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Mocą wiary, miłości i nadziei. Te słowa Jana Pawła 
II przywołał w kazaniu podczas uroczystej Mszy św. z 
udzieleniem sakramentu bierzmowania ks. bp Jan Za-
jąc, podkreślając przy tym także gotowość młodych do 
świadczenia o Chrystusie, do ponoszenia nawet ofi ary 
w obronie wiary. Interpretację tych słów papieskich 
mamy w drugiej poniższej części kazania. 

Trzeba jednak będzie nie tylko oświadczyć, że jesteście ludź-
mi wiary, ale również postępować według tej nauki Bożej. Dla-
tego pośle wam Pan Jezus Ducha Światła w tym geście włożenia 
ręki biskupa na wasze głowy. W tym prostym znaku Duch Święty 
oświeci wasze umysły, abyście gorliwie słuchali Bożego Słowa - i 
w czasie liturgii słowa, będąc na Mszy świętej i wtedy, gdy bierze-
cie do ręki Pismo święte, które będzie od dzisiaj waszym chlebem 
powszednim, nie tylko pokarmem świątecznym, od czasu do 
czasu, ale codziennym pokarmem, by umacniać swojego ducha 
światłem Ducha Świętego. I od dzisiaj będziecie również bardzo 
poważnie podchodzić do ubogacania siebie nauką Bożą. Kiedy? 
W solidnej, nieustannej katechezie. 

Ktoś może powie: -”Bez przesady... Kiedy zostanę już bierz-
mowany, będę mógł już sobie podarować to chodzenie na religię, 
zwłaszcza, że mam wiele innych zajęć...”. Jeśli ktoś myśli w ten 
sposób, niech się wstrzyma od sakramentu bierzmowania, bo 
oznacza to, że nie jest do niego należycie przygotowany. Bo przy-

Musicie być mocni 
gotowany prawdziwie jest ten, kto wie, że dopiero od momentu 
bierzmowania ma obowiązek poznawania i pogłębiania swej 
wiary. Musicie być mocni mocą swej wiary! A jakże można być 
mocnym wiarą, jeżeli się jej nie poznaje? To jest wyzwanie nie 
tylko kandydatów, ale do każdego z nas... Wszyscy musimy stale 
pogłębiać swa wiedzę, szczególnie przez lekturę Pisma świętego i 
poznawanie nauki Bożej. To jest pierwsze wołanie Jana Pawła II. 
Usłyszcie je.   

Drugie wołanie dotyczy tego, że musicie być mocni mocą 
miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. To bardzo mocne 
słowa. Ale Jan Paweł II powtarza nieustannie to wezwanie. Nie 
zwalnia z tego obowiązku nikogo i nie pozwala być w niektórych 
przypadkach nieco bardziej tolerancyjnym. Nie, wzywa nas do 
bycia konsekwentnymi. Mamy być wierni Chrystusowi Panu na-
wet za cenę życia. Musicie być gotowi oddać swe życie w obronie 
wiary. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza 
niż śmierć. Jakże to ważne jest dzisiaj, gdy obawiamy się, że może 
przyjdą ci, którzy głoszą inną religię albo gdy obracamy się w śro-
dowiskach, gdzie ludzie niewierzący chcą przekazać nam jakieś 
swoje ideologie i chcąc mieć „święty spokój” będziemy się może 
skłaniać w ich stronę. Nie daj Boże... 

Trzeba być mocnym mocą miłością, która jest potężniejsza 
niż śmierć. Trzeba być nawet gotowym do ofi ary. (...) Potrzeba 
nam, potrzeba wam dzisiaj być do tego gotowym. Bo nie wie-
my, jak się poukładają losy naszej ojczyzny, jak to będzie z tym 
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zalewem i ateizmu, ale też i islamu. Trzeba być gotowym. Tu 
nie chodzi o to, żeby narzekać i ubolewać, ale umacniać siebie. 
Dlatego dzisiaj przyjmujecie sakrament bierzmowania - by być 
gotowym do świadczenia, że jesteście Chrystusowymi uczniami, 
Jego świadkami gotowymi bronić wiary, a przede wszystkim żyć 
według tej wiary. 

Stąd też to trzecie wołanie Jana Pawła II - wołanie o to, abyście 
byli mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie 
pozwala zasmucać Ducha Świętego. I oto jest wielkie wyzwanie 
dla was, by być świadkiem Pana Jezusa nie z przymusu, ale jako 
dzieci wolne, dzieci Boże; byście czynili to z radością i entuzja-
zmem (jak to miało miejsce choćby podczas zeszłorocznych Świa-
towych Dni Młodzieży). Ten entuzjazm, to skutek powiewu Du-
cha Świętego, który dzisiaj będzie odnowiony w waszych sercach. 
Trzeba wam być z entuzjazmem i radością świadkami Jezusa. Bo 
to niejako pcha człowieka do tego, aby nieść tę radość drugiemu 
człowiekowi, nieść tę radość całemu światu, głosząc Ewangelię i 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dzisiaj do tego 
właśnie przysposobi was Jezus Chrystus posyłając wam Ducha 
Świętego. Ducha Miłości. Ducha Światła. Ducha Mocy. 

Czy przyjmujecie te wezwania Jana Pawła II? Jeśli tak, to 
przygotujcie się do tego wydarzenia... Bo oto dzisiaj, tutaj, w tym 
wadowickim Wieczerniku dokona się Zesłanie Ducha Święte-
go. To nie tylko wspomnienie tamtego wydarzenia, ale dzisiaj 
rzeczywiście odczujecie powiew Ducha świętego. Nie będziemy 
słyszeć szumu wichru. Nie będziemy widzieć ognia. ale będzie 
powiew, który ogarnie wasze serca. Będzie ogień, który oświeci 
wasze umysły i zahartuje waszego ducha, byście byli wiernymi - 
nawet za cenę złożenia ofiary z życia i wytrwania aż do końca, aż 
do chwili, gdy staniecie na progu domu ojca w niebie. 

Jeśli jesteście gotowi, to w tym momencie proszę was - ro-
dzice, świadkowie, kapłani, wszyscy tu obecni - jeszcze gorliwiej 
proście o światło i moc Ducha Świętego. Wołajcie: -Przyjdź Du-
chu Święty i oświeć, rozgrzej ich serca, ażeby stawali się świad-
kami Pana Jezusa, świadkami Chrystusa Pana ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. I aby również dokonał się ten cud w ich 
sercach iw sercach nas, wszystkich tu zgromadzonych. Bo dzisiaj 
jest Zesłanie Ducha Świętego do wszystkich naszych serc. Proszę 
was zatem o taką modlitwę... A wy, młodzi, przygotujcie się do 
przyjęcia sakramentu... 

W tym celu musicie wypełnić dwa zadania, bardzo ważne. 
Mianowicie, przed przyjęciem sakramentu bierzmowania - tak 
jak przed chrztem uczynili to wasi rodzice i chrzestni - musicie 
w sposób świadomy i dojrzały wyrzec się szatana i jego pokus. 
Padło słowo „szatan”. Można się uśmiechnąć, można zadrżeć, ale 
trzeba mieć tę świadomość, że szatan jest także tu obecny. On tu 
krąży i szuka możliwości ściągnięcia nas z drogi Chrystusowej. 
Będzie podpowiadać i będzie mamić. Trzeba mu dać odprawę i 
to solidną: -Wyrzekam się! Żadnej współpracy z tobą! Bo chcę 
zwyciężyć z Chrystusem, a nie przegrać z tobą na wieczność... - I 
trzeba to uczynić świadomie. Bo skoro przyjmujecie sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej, to uczyńcie to w sposób dojrzały, 
ażeby nawet przy wyjściu kościoła, w każdej chwili być czujnym. 
Nie żeby się przerażać, ale by być w stałej czujności, by być odpo-
wiedzialnym za każdy gest, każdą myśl, każde słowo, by zwycię-
żyć z Jezusem Chrystusem. 

Drugim zadanie będzie wyznanie wiary, o czym mówiliśmy 
na początku tego rozważania. Trzeba, abyście oświadczyli, że 
jesteście wierzącymi. Wszyscy tutaj obecni, podczas tej uroczy-
stości Zesłania Ducha Świętego będą wyznawać wiarę razem z 
wami. A zatem, drodzy młodzi, jeżeli jesteście gotowi, aby spełnił 
się ten wspaniały cud Zesłania Ducha Świętego powstańcie...    
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W pogrzebie wzię-
ło udział bardzo wiele 
osób, co jest wyrazem 
szczerej modlitewnej 
pamięci i szacunku 
wobec człowieka szla-
chetnego i żyjącego 
w nieustannym po-
święceniu dla rodziny 
i społeczności. Mszy 
św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. 
inf. Jakub Gil, on też 
wygłosił kazanie ża-
łobne, które poniżej 
zamieszczamy 

Drodzy Kapłani, Przyjaciele Pana Inżyniera,
Księże Prałacie z Biskupic, Księże Kanoniku z Gdowa, Księże 

Proboszczu tutejszej Parafii,
Czcigodni Uczestnicy ceremonii pogrzebowej śp. Stefana 

Mżyka...

U Boga nie ma przypadków... Niejednokrotnie mawiamy, że 
coś w życiu jest przypadkowe, że taki już los... Ale u Boga wszyst-
ko jest zaplanowane. Historia życia jest dokładnie przewidziana. 

