pustka. Bo byłeś człowiekiem wyjątkowym. 
Zawsze o wszystkich się troszczyłeś i o wszystkich pamiętałeś, o 
sobie myśląc na końcu. Twoje życie było dal nas i będzie wzorem 
i inspiracją. Bo we wszystko, co robiłeś, w co się angażowałeś, 
wkładałeś całe swoje serce. Mimo licznych zajęć i umiłowania 
pracy, miałeś dla nas zawsze czas i dobre słowo. Pozostaniesz 
w naszych wspomnieniach jako człowiek wyjątkowo skromny 
i o ogromnym poczuciu humoru, którego nam będzie teraz tak 
bardzo brakowało...

Dziękujemy ci za wszystko: za cierpliwość, dobroć, mądrość, 
za to ze pokazałeś nam, jak godnie żyć i jak godnie znosić cierpie-
nie. Dzisiaj z Tobą tu rozstajemy się, ale nie mówimy: „Żegnaj!”. 
Mówimy „do widzenia! Do zobaczenia!”. 

Wszystkim tu dzisiaj przybyłym, dziękujemy za ofiarowane 
intencje, modlitwę, złożone kwiaty i odprowadzenie naszego 
ukochanego Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 

 
Przemówienie Prezesa Zarządu Gminnego
OSP Tomice druha Stanisława Zająca

Było to podziękowanie od Rodziny. A teraz w imieniu wła-
snym, w imieniu Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Po-
żarnej Gminy Tomice, jak również wszystkich samorządowców 
z naszej gminy tak bardzo serdecznie chce złożyć najszczersze 
wyrazy szacunku i kondolencje najbliższej Rodzinie zmarłego 
(tej bliższej i dalszej). 

Szanowni Państwo, w tak niedługim czasie odchodzi od nas 
drugi wielki człowiek z Radoczy. Niedawno pan Wójt, teraz 
pan Wojciech, radny wojewódzki, powiatowy, gminny... Cóż 
powiedzieć? Smutek, żal, nostalgia... Wojciechu, serdecznie ci 
dziękujemy za Twoje słowa wsparcia, słowa, które będą na długo 
w naszej pamięci. Dziękujemy Ci za Twoje życie i za każdy gest, 
który czyniłeś w naszym kierunku. 

 W imieniu własnym - i myślę - także Zmarłego chciałem 
bardzo podziękować za przybycie na ten pogrzeb Komendan-
towi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Pawłowo 
Kwarciakowi, jego Zastępcy, mł. bryg. Wojciechowi Grzybczy-
kowi. Bardzo dziękuję, że poświęcił swój czas i przybył członek 
zarządu wojewódzkiego OSP w Krakowie, dh Antoni Kwarciak. 
Bardzo dziękuje wszystkim Pocztom Sztandarowym, tak licznie 
zgromadzonym. Dziękuje Orkiestrze Dętej. Dziękuję wszystkim 
samorządowcom z Gminy Tomice, którzy tak licznie przybyli 
- na czele z Przewodniczącym, p. Zygmuntem Szymczakiem i 
pełniącym obowiązki wójta p. Ryszardem Góralczykiem. Bardzo 
serdecznie dziękuję.
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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 

We wrześniu 1885 r. – 130 lat temu – powoła-
na została Szkoła Powszechna w Rudniku. Od tego 
czasu przeszła wiele zmian organizacyjnych, ale jedno 
pozostawało niezmienne – przez cały ten czas uczyła 
rudnickie dzieci, a jej nauczyciele dokładali starań, by 
nauka odbywała się na najwyższym możliwym pozio-
mie. Swoje 130-lecie ZPO w Rudniku uczciło Mszą 
św., nadaniem i poświęceniem Sztandaru oraz uroczy-
stościami na terenie szkoły.

Podczas uroczystej Eucharystii w koście parafialnym modlo-
no się za zmarłych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 
szkoły oraz o błogosławieństwo dla całego środowiska szkolnego. 
Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. proboszcz Dariusz Zoń. 
W homilii nawiązał do znaczenia miłości w wychowaniu dziec-
ka i formowaniu jego charakteru. Natomiast sztandar poświęcił 
ks. kanonik Aleksander Zemła. Przypomniał on postać patrona 
szkoły, króla Kazimierza, który zyskał w historii przydomek 
Wielki nie z powodu stoczonych wojen, ale dlatego, że potrafił 
mądrze budować – począwszy od zjednoczenia kraju w 1333 r., 
poprzez umacnianie go społeczne i gospodarcze, po utworzenie 
Akademii Krakowskiej, do dziś będącej dumą polskiej nauki. Po-
gratulował szkole takiego Patrona. Podczas Mszy św. poświęcony 
też został krzyż przyniesiony przez Rodziców jako dar ołtarza.

Piękny, ręcznie haftowany Sztandar, ufundowany przez Ro-
dziców, a zaprojektowany przez Jana Sochę, został uroczyście 
przeprowadzony z kościoła do szkoły. Tu fundatorzy przekazali 
sztandar dyrektorowi Mirosławowi Pękali, a akt nadania szkole 
sztandaru odczytała Anna Profic z Rady Rodziców. Z kolei dy-
rektor powierzył sztandar Pocztowi Sztandarowemu Gimnazjum 
i nastąpiła ceremonia ślubowania na sztandar przedstawicieli 
wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Akt ślubowa-
nia odczytała wicedyrektor Małgorzata Koźlak.

Dyrektor Mirosław Pękala przedstawił pokrótce historię kie-
rowanej przez siebie placówki. Uczestnicy otrzymali też foldery 
obrazujące 130 lat nauczania w Rudniku oraz pamiątkową gra-
werowaną tarczę.

W auli rudnickiego gimnazjum zasiedli przedstawiciele władz 
gminy (burmistrz Piotr Pułka, wiceburmistrz Rozalia Oliwa, 
sekretarz gminy Małgorzata Dziadkowiec, skarbnik gminy Te-
resa Garbień, przewodniczący Jan Socha wraz z radnymi Rady 
Miejskiej, radni Rady Powiatu, sołtys Zofia Góralik wraz z 
Radą Sołecką, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli. Władze 
oświatowe reprezentowała Wanda Brześcińska z Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty.

Goście gratulowali szkole jubileuszu i sztandaru, osiągnięć 
w nauczaniu i wychowaniu, a także wręczali drobne upominki. 
Burmistrz wraz z Radą Miejską ufundowali do szkoły dwa trady-

Jubileusz ZPO w Rudniku
cyjne, grawerowane dzwonki szkolne: do szkoły podstawowej i 
gimnazjum. Rada Sołecka wsparła zakup sztandaru.

W uroczystości wzięli też udział wszyscy uczniowie. Ponieważ 



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

13 grudnia 201542 

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

 4313 grudnia 2015

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)

nie ma takiej możliwości, by zmieścili się wszyscy w auli, a dużą 
salę sportową szkoła dopiero ma mieć, więc skorzystano z dobro-
dziejstw techniki i uczniowie na bieżąco śledzili wydarzenia w 
auli, oglądając je w swoich klasach przez łącze internetowe.

Z drobnym wyjątkiem, na czas, gdy po szkole został uroczy-
ście oprowadzony Sztandar. Uczniom Gimnazjum zaprezentował 
go poczet gimnazjalistów, a młodszym uczniom, po uroczystym 
przekazaniu – poczet Szkoły Podstawowej.

Trzecią cześć uroczystości przygotowali uczniowie pod okiem 
nauczycieli. Najpierw więc można było na własne oczy przekonać 
się, jak wielkim talentem obdarzone są rudnickie trzy- i cztero-
latki (przygotowane przez Agnieszkę Kaletę), które zaprezento-
wały się w programie kotków – zgodnie z zawołaniem ich grupy 
przedszkolnej.

Następnie sześciolatki (przygotowane przez Danutę Pitalę) 
pokazały epizody z dziejów walki Polski o niepodległość – z cza-
su, w którym już działała szkoła w Rudniku.

Występ zakończyli gimnazjaliści (pod kierunkiem Bogu-
sława Kozła) scenkami kabaretowymi z życia szkoły oraz chór 
prowadzony przez Ireneusza Przałę. Akcentem kończącym była 

znakomicie wykonana przez Dominikę Zajdę z towarzyszeniem 
chóru piosenka Grzegorza Tomczaka. „Tango na głos, orkiestrę i 
jeszcze jeden głos” (Ja to mam szczęście, że w tym momencie, żyć 
mi przyszło w kraju nad Wisłą...).

awz
fot. Anna Witalis-Zdrzenicka

Nadaj życiu smak!
Taki temat podjął w czasie pierwszej nauki rekolek-

cyjnej ks. Piotra Góra, sekretarz ordynariusza bielsko-
żywieckiego który w tym roku poprowadził w parafii 
rekolekcje adwentowe. Podczas tych rekolekcji podjął 
próbę zastanowienia się nad tematem roku duszpaster-
skiego oraz rozpoczętym nadzwyczajnym jubileuszem 
miłosierdzia. Naukom rekolekcyjnym towarzyszyły re-
likwie apostołów miłosierdzia – św. siostry Faustyny i 
św. Jana Pawła II. Poniżej fragment pierwszej nauki.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bardzo się cieszę, bracia i siostry, że mogę ten czas adwento-

wych rekolekcji spędzić w waszej wspólnocie parafialnej. Bardzo 
dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie. Cieszę się, ponie-
waż rekolekcje adwentowe to święty czas dla parafii - takie świę-
to, uroczysty czas, kiedy przypatrujemy się naszej wrażliwości na 
Boga. kiedy przypatrujemy się naszej wrażliwości wiary.

Na samym początku chcę powiedzieć, że rozpoczynając te 
rekolekcje osobiście, w sobotę, odwiedziłem siostry redempto-
rystki w diecezji bielsko-żywieckiej (to są jedyne takie siostry 
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w Polsce) i poprosiłem o modlitwę. Jest ich tam ponad 20. One 
modlą się za całą parafię i za mnie, jako za głoszącego rekolekcje. 
I druga bardzo ważna rzecz na początek... Jak się przypatrzycie, 
zauważycie, że na ołtarzu obok świec stoją dwa relikwiarze. Będą 
nam towarzyszyć w czasie tych rekolekcji Apostołowie Bożego 
Miłosierdzia. Ten mniejszy relikwiarz, w kształcie krzyża, zawie-
ra relikwie św. Jana Pawła II. Są to relikwie włosów. Ten wyższy 
relikwiarz kryje relikwie św. Siostry Faustyny. Zawiera on frag-
ment jej kości.

Skąd te relikwie? Dlaczego te relikwie są z nami? W czasie 
tych rekolekcji będziemy zahaczać nasze spotkania, nasze nauki 
o trzy tematy... Pierwszy temat to temat roku duszpasterskiego. 
W całej Polsce księża biskupi wyznaczyli jego temat i jest nim: 
„Nowe życie w Chrystusie”. Druga bardzo ważna okazja to fakt, 
że 8 grudnia Papież Franciszek w sposób uroczysty rozpocznie 
nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Będzie trwał przez cały 
rok. Taki rok święty, rok jubileuszu. I nie wyobrażałem sobie, 
żeby w czasie naszych spotkaniach nie wzywać, nie przyzywać 
wstawiennictwa tych świętych apostołów miłosierdzia. I wreszcie 
trzecia rzecz, trzeci temat, o który będziemy się zahaczać - to po 
prostu Adwent.

Kiedy pracowałem w parafii, zawsze lubiłem ten okres. Nadal 
go lubię. A to dlatego. że jest to czas radosnego oczekiwania. 
W kościele jest w tym czasie niezwykle radośnie: jest mnóstwo 
dzieci, wieczorami palone są lampiony, są kazania czy to z rekwi-
zytami, czy z nagraniami, cieszę się, że będę w tym roku ten czas 
przeżywał razem z wami. Kiedy przygotowywałem nauki dla 
was, próbowałem je jakoś zamknąć w jakieś ogólne ramy. Skoro 
więc nowe życie, życie połączone z miłosierdziem, pragnę wam 
zaproponować następujący temat: „Nadaj życiu smak”.

Skoro mówimy o nowym życiu, które proponuje Chrystus, 
warto byśmy się zastanowili nad tym, jak sprawić, by to nasze ży-
cie było dobre, by było szlachetne, by to nasze życie chrześcijań-
skie było szlachetne, by było inspirujące, by było twórcze i miało 
dobry smak. I od razu widzimy taką konfrontacje wobec tego, co 
mówi nam świat. W mediach przede wszystkim akcentowane jest 
zło i trudne, przykre wydarzenia... My na naszych rekolekcjach 
chcemy mówić o tym, co pozytywne, co dobre. Jak mawiał bło-
gosławiony ks. Jerzy Popiełuszko: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj”.

Cdn.
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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)

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 
 

W sobotę wieczorem w krakow-
skiej bazylice franciszkanów zgro-
madzeni najpierw śledzili przebieg 
beatyfikacji w Peru. Po dokonaniu 
samego aktu w świątyni rozległy 
się brawa a następnie sprawowano 
uroczystą Mszę św. dziękczynną 
za ogłoszenie błogosławionymi 
o. Michała Tomaszka i o. Zbignie-
wa Strzałkowskiego. Eucharystii 
przewodniczył kard. Stanisław 
Dziwisz.

Metropolita krakowski na pytanie dziennikarzy, czego uczą 
nas nowi błogosławieni męczennicy odpowiadał, że „poświę-
cenia aż do rozlewu krwi i odwagi”. Kard. Dziwisz przywołał 
słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”. „Oni się nie lękali, mimo 
zagrożeń. A zagrożenia były tam ogromne” – mówił hierarcha 
wspominając również swoją wizytę u boku Jana Pawła II w Peru.

Okolicznościowe kazanie w czasie krakowskiego dziękczy-
nienia za dar beatyfikacji franciszkanów wygłosił o. prof. Wie-
sław Bar OFMConv, wicepostulator w sprawie beatyfikacyjnej, 
sędzia delegowany w rogatoryjnym procesie beatyfikacyjnym, 
kierownik Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów 
Świętych KUL. „Wejście do Pariacoto było niczym wkroczenie 
Jezusa do Jerozolimy jako króla pokoju przed dniem Paschy. Ale, 
jak wiemy, było to już preludium do męki” – zwrócił uwagę o. 
Bar. Franciszkanin przypomniał, że proces beatyfikacyjny jego 
współbraci rozpoczął się w 1996 roku. W przeddzień inauguracji 
doszło do ostatniego zamachu terrorystycznego w Pariacoto. Po-
woli w diecezji Chimbote zaczął zapanowywać pokój. „Oto chyba 
owoc tego budowania w ludziach wiary i przebaczenia. Nauczyli 
ludziom tamtejszym życiu nadawać wartość. Nauczyli też odpo-
wiadać na Boże natchnienia, na Boże wezwania” – mówił o. Bar.

„Weszli do Pariacoto już zagrożonego terrorem, jak Chrystus 
do Jerozolimy, by przejść razem z nim i Niedzielę Palmową, ale 
też i Wielki Piątek, by wreszcie dojść do chwały. Weszli do Pa-
riacoto, by naśladować Chrystusa, oddać się służbie znękanych 

Polscy męczennicy w Peru
i porzuconych, by nauczyć ich, w jaki 
sposób życiu nadawać wartość” – mówił 
kaznodzieja dodając, że dziś w błogosła-
wionych męczennikach Kościół pokazu-
je przykład świętości, do której wszyscy 
jesteśmy wezwani. 

Okolicznościowy list na uroczystość 
wystosował prezydent RP Andrzej 
Duda. Odczytał go prezydencki kapelan 
ks. Zbigniew Kras. W liście zwrócono 
uwagę, że obaj ojcowie przygotowywali 
się do kapłaństwa w latach 80., kiedy 

ulice bywały miejscem burzliwych starć opozycyjnej młodzieży 
z siłami milicji i służby bezpieczeństwa. „Trudno nie dostrzec 
symboliki w tym, że ci dwaj kapłani wyrośli w czasach „Solidar-
ności” i pokojowych zmagań naszego narodu z reżimem komu-
nistycznym. Na drugim krańcu świata zginęli z rąk terrorystów 
Świetlistego Szlaku, walczących w imię tej samej, antychrześci-
jańskiej i antyludzkiej ideologii” – odczytał ks. Kras.

W czasie uroczystości w Krakowie głos zabrał także ambasa-
dor Peru w Polsce, który dziękował za dar polskich męczenników 
dla jego kraju. Zwrócił uwagę, że 13 lat terroryzmu w Peru przy-
niosło 70 tys. ofiar. Zaznaczył, że nie ma w Peru człowieka, który 
nie straciłby jakiegoś krewnego, w tym także on. „Jesteśmy pew-
ni, że to świadectwo polskich męczenników przyczyniło się do 
wyzwolenia Peru z terroryzmu. To, że oni przyjęli męczeństwo, 
pomogło moim braciom i siostrom pozostać przy Chrystusie i 
wzrastać w wierze” – mówił Alberto Salas Barahona.

„Pan Bóg dał im życie, człowiek zabrał. Ale Pan Bóg się nie 
poddał, przywrócił z większą wagą, niż gdy byli, dając nam na-
dzieję” – powiedział KAI tuż po uroczystościach Marek Toma-
szek, brat bliźniak bł. o. Michała. Zapytany o to, jakie przesłanie 
nowy błogosławiony zostawia współczesnym ludziom odpowia-
da krótko: „Nie zabijajmy się”. 

W czasie dziękczynienia za beatyfikację franciszkańskich 
męczenników w bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie za-
brzmiała Missa Martyrum, którą napisał krakowski kompozytor 
i dyrygent Piotr Pałka do tekstów rektora Wyższego Seminarium 
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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)

Duchownego Franciszkanów w Krakowie o. Andrzeja Zająca. „W 
tych tekstach zawarta jest piękna przestrzeń poetycka mówiąca 
o ich męczeństwie, nawiązująca do ofiary Jezusa, będąca dla nas 
współczesnych przykładem, jak do końca należy iść za głosem 
naszego powołania” – mówił Piotr Pałka.

Twórca Mszy Męczenników uważa, że dla współczesnych 
świadectwo męczenników jest przykładem jak par excellence 
należy wypełniać nasze powołanie do bycia świadkami. „Ich 
świadectwo męczeństwa jest niełatwe, bo możemy się spytać, jak 
tutaj w Polsce być męczennikami. A tak naprawdę są to czasy, 
kiedy nasze świadectwo, po części męczeństwo, to jest po prostu 
przyznawanie się do naszej wiary, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie 
żyjemy” – mówił Pałka.

Chór i orkiestra w bazylice franciszkanów wykonali także 
hymn beatyfikacyjny „Świadkowie Nadziei”, którego refren 
brzmi: „Oni tutaj są / Są nadziei promiennym znakiem / Ich krew 
do nowego życia budzi nas”. „Podczas każdej liturgii łączymy się 
z zastępami anielskimi i tymi wszystkimi, którzy już poprzedzają 
nas. Gorąco wierzymy, że podczas tej modlitwy dziękczynnej oni 
będą uczestniczyć już w przestrzeni niebiańskiej wraz z nami. I 
taki jest właśnie sens i odniesienie tych słów, że „oni tutaj są”. Oni 

będą razem z nami modlić się, przede wszystkim uwielbiać Pana 
Boga” – wyjaśnia Piotr Pałka.

Wierni zgromadzeni na krakowskich uroczystościach dzięk-
czynnych za dar nowych błogosławionych otrzymali obrazki z 
relikwiami drugiego stopnia o. Tomaszka i o. Strzałkowskiego.

Po Mszy św. w klasztorze franciszkanów otwarto wystawę 
poświęconą męczennikom. Jak mówi o. Radosław Długi, jest 
ona pewnego rodzaju hołdem złożonym błogosławionym przez 
wspólnotę zakonną. Są tu przeróżne pamiątki. Np. gobelin zro-
biony przez Peruwiańczyków po ich męczeństwie, na którym 
obydwaj są przedstawieni w miejscach, w których im służyli, jako 
kapłani, a także jako ludzie zajmujący się poprawianiem ich bytu 
socjalnego. Na wystawie znajdują się też dwie koszule francisz-
kanów, które mieli na sobie w dniu męczeństwa. „Są pewnego 
rodzaju memento dla nas, że Ewangelia to nie są żarty, to jest 
coś poważnego, że to jest rzecz, za którą można i czasem trzeba 
oddać życie” – mówił o. Długi. Poza tym na wystawie można 
zobaczyć m.in. ich przedmioty codziennego użytku, świadectwa 
szkolne, listy i pocztówki pisane do bliskich.

W drugą niedzielę adwentu, 6 grudnia 2105 r., 
na ścianie przy chrzcielnicy kościoła parafialnego w 
Spytkowicach k. Zatora została odsłonięta i pobło-
gosławiona tablica upamiętniająca sakrament chrztu 

W SPYTKOWICACH ODSŁONIĘTO 
TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ CHRZEST 
O. RUDOLFA WARZECHY OCD

św., który 30 listopada 1919 r. przyjął tam Stanisław 
Warzecha, późniejszy o. Rudolf w Zakonie Karmelitów 
Bosych, kandydat na ołtarze.