Ten rok - 2017 - jest z woli biskupów rokiem poświęconym św. 
Bratu Albertowi. Ten wielki jałmużnik powtarzał jednokrotnie, 
że trzeba być jak chleb, który kładzie matka na stół i każdy wy-
krawa z niego część, aby się posilić. Trzeba, żeby człowiek był jak 
chleb posilający. Jednocześnie ten pogrzeb dzisiaj odprawiamy w 
Oktawie Bożego Ciała. Boże Ciało to przecież jest Boży Chleb 
- Najświętszy Chleb, który daje człowiekowi życie Boże. Bóg 
chciał, żeby śp. Stefan Mżyk zmarł nagle w wigilię Bożego Ciała, 

Wadowice, 15 VI 2017 r.

OSTATNIE POŻEGNANIE
ŚP. STEFANA MŻYKA

a jego pogrzeb żeby się odbywał w oktawie Bożego Ciała - święta, 
w którym czcimy Najświętszy Chleb. Brat Albert mówił, że czło-
wiek powinien być jak chleb. 

Patrzę na trumnę, która kryje zwłoki śp. Stefana i myślę sobie 
o jego życiu, że on był właśnie jak ten chleb. Chleb rodzi się w 
utrudzeniu - rolnika, piekarza. Dobry chleb musi zawierać pot 
tych ludzi, którzy pracują przy zbożu na polach, w młynach, 
piekarniach. Dzięki ich pracy w pocie czoła rodzi się dobry chleb 
- smaczny i pożywny. I życie śp. Stefana kształtowane było przez 
rodzinę, przez szkołę w trudzie. Ale wypieczone na smaczny, 
pożywny chleb. Rodzina o to zadbała. I szkoła również, do której 
chodził jako młody chłopak, troszczyła się o jego wychowanie. 
Rodzina, bo przecież jego brat, o 9 lat starszy od niego, został 
księdzem. Ks. Stanisław Mżyk, proboszcz w Raciborsku, jego brat 
budował kościół, świątynię Bożą. I niejednokrotnie gdy jechali-
śmy do Biskupic do ks. prałata Tadeusza, z dumą mówił mi pan 
inżynier o tej pracy, 
która w budowę tej 
świątyni włożył. Z 
wielką dumą patrzył 
na tę świątynię. Mó-
wił: -”Tu jest dużo 
trudu - zarówno 
mojego, jak mojego 
brata”. 

Dobry chleb wy-
pieczony w rodzinie, 
smaczny. Smaczny 
i pożywny chleb, 
którym żywiła się 
najbliższa rodzina. 
Żona jako dobrym 
mężem, synowie 
jako dobrym ta-
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tusiem. Chciał, bardzo chciał wraz ze 
swoją żoną wychować swoich synów jak 
najlepiej. Niejednokrotnie mówi się tak, 
że nauczycielka wkłada tyle sił i zdrowia 
w wychowanie dzieci powierzonych jej 
w szkole, że nie ma już sił wychować 
własnych. Mawia się często, że dzieci 
nauczycieli bywają przez to zaniedba-
ne, takie frywolne. W tej rodzinie pani 
wychowawczyni, nauczycielce udało 
się jednak połączyć pracę zawodową 
z wychowaniem własnych dzieci. To 
powiedzenie w tym przypadku się nie 
sprawdziło. (W wielu innych rodzinach 
nauczycielskich też się nie sprawdza, ale 
taki jest stereotyp). 

Dobry chleb, to jest taki pokarm, 
który nigdy się nie znuży. Zawsze jest 
potrzebny, zawsze jest tym, który umac-
nia. Codziennie. Bez chleba człowiek 
nie potrafi się obyć - możemy go jeść codziennie, a i tak nam się 
nie znudzi. Nie znudzi się żonie dobry mąż, a dzieci też potrze-
bują ojca codziennie. Codziennie - jak chleba. Potrzebujemy go 
codziennie, aby mieć siły. Ojciec jest pożywnym pokarmem dla 
swoich dzieci. Dobry jak chleb, pożywny jak chleb. 

W pracy zawodowej przez całe lata chętnie się dzielił swoją 
wiedzą wykształconego inżyniera. Cieszyła go praca. Dokładna 
praca. Nawet w tej kaplicy jest wkład jego pracy. Ta dzwonnica 
to kolejny znak jego pracy. Bardzo dokładnej, precyzyjnej pracy. 
Cieszył się owocami tej pracy. -”Ja przykładałem rękę do tego 
dzieła, w tym budynku jest mój udział” - mawiał. To była praca, 
która dawała mu radość. Bo widział jej owoce. Był chlebem, który 
posilał. Dobrym chlebem...

 Gdy przeszedł na emeryturę, nadal chciał bliźnich obdarzać 
swym sercem jak bochnem chleba. Pomagał różnym instytu-
cjom. Miał czas, aby dowozić do kościoła chorych i czerpał z tego 
satysfakcję. Czerpał radość z tego, że dojeżdża z chorymi z domu 
Pielęgnacyjnego im. dr. Edmunda Wojtyły, że jeździ do Kalwarii; 
że w jakiś sposób otwiera dla nich świat. Był jak bochen chleba, 
który się łamie i którym się karmi, aby nabrać sił. 

Dawał siły w pracy, kiedy byłem proboszczem tutejszej pa-
rafii. Ale nie zamknął się tylko na mnie, bo kiedy przyszedł ks. 

prałat, dalej służył swoją wiedzą, aby pomagać w pracy gospodar-
czej, pracy duszpasterskiej, żeby ten łamany chleb był pożywny. 
Dawał go, jak w wigilię łamie się opłatek i karmimy się tymi czą-
steczkami jako znakiem miłości, jako znakiem mocy. 

Cieszył się też, że może pisać. (Widzimy tu zresztą ks. Henry-
ka Młynarczyka, który od wielu lat redaguje „Carolusa”). Dzielił 
się swoją wiedzą, żeby opisać różne wydarzenia, żeby zostawić po 
sobie różne ślady - ślady swojego życia i pracy. Był jak chleb, bo 
często żywił się Chlebem Eucharystycznym. Ten Chleb Euchary-
styczny, Komunia święta, Msza święta była źródłem jego siły, jego 
wiary, jego życzliwości, jego otwartości. 

Z ziemi rośnie chleb. Ziemia, gleba produkuje chleb. Bóg tak 
chciał, żeby on konał na ziemi - jak przed laty św. Franciszek z 
Asyżu na gołej ziemi, tak on konał na tej wadowickiej ziemi. I ta 
ziemia wadowicka rodziła go jak bochen chleba do życia wiecz-
nego. 

Dziwna ta tajemnica Bożego powołania. Radujmy się tu 
bracia przy tej trumnie, że żegnamy dziś takiego katolika, który 
chciał iść za Chrystusem i jak mógł, tak podążał za Nim. Był nie-
ustannie tym, który karmił innych jak bochen chleba.

Jak zaznaczył w kazaniu ks. abp Marek Jędraszew-
ski, który rozważał tajemnicę Trójcy Świętej w oparciu 
o teksty biblijne odczytywane w Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. Właśnie w tę niedzielę, 11 czerwca, 
br. ks. abp Marek Jędraszewski wizytował parafię św. 
Piotra, a fragment wygłoszonego w tym dniu kazania 
zamieszczamy poniżej. 

Wielce czcigodni i drodzy Bracia w kapłaństwie z Księdzem 
Proboszczem, Prałatem, Dziekanem, drodzy Siostry i Bracia, 
Uczestnicy tej szczególnej Eucharystii w uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej...

Jest rzeczą szczególnie przejmującą, że ta uroczystość Trój-
cy Przenajświętszej w liturgii Kościoła przypada w tydzień po 

Historia Kościoła rodzi się z miłości Boga 
uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Ale nie dziwmy się, że 
tak to jest. Kiedy Pan Jezus żegnał się ze swoimi uczniami w 
Wieczerniku, już po ustanowieniu Najświętszego Sakramentu i 
sakramentu kapłaństwa, kiedy za chwilę mieli ten Wieczernik 
opuścić i udać się do Getsemani, do ogrodu oliwnego, gdzie za-
cząć miała się męka Pana Jezusa, w tym szczególnym momencie 
pożegnania Chrystus wygłasza mowę arcykapłańską do aposto-
łów - swoisty testament i przesłanie. Znaczącą częścią tego testa-
mentu jest zapowiedź Zesłania Ducha Świętego. Pan Jezus mówi: 
-On was wszystkiego nauczy. On wam wszystko przypomni. On 
sprawi, że wszystko zrozumiecie. Kiedy rzeczywiście w 10 dni po 
Wniebowstąpieniu, na Matkę Najświętszą i Apostołów zebranych 
w Wieczerniku zstąpił Duch Święty, spełniło się to, co zapowie-
dział Pan Jezus. Zstąpił na nich Duch Prawdy, Duch Pocieszyciel, 
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Duch Mądrości. Zrozumieli... Przypomnieli sobie wszystko, co 
Pan Jezus nauczał i potrafili zrozumieć to, co w nauczaniu Pana 
Jezusa było dla nich przedtem niezrozumiałe i nie do pojęcia. 