Pobłogosławienia tablicy, wobec licznie zgromadzonych para-
fian i gości, dokonał na rozpoczęcie niedzielnej sumy o. Tadeusz 
Florek OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bo-
sych. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Andrzej Scąber, 
kierownik Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropoli-
talnej w Krakowie i delegat biskupi w procesie beatyfikacyjnym 
Sługi Bożego. 

Kaznodzieja, w nawiązaniu do przywoływanego przez liturgię 
drugiej niedzieli adwentu św. Jana Chrzciciela, który na Jorda-
nem udzielił chrztu Chrystusowi, stwierdził, że dla o. Rudolfa 
Warzechy „Jordanem stała się chrzcielnica kościoła w Spytko-
wicach, i z tego źródła czerpał on przez całe życie, potwierdzając 
swoją konsekrację chrzcielną konsekracją zakonną w Karmelu i 
gorliwą posługą kapłańską”. 

 Zgromadzonym podziękował postulator w procesie beatyfi-
kacyjnym świątobliwego zakonnika – o. Szczepan T. Praśkiewicz 
OCD, który przybył na uroczystość z Wadowic, wraz z przeorem 
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wadowickiego klasztoru – o. Grzegorzem 
Irzykiem OCD. To w klasztorze wadowickim 
o. Rudolf przeżył ostatnie lata swego życia i 
tam zmarł w opinii świętości.

Postulator poinformował o aktualnym 
stanie prac procesowych zmierzających do 
udowodnienia heroicznych cnót o. Rudolfa, 
wyrażając nadzieję, że najbliższy rok będzie 
decydującym, aby doprowadzić diecezjalny 
etap procesu beatyfikacyjnego do szczęśli-
wego finału i przekazać zgromadzoną do-
kumentację do Stolicy Apostolskiej. Nadto 
podziękował za życzliwość ks. Józefowi Pi-
wowarskiemu, proboszczowi parafii w Spyt-
kowicach i dziekanowi dekanatu zatorskiego, 
a także zarządowi i członkom Stowarzyszenia 
Przyjaciół o. Rudolfa, oraz władzom samo-
rządowym miejscowej gminy z wójtem Ma-
riuszem Krystianem, wspierającym liczne 
inicjatywy promujące postać swego wybitne-
go Ziomka. Podziękował również za obecność 
senatorowi Andrzejowi Pająkowi i radnemu 
sejmiku małopolskiego Rafałowi Stuglikowi

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.

Stanisław Warzecha został ochrzczony w spytkowickim ko-
ściele parafialnym pw. św. Katarzyny 30 listopada 1919 r. Uro-
dził się szesnaście dni wcześniej w Bachowicach – wiosce, która 
wówczas należała do parafii spytkowickiej, a od 1929 r. stała się 
siedzibą nowej parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa. Rodzinny 
dom opuścił już w 1932 r., kiedy to rozpoczął naukę w Niższym 
Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach, po którym 
w 1935 r. wstąpił do Zakonu w Czernej k. Krakowa. W 1944 r. 
przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie, zostając niezwłocznie 
wychowawcą młodego pokolenia karmelitów bosych i duszpa-
sterzem dzieci i młodzieży. Zasłynął jako światły kierownik 
duchowy, prowadził rekolekcje i dni skupienia, był prekursorem 
duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Do końca życia był 
wierny posłudze w konfesjonale, oddawał się duszpasterstwu 
rodzin i apostolstwu chorych. Zmarł 27 lutego 1999 r. Od 2011 r. 
trwa jego proces beatyfikacyjny.

karmel.pl

Św. Mikołaj w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

W tym roku przyszedł do nas 
troszkę wcześniej, bo już 4-go 
grudnia. Najwięcej radości jak 
zwykle sprawił „maluchom”. Dla 
każdego z nich Mikołaj przygoto-
wał wyjątkowy prezent.
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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)

8 XII – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świę-
to Patronalne Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich.

Przygotowania do tego dnia w Publicznej Szko-
le Podstawowej i Publicznym Gimnazjum SPSK w 
Stanisławiu Górnym rozpoczęły się już kilka dni 
wcześniej. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach 
rekolekcyjnych, które w tym roku przebiegały pod 
hasłem „Ja, ty, my i Bóg”.

8 XII w katolickiej szkole
w Stanisławiu Górnym
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8 XII – dzień rozpoczęto uroczystą Eucharystią, w czasie 
której uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie. Na zakoń-
czenie mszy św. odnowiono akt zawierzenia szkoły Matce Bożej 
(zwyczaj ten istnieje w szkole od początku powstania katolickiej 
placówki). Szczególny hołdem złożonym Niepokalanej był Kon-
kurs Poezji Religijnej. Przedstawiciele poszczególnych klas recy-
towali wiersze, przeważnie o tematyce Maryjnej.

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce w szkole. Klasa I - pod opie-
ką wychowawcy p. Ewy Hutniczak 
- przygotowała przepiękny program 
artystyczny, w którym piosenki 
przeplatały się z wierszami i tań-
cami. Kulminacyjnym momentem 
apelu było pasowanie na ucznia. 
Pierwszaki zostały uhonorowane 
dyplomami, mundurkami i książka-
mi. Po trudach występu uczniowie 
kl. I wraz z Rodzicami rozpoczęli 
świętowanie przy stole, zaś pozostali uczniowie kontynuowali spotkania 
rekolekcyjne w klasach zakończone modlitwą w Godzinie Łaski.
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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)

Wizyta św. Mikołaja w Szkole Podstawowej w Stryszowie
„Dawno temu przez wszystkich kochany...” 

Dawno temu, przez wszystkich kochany,
Żył biskup Mikołaj, wszystkim nam znany.

Najuboższym chętnie z pomocą śpieszył,
Biednych i smutnych wspomagał i cieszył.

Raz, gdy wśród ludzi głód panował, 
Nad zgłodniałymi biskup się zlitował,

Od wioski do wioski schodził ziemi kawał,
I chleb kupując, biednym go rozdawał,
Ratował on dzieci, starszych też ratował, 
Stąd pamięć o nim wdzięczny lud zachował. 
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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)

W niedzielne popołudnie 6 grudnia 2015 r. w Domu 
Kultury w Świnnej Porębie odbyła się impreza pod na-
zwą Biesiada Pierogowa oraz Mikołajki.

W programie przewidziano min. konkurs na najsmaczniejsze 
pierogi, ich degustację oraz innych wyrobów kuchni regionalnej 
oraz spotkanie z Mikołajem.

Do konkursu stanęło dziesięć rodzajów pierogów przygoto-
wanych przez Koła Gospodyń i panie z Lanckorony, Mucharza, 
Jamnika, Kozińca i Świnnej Poręby. Jury w składzie p. Jerzy Wójs 
(przewodniczący) oraz panie Małgorzata Drewnika-Smuda i 
Małgorzata Bogunia oceniało walory smakowe, wykorzystanie 
produktów i składników pochodzących z naszego regionu z 
uwzględnieniem tradycji kulinarnej oraz wygląd i estetykę po-
trawy. Ostatecznie dokonano następującego wyboru:

Biesiada Pierogowa
I miejsce – gryczanki w pokrzywach, p. Ewa Cebula, Spółdziel-

nia Socjalna „Smaki Gościńca”, Lanckorona
II miejsce – pierogi z orzechami, śliwką i miodem, p. Krystyna 

Siwek, Świnna Poręba
III miejsce – pierogi pieczone z kapustą, p. Halina Szczurek, 

Świnna poręba
Wyróżnienie – pierogi z mięsem, p. Jadwiga Sporysz, Świnna 

Poręba
p. Grażyna Gurdek, Świnna Poręba
p. Urszula Wójcika, Jamnik
p. Monika Marcinkiewicz, Koziniec
p. Helena Chromy, Koziniec
p. Lucyna Molendowicz, Koziniec
p. Anna Rolka, Mucharz
Po tym przyszedł wreszcie czas na dzieci i prezenty – bo to 
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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 
 

przecież 6 grudnia. Kilkadziesiąt dzieci ze Świnnej Poręby zo-
stało obdarowanych prezentami przez Świętego Mikołaja, jego 
pomocnika oraz wesołego diabełka.

W uroczystości wzięli udział min. senator Andrzej Pająk, wójt 
Gminy Mucharz p. Wacław Wądolny oraz radni Gminy Mucharz. 

Przygotowali ją: KGW, Rada Sołecka i Sołtys Świnnej Poręby we 
współpracy z LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz Domem Kultury 
w Świnnej Porębie. Oprawę muzyczną przygotowały śpiewające i 
grające rodziny Nowaków oraz Glanowskich ze Świnnej Poręby. 

(R.K.) (Foto R. Kadela)

Adelajda urodziła się w 931 lub 932 r. jako córka Rudolfa II, 
króla Burgundii. Kiedy miała zaledwie 6 lat, zmarł jej ojciec, a 
gdy miała 16 lat, została wydana za Lotara, króla Włoch. Dała mu 
córkę, Emmę. Owdowiała mając 20 lat. Pretendentem do tronu 
Włoch był wówczas Berengariusz II. Uwięził on Adelajdę i chciał 
ją zmusić, by wyszła za jego syna. Chciał bowiem w ten sposób 
prawnie zagarnąć koronę włoską. Adelajda nie załamała się, a 
zamążpójścia odmówiła. Zdołała też zbiec z więzienia. Schroniła 
się pod opiekę Ottona I, który pokonał Berengariusza i niebawem 
pojął Adelajdę za żonę. Dała mu troje dzieci, wśród nich jego 
następcę, Ottona II. Papież Jan XII w Boże Narodzenie 962 roku 
dokonał w bazylice św. Piotra uroczystej koronacji Ottona I na 
pierwszego cesarza Niemiec.

W 973 roku Adelajda po raz drugi została wdową - po śmierci 
Ottona I. Jej synowa, żona Ottona II i córka cesarza bizantyńskie-
go, Teofana, zaczęła jej okazywać jawną niechęć. Zmusiła nawet 
męża, żeby własną matkę skazał na banicję. Dopiero po śmierci 
żony Otto II przeprosił matkę. Po jego śmierci w 983 r. Adelajda 

16 grudnia 

Święta Adelajda, cesarzowa
stała się regentką w zastępstwie jeszcze małoletniego cesarza, Ot-
tona III. Ujawnił się w całej pełni jej zmysł organizacyjny, mądrość 
i roztropność, umiejętność dobierania ludzi na odpowiednie sta-
nowiska. Wyróżniała się przy tym wielkim miłosierdziem i hoj-
nością w przeznaczaniu dóbr na cele kościelne. Dlatego słusznie 
nazwano ją jedną z najwybitniejszych kobiet X stulecia. Uspokoiła 
królestwo burgundzkie (993), usprawniła administrację i finanse 
państwa.

Korzystając z pełnego cesarskiego skarbca, wystawiła kilka-
naście opactw i klasztorów. Wśród znaczniejszych wymienia się 
opactwa w Peterlingen, w Pavii i w Selz pod Strasburgiem. Właśnie 
tu szaty cesarskie zamieniła na habit. Ostatnie lata spędziła jako 
mniszka, by w ten sposób przygotować się na drogę do wieczno-
ści. Zmarła 16 grudnia 999 roku. Jej imię jest wybite na odwrocie 
monety Bolesława Chrobrego. Od początku doznawała czci. Żywot 
Adelajdy napisał św. Odylon. Jej kult zatwierdził papież bł. Urban 
II, wynosząc ją do chwały ołtarzy uroczystym aktem w 1097 
roku.
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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)

Towarzyszenie i miłosierdzie
Na tych dwóch słowach – kluczach opiera się ostatni 

fragment kazania ks. inf. Jakuba Gila z uroczystości 
bierzmowania, jaka miała miejsce w tutejszej parafii 
w dniu 7 XI br. Jak wielką rolę odgrywają te słowa w 
małżeństwie i rodzinie – przekonywał ks. Gil, zachę-
cając do ich realizacji na co dzień. Oto wspomniany 
fragment.

Drugą ważną umiejętnością jest to, by umieć towarzyszyć. 
Towarzyszyć w małżeństwie, towarzyszyć jeden drugiemu, towa-
rzyszyć dzień w dzień, towarzyszyć w chorobie, w zdrowiu, towa-
rzyszyć w dobrych i ciężkich dniach... Towarzyszyć w rodzinie i 
w małżeństwie. Rodzice powinni towarzyszyć dzieciom, a dzieci 

rodzicom. Nieraz jest tak, że dziecko zamyka się w pokoju i siada 
przed komputerem, a rodzice się cieszą, że mają święty spokój. To 
kiepskie rozwiązanie i nic nie warty spokój. Towarzyszenie pole-
ga na tym, by być razem. Żona powinna być razem z mężem, mąż 
powinien być razem z żoną, a rodzice razem z dziećmi. To jest 
istota towarzyszenia sobie. I trzeba towarzyszyć sobie każdego 
dnia kiedy słońce świeci i kiedy jest burzowo. 

Jest jeszcze trzecie słowo, które bardzo często powtarzało się 
podczas obrad synodu. Tym słowem jest miłosierna miłość, mi-
łosierdzie. Miłosierdzie powinno nam towarzyszyć na każdym 
kroku. Trzeba nam być miłosiernymi, z miłosierdziem pochy-
lać się nad innymi, aby ich podnieść. Nieraz trzeba z miłością 
podnosić współmałżonka, dzieci, ludzi, na których nam zależy. 
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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 

Powinniśmy nieustannie spełniać miłosierne uczynki...
Dzisiaj wraz księdzem Henrykiem byliśmy na pogrzebie w 

Choczni. Zmarła matka kapłana, który jest misjonarzem w Suda-
nie, w Afryce Południowej... Ta kobieta miała chyba 89 lat. Ksiądz 
misjonarz na zakończenie uroczystości pogrzebowej wyraził 
wdzięczność uczestnikom pogrzebu i pod koniec podziękował 
matce. Mówił: „Mamo, dziękuję Ci. Ty zawsze chciałaś tego i pro-
siłaś o to, bym był blisko Ciebie. Lata płynęły, a Ty wciąż pragnę-
łaś, bym był blisko Ciebie. Tymczasem ja jako ksiądz byłem bądź 
na parafiach w Polsce, bądź na misjach – najpierw w Tanzanii, 
potem w Afryce. Fizycznie nie byłem blisko Ciebie. Takie mam 
powołanie. Ale myśmy czuli, Mamo, że jesteśmy blisko siebie. 
Kiedyś Ty umierała w dzień zaduszny, ja jeszcze dwie godziny 
wcześniej do Ciebie dzwoniłem i rozmawialiśmy. Byliśmy blisko 
siebie, choć fizycznie tak odlegli”. Na tym polega bycie razem. 
Być po to, żeby podnosić, żeby dźwigać. 

I te słowa klucze – słuchanie, towarzyszenie, miłosierdzie 

– według ojców synodu, jeśli będą wprowadzane dzień po dniu w 
małżeństwo, w rodzinę, to będą je systematycznie uzdrawiały. To 
są słowa Ducha Świętego. Duch Święty to jest przecież tchnienie 
– tchnienie Ojca i Syna. Duch Święty jest Tym, który ukazał się 
pod postacią ognistych języków podczas Zesłania w Wieczerni-
ku. Napełnił apostołów mocą i sprawił, że przemawiali różnymi 
językami. Duch Święty to jest słuchanie. Duch Święty to towa-
rzyszenie. Duch Święty nieustannie towarzyszy człowiekowi, 
jak nasza dusza towarzyszy ciału, dzięki czemu żyjemy. Dzięki 
temu towarzyszeniu jest wiara, nadzieja i miłość. Duch Święty to 
wieczna miłość. Wieczna miłość...

Moi kochani chłopcy i dziewczęta, niech te słowa – klucze 
towarzyszą waszemu życiu. Życiu, które dopiero się rozwija się. 
Wchodzicie w dorosłość. Młodość ma was przygotować do tej do-
rosłości, do pełnienia różnych funkcji w społeczeństwie. Niech 
Duch Święty kieruje wami, a wy dzień po dniu otwierajcie się na 
Jego działanie.

   
  
 

W poniedziałek (07.12) o godzinie 15:00 w Ośrod-
ku Kultury Gminy Tomice rozpoczęła się uroczysta XI 
sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji. Jej głównym 
i jedynym punktem było złożenie ślubowania przez 
nowego Wójta Gminy Tomice Witolda Grabowskiego, 
który 29 listopada podczas głosowania ponownego w 
wyborach uzupełniających 209 
głosami pokonał swoją kontr-
kandydatkę Renatę Skorczyńską. 

Na uroczystą sesję przybyli radni 
gminni, radni powiatu wadowickiego, 
sołtysi, kierownicy wszystkich jedno-
stek organizacyjnych oraz mieszkańcy 
Gminy Tomice. Przybył również poseł 
na Sejm RP Józef Brynkus (Kukiz’15).

Po wręczeniu przez Przewodniczą-
cego Gminnej Komisji Wyborczej w 

NOWY WÓJT GMINY TOMICE
WITOLD GRABOWSKI ZŁOŻYŁ ŚLUBOWANIE 

Tomicach Antoniego Kwarciaka zaświadczenia o wyborze na 
Wójta Gminy Tomice, nowo wybrany Wójt - Witold Grabowski 
złożył ślubowanie, które zakończył słowami „Tak mi dopomóż 
Bóg”. Wygłosił również krótkie przemówienie, w którym podzię-
kował m.in. swojemu komitetowi, a także małżonce za udzielone, 
podczas trwania kampanii, wsparcie. Sekretarz Gminy Ryszard 
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Góralczyk wręczył nowemu Wójtowi symbolicznie klucze, a 
zgromadzeni na sesji złożyli gratulacje życząc owocnej pracy na 
rzecz Gminy. Został także odczytany przez Sekretarza Gminy list 
gratulacyjny przesłany przez Posła na Sejm RP Marka Polaka.

Zwracając się po zaprzysiężeniu do zebranych, Wójt Gminy 
Tomice Witold Grabowski powiedział m.in.: „Obejmuję funkcję 
Wójta Gminy Tomice po osobie, która odeszła od nas za wcześnie, 
po śp. Adamie Kręciochu. Składając przed momentem ślubowa-
nie wziąłem na siebie olbrzymią odpowiedzialność za losy naszej 

gminy. Nie mogłem zawieść pokładanych we mnie nadziei.
Jak pokazała duża frekwencja, zwłaszcza w drugiej turze, gło-
sujący wierzą w konkretne działania, które będą zmieniać naszą 
gminę na lepsze. Dlatego też chciałbym z tego miejsca prosić 
wszystkich mieszkańców, zwłaszcza radnych i sołtysów, o wspar-
cie moich działań, a osoby, które są wobec mnie krytycznie, są 
wobec mnie w opozycji, proszę o konstruktywną krytykę. Pokaż-
my, że warto ze sobą rozmawiać”. 

W środę 2 XII w kościele parafialnym w Trzebini 
Sierszy był pogrzeb matki ks. Józefa Sowy, aktualnie 
proboszcza w Dąbrowie Szlacheckiej. Ta uroczystość 
żałobna zgromadziła wielu księży, parafian oraz innych 
żałobników. Krótką relację z tego ważnego dla parafii 
wydarzenia zamieszczamy poniżej: 

Wprowadzenie (ks. bp Jan Szkodoń):

Rozpoczynamy Najświętszą Eucharystię, Ofiarę Chrystusa i 
Kościoła za naszą zmarłą Siostrę, Marię, Matkę Księdza Józefa... 

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. MARII,

MATKI KS. JÓZEFA SOWY
Ksiądz Kardynał Stanisław łączy się z nami w modlitwie i na ręce 
Księdza Józefa skierował następujące słowa:

Drogi Księże Józefie,
Droga Rodzino śp. Marii.
Drodzy Uczestnicy pogrzebu

Na wiadomość o śmierci sp. Marii, Matki czcigodnego Księdza 
Kanonika przesyłam wyrazy głębokiego współczucia. Nie mogąc 
osobiście uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej, pragnę wyrazić 
drogiemu Księdzu Józefowi i Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, 
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Parafii moje serdeczne wyrazy bliskości. 
Łączę się w modlitwie o wieczne szczę-
ście dla śp. zmarłej Marii, a pogrążo-
nych w smutku bliskich polecam opiece 
Matki Bożej Pocieszycielki strapionych. 
Z serca błogosławię Księdzu Kanoniko-
wi, Rodzinie i wszystkim Uczestnikom 
uroczystości pogrzebowej.

Stanisław kardynał Dziwisz
Metropolita Krakowski

Msza święta pogrzebowa jest zawsze 
dziękczynieniem za życie, wiarę, pra-
cę, cierpienie osoby, która przeszła do 
wieczności. Dziękujemy Panu Bogu za 
tę Matkę, która miała przecież Bogu 
wiadomy udział w odczytaniu i przy-
jęciu powołania kapłańskiego przez 
Syna, Józefa. Żegnając tę Matkę, Maryję, módlmy się o rodziny, 
módlmy się o matki, o ojców, którzy pomagają przyjąć i zrealizo-
wać powołanie chrześcijańskie, w tym także powołanie kapłań-
skie i powołanie do życia konsekrowanego. 

Przeżywamy ten pogrzeb na początku Adwentu. Adwent to 
droga. Adwent to czekanie. Adwent to przyjście Pana. Dla śp. 
Marii zakończył się ziemski Adwent. Prosimy Matkę Najświęt-
szą, która tu jest czczona w tajemnicy Niepokalanego Serca, aby 
modliła się z nami i za nas, a szczególnie za zmarłą Marię.