To w świetle właśnie tej radości, że zstąpił na nich Duch 
Pocieszyciel, Duch Prawdy, powstały Ewangelie, mówiące naj-
pierw o objawieniu się Boga w Trójcy Świętej Jedynego - i to 
w momencie, kiedy Chrystus rozpoczynał Swoją działalność 
Nauczyciela na palestyńskiej ziemi podczas chrztu w Jordanie. 
Zstąpił na Pana Jezusa, gdy wychodził z rzeki Duch Święty w 
postaci gołębicy i usłyszano głos Ojca, który mówił: -”To jest mój 
Syn umiłowany!”. Objawienie się Trójcy... Objawienie się Trójcy, 
która w swej istocie jest miłością. Nieprzenikniona tajemnica 
tej jedności Boga Jedynego, który jest jednością jednocześnie 
Trzech Osób powiązanych istotowo więzami miłości. To z mi-
łości Ojciec zrodził swego Jednorodzonego Syna, Boski Logos. 
A ten Jednorodzony Syn odpowiadał Ojcu też swoją miłością i z 
tego wzajemnego powiązania miłości powstał, zrodził się Duch 
Święty, tchnienie miłości Ojca i Syna. I to jest ta prawda, na którą 
zwracali ewangeliści, zwłaszcza święty Jan w swych ewangeliach 
uwagę, opisując scenę chrztu Pana Jezusa w Jordanie. A potem 
druga jakby odsłona tej tajemnicy Boga - Boga, który jest jedno-
ścią trzech osób, który jest miłością. miłością tak wielką, że chce 
wyjść na spotkanie człowieka, by go uratować przed śmiercią 
wieczną. 

I o tym właśnie słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie Ewan-

gelii św. Jana: -”Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne”. To pokazanie tego, jak Bóg przejmuje się 
losem człowieka. Nie zamyka się jedynie w swojej szczęśliwości 
pełnej relacji wzajemnych miłości, ale chce, żeby człowiek mógł 
uczestniczyć w Bożym życiu dzięki temu, że Ojciec zesłał swoje-
go Syna, syna Jednorodzonego, który stał się człowiekiem dzięki 
temu, że Matka Najświętsza zgodziła się być Jego Matką. Odsłona 
Boga wobec człowieka, jakim On jest. I odpowiedź człowieka - ta 
prawda, którą wspominał na początku dzisiejszej Mszy świętej 
wasz czcigodny ks. prałat, proboszcz, nawiązując do słów św. 
Jana Pawła II, który chciał, aby wyznanie Piotrowe nieustannie 
w tej pięknej świątyni rozbrzmiewało. Piotr w imieniu apostołów 
odpowiada na to objawienie się miłości Boga do człowieka: - Ty 
jesteś Mesjasz, Boży Syn! Syn Boga żywego. I błogosławieństwo, 
które spoczęło w tym momencie nas Piotrze: - Błogosławiony je-
steś Szymonie, synu Jony, bo nie krew ci to objawiła, ale mój Oj-
ciec, który jest w niebie... I zakończenie Ewangelii św. Mateusza 
- posłanie apostołów, by mocą Ducha Świętego, którego mają już 
niedługo otrzymać, szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę, 
Ewangelię całemu światu, wszystkim pokoleniom, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Cdn.

W związku z zamknięciem procesu beatyfikacyjnego o. Ru-
dolfa Warzechy OCD na szczeblu diecezjalnym, jakie nastąpiło 
11 czerwca br. w Wadowicach, z taką samą datą Prezes Rady 
Ministrów – Szanowna Pani Beata Szydło, skierowała do Biura 
Postulatorskiego Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów 
Bosych osobisty list gratulacyjny, zapewniający o „łączeniu się 

List od Pani Premier
myślami i sercem (…) ze zgromadzonymi w Sanktuarium św. 
Józefa (…) z okazji tego ważnego i symbolicznego dla Ziemi Wa-
dowickiej i polskiego Kościoła wydarzenia”.

Pani Premier zechciała w swym liście scharakteryzować syl-
wetkę i przesłanie Sługi Bożego, czyniąc to w bardzo trafnych, 
następujących słowach: „Zmarły w opinii świętości w 1999 
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roku ojciec Rudolf pozostaje w pamięci wiernych. 
Zgodnie z charyzmatem Karmelu przez ponad 
pół wieku posługi kapłańskiej, był powiernikiem 
i przewodnikiem duchowym kolejnych pokoleń 
Karmelitów Bosych, a także młodzieży świeckiej. 
Posługiwał chorym i cierpiącym, a jego wyjątkowa 
wrażliwość spowodowała, że nazywany był kapła-
nem z otwartymi oczami. Oczami otwartymi na 
drugiego człowieka.

Prezes Rady Ministrów wyraziła nadto swą 
radość z procesu beatyfikacyjnego ojca Warzechy, 
zapewniła o modlitwie by dostąpił on chwały oł-
tarzy i podziękowała wszystkim zaangażowanym 
w to dzieło: „Jesteśmy dumni z naszego Rodaka i 
zanosimy prośby, by dostąpił on chwały ołtarzy. 
Czerpiemy naukę z Jego życiowej postawy i sta-
wiamy za wzorzec miłosierdzia wobec bliźniego. 
Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do 
przekazywania Jego testamentu i utrwalania dzie-
ła. Stanowi ono bowiem dar, którym ojciec Rudolf 
zapisał się w naszych sercach”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Oto faksymile listu Pani Premier
 

Ekscelencjo! Najprzewielebniejszy Księże Biskupie! 
Witamy Cię bardzo serdecznie w tej cząstce wadowickiej parafii 
zwanej wspólnotą Rokowa. Twoja obecność wśród nas w ramach 
wizytacji kanonicznej, to nie tylko zwykłe odwiedziny, ale to 
wizyta Pasterza uosabiającego Naj-
wyższego Kapłana, Jezusa Chrystu-
sa, który przychodzi, aby umocnić 
wiernych w wierze i miłości. To dla 
nas niezwykle ważna chwila, bo 
wciąż potrzebujemy umocnienia w 
procesie dojrzewania do wspólnoty 
doskonałej. Powodem do wdzięcz-
ności staje się fakt, że parafianie tu 
mieszkający świadomie przeżywają 
swoją przynależność do Kościoła.  
To oni traktują tę kaplicę jako swój 
dom, do którego przychodzą, aby 
nabrać sił do dalszej wędrówki przez 

Wizytacja w Rokowie
życie, by słuchać Słowa Bożego i spotykać Chrystusa. To oni są 
uzasadnieniem istnienia tej kaplicy i realizowanej tutaj posługi 
duszpasterskiej. Wielki to zaszczyt podejmować tak rozmiło-
wanego w Bogu Pasterza - krzewiciela świętej wiary. W imieniu 

wszystkich mieszkań-
ców Rokowa, pragnę 
powitać Księdza Bisku-
pa - jak najgoręcej w na-
szych progach, prosząc 
ponadto o Słowo Boże, 
o umocnienie, nade 
wszystko o błogosła-
wieństwo dla tej wspól-
noty, przez Twą Oj-
cowską posługę jest to 
przecież błogosławień-
stwo Boga bogatego w 
miłość i miłosierdzie. 
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Pragnę serdecznie powitać Ciebie - czcigodny ks. prałacie, 
przywitać jako gospodarza tego miejsca, wszak jesteś na co dzień 
naszym pasterzem, jako proboszcz. Proszę o modlitwę w intencji 
Rokowskiej wspólnoty.

Zarazem już teraz księże prałacie wyrażam swą wdzięczność 
za serce okazywane nam – a w tych ostatnich tygodniach w 
sposób bardzo znaczący, kiedy podjęliśmy trud przygotowania 
kaplicy, by była ona uświęcona obecnością Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie w tabernakulum.

Czcigodny ks. biskupie na co dzień to parafi anie stają się ży-
wym tabernakulum P. Jezusa przyjmując Go w Komunii św. Ale 
w sercach zrodziło się pragnienie, by wchodząc do tejże kaplicy 
móc uklęknąć i modlić się: Niechaj będzie pochwalony Przenaj-
świętszy Sakrament. 

Ekscelencjo proszę o modlitwę, by moment ten z woli Boga 
Wszechmogącego nastąpił tak szybko jak to jest możliwe. 

Ekscelencjo ks. biskupie, czcigodny księże prałacie - witając 
Was i prosząc o tak wiele pragnę życzyć błogosławieństwa Boże-
go, mocy Ducha Świętego oraz opieki świętych patronów – nade 
wszystko św. Jana Pawła II - na każdy dzień Waszej posługi.
Życzę wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. 
Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia 
we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra Kościoła. 

Witam bardzo serdecznie przybyłych księży i was wszystkich 
drogich memu sercu mieszkańców Rokowa i gości i niech to po-
witanie stanie się zarazem zaproszeniem do wspólnej modlitwy.