Msza święta jest także prośbą o miłosierdzie, o przebaczenie. 
Jest pojednaniem z Bogiem i z ludźmi. Prosząc o miłosierdzie dla 
śp. Marii, prośmy również o miłosierdzie dla nas, abyśmy mogli 
jak najgodniej otworzyć się na dar tej Mszy świętej. Z pokorą i 
nadzieją przystępujmy do świętych ołtarzy.

Kazanie ks. Kazimierza Duraja,
ojca duchownego z seminarium:

Liturgia pogrzebu to Eucharystia. To dziękczynienie za dar 
życia śp. Marii. To nam uświadomił ks. biskup Jan na początku 

liturgii. Ta liturgia jest też spełnieniem się na naszych oczach 
proroctwa, które dzisiaj Kościół wypowiada ustami Izajasza – ze 
Bóg zedrze na górze zasłonę na twarzy wszystkich ludów. Raz na 
zawsze zniszczy śmierć. Pan Bóg zetrze łzy z każdego oblicza. I 
na tę górę wychodziła i wspinała się przez te lata życia – 77 – śp. 
Maria.  

Wspinamy się także i my. Co ważne, pokonujemy tę drogę 
razem, we wspólnocie, jako lud Boży, I podobnie jak w czasie 
zwykłych ludzkich wędrówek, zwykłego wchodzenia na górę 
z każdym krokiem widzimy więcej. Odsłania się bardziej pa-
norama, którą ta góra nam daje. Zatrzymujemy się, oglądamy, 
podziwiamy. I nawet w takim momencie jak ten słowa proroka, 
który mówi o radości, są prawdziwe. Kiedy możemy popatrzeć 
już na całą pełnię panoramy życia śp. Marii; kiedy możemy z 
wdzięcznością jej życie oddać Bogu i wiemy, że On je ma w swo-
ich rękach... Nasza pamięć, nasza historia – i ta nasza, i śp. Marii 
– staje się historią zbawienia. To jest sens tego spojrzenia wstecz, 
wejścia naszego na górę historii zbawienia. 

O wychodzeniu na górę mówi też dziś Ewangelia. Jezus prze-
szedł przez Jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. Jest 
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w tym obrazie pewna tajemnica 
ludzkiego cierpienia, bólu,. Pytania 
o zło. Pytanie, które ciągle Bogu 
zadajemy w tej czy innej postaci: 
Czemu siedzi na górze, jakby bez-
czynnie? Czemu skazuje ten wielki 
ludzki tłum na to wspinanie się? To 
nie jest miła wycieczka w góry. To 
jest przejmujące żebranie o łaskę. 
Droga chorych, cierpiących, kale-
kich. To jest pochód ludzkiej biedy. 
Ktoś, kto jest chromy, jest ślepy, nie 
może iść sam. Ci ludzie musieli 
się wspierać. Musieli być solidar-
ni. Musieli być wrażliwi na swoją 
własną biedę. Musieli być czuli. I 
czuli wobec cierpienia bliźnich. I 
tak krok po kroku, w tym trudnym 
pochodzie zbliżają się do Jezusa. 
To na górze Jezus objawia nie tyl-
ko cudowną moc uzdrawiania, ale 
tam objawia swoją czułość. Czułość 
wobec człowieka. Żal mi tego tłumu 
– mówi. 

Jak bardzo nieprawdziwe są te nasze podejrzenia, nasze sądy, 
że On – Bóg – jest obojętny, że skazał ten ludzki tłum na takie 
cierpienie drogi, a przecież mógł Go uzdrowić na dole. Bez tego 
trudu, bez tego cierpienia. Jak bardzo nieprawdziwe jest to, co w 
naszej wierze przesuwa Boga w jakąś dalekość, Boga siedzącego 
na swoim tronie w innym świecie. W tej Ewangelii Jezus obja-
wia nam oblicze Boga, który czuje, widzi każdy nasz krok; czuje 
każdy ludzki ból. A jeżeli czeka z darem uzdrowienia, z cudem 
rozmnożenia chleba, to tylko dlatego, że ta wędrówka sama z 
siebie też jest ogromnym darem. To wspinanie się wydobywa 
z ludzi całe bogactwo ich serca, wrażliwości. Rodzi wspólnotę 

ludzką. Czyni człowieka gotowym do tego, żeby w pełni przyjął 
dar życia, pojemnym na to życie. 

To jest takie pełne światła wspomnienie z ostatnich godzin 
życia śp. Marii, z ostatniego dnia. Bo do ostatniego dnia żyła 
nadzieją, pragnieniem pielgrzymki do Ziemi Świętej. Ona była 
jakąś jej radością. Mimo choroby, mimo wieku żyła taką prze-
dziwną nadzieją, którą Bóg też w przedziwny sposób wypełnił. 
Nawet zwykła geografia tej świętej ziemi mówi nam coś waż-
nego. Tam, nad jeziorem, Jezus – nawet na górze – był bardzo 
bliski, bardzo widoczny; pociągał, zapraszał sobą. Nad Jeziorem 
Galilejskim nie ma Himalajów, niebotycznych wyżyn. Tam są 
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łagodne pagórki Galilei. I może ten ostatni 
ziemski dzień życia śp. Marii kryje piękną 
prawdę o cudzie, którym jest wiara w Jezusa. 
O cudzie, którym jest bliskość Jezusa w na-
szym życiu. O darze, którego tak często nie 
widzimy, za który nie jesteśmy wdzięczni, 
nie czujemy jego światła. Tego uczy Papież 
Franciszek, kiedy pisze w adhortacji: 

To nie to samo: poznać Jezusa lub nie 
znać Go; że to nie jest to samo: podążać z 
Nim lub kroczyć po omacku; że to nie jest to 
samo: raczej móc Go słuchać, niż ignorować 
Jego Słowo; że to nie jest to samo: raczej móc 
Go kontemplować, adorować, móc spocząć 
w Nim, niż nie móc tego czynić. 

Śp. Maria już spoczęła w pełni w Bogu. 
Wchodziła na tę górę dzień po dniu swego 
życia drogą wiary; także drogą wiary w 
konkretnej wspólnocie – tej rodzinnej, tej 
parafialnej, ucząc się drogi do tej świętej 
ziemi ludzkiego życia. W jej życiu Bóg może 
dokonać juz w pełni tego, co dokonał już 
kiedyś w Galilei – cudu rozmnożenia chleba 
życia wiecznego. I nie czyni tego nicości. 
Nie z nicości, ale z tych prostych, ludzkich darów. Z tej materii 
codziennej ludzkiego życia. To co było tak ubogie, kiedy spocznie 
w rękach Boga – albo jak w tej Ewangelii zostanie złożone u stóp 
Jezusa – zostaje cudownie pełnią życia. Dla nas to adwentowy 
znak drogi. Pan jest blisko; nawet jeżeli czujemy, że jest na górze. 
Potrzebujemy wiary, która Go widzi, która Go odkrywa, która 
dziś i teraz, choć się dopiero wspinamy, widzi, że życie zmierza 
do pełni, do tej świętej ziemi. Już dzisiaj mamy jasno, wyraźnie 
czuć, doświadczać. Także w tej liturgii, w tym pogrzebie, że to nie 

jest to samo – żyć w bliskości Pana czy bez Niego; żyć w łasce czy 
bez łaski. Móc oddać Mu swoje życie, spocząć w Nim przez zaufa-
nie, czy szukać oparcia tylko w sobie samym, w pustce. Już dziś w 
naszym życiu Bóg zrywa zasłonę. Ukazuje całe światło prawdy o 
wielkości ludzkiego życia i powołania. Niszczy śmierć i ociera łzy. 
I okazuje też nam dziś swoja czułość w tym trudzie i w tym bólu 
wspinaczki; w tej pustyni, którą też jest nasze życie; także w bólu 
rozstania ze śp. Marią, zwłaszcza bliskich. Ale doświadczamy, ja-
kim darem jest wiara zaszczepiona w nas przez Jezusa, obecna w 

tajemnicy Kościoła. To ona 
pozwala nam widzieć ob-
fitość chleba życia, nawet 
wobec śmierci, nawet przy 
trumnie śp. Marii; mieć w 
sobie tę radość, o nadziei 
której pisał u schyłku swe-
go życia św. Jan Paweł II. 
Piękne jest służyć do końca 
sprawie królestwa Bożego. 
Pięknie jest żyć codziennie, 
wspinając się na górę bli-
skości z Jezusem i składać 
u Jego stóp swoje życie. 
Pięknie jest pielgrzymować 
krok po kroku, dzień po 
dniu do swej ziemi świętej.

Amen 
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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)

To oczywiście św. Mikołaj, bo tak go określił ks. 
inf. Jakub Gil, który w niedzielę, 6 grudnia br. prze-
wodniczył Sumie odpustowej ku czci św. Patrona tej 
parafii. Kazanie odpustowe wygłosił proboszcz z By-
strej – ks. Adam Byrski, który będąc w Witanowicach 
po raz pierwszy – zachwycił się piękną okolicą i świą-
tynią. Poniżej zamieszczamy powitanie ks. Józefa Wró-
bla, krótkie pozdrowienie ks. inf. Gila oraz fragment 
kazania odpustowego.

Powitanie:

Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej 
wszystkich gości, którzy przybyli na tę uroczystość do waszych 
rodzin. Zdajemy sobie sprawę, że teraz ta Msza święta jest dla 
wielu w nieodpowiednim momencie – bo trzeba będzie obiady 
przygotowywać, trzeba gośćmi się zajmować. A mimo to tak 
licznie przybyliście.

W sposób szczególny witam (i serdecznie dziękuję) Panów 
Strażaków, Panów Górników, Koła Gospodyń Wiejskich. Witam 
Panów z Orkiestry. Dziękuję także wszystkim Grupom Parafial-
nym na czele ze Służbą Liturgiczną. 

Patron bezinteresownej życzliwości
Wszyscy chcemy uwielbiać Pana Boga. Bardzo prosimy Księ-

dza infułata o przewodniczenie tej Mszy świętej. Proszą o to 
wszyscy księża i myślę, że cała wspólnota parafialna; także ksiądz 
Adam, proboszcz z Bystrej, który od rana nam przewodniczy i 
głosi kazania, otwierając niebo, pokazując jak wielkim darczyńcą 
dla nas wszystkich jest św. Mikołaj. Niech to nasze uwielbienie 
Boga będzie naprawdę wielkie.