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. kan. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr 
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

Z zakończonego niedawno remontu kompleksu boisk sporto-
wych Orlik w Bachowicach cieszą się nie tylko jego użytkownicy, 
ale chyba przede wszystkim Wójt Gminy i pracownicy referatu 
inwestycyjnego Urzędu. Obiekt, od momentu powstania, czyli 
2010 roku, stwarzał ogromne kłopoty. W momencie, gdy napra-

Zakończenie remontu Orlika w Bachowicach
wiano pojawiające się uszkodzenia, odkrywano kolejne, które 
nie pozwalały w pełni korzystać jego możliwości. Ciągle wystę-
pujące usterki spowodowały podjęcie działań mających na celu 
ich ostateczne usunięcie. W ramach zadania wykonano remont 
odwodnienia płyty boiska poprzez jego czyszczenie i wymianę 
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uszkodzonych elementów. W celu zlikwidowania nierówności w 
warstwie wierzchniej zerwano leżącą na płycie boiska trawę, wy-
równano podbudowę kamienną, a następnie ułożono ponownie 
zdemontowaną nawierzchnię. W trakcie finalizacji działań uzu-
pełniono na niej granulat gumowy oraz piasek. „Temat Orlika 
wracał jak bumerang wiosną każdego roku, stwarzając nam duży 
kłopot. Jego rozwiązanie zajęło nam dużo czasu, ale było niezwy-
kle potrzebne, gdyż w pewnym momencie mogło się okazać, że 
obiekt trzeba będzie zamknąć i wyłączyć z użytkowania. Udało 
się tego uniknąć, ale zdaję sobie sprawę, że naprawa poprzednich 
inwestycji pochłonęła mnóstwo czasu, niestety również kosztem 
realizacji bieżących spraw. Dobrze jednak, że sedno problemu zo-
stało rozwiązane” - komentuje całą sprawę Wójt Gminy Mariusz 
Krystian. Na realizację zadania pozyskano środki zewnętrzne, a 
ostateczny koszt wykonania prac wyniósł prawie 155 tysięcy zło-
tych. Mamy nadzieję, że z Orlika będzie już można korzystać bez 
większych problemów.

www.spytkowice.net.pl

Barwałd Dolny - Parafia 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, R. M.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750), 
Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

Został posłany na apostołów w Dniu Pięćdziesiąt-
nicy, wcześniej zapowiedział Go Pan Jezus, jako Ducha 
Pocieszyciela. Co wniósł Duch Święty w życie Aposto-
łów, w życie Kościoła? Jak nadal działa i jakimi darami 
nas ubogaca? O tym mówił o. bp Damian Muskus w 
czasie Mszy św. w Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego połączoną z odpustem parafialnym oraz wizytacją 
kanoniczną tej parafii. Pierwsza część słowa bpa Da-
miana poniżej. 

Czcigodny Księże Proboszczu, 
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
W dniu dzisiejszym przeżywamy jedno z największych świąt 

chrześcijaństwa - Zesłanie Ducha 
Świętego. U was, w waszej parafial-
nej świątyni, w waszej wspólnocie to 
święto jest ubogacone jeszcze dzisiaj 
obchodami odpustowymi ku czci 
świętego patrona - św. Erazma - a tak-
że w pewnym sensie ten dzień również 
ubogaca czas wizytacji kanonicznej, 
którą dzisiaj rozpoczynamy. 

Dzień Zesłania Ducha Świętego 
dopełnia ostatecznie dzieła Zmar-
twychwstania Pana Jezusa. Stąd 
Ewangelia przypomina nam to spo-
tkanie Jezusa z uczniami zaraz po 
Zmartwychwstaniu. I to tam padły 
słowa o udzieleniu Ducha Świętego 
uczniom Jezusa. Na kartach Dziejów 

Apostolskich, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, znaj-
duje się bardzo szczegółowy opis tej chwili, kiedy Duch Święty, 
obiecany Duch Pocieszyciel zstąpił na uczniów Jezusa. Czytamy:  

Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wia-
tru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też 
języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spo-
czął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (...).

Wszystkie te wymowne znaki obecności i potęgi Boga musia-
ły niezwykle zdumieć zarówno obecnych w Wieczerniku, jak i 
pielgrzymów przebywających w tym czasie w Jerozolimie. Reak-
cje były rozmaite - od zadziwienia aż po próbę ośmieszania apo-
stołów. Ale wtedy przemówił Piotr, pierwszy papież. A mówił tak 
żarliwie, z tak wielka mocą i wiarą, że wielu słuchających go pod-

jęło decyzję o nawróceniu i przyję-
ciu chrztu. I tak, można powiedzieć, 
rozpoczęła się historia Kościoła pod 
asystencją Ducha Świętego, która 
trwa aż po dziś dzień i trwać będzie 
aż do skończenia świata. 

Moi drodzy, widzialnym zna-
kiem Zesłania Ducha Świętego był 
gwałtowny wiatr i płomyki tlące 
się nad głowami zgromadzonych 
w Wieczerniku. Ale o wiele więk-
sze dzieła dokonały się w sercach 
uczniów Chrystusa. Duch posłany 
z nieba przyniósł im przede wszyst-
kim pocieszenie. Bo tak był nazywa-
ny - Duch Pocieszyciel. Stało się to, 
co Pan Jezus zapowiedział swoim 

Duch Święty Pocieszyciel 
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uczniom w czasie ostatniej wieczerzy: -”Ja będę prosił Ojca, a 
innego Pocieszyciela da wam”. Zapowiedziany Duch Pocieszyciel 
oprócz radości wlał również w serca uczniów wielorakie dary. 
Dał im zasługę męstwa, dał wieniec zwycięstwa, dał szczęście 
bez miary - jak śpiewamy w pieśni. 

Wszystkie te dary Ducha były potrzebne apostołom, ale nade 
wszystko w Dniu Pięćdziesiątnicy potrzebowali daru męstwa. 
Przypomnijmy znane obrazy zawarte w Ewangelii Janowej... Oto 
po ukrzyżowaniu, a nawet już po Zmartwychwstaniu Pana Jezu-
sa apostołowie trwali na modlitwie zamknięci w Wieczerniku. 
Byli przerażeni tym, co się stało. Rozwiały się ich życiowe na-
dzieje. Strach przysłonił im oczy na to, co otrzymali od Jezusa. A 
otrzymali skarb z niczym nie porównywalny - otrzymali Dobrą 
Nowinę. Groziło im niebezpieczeństwo, że pozostaną z tym skar-
bem zamknięci w Wieczerniku aż do końca swych dni, że będą 
mieli nieustannie żal do Jezusa, do siebie samych i do zabójców. 
I tak zejdą z tego świata jako jedni z tych, co zakopali otrzymany 
talent... 

Cdn.

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  ODPUST: Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

Z życia parafi i

Boże Ciało 
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Dzieci komunijne z pielgrzymką u św. Jana Pawła II

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)  ODPUST: Najśw. Serca Pana Jezusa

Tego życzyli wierni z parafi i Brzeźnica ks. 
Adamowi Aleksandrowiczowi w dniu Jego 
prymicji w tutejszym kościele. Ks. Adam 
odbywał tutaj roczną praktykę duszpaster-
ską, więc jest związany poniekąd z parafi ą. 
Poniżej publikujemy kolejną „porcję” ży-
czeń, jakie przedstawiciele parafi i składali 
Mu przed Mszą świętą. 

V
Czcigodny Księże Adamie!
Za nami tyle różnych przedsięwzięć, że chciałoby 

się powiedzieć „Druhu Adamie”. Wszystkiego do-
brego na nowej drodze kapłańskiej posługi od braci z 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzeźnicy i Brzezince. 
Prosimy św. Floriana, aby towarzyszył Ci na całej 

Niech w Twoim sercu rozkwita 
Boża radość 
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drodze Twego przyszłego kapłańskiego życia.  

VI
Drogi Księże Prymicjancie!
Życzymy Ci, byś podążając drogą swego kapłańskiego powo-

łania, niósł bliźnim Bożą miłość, niezachwianą wiarę i nadzieję. 
Niech Pan zawsze darzy Cię swoim błogosławieństwem, a w ser-
cu Twoim - nawet w przeciwnościach - rozkwita Boża radość. Z 
modlitewną pamięcią - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy. 
Szczęść Boże! 

VII
Przewielebny Księże Neoprezbiterze!
Wierni Słowu Bożemu - Koło Biblijne - składa przewielebne-

mu Księdzu serdeczne życzenia. Wiele łask Bożych, opieki Matki 
Bożej, i świętych Patronów. Niech Niepokalane Serce Najświęt-
szej Maryi Panny prowadzi Księdza do Jezusa, Słowa Bożego 
i żywego, prawdziwego naszego Pana i Boga. Niech modlitwa 
i życzliwość ludzi pomagają Księdzu wciąż odnawiać własną 
pierwotną gorliwość i wytrwałość w kapłaństwie według Serca 
Jezusowego. Szczęść Boże! 

VIII
Czcigodny Księże Adamie!

Od młodości Twojej, od kolebki życia Twojego,
przyzwyczajony do troskliwości, uzbrojony na wszelkie prze-

ciwności,
poddany i posłuszny z całą serdecznością
swoim rodzicom, budowałeś w sobie:
- stan duchowny, stan poświęcenia się Bogu i wiernym.
- stan pokory i wielkiej ofi ary, łączący ludzi z Bogiem.

Życzymy, aby Twoje ideały kapłańskie
rzucały swe promienie jak najdalej
w ponure zakątki tej ziemi,
a tam zrodziły obfi te owoce żywota wiecznego.
Ciebie zaś niech Bóg Wszechmogący strzeże
od niebezpieczeństw tego świata.
Niech udziela Ci rady i mocy,
Ducha wiedzy i pobożności.
Obdarza Cię łaską kapłańską
i prowadzi prawdziwą drogą wiary
przez całe Twoje życie.

Ks. Prymicjant:
Ja tę Mszę świętą sprawuję w Waszej intencji, dziękując całej 

parafi i za to, że mogłem tu przez cały rok być razem z Wami i tu 
posługiwać. A teraz odmówmy hymn... 

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)  ODPUST: MB Pocieszenia, ostatnia niedziela sierpnia

Ewangelia z wtorku z 13. tygodnia zwykłego jest o tym, jak 
Jezus wszedł do łodzi, z uczniami, nagle zerwała się gwałtowana 
burza na jeziorze, fale zalewały łódź, a On spał. Wtedy przystąpili 
do Niego i obudzili Go wołając: -Panie ratuj, giniemy! A On im 
odrzekł:- Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Potem wstał, 
rozkazał wichrom i jezioru - i nastała głęboka cisza. A ludzie byli 
zdumieni i pytali, kim On jest, skoro nawet wichry i jezioro są 
mu posłuszne. 

Można byłoby zapytać, gdzie apostołowie popełnili błąd. 
Sytuacja była groźna, wręcz tragiczna, a On spał. I oni wtedy Go 
obudzili, mówiąc: -Ratuj nas! W tym zachowaniu była świado-
mość, że może im pomóc - że może mieć władzę nad jeziorem, 
nad siłami przyrody. Bo gdyby nie mieli tej świadomości, za-
chowaliby się inaczej. Co powinni zrobić apostołowie, żeby nie 
zasłużyć - na delikatne, ale jednak - upomnienie? Bo Chrystus im 
zarzucił brak wiary: -Czemu tak bojaźliwi jesteście?

Czy powinni trwać przy Nim, śpiewać, modlić się, nie budzić 
Go? A może sami powinni próbować uciszyć burzę? To, że On 
spał, a była gwałtowna burza, świadczy o pewnej niezwykłości tej 
sytuacji. Przecież ta burza powinna Go obudzić. Wydawać by się 
mogło, że to była jakaś celowo zaplanowana próba dla uczniów i 

ich wiary. Przecież mogli się spodziewać, że On, który takie cuda 
czynił, nie umrze razem z nimi na jeziorze utopiony. Gdyby mieli 
taką świadomość do końca, gdyby byli tego całkowicie pewni, to 
by Go nie budzili, ale czekali na to, co się wydarzy. Nie z cieka-
wości, ale z posłuszeństwa i wierności. Wpadli jednak w panikę..

Podobny przypadek jest opisany w Ewangelii św. Mateusza 
w rozdziale 17, we fragmencie o uzdrowieniu epileptyka. Wg 
ewangelisty podszedł do Pana Jezusa człowiek i poprosił Go, aby 
zlitował się nad jego synem, który jest epileptykiem i bardzo cier-
pi. Powiedział też, że wcześniej przyprowadził do chorego Jego 
uczniów, ale ci nie potrafi li go uzdrowić. Na to Chrystus odrzekł: 
-”O, plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być 
z wami; jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tu-
taj!” Jezus rozkazał surowo złemu duchowi, by opuścił dziecko i 
ten odzyskał zdrowie. Później pytali się uczniowie na osobności 
Chrystusa, dlaczego sami tego nie mogli dokonać. Odpowiedział 
Chrystus: - „Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, po-
wiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic 
niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów 
wyrzuca się tylko modlitwą i postem”.

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W CZASIE 
„BURZY”?
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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: 8:15 PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń, 
R.M. * WIKARIUSZE: ks. Robert Młynarczyk, ks. Grzegorz Bularz ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 * 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400) ODPUST: Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela - 24 czerwca

Te słowa ks. prof. Edwarda Stańka odnoszą się do 
postaci patrona parafi i – św. Jana Chrzciciela, które-
mu oddawano cześć w tajemnicy jego narodzenia – w 
ubiegłą niedzielę, świętując uroczystość odpustową. 
Podczas Sumy dziękowano także za 55 – lat kapłań-
stwa ks. dra Tomasza Chmury, 80 – letniego 
kapłana, rodem z Choczni. Kazanie odpusto-
we, poświęcone Patronowi, ale też prawdzie, 
wygłosił ks. prof. E. Staniek. Poniżej pre-
zentujemy życzenia ks. proboszcza Zbigniewa 
Bizonia dla ks. Jubilata, życzenia przesłane 
przez ks. bpa J. Guzdka oraz fragment słowa 
Bożego. 

Witamy księdza Tomasza Chmurę, który świętuje 
55 lat kapłaństwa. Dziękujmy Bogu za ten jego dar 
kapłaństwa, za każdy dzień, każdy rok służenia Bogu i 
ludziom. I cieszymy się z jego obecności. Jest seniorem 
tutejszych rodaków, których pozostało, jak wiemy, 
dziesięciu, Modlimy się również o powołania kapłań-
skie i zakonne. Słyszeliśmy juz życzenia, ale przesłał 
życzenia również rodak, ks. biskup Józef Guzdek. Od-
czytam je teraz...

Żył w prawdzie i za prawdę oddał życia 
Czcigodny Księże Profesorze, dostojny Jubilacie! 
Przed 55 laty zostałeś z ludzi wzięty i dla ludzi ustanowiony 

w sprawach odnoszących się do Boga. Przez Twoją kapłańską 
posługę głoszenia słowa Bożego Chrystus jest ukazywany, zaś 
przez sprawowanie sakramentów świętych darowany. Dzięki Tobie 

Mogłoby się wydawać, że w tym przypadku Pan Jezus miał 
pretensje na wyrost. Bo skąd oni mogli wiedzieć, że ten rodzaj 
duchów wyrzuca się modlitwą i postem? Z opisu możemy wy-
wnioskować, że ten konkretny rodzaj duchów wypędza się albo 
mocną wiarą, albo słabszą wiarą, ale popartą modlitwą i postem, 
bo Chrystus przecież nie pościł w intencji tego chłopca. Oczywi-
ście to co Pan robił miało całkowitą doskonałość, a tylko my nie 
zawsze umiemy to odgadnąć.

W tych dwóch opisach zawarta jest „pretensja” Chrystusa 
do tych, którzy byli Jego uczniami, którym, dał moc, a oni nie 
zawsze dobrze z tej mocy korzystali. Ta „pretensja” jest również 
do nas współczesnych, do wszystkich wierzących. Bo Chrystus 
powiedział, że odchodzi, ale pośle Ducha Pocieszyciela i że ci, 
którzy wierzą, będą czynić jeszcze większe rzeczy niż On. I te 
słowa mówiące o przenoszeniu wiarą gór, nie są puste. To jest za-
danie, zadanie dla każdego. Każdy może próbować swoją wiarę. 
Oczywiście, ta próba nie może być na pokaz. Nie może być po 
to, by kogoś niszczyć, okazywać władzę i moc, bo to już by było 
diabelstwem. Można próbować swą wiarę, by umacniać życie Ko-
ścioła, a najpierw swoje życie z Bogiem. 

Carolus
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miłość Zbawiciela rozlewa się w sercach 
wielu. Nim wypełniwszy swoje serce, pro-
mieniujesz na innych.

Dziś obchodzisz również 80. rocznicę 
urodzin i wspominasz dzień święceń ka-
płańskich. Jesteś jak doświadczony, zapra-
wiony w boju żołnierz - gotowy poderwać 
się w każdej chwili, gdy trzeba walczyć o 
królestwo Boże. Doświadczony, ale jeszcze 
nie zmęczony. Przyspieszasz kroku, aby 
podążać za Chrystusem, a wiele osób idzie 
krok w krok za Swoim kapłanem i uczestni-
czy poprzez te lata w odkrywaniu tajemni-
cy zbawienia. Łączę się z Tobą, Czcigodny 
Jubilacie, w wielkim dziękczynieniu za dar 
życia i udział w tajemnicy Chrystusowego 
kapłaństwa. 

Przesyłam życzenia oraz wyrazy 
wdzięczności za pełną oddania i poświęce-
nia posługę dla dobra Kościoła powszech-
nego z naszej krakowskiej archidiecezji. 
Pragnę podkreślić, że służąc wiernie Bogu i ludziom jako kapłan, 
jesteś chlubą rodzinnej parafi i św. Jana Chrzciciela w Choczni. 

Z wyrazem wdzięczności, darem modlitwy i błogosławień-
stwem:

Bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego 

Kazanie
Niecały miesiąc temu spowiadał się u mnie chłopiec z IV kla-

sy. Powiedział tak: -”Muszę kłamać mamę. Muszę kłamać tatę. 
Musze kłamać kolegów i koleżanki. Muszę kłamać nauczycieli i 
wychowawczynię”. - Co jeszcze musisz? - zapytałem. -”Muszę się 
z tego spowiadać”. Prosiłem, aby w ramach pokuty zwrócił się 
do Boga Ojca, aby nic nie musiał, tylko chciał tego, co Pan Bóg 
chce. 

Żyjemy w świecie zakłamania. Lipcowy numer „National 
Geographic” ma tytuł „Dlaczego warto kłamać?” Ponad 20 stron 
odpowiedzi. Warto, jeśli kłamstwo się opłaci. Są podane staty-
styki, w których wyszczególniono, ilu ludzi kłamie ze strachu, a 
ilu dla korzyści. Autorzy tego artykuły stwierdzają, że kłamstwo 
jest częścią ludzkiej natury. Jasno 
też określają, że kłamstwo to jest 
odchylenie od prawdy. Oto jest waż-
ne pytanie: - Czym się różni uczeń 
Chrystusa od ludzi niewierzących w 
Niego? Kto spotkał Jezusa, który jest 
prawdą (bo takie jest Jego imię), ma 
dojście do pełnej prawdy. Ale Bożej 
prawdy. 

Prawda, którą żyje świat, jest 
oparta na doświadczeniu - widzę, 
słyszę, dotykam, smakuję. Jest też 
oparta na logicznym myśleniu, któ-
re widzi przyczyny i skutki. Jest też 
oparta na przyjęciu wiadomości, 
które przekazują inni ludzie. Ale to 
jest ludzka prawda. Jest ona tylko 
cząstkowa. O wiele więcej nie wiemy, 
aniżeli wiemy. Nawet w badaniach 
naukowych zamiast radości z tego, co 
odkrywamy, coraz głośniej mówi się, 

że tylko zbliżamy się do prawdy. A tego, 
co nie wiemy, jest o wiele, wiele więcej 
aniżeli tego, co wiemy. Nawet prawda o 
naszym świecie jest okryta tajemnicą. 
Naszą niewiedzę wykorzystują do tego, 
aby nas skłamać. Ona również często 
jest źródłem naszego kłamstwa. Bo jak 
się zna tylko cząstkę prawdy o sobie, 
cząstkę prawdy o drugim człowieku, to 
nigdy nie należy o tym mówić - bo w 
pełnej prawdzie go nie znamy. 