Witam serdecznie wszystkich Rodaków – Kapłanów: Księ-
dza Adama, Księdza Marcina, Księdza Krzysztofa. Cieszę się z 
Waszego przybycia. Jeden i drugi ksiądz Adam niebawem będą 
obchodzić imieniny. Już dziś składamy z tej okazji najlepsze ży-
czenia. Ksiądz Marcin obchodził imieniny niedawno. Przyjmij 
Księże z tej okazji nasze najlepsze życzenia. A wszystkim nam 
trzeba życzenia trzeba złożyć na te nadchodzące święta, abyśmy 
je przeżyli w czujności i stanie otwarcia na Boże dary – abyśmy je 
przyjmowali i przeżywali. 

Wprowadzenie:

Gratuluję Wam Patrona – świętego Mikołaja. Patron bezin-
teresownej życzliwości. W naszych czasach często spotykana 
jest bezinteresowna nieżyczliwość, złośliwość, takie kąsanie, 
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gryzienie. W Witanowicach za to jest rozwijana bezinteresowna 
życzliwość. Oby Wam pomagał Wasz święty Patron na tej dro-
dze, byście nadal rozwijali siebie w tym kierunku. O to się modlę 
wraz z księżmi koncelebrującymi. 

Kazanie:

Księże Infułacie,
Czcigodni Księża,
Moi Drodzy!

Na początek pozwólcie mi na dwa zdania prywatnych reflek-
sji. Jestem tutaj wśród was, w ogóle w tej miejscowości, po raz 
pierwszy w życiu. Wydawało mi się, że w Bystrej Podhalańskiej, 
skąd przybywam jest wyjątkowo pięknie i nic się z tym nie może 

równać. Okazuje się, że byłem w błędzie; tutaj, wśród tych pagór-
ków także mi się bardzo podoba. Kiedy wszedłem do świątyni, 
zauważyłem jej bogactwo architektoniczne. Ta jasność, bogac-
two, czystość – bardzo wam tego gratuluję. 

Bracia i siostry, nie ulega żadnej wątpliwości, że kiedy my-
ślimy o świętym Mikołaju – mogę się o to założyć z każdym z 
was – pierwszą refleksją, pierwszą myślą jest myśl o dobroci. 
Dobroć. To jest cecha charakterystyczna św. Mikołaja. Oczywi-
ście świętość i dobroć św. Mikołaja jest tylko odbiciem świętości 
i dobroci samego Boga. I oto tutaj właściwie w tym wszystkim 
chodzi. Kiedy mówimy, że Bóg jest nieskończenie dobry, dotyka-
my fundamentu chrześcijańskiej wiary. Bóg jest samą dobrocią. 
Chrześcijanin to człowiek, który w tę dobroć wierzy. Więcej, nie 
ma wiary tam, gdzie zabraknie głębszego przeżycia tajemnicy 
dobroci Boga. O tyle mogę zaufać, o ile wierzę w jego dobroć. 

Jeżeli ktoś zaczyna wątpić w 
dobroć Boga, wówczas Jego wiara 
rozsypuje się jak piasek. Powiedz-
my sobie jednak szczerze i jasno, 
że jest to trudna tajemnica wiary. 
Życie często zda się mówić wręcz 
co innego. I dlatego właśnie doty-
kamy niezwykle ważnego elementu 
chrześcijańskiej wiary. Bóg jest 
Ojcem nieskończenie dobrym. 
Od przeżycia tej prawdy zależy 
nasze wytrwanie w wierze. Prze-
cież mamy objawiać światu – my, 
chrześcijanie – nieskończoną do-
broć Boga. Nasza dobroć ma być 
dowodem, że Bóg jest dobry. Inni, 
patrząc na nasze czyny, mają oddać 
chwałę nieskończonemu, dobremu 
Ojcu. Jeżeli zwątpimy w to, to jak 
mamy dać świadectwo o tym? 

Cdn. 
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D Woźniki - Parafi a Wniebowzięcia NMP

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

Święty Mikołaj
w Grupie Biedronek
„Pamiętaj o nas św. Mikołaju, nigdy nie spóźniaj się
Na całym świecie dzieci czekają, bardzo kochamy cię.”

7 grudnia o godzinie 9.00 zaraz po śniadaniu Biedronki z oddziału 0 „B” gościły w 
sali św. Mikołaja , któremu dzielnie pomagała jedna z mam, przebrana za elfa. Emocji 
było bardzo dużo. Dzieci zaprezentowały gościowi krótki program artystyczny i wy-
kazały się różnymi umiejętnościami. Następnie nadszedł czas na wręczenie podarków 
każdemu przedszkolakowi. Na pożegnanie wszyscy obiecali, że przez kolejny rok będą 
bardzo grzeczni, a św. Mikołaj będzie patrzył na nich z nieba.
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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)

Parafia św. Marii Magdaleny w Wysokiej uczestni-
czyła w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze z 28 na 29 
listopad br. Trzy autokary - 140 parafian od 21.00-
4.00 nad ranem trwało na czuwaniu i modlitwie wraz 
Ks. prob. Adamem Stawarzem w int. dziękczynno-bła-
galnej za 0jczyznę w 1050 

Nocne czuwanie na Jasnej Górze
Rocznicę chrztu Polski, o liczne powołania do służ-

by Bożej w Kościele; za dzieci, młodzież i o rodziny 
Bogiem silne.

Na zakończenie czuwania przed cudownym obrazem NMP 
Częstochowskiej swoją przysięgę małżeńską odnowili małżon-
kowie, którzy zostali indywidualnie pobłogosławieni.

Podczas czuwania towarzyszył Zespół EMAUS z Wysokiej.
Bogu niech będą dzięki za dar Jasnogórskiej Pani, że pozwo-

liła nam odczytać nasze intencje, z którymi przyszliśmy do Niej 
- Duchowej Stolicy Polski!
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Zakrzów - Parafi a św. Anny

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

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”
W dniach 16.11. - 17.11.2015r. uczniowie Gim-

nazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zakrzowie 
uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej 
„Archipelag Skarbów”.

„Archipelag Skarbów” to program adresowany do uczniów 
szkół gimnazjalnych, ukierunkowany na ograniczenie zachowań 
problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zacho-
wania seksualne, przemoc rówieśnicza) realizowany w formie 
mityngów w dużych grupach.
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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)

Spotkanie Barbórkowe w Zatorskim Przedszkolu

Program dla młodzieży obejmował układ dwóch mityngów, z 
których każdy trwał około 3,5 godziny zegarowej. W trakcie każ-
dej części programu prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, w 
trakcie których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody 
w podziękowaniu za zaangażowanie. W trakcie dwóch mityngów 
przedstawione zostały elementy wiedzy o miłości w kontekście 
zadań rozwojowych wieku dojrzewania. W sposób bardzo wy-
raźny przedstawiona została wiedza na temat niekorzystnego 
wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i 
budowanie relacji. Ukazana była siła presji rówieśniczej i sposoby 
asertywnego radzenia sobie z nią. Podjęty był problem zachowań 
agresywnych i uprzedmiatawiających – szczególnie w relacjach 
między chłopcami i dziewczętami.

Na koniec programu odbył się Festiwal Twórczości, który 
podsumowuje i umacnia treści całego programu umieszczając 
najaktywniejszą młodzież niejako po stronie realizatorów. Festi-

wal jest elementem, w którym sama młodzież formułuje przekaz 
profilaktyczny i kieruje go do rówieśników. Nasza młodzież wy-
konała wiele ciekawych prac. Były to prace plastyczne, a także 
wiersze.

W dniu 16.05.2015r. zostało zorganizowane również spotka-
nie dla rodziców. Tu szczególny akcent położony został na umie-
jętności dobrej komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu 
nastolatka. W trakcie spotkania zostały podane wskazówki jak 
rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, 
w tym zagadnieniach miłości i seksualności. Spotkanie z rodzi-
cami miało formę wykładu urozmaiconego prezentacją mul-
timedialną oraz dialogiem z uczestnikami. Rodzice otrzymali 
ulotki profilaktyczne pt. „Przewodnik po dżungli kontaktów z 
nastolatkiem”.

Sylwia Jamróz

„Górnik świdrem węgiel kruszy z latarenki światło spływa
Już wagonik z węglem ruszył winda w górę go porywa.
A dzisiaj Barbórka wesoły to dzień
zabawa górnicza więc ciesz się i śmiej.
Jutro węgla bryły czarne kolejarze w świat powiozą
a pojutrze piece nasze, będą grzały na złość mrozom”

Dzień Górnika to jedna z wielu uroczystości, która już na stałe wpisała się 
w kalendarz wydarzeń przedszkola. Tradycyjnie 4 grudnia w Barbórkę przed-
szkolaki gościły Pana Wiesława Suska - przedstawiciela jednego z najstarszych i 
najtrudniejszych zawodów.

Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”
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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

Zaproszony gość podzielił się z dziećmi wiedzą na temat 
ciężkiej pracy w kopalni. W trakcie rozmowy gość opowiedział 
o pracy górników, narzędziach wykorzystywanych w ich pracy, 
ciekawostkach dotyczących bogactw naturalnych oraz symbolice 
piór na czapce górnika. Dzieci podziękowały gościowi dużymi 
brawami, programem artystycznym i upominkiem.

- Stanisław Bielat

Otwórzcie Chrystusowi Drzwi
Ktoś nazwał kiedyś naszą planetę Ziemię ,,autokarem 

dziejów”. Nie wiemy dokładnie, kiedy ten autokar 
wyruszył w drogę, jeszcze mniej — a właściwie nic nie 

wiemy — kiedy tę drogę zakończy. Wiemy tylko, że raz poruszo-
ny pędzi on ku swemu przeznaczeniu.

Jak każdy autokar, tak i ten ma swych pasażerów. Jedni wsia-
dają, inni wysiadają z niego i nie wracają już nigdy na zajmowane 

dotychczas miejsce. Jedni jadą nim dłużej, inni krócej. Jedni 
zajmują miejsca wygodniejsze, inni tłoczą się przez całą drogę. 
O jednych współtowarzysze mówią, czasem nawet dużo mówią, 
inni zaś przebywają swoją drogę prawie niezauważeni.

Dwadzieścia wieków temu „wsiadła” do tego autokaru młoda 
żydowska kobieta. Nosiła na imię Miriam czyli Maryja... Widać 
było, że wkrótce miała zostać matką. Ale była tak ubogo ubrana, 
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tak bardzo starała się ukryć w cieniu, cała niejako skupiona na 
fakcie swego zbliżającego się macierzyństwa, że ... nikt nie ustąpił 
Jej miejsca. Nie znalazła miejsca, by swemu Dziecku zapewnić 
przynajmniej takie warunki narodzenia, jakie ma przeważająca 
ilość dzieci przychodzących dzisiaj na świat. Tak samo jak 33 lata 
później nic potrafiła swego Syna uchronić przed śmiercią, którą 
ówczesne prawo rezerwowało tylko dla wyjątkowych zbrodnia-
rzy.