Słusznie autorzy tego artykułu 
twierdzą, że kłamstwo jest wpisane w 
ludzką naturę. Świadczy o tym historia 
Adama i Ewy, którzy dali się okłamać 
już w raju. Z kłamstwem trzeba się li-
czyć i nie należy się dziwić, że żyjemy w 
świecie kłamstwa. Ale ten, kto uwierzył 
w Jezusa, ma dostęp do Bożej prawdy 
- pełnej prawdy o sobie, o Bogu, o 
świecie i wszystkich mechanizmach 

życia, z jakimi mamy do czynienia. Przez Chrystusa mamy do-
stęp do objawionej prawdy, a w niej nie ma miejsca na kłamstwo. 
Rozróżniamy więc między ludzką prawdą, dostępną dla naszego 
poznania i Bożą prawdą objawioną, dostępną jedynie dla ludzi 
wierzących w Jezusa. W pierwszej jest miejsce na kłamstwo. W 
drugiej takiego miejsca nie ma. 

Wspominamy dziś uroczyście św. Jana Chrzciciela. On spo-
tkał się z Jezusem i żył w prawdzie. Za tę prawdę oddał życie. On 
był świadkiem Bożej prawdy. Ona odsłania przestrzeń Bożego 
życia w nas i przed nami. To Boże życie ceni wyżej aniżeli życie 
doczesne. Św. Jan też wierzących Żydów wzywał do spojrzenia na 
grzech jako na kłamstwo. Każdy grzech jest okłamywaniem sie-
bie, często okłamywaniem ludzi i zawsze okłamywaniem Boga. 
Grzech wydaje się korzystny dla mnie, a zawsze więcej w nim 
tracę, aniżeli zyskuję. Tak nas oszukują nasze pożądania, ludzie 
i szatan. Powtarzam - każdy grzech jest okłamywaniem siebie i 
Boga. 

Cdn. 
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Gimnazjum nr 2 w 
Choczni, noszące imię 
Św. Jana Pawła II, w 
dniu 8 maja zakończyło 
w Wadowicach reali-
zowany w czasie ostat-
niego roku szkolnego 
projekt zatytułowany 
„Wadowice Karola Woj-
tyły”. Pytania do ostat-
niej fazy projektu, czyli 
gry edukacyjnej, ułożyli 
uczniowie II kl. Gimna-
zjum pod kierunkiem 
nauczycieli: Agnieszki 
Jusińskiej i ks. Roberta 
Młynarczyka. Rozsło-
neczniony czwartek 
sprzyjał realizacji gry, 
wyznaczonej w rejonie: 
pl. Jana Pawła II (wado-
wicki rynek), bazylika 
Ofiarowania NMP, budynek Liceum Ogólnokształcącego (dawne 
gimnazjum, w którym Karol Wojtyła zdał maturę w 1938r.), kar-
melitański klasztor na „Górce” (Karmel), kościół pod wezw. św. 
Piotra Apostoła. Podzieleni na grupy uczniowie pod kierunkiem 
swych wychowawców przemierzali wyznaczone miejsca, pilnie 
patrząc pod nogi i w górę. Nie mogło być inaczej, skoro na przy-
kład jedno z zadań wymagało spisania nazw krajów (w przypad-
ku Polski nazw miast), które odwiedził w trakcie swego pontyfi-
katu papież Jan Paweł II (tablice z nazwami wkomponowane są w 

Chodzili wadowickimi śladami Pa-
pieża Polaka

płytę rynku), a inne odszyfrowania tytułów encyklik wyda-
nych przez papieża Polaka (przypominają o nich malowidła 
na sklepieniu bazyliki). A przecież to tylko dwa z szeregu 
wymaganych działań! Młodzi musieli wykazać się naprawdę 
dużą znajomością faktów z dzieciństwa i młodości Karola 
Wojtyły i Jego najbliższej rodziny, ale również z całego pon-
tyfikatu  Papieża wywodzącego się z Wadowic. Najbardziej 
aktywni uczniowie otrzymali pochwałę (skromne nagrody 
będą na zakończenie roku szkolnego), ale przede wszyst-
kim cała społeczność gimnazjalna porządnie odświeżyła 

i uporządkowała 
swoją wiedzę o 
Patronie szkoły. I 
to jest sedno tego 
projektu eduka-
cyjnego: wiedzieć 
i pamiętać, po-
nieważ Patron ma 
służyć za wzór nie 
tylko aktualnym 
uczniom, ale i 
a b s o l w e n t o m 
danej szkoły czy 
uczelni. I to na 
całe życie!
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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) ODPUST: św. 
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - ostatnia niedziela września

Wesoły gwar panował 10.06.2017 u krakowskich salezjanów 
przy ul. Tynieckiej. Modlili się tu, śpiewali, tańczyli i poznawali 
kultury z dalekich kontynentów uczestnicy IX Archidiecezjalne-
go Kongresu Misyjnego Dzieci „Idźcie i głoście”.

Zarejestrowało się ponad 1100 uczestników. To uczniowie 
szkół podstawowych, głównie z archidiecezji krakowskiej i 
diecezji bielsko-żywieckiej, działający m.in. w kołach misyj-
nych -wśród nich nie zabrakło naszego Kółka Misyjnego z 
Frydrychowic. Uczestnicy byli przypisani do poszczególnych 
kontynentów misyjnych: Ameryki Południowej, Ameryki Pół-
nocnej, Arktyki, Azji, Australii i Afryki, które w salezjańskim 
Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” przy ul. Tyniec-
kiej 39 symbolizują specjalne domy. Przy nich odbywały się 
zabawy charakterystyczne dla poszczególnych kontynentów. 
Wewnątrz domów były zaś prezentowane wystawy i fi lmy.
Grupy uczestników umościły się na trawie przed „Ko-
szem”, gdzie witano uczestników, odprawiano Mszę św. 
i urządzono wystawę rysunków o tematyce misyjnej.

O swojej pracy misyjnej mówili misjonarze działający 
w Tanzanii - ks. Wojciech Kościelniak i ks. Krzysztof 
Kasprzak oraz siostry klawerianki z Nigerii - Antonia 
i Cynthia. Spotkanie przed „Koszem” prowadził br. Sebastian 
Marcisz, salezjanin. Witał m.in. „wielką czwórkę” dynamicznych 
organizatorów kongresu: ks. Tadeusza Dziedzica, wieloletniego 
misjonarza, obecnie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Misyj-
nego krakowskiej Kurii Metropolitalnej, jego współpracownicę s. 
Bożenę Najbar, klaweriankę, ks. Janusza Talika, szefa Papieskich 
Dzieł Misyjnych diecezji bielsko- żywieckiej, i Karolinę Kufel 
z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. - To przede 
wszystkim zasługa s. Bożeny, która wraz z innymi klawe-
riankami prowadzi w naszej archidiecezji animację misyjną.
„Cieszymy się, że są wśród nas przedstawiciele 
podhalańskich Szafl ar, bo tam spotkaliśmy się na 
poprzednim kongresie. Pierwszy odbył się zaś w 
1999 r. w Wadowicach. Widzę, że jesteście radośni. 
Bądźcie tacy przez cały czas trwania naszego dzi-
siejszego spotkania. Czujmy się jak jedna rodzina”- 
powiedział ks. Dziedzic.

Salezjański kleryk Artur Chejnowski był wo-
dzirejem tańców z różnych kontynentów. - My, 
salezjanie, lubimy taniec i mamy nadzieję, że w nie-
bie będzie się głównie tańczyło - wyjaśnił. Młodzi 
uczestnicy kongresu z zapałem wykonywali tanecz-
ne ruchy, wyobrażając sobie, że są Indianami.

Do wiklinowego kosza zbierano kartoniki w 
kształcie owoców. Uczestnicy kongresu wypisali na 
nich to, co dobrego uczynili dla spraw misyjnych. 
Te „owoce dobrych uczynków na misje” zostały 
w trakcie Mszy św. złożone jako dary ofi arne.

KONGRES MISYJNY
Uczestnicy kongresu przyjechali z 40 miejscowości. Wraz z s. 
Sylwią ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezuso-
wego przyjechały m.in. dzieci z parafi i św. Katarzyny w Spyt-
kowicach k. Zatora. - Jesteśmy m.in. kolędnikami misyjnymi 
- mówili spytkowiczanie. Była również grupa z Koła Misyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Suchem w gminie Poronin. - Dzieci 
bardzo chętnie angażują się w różne akcje misyjne, m.in. w Ad-
opcję Serca - powiedziała s. Nazariusza, michalitka. Takie koło 
działa również we Frydrychowicach. - Współpracujemy z dwoma 
Sekretariatami Misyjnymi - kapucynów i duchaczek. Prowadzi-
my Adopcję na Odległość. Adoptowaliśmy 2 lata temu chłopca z 
Burundi. Wspieramy korespondencyjnie pracującego na misjach 
o. Andrzeja Barszcza, kapucyna - powiedziała opiekująca się 
frydrychowickim kołem s. Loretta, serafi tka. Dzieci z Szarowa, 
wraz ze swoją katechetką Elżbietą Wojas, ubrały się w stroje z 
Dalekiego Wschodu. 

Podczas kongresu rozstrzygnięto również konkursy. W kon-
kursie wiedzy o bł. Marii Teresie Ledóchowskiej, założycielce 
zgromadzenia sióstr klawerianek zajmujących się pracą misyjną, 
pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Dębowska z Zespołu Szkół nr 
1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, drugie - Julia Dyrek ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Krakowie, trzecie zaś - Natalia Stybak ze szkoły 
we Frydrychowicach. W misyjnym konkursie plastycznym zwy-
ciężyli: Natan Makuch ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowi-
cach (I miejsce), Gabriela Gądek ze Szkoły Podstawowej w Szaro-
wie (II miejsce) i Alina Malina z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Baczynie (III miejsce). W tym konkursie przyznano również 
wiele wyróżnień.

Sprawozdanie opracowała s.Loretta
www.spfrydrychowice.iap.pl
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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 ODPUST:  I - św. Marii Magdaleny - 22 lipca, II - św. Mikołaja - 6 grudnia

W ubiegłą niedzielę pa-
rafi a Głogoczów dziękowała 
odchodzącemu na emeryturę 
proboszczowi który przez 
37 lat duszpasterzował tej 
wspólnocie wiary. Mszy św. 
koncelebrowanej przewodni-
czył ks. prałat Władysław, 
współkoncelebransi to od-
chodzący proboszcz ks. Jó-
zef, tutejszy rodak ks. prof. 
Jan, oraz od lat wspierający 
ks. Józefa od wielu lat w 
posłudze duszpasterskiej 
ks. Henryk, który wygłosił 
kazanie. Fragment tego ka-
zania zamieszczamy poniżej. 
W dalszym ciągu tej relacji 
są podziękowania i życzenia 
parafi an

Fragment kazania ks. Hen-
ryka

Kończą się funkcje, stanowiska w Kościele. Kończą się funk-
cje, stanowiska w życiu cywilnym. Co będzie dalej? Jaka czeka 
mnie przyszłość? W jaki sposób sobie poradzę? Czy ci, którzy 
zawdzięczają mi wiele, będą pamiętać o mnie? Czy wspomną 
czasami moje imię? To jeden z problemów społecznych. Dla ludzi 
w życiu cywilnym, szczególnie trudnym 
momentem może być przejście na eme-
ryturę. Aktywność zawodowa - ciągle w 
wirze pracy - a tu nagle tworzy się pustka. 
Czy jestem jeszcze komuś potrzebny? - 
niejeden człowiek w takiej sytuacji stawia 
sobie tego typu pytania. 

Można jednak ten problem rozwiązać 
pozytywnie. Czekają na mnie wnuki, 
żona, mąż. Może przez lata mijaliśmy się 
w drodze. Gdy jedno stało, drugie szło do 
pracy i odwrotnie. I tak upłynęło nam wie-
le wspólnych lat życia. Tyle zaniedbanych 
okazji do modlitwy... Może teraz można 
to nadrobić? Można rozwijać hobby, za-
interesowania, troszczyć się o dom i jego 
wygląd. Pokaz mi twój dom, a powiem ci, 
kim jesteś... I wcale nie chodzi tu o jakieś 

Podziękowanie za 37 lat posługi 
kapłańskiej w parafi i Głogoczów

bogactwo, ale o czystość, schludność. Kto ma w głowie poukłada-
ne, ten i w swoim domu ma wszystko poukładane. 

Pomyślmy, drodzy bracia i siostry, jeszcze o tych ludzkich, 
współczesnych lękach i obawach. Bo Chrystus Pan jest Tym, któ-
ry wyzwala od leków. Mówi: Nie bój się! Nie lękajcie się! Iluż to 

współczesnych ludzi nie poskramia swo-
jej wyobraźni? Zadręczają się sytuacjami, 
które nigdy nie nastąpią, chorobami, 
które nie będą miały miejsca, nieszczę-
ściami, które nie nadejdą. Zadręczają się 
perspektywą zbliżającej się śmierci, która 
inaczej będzie wyglądała niż to, co sobie 
wyobrażamy. Obawiamy się cierpienia, 
rozstań, pożegnań z bliskimi nam oso-
bami. Lękamy się tego, by serca naszych 
najbliższych nie odmieniły się na gorsze. 
Lęki, obawy, obawy, lęki. Całe życie w ten 
sposób może nam upływać. 

Na szczęście, drodzy bracia i siostry, 
jest On - Jezus Chrystus, który wyzwala 
nas z lęku. Mówi Pismo święte: Jezus 
Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. 
On dzisiaj staje przed nami i mówi: -Nie 
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bój się! Nie lękaj się! Jaki jest klucz do zrozumienia tajników 
ludzkiego serca? Mówi św. Jan Apostoł: W miłości nie ma lęku! 
Lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. 
Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Jakże bardzo 
potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka od 
wszelkiej obawy! 

Dzisiaj w tej świątyni, dziękując księdzu Józefowi za 37 lat 
posługi duszpasterskiej w tutejszym Kościele, nie żegnamy go, 
bo przecież dalej będzie wśród nas, będzie pracował, ale dzięku-
jemy mu za to wszystko, co dla nas uczynił. Nadal będzie pra-
cował wśród nas. Dzisiaj modlimy się w tutejszej świątyni jako 
wspólnota wierząca. Niektórym Kościół kojarzy się z przepisami, 
fasadą, biurokracją. Tymczasem w Kościele potrzebna jest przede 
wszystkim solidarność ludzkich serc. 

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA
KS. RODAK
Moi drodzy, Eucharystia to jest słowo pochodzące z języka 

greckiego i znaczy „dziękczynienie”. Dziękujemy Bogu Ojcu 
przez Chrystusa w Duchu Świętym za dzieło zbawienia. W takiej 
chwili jak obecna, to jest najpiękniejszym darem, jaki można 
ofiarować Bogu, a także człowiekowi jako wyraz wdzięczności 
za wszelkiego rodzaju dobro, które staje się naszym udziałem. 
W tym wypadku osobą, której dziękczynienie chcemy prze-
kazać, wyrazić, również przez tę Ofiarę Eucharystii jest ksiądz 
proboszcz Józef. Bardzo serdecznie mu dziękujemy za ten trud, 
za te lata - długie lata - posługi w naszej wspólnocie. Oczywi-
ście również osobiście mam wiele powodów do tego, by księdzu 
proboszczowi Józefowi dziękować. On niektórych wspomniał. 
Oczywiście najbardziej, najgłębiej wbił mi się w pamięć czas 
przygotowań do prymicji i same prymicje. No i później całe lata, 
także pogrzeb mamy... wtedy też okazał mi wiele życzliwości, 
serdeczności... Te i wiele innych spraw wymaga podkreślenia i 
dziękczynienia. Później przez długie lata okazywał mi wielokrot-
nie życzliwość. Bardzo serdecznie mu za to dziękujemy i wspomi-

namy to po to, żeby życzyć i pamiętać. Przede wszystkim życzyć 
zdrowia i pogody ducha na te dni, które nadejdą. I ufamy, tak jak 
ks. prof. Henryk zapewniał - że nie mamy czego się obawiać, bo 
Pan jest z nami. Jest obecny z nami, jest obecny w Słowie Bożym, 
które czytamy, którym się umacniamy. 

Księże Proboszczu Józefie, jednym słowem można chyba 
najkrócej wszystko wyrazić: Bóg zapłać! Z całego serca... Bóg 
zapłać...   

***
Pragniemy jako wspólnota parafialna Głogoczowa podzię-

kować Księdzu proboszczowi Józefowi za 37 lat posługi dusz-
pasterskiej w tutejszej wspólnocie. Tę posługę duszpasterską 
symbolizuje 37 kwiatów. Nie jest to pożegnanie, bo ks. Józef dalej 
będzie posługiwał w tutejszym kościele, ale jest to podziękowanie 
za wszelkie dobro. 

Ciąg dalszy w dodatku parafialnym
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Jaroszowice - Parafia 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 ODPUST: I - św. Izydora - niedziela po 10 maja, II - MB 
Anielskiej - I niedziela sierpnia

Izdebnik - Parafia 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) 
ODPUST: św. Małgorzaty - 20 lipca

Procesja Bożego Ciała 

Dnia 23 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2016/
2017. Jak co roku, o godzinie 8:00 wszyscy zebrali się w kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Izydora w Jaroszowicach. Na-
stępnie uczniowie, rodzice oraz nauczyciele udali się w kierunku 
nowo-wybudowanej sali gimnastycznej, na której po raz pierw-
szy miała odbyć się zakończenie roku szkolnego. Gdy wszyscy 
zasiedli wygodnie na swoich miejscach uroczystość rozpoczęła 
się. Pierwszym punktem programu było przekazanie sztandaru 
szkoły klasie II gimnazjum.

 

Zakończenie Roku Szkolnego
Potem rozpoczęła się cześć artystyczna przygotowana przez 

uczniów klasy III gimnazjum, którzy wykazali się pomysłowo-
ścią i niezwykłym poczuciem humoru. Mogliśmy wówczas zo-
baczyć niecodzienne wydanie „Wiadomości”, zabawna prognozę 
pogody, prezentacje gadżetów przydatnych dla każdego ucznia, 
fragment serialu kryminalnego ,,CSI; kryminalne zagadki Ja-
roszowic” i najsłynniejszą scenę z filmu pt. „Tytanic”. W ich 
repertuarze nie zabrakło także programu tanecznego ,,You can’t 
dance” oraz parodii znanego talk show - ,,Strawa dla reportera”.
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Wisienkę na torcie stanowił taniec ludowy ,,belgijka”. Po 
gromkich brawach nastąpił czas smutnych, trudnych pożegnań, 
gdyż klasa II gimnazjum przygotowała dla tegorocznych absol-
wentów wzruszający, aczkolwiek zabawny program artystyczny. 
Usłyszeliśmy poruszające piosenki, a Absolwenci otrzymali słod-
kie upominki wraz ze swoimi karykaturami.

Po części artystycznej nastąpiło uroczyste rozdanie świa-

dectw oraz nagród. Następnie głos zabrała wiceburmistrz Wa-
dowic - Pani Ewa Całus, dyrektor szkoły - Pan Mirosław Zadora 
oraz Pani sołtys Teresa Romanowska. Mamy nadzieję, iż tego-
roczne zakończenie roku pozostanie w naszej pamięci jeszcze 
przez długi, długi czas.

Udanych wakacji!
www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl

Kalwaria Zebrzydowska - Parafia 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 * Proboszc z: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Jarosław Warzecha, ks. Lesław 
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa, 
Maryi i Józefa - niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył w bazyli-
ce Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
Mszy św. z racji jubileuszu 400-lecia lokacji miasta. 
„Kalwaria Zebrzydowska żyła świadectwami pielgrzy-
mów i to stanowi etos tego miasta, jego szczególne 
znaczenie, jakiego zapewne nie znajdziemy w żadnej z 
polskich miejscowości” – mówił w homi-
lii metropolita krakowski.

W kalwaryjskiej bazylice licznie zgromadzili 
się kapłani diecezjalni i zakonni, obecne były wła-
dze lokalne oraz mieszkańcy miasta.

Na początek Eucharystii abp Marek Jędra-
szewski odczytał telegram papieża Franciszka, 
który napisał do uczestników uroczystości, że 
Kalwaria „przez wieki okazywała i nadal okazuje 
gościnność pielgrzymom przybywającym, aby 
przejść drogę Męki Pana i bólu Jego Matki, i by 
zawierzać Jej siebie i wszystkie trudne sprawy 
osobiste, rodzinne i społeczne”.

„To Matka Bożego Syna, jak mówił św. Jan 
Paweł II, zwraca swe miłosierne oczy ku troskom 
człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego 
rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemo-
cy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej 

Dziękczynienie za 400 lat lokacji miasta 
Opatrzności. Z tego względu Kalwaria Zebrzydowska ma szcze-
gólne znaczenie dla Archidiecezji Krakowskiej, która uczest-
niczy w obchodach jubileuszu, zanosząc dziękczynienie Bogu 
za wszelkie dobro, jakie z Jego łaski na tej ziemi zrodziło się w 
sercach mieszkańców i gości” – napisał Ojciec Święty i zapewnił, 
że chętnie włącza się w to dziękczynienie.
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Okolicznościowy list do uczestników jubileuszowych uro-
czystości skierował prezydent RP Andrzej Duda. Jego przesłanie 
odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof 
Szczerski.

W homilii abp Marek Jędraszewski mówił o ludzkiej wolno-
ści, która „wybrzmiała w całej swojej czystości i dramatyzmie na 
krzyżu Kalwarii” i związana jest ze świętym miastem Jeruzalem. 

I tę prawdę, 400 lat temu, jakże głęboko odczuł, przeżył i 
doświadczył Mikołaj Zebrzydowski, ustanawiając tutaj, w 1602 
roku, „polską Jerozolimę”, tworząc te kalwaryjskie dróżki i ma-
ryjne ścieżki, chcąc, by pielgrzymi przybywający stąd i z daleka, 
odkrywali pośród modlitwy, śpiewu, pośród umartwienia i 
postu, fundamenty swojej wolności, która jest w Panu naszym, 
Jezusie Chrystusie – mówił metropolita krakowski.

Przypomniał on również historię cudownego wizerunku 
Matki Bożej, który przyciąga pielgrzymów, dzięki czemu „za-
częły się przeplatać ze sobą historie Najświętszej Maryi Panny, 
służebnicy Pańskiej, z drogami i losami Jej Syna – Zbawiciela 
świata”. „Splatały się ze sobą te dróżki, ukazując samą swoją to-
pografią, jak splątane są i powiązane z historią każdej i każdego 
z nas, każdego z pielgrzymów przybywających tu od ponad 400 
lat” – dodał.

Według niego, na Kalwarii Matka Jezusa uczy, „jak przyjmo-
wać Jego prawdę o człowieku”, uczy „naszej polskiej, niełatwej 
wolności”. 

Uczy nas, ciągle od nowa, z ciągłą matczyną cierpliwością 
powtarzając: Zróbcie wszystko, czego uczy was mój Syn. Zróbcie 
wszystko, co trzeba, abyście byli prawdziwie wolnymi – tą wol-
nością wewnętrzną, która sprawia, że wszystko, co czynimy, staje 
się czynami wolności: prawdziwej, odpowiedzialnej, gotowej do 
poświęceń, jednoznacznej i tkliwej – wskazywał metropolita 
krakowski.

Abp Jędraszewski przywołał postać „najczcigodniejszego 
i najwspanialszego pielgrzyma, wędrowca tymi ścieżkami i 
dróżkami”, Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Zwrócił uwagę na 
to, że polski papież odwiedził Kalwarię podczas swojej pierwszej 
i ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny, „jakby chciał w tym, jak w 
klamrze, zamknąć swoje przesłanie do nas, byśmy byli wierni 
Bogu i wsłuchani nieustannie w głos naszej Matki”.

Metropolita krakowski zauważył także, że historia Kalwarii 
to historia ludzi, którzy osiedli przy „polskiej Jerozolimie”, go-

ścili pielgrzymów i przez to stawali się, z pokolenia na pokolenie, 
świadkami ich zwierzeń o cierpieniach, nadziejach, nawróce-
niach, otrzymanych łaskach. „To miasto żyło świadectwami 
pielgrzymów i to stanowi jego etos, szczególne znaczenie, jakie-
go zapewne nie znajdziemy w żadnej z polskich miejscowości” 
– podkreślał hierarcha.

Dodał, że uroczystości jubileuszowe są nie tylko czasem 
dziękczynienia, ale także troski o to, by „nie stracić wrażliwości 
na głos pielgrzymów”.

To jest wasz skarb, skarb waszej tożsamości, który trzeba 
ocalić i powiększać, którym trzeba się dzielić z innymi. Ten 
skarb jest cząstką naszego polskiego, ojczystego skarbu, cząstką 
szczególną, dzięki której uczymy się tu, jak nigdzie indziej, co 
znaczy być wolnym dzięki Bogu i Jego Synowi – podsumował abp 
Jędraszewski.

W 1617 r. Mikołaj Zebrzydowski, założyciel „polskiej Jero-
zolimy”, piętnaście lat po podpisaniu dekretu o ustanowieniu 
sanktuarium, dokonał lokacji miasta Zebrzydowo z myślą o piel-
grzymach, którzy już wtedy licznie przybywali na Kalwarię.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej należy do najczę-
ściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. Kilku-
dziesięciotysięczne rzesze pątników gromadzą się zwłaszcza 
podczas Chwalebnego Misterium Pańskiego w Wielkim Tygo-
dniu oraz w czasie Misterium Pogrzebu i Triumfu Matki Bożej w 
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Klecza - Parafia 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. Wojciech Leśniak  *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) ODPUST: św. Wawrzyńca - II 
niedziela sierpnia

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.

sierpniu. Składa się z barokowej bazyliki, w której umieszczony 
jest cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, z klasztoru 
i z zespołu kościołów i kaplic, wkomponowanych w krajobraz 
beskidzki i nazwanych dróżkami kalwaryjskimi.

Sanktuarium to zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej 
Pana Jezusa w Jerozolimie. Jego opiekunami są Bracia Mniejsi, w 

Polsce popularnie zwani bernardynami (franciszkanie). Kalwa-
ryjskie sanktuarium jest wpisane na listę Światowego Dziedzic-
twa Kultury i Natury UNESCO. Najsłynniejszym pielgrzymem 
kalwaryjskim był św. Jan Paweł II, który przybywał na Kalwarię 
już od dzieciństwa.

(ekai.pl)

Procesja Bożego Ciała
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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) * ODPUST: I - MB Nieustającej Pomocy - ostatnia niedziela czerwca, II - św. 
Michała - ostatnia niedziela września

W niedzielę (25.06.2017), parafi i Krzeszów, obchodziliśmy 
uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Nie-
ustającej Pomocy. Sumę odpustową celebrował ks. prałat dr 
Stefan Misiniec. Uroczystość zgromadziła wiernych Parafi i oraz 
wypoczywających na terenie Parafi i gości. 

Kult Matki Bożej, jako Wspomożycielki jest bardzo rozpo-
wszechniony w naszej parafi i, naszym kraju i na całym świecie. 
Jej ikona ma swoje miejsce w wielu świątyniach, kaplicach, a tak-
że w domach wiernych. 

Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy sięga początków 
chrześcijaństwa. Od IV wieku mamy wiele oznak kultu publicz-
nego, oddawanego w chrześcijaństwie Świętej Bożej Rodzicielce. 
Od średniowiecza pojawiają się kościoły i sanktuaria pod we-
zwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy czy też Matki Bożej 
Wspomożycielki, Matki Bożej