A może Matka Najświętsza wsiadła do „Autokaru dziejów” o 
20 wieków za wcześnie? Gdyby stało się to dzisiaj — wszystko by-
łoby inaczej? Podobnie myślał pewien chłopiec, który gdy wrócił 
po Pasterce z kościoła do domu, nie mógł długo zasnąć. Myślał 
sobie: Mój Boże, taki jesteś wielki, a stałeś się Dzieciątkiem. A 
dlaczego nie narodziłeś się teraz? 

- Są hotele — Twoją Matkę przyjęliby na nocleg.
- Są dyżury w szpitalach — byłbyś pod opieką lekarską....
- Mamy radio — przekazałoby ludziom dobrą nowinę, że 

Chrystus się narodził.
- Mamy telewizję — wszyscy mogliby Ciebie oglądać. 
- Mamy tyle czasopism — wszyscy czytaliby o dziwnym Na-

rodzeniu.  
- Mamy filmy dźwiękowe — słyszeliby wszyscy Twój głos, 

płacz i kołysanki Twojej Mamy.
- Mamy informacje turystyczne i dokładne mapy — Mędrcy 

łatwo by Ciebie znaleźli.
- Mamy opiekę nad matką i dzieckiem — byłbyś bezpieczny 

i nie musiałbyś uciekać przed Herodem do obcych, a wszyscy 
ludzie uwierzyliby, że jesteś Bogiem z Nami,

Wtedy przyszła na myśl chłopcu odpowiedź: Przecież przy-
szedł do nas, gdy wypełniły się czasy, przecież miał Matkę, uro-
dził się w zapowiedzianym Betlejem — mieście chleba.

- Ale czy dziś naprawdę przyjęliby biedną Maryją do hotelu?
- Czy w naszym bloku byłby ktoś dziś, kto odważyłby się przy-

jąć na nocleg nieznaną kobietę, która spodziewa się dziecka?
- Dziś, gdy tyle sputników lata w kosmosie, czy kogoś intereso-

wałaby nowa gwiazda? 
- Czy telewizja chciałaby nadać; w święta zwykły program - 

jak narodzenie dziecka?
 - Czy w kolorowych czasopismach zauważyłby ktoś szare 

zdjęcie stajenki? 

- Gdy tyle  delegacji jeździ po świecie, czy interesowałoby ko-
goś wizyta Mędrców ze Wschodu?

- A czy dzisiaj Pan Jezus byłby bezpieczny?
 - Czy naprawdę wszyscy ludzie uwierzyliby, że jest Bogiem? 
Nie! Dziś nie byłoby inaczej! Właśnie dziś tyle wojen i zamieci, 

tyle ludzi ciągle umiera z głodu, tyle matek płacze nad niedolą 
swych dzieci, niedolą tym bardziej bolesną, że mnóstwo Hero-
dów już w kołysce zagraża ich życiu!

Właśnie dziś nie przyjąłby Chrystusa człowiek, który przy-
chodzi do kościoła tylko od wielkiego dzwonu, na przykład na 
Pasterkę. Przyszedł może nawet do spowiedzi, bo się żona uparła. 
Stwierdził, że kościół jeszcze stoi na swoim miejscu, że się bez 
niego nic zawalił, więc uspokojony rzuca ofiarę i zadowolony od-
pływa w siną dal. „Odfajkował” i ma spokój do rezurekcji, chyba, 
że się wcześniej jakaś okazja nadarzy, może pogrzeb, może ślub; 
obudzi się w nim chrześcijanin.

Niekiedy w sklepach są ogłoszenia: Okazja! Towary po ob-
niżonej cenie! Wydaje się że Pasterka, Rezurekcja, pogrzeb, 
ślub — są takimi okazjami, gdzie można być chrześcijaninem 
po obniżonej cenie: popatrzy się na szopkę lub na grób — i ma 
się z głowy chrześcijaństwo. Ale chrześcijaństwo nieprawdziwe. 
Być chrześcijaninowi to nie tylko pośpiewać kolędy przy choince 
i wódce, strzelić z petardy na rezurekcji, przespacerować się w 
procesji Bożego Ciała, To są narkotyki, które przyjemnie osza-
łamiają, na jakiś czas, ale narkotykami, nastrojem, tylko miłymi 
uczuciami nie można żyć!

A więc nie tylko swoi nie przyjęli historycznego Chrystusa, ale 
również dziś wielu współczesnych nam ludzi nie przyjmuje Go.

Na szczęście według proroczego wezwania papieża Jana Paw-
ła II z inauguracji 22. X. 1978 roku: „Otwórzcie Chrystusowi 
drzwi”, powoli, powoli otworzyły się Chrystusowi drzwi serc i 
domów, granice państw i systemów.

Jak mogło do tego dojść w naszym kraju (ateizowanym przez 
dziesiątki lat) z inicjatywy robotników, wcale nie inspirowanej 
przez Kościół, taki spontaniczny wybuch religijności. Był on 
zapowiedzią dawno oczekiwanej „naprawy Rzeczypospolitej” w 
naszej Ojczyźnie. Przecież to wszystko wydawało się absurdem i 
marzeniem. To, co było niemożliwe, staje się jednak możliwe. Tak 
było w 1981r. podobnie jest dziś – w 2015 roku. 

Oby tylko ta „naprawa” dokonywała się po tej linii jaką ukazał 
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Co niesie tydzień (13 - 20 XII 2015)
Nowe Życie w Chrystusie

13 grudnia - III niedziela Adwentu

Uniesienie, radość i wesele, to właściwa odpowiedź serca na 
bliskość Pana

Czytania z III niedzieli Adwentu mówią o właściwej postawie, 
naszej ludzkiej, na ważne i najważniejsze wydarzenia dotyczące 
wprost człowieka. 

Idąc po kolei, pierwsze czytanie (So 3,14-18a) zwraca naszą 
uwagę na konieczność okazywania najwyższej radości: Wyśpie-
wuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się 
i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na 
ciebie, usunął twego nieprzyjaciela. 

Również my w tej liturgii oczekiwania na przyjście Pana 
mamy magazynować w naszych sercach radość, która w Boże 
Narodzenie ma niejako eksplodować. Bo Bóg będzie pośród nas 
– Mocarz dający zbawienie. 

Podobnie drugie czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Fili-
pian (Flp 4,4-7) mówi: Radujcie się zawsze w Panu! Radujcie się! 
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza łagodność, bo Pan 
jest blisko! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie 
strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Natomiast Ewangelia (Łk 3,10-18) to rady Jana Chrzciciela 
na temat tego, jak postępować w związku ze zbliżającym się od-
kupieniem ludzkości – z przyjściem Mesjasza. Przychodziły do 
Jana różne osoby pełniące różne funkcje w społeczeństwie. Do 
wszystkich, którzy go pytali, mówił: Kto ma dwie suknie, niech 
da jedną temu, który nie ma; kto ma żywność, niech się podzie-
li. Przychodzili celnicy, żeby przyjąć chrzest i gdy go pytali, jak 
mają żyć, odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej nad to, co wy-
znaczono. Żołnierzom zaś mówił: Nad nikim się nie znęcajcie i 
nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. 

W Janowych pouczeniach jest przede wszystkim zaznaczone, 
ze każdy zawód, każda funkcja w społeczeństwie, w zasadzie jest 
dobra – o ile się ją dobrze, sumiennie wykonuje; o ile się wyko-
nuje to z myślą o innych. Bo ten zawód wykonujemy dla innych, 
nie tylko dla siebie. 

Również sam Jan jako ten nauczający dał świadectwo praw-
dzie, bo kiedy pytano go, czy jest Mesjaszem, powiedział: Idzie 
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i 
ogniem. Pełniąc swoją wielką misję, równocześnie zdawał sobie 
sprawę z osobistej słabości. Jako „największy z ludzi” – jak go 
nazwał Chrystus – wiedział o tym, że nie jest godzien zawiązać 
Mesjaszowi sandała i że w tej sytuacji jest mniejszy od najmniej-
szego z Królestwa Niebieskiego.

Kto ochoczo się dzieli darami ziemskimi, duszę szeroko 
otwiera, przed niebiańskimi 

14 grudnia – Poniedziałek - Wspomnienie św. Jana 
od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Pan nie pozwala przeklinać swego ludu, a natarczywe zło 
przemienia na dobro

Czytania z poniedziałku mówią o tym, że Bóg nie pozwala 
człowiekowi manipulować Sobą i Jego wyroki są niezależne od 
ludzkich knowań.

W pierwszym czytaniu z Księgi Liczb (Lb 24,2-7.15-17a) jest 
bardzo ciekawa opowieść o Balaamie, Balaku i Izraelitach. Otóż, 
kiedy Izrael szedł do Ziemi Obiecanej, stanął na granicy Moabu. 
Przerażony król tej krainy – Balak - posłał delegację do znanego 
pogańskiego wieszcza - Balaama, o którym było wiadomo, że 
kogo pobłogosławi, ten będzie błogosławiony, a kogo przeklnie, 
będzie przeklęty. Wysłał mu pieniądze z prośbą, aby przybył i 
przeklął lud Izraela, który rozbił się obozem na granicy Moabu. 
Pytał Balaam Pana, czy ma iść, ale Pan odrzekł mu, że nie. Ta-
kiej odpowiedzi udzielił posłom. Oni jednak przyszli do niego 
powtórnie, z jeszcze większymi darami. Zapytał wieszcz Boga po 
raz drugi, co ma robić. Bóg nakazał mu iść i powiedzieć to, co mu 
nakaże. Tak też się stało. Kiedy stanął Balaam na górze naprzeciw 
obozu izraelskiego zamiast przeklinać lud Izraela, pobłogosławił 
go, gdyż tak nakazał mu Bóg. Na koniec wygłosił jeszcze proroc-

i nadal ukazuje nasz wielki Rodak z Wadowic. Jego miłość do 
Matki Najświętszej z hasłem „Totus Tuus” nie jest bez znaczenia 
w rozrachunkach u Boga... Niebo lepiej i mądrzej oraz skuteczniej 
o nas myśli, aniżeli wszyscy szatani w piekielnych czeluściach.

Przepajać wartościami duchowymi jak prawda, wolność, spra-
wiedliwość, etyka, moralność, godność, które: w procesie odno-
wy możemy realizować już od zaraz, bez środków materialnych.

W tę Świętą Noc (święty dzień), gdy Niebo ziemi — ziemia 
niebu, wszyscy wszystkim ślą życzenia, życzę i ja, abyśmy tej 

wielkiej dziejowej szansy nie zmarnowali. Tu potrzebna jest po-
moc z góry. Mamy tę siłę w Chlebie — w owocu pracy Waszych 
rąk, który stanie się Ciałem samego Pana Jezusa, Boga - Człowie-
ka, którego mam szczęście tu wśród Was z nieba sprowadzić na 
ziemię. Podzielę się Nim z Wami, połamię się jakby opłatkiem 
wigilijnym podczas Komunii św. Przyjmijcie Go całym sercem, 
nie tylko w Boże Narodzenie. Jezusem się cieszcie i w Nim się 
kochajcie.
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two o mającym się narodzić Mesjaszu. Powiedział: Widzę go, 
lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi 
Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło.

Z kolei Ewangelia z tego dnia (Mt 21,23-27) jest dwuznacz-
ną odpowiedzią skierowaną do arcykapłanów, którzy zarzucili 
Chrystusowi, że wyrzucił przekupniów ze świątyni, mówiąc, 
że gorliwość o dom Ojca Go pożera. Zadali Mu pytanie, jakim 
prawem to uczynił. On odpowiedział im: Jeżeli mi odpowiecie na 
moje pytanie, Ja też wam odpowiem... I zapytał ich: Skąd pocho-
dzi chrzest Janowy – z nieba czy od ludzi? Oni Mu nie odpowie-
dzieli na to pytanie, gdyż bali się tłumu, który by się wzburzył, je-
żeli by powiedzieli, że od ludzi, a nie chcieli przyznać, że z nieba. 

W ten sposób okazywała się mądrość Chrystusa; który odpo-
wiadając, odkrywał obłudę i przewrotność uczonych w Piśmie, 
arcykapłanów i starszych ludu.  

Zakłamanie i przewrotność duchowych przywódców Izraela, 
przy Chrystusie stawała się bezsilnością i obnażeniem duszy

15 grudnia – Wtorek 

Cześć dla rodziców to liczenie się z ich wolą, z tej czci rodzi 
się cześć dla Boga jako Ojca

Czytania z wtorku mówią o właściwej postawie człowieka 
wobec Boga. Zobrazował to Chrystus w Ewangelii (Mt 21,28-
32), dając przykład rodziny, w której było dwóch synów. Jednego 
ojciec prosił, aby poszedł pracować w winnicy, na co otrzymał 
odpowiedź: Idę, panie... Ale nie poszedł i zlekceważył ojca, bo 
miał swoje własne sprawy. Pozostał obojętny wobec jego woli. 
Drugi zaś syn najpierw powiedział, że nie chce, bo to nie pasowa-
ło, ale się przemógł i poszedł. Chrystus zapytał obecnych, który z 
nich wykonał właściwie wolę Ojca. Odpowiedzieli, że ten drugi. 
Chrystus wtedy powiedział: Powiadam wam: Celnicy i nierząd-
nice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Słowa te 
skierował do arcykapłanów i starszych ludu. I dodał: Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwie-
rzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na 
to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

O tym samym mowa jest w pierwszym czytaniu z Księgi pro-
roka Sofoniasza (So 3,1-2.9-13), w którym prorok mówi: Biada 
buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie 
słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, i nie ufa Panu i nie przy-
bliża się do swego Boga. I zapowiada prorok, że Bóg usunie pysz-
nych, samochwalców i tych, co się wywyższają na świętej jego 
górze, a zostawi sobie lud pokorny i biedny; taki, że nie znajdzie 
się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a 
nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Pycha i niesprawiedliwość rodzi się z buntu przeciw świętym 
prawom, a pokorni zaznają bezpieczeństwa.

16 grudnia – Środa

Chrystus nie wydaje Sam o Sobie świadectwa, ale Ojciec 
przez Ducha Świętego, w świętych działaniach jest obecny w 
Synu.

Czytania ze środy mówią o rozpoznaniu czasu nawiedzenia i o 
świadectwie tego rozpoznania. 

W Ewangelii (Łk 7,18b-23) jest o tym, że św. Jan Chrzciciel 
posłał dwóch swoich uczniów z zapytaniem do Jezusa: „Czy Ty 
jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. 
W odpowiedzi usłyszeli: donieście Janowi to, coście widzieli i 
słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci 
doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we 
Mnie nie zwątpi. 

Oczywiście, że św. Jan wiedział, iż Chrystus jest Mesjaszem. 
Ale potrzebne było dopełnienie przez Jego osobiste świadectwo. 
A to świadectwo Jezusa oparte było na zbawczych czynach, które 
przekraczały możliwości człowieka, a równocześnie ukazywały 
nowy stosunek Stwórcy do swojego stworzenia, Boga do czło-
wieka. 

Przygotowaniem do tej Ewangelii jest pierwsze czytanie z 
Księgi proroka Izajasza (Iz 45,6b-8.18.21b-25), w którym to czy-
taniu jest świadectwo Boga samego o zesłaniu Sprawiedliwego 
– czyli Mesjasza. Mówi Bóg przez Izajasza: 

Ja jestem Pan, i nie ma innego. Ja tworzę światło i stwarzam 
ciemności, sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czy-
nię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech 
obłoki z deszczem ją wyleją! Niechajże ziemia się otworzy, niechaj 
zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość! 

Tak Bóg powiedział wiele wieków wcześniej przez Izajasza o 
czasie nawiedzenia i zwycięstwa i On, Stwórca i Zbawiciel, wzy-
wa do nawrócenia: 

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, 
bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Z moich ust wychodzi sprawiedli-
wość, słowo nieodwołalne.

Obydwa te czytania są świadectwami - Boga i Syna Bożego 
– które w naszych sercach mają utwierdzać wiarę, nadzieję i 
miłość. . 

Pan, który wszystko stworzył, uświęca, prowadzi i błogosła-
wi swoich świadków, i umacnia ich poprzez czyny Mocy.

17 grudnia – Czwartek 

Rodowód Jezusa Chrystusa jest łańcuchem łask i zbawczych 
wydarzeń, historią kształtowania narodu, oraz prowadzącą 
obecnością Ducha  

Czytania z czwartku mówią o rodowodzie Jezusa Chrystusa. 
Ewangelia św. Mateusza (Mt 1,1-17) wywodzi ród Jezusa Chry-
stusa od Abrahama. Abraham żył 18 wieków przed Chrystu-
sem. Od Abrahama do Dawida było pokoleń 14; od Dawida do 
przesiedlenia babilońskiego pokoleń 14 i od przesiedlenia do 
Chrystusa pokoleń 14. Ten rodowód dotyczy św. Józefa, opiekuna 
Najświętszej Maryi Panny, bo tak właśnie były prowadzone rodo-
wody- ze strony Ojca. 

Natomiast pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 49,2.8-10) 
opisuje, jak umierający Jakub, którego śmierć nastąpiła około 
roku 1750 przed Chrystusem, błogosławiąc przy śmierci swoich 
synów, jak to było w zwyczaju i przepowiadając im równocześnie 
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role, jakie im przypadną w przyszłości, wyróżnił swojego syna 
Judę. Powiedział: Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bo-
wiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci 
oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, 
mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku. Kończy proroctwem 
- nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród 
kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie 
posłuch u narodów. 

To proroctwo odnosiło do Jezusa Chrystusa – że berło króle-
stwa judzkiego dotrwa do Jego Narodzenia. 

  Od niewoli egipskiej do rzymskiej okupacji, to trudy do-
świadczenia odstępstwa i edukacja przez Prawo, aby ukazało 
się Nowe pokolenie w Nowym Rodowodzie.

18 grudnia – Piątek 

Trudno umysłem pojąć Boże Narodzenie, ale stęskniona 
dusza przyjmuje to z radością 

Czytania z piątku mówią o Narodzeniu Jezusa Chrystusa.
W Ewangelii (Mt 1,18-24) jest tekst, że po zaślubinach Matki 

Jezusa z Józefem wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 
brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Wtedy Józef Ja chciał 
opuścić, bo myślał, że to nie jego Dziecko. Ale Anioł Pański we 
śnie mu powiedział: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Mał-
żonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. 

Tak się wypełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proro-
ka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.  

Dziewictwo Maryi nie było celem samym w sobie, tylko było 
znakiem, że Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem, że Jego 
Narodzenie jest bez udziału mężczyzny; że to jest nowe, inne 
narodzenie.

Natomiast w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza 
(Jr 23,5-8) jest proroctwo. Mówi Pan: Oto nadejdą dni, kiedy 
wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako 
król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawie-
dliwość na ziemi. Dodane jest jeszcze, że już nie będą wspominać 
jako rzeczy najważniejszej wyjście Izraela z ziemi egipskiej, ale 
nowe wyjście – przez Zbawcę. Wyjście, które będzie dotyczyć 

wszystkich i będzie powodem prawdziwego zjednoczenia ludu 
Bożego.  

Boże Narodzenie to nowe dzieje nowy start, nowy człowiek i 
nowa ludzkość

19 grudnia – Sobota

Poczęcie i narodzenie św. Jana było naznaczone znakami 
wskazującymi Jego wielkość

Czytania z soboty mówią o powołaniu dwóch wielkich mężów 
Bożych.

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1,5-25) jest o zapowiedzi 
i narodzeniu się Jana Chrzciciela, największego z ludzi (jak go 
nazwał Jezus Chrystus). Urodził się Jan Chrzciciel w rodzinie 
Zachariasza. Jego żona Elżbieta była niepłodna, a oboje już byli 
ludźmi starszymi. I kiedy Zachariasz jako kapłan sprawował 
funkcję w przybytku, ukazał mu się Anioł i zapowiedział, że 
narodzi mu się syn, który będzie wielki w oczach Pana. Ponieważ 
Zachariasz miał wątpliwości, dlatego został pozbawiony mowy 
aż do czasu narodzenia chłopca. Anioł zabronił Janowi pić wino 
i sycerę.

Natomiast w pierwszym czytaniu (Sdz 13,2-7.24-25a) jest 
opowieść o narodzeniu się Samsona. Działo się to ponad 1000 lat 
przed Chrystusem. W pokoleniu Dana żył pewien mąż imieniem 
Manoach, który miał niepłodną żonę. Jej też ukazał się Anioł 
Pański i zapowiedział, że urodzi syna, ale brzytwa nie dotknie 
jego głowy, a jej nie wolno pić wina i sycery, bo będzie Bożym 
nazirejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać 
Izraela z rąk filistyńskich.

I rzeczywiście, narodził się Samson, a cechowała go nadludzka 
siła. I walczył sam z Filistynami. Jego ciekawa historia jest z pew-
nością wszystkim znana...

Obydwaj ci mężowie byli znakiem działającego Boga w sposób 
niezwykły. Samson też może być uznany za figurę – czyli jakaś 
zapowiedź – innego mocarza, jakim jest Chrystus. Mocarza nie 
w znaczeniu fizycznym, ale mocarza wszechmocnego. 

Szczególnie zaznaczone poczęcie i życie Samsona to Boży wy-
bór dla zaświadczenia, że Bóg jest ze swoim ludem i zapowiedź 
Mocarza (Chrystusa), który przemieni świat  

Ks. H. Młynarczyk


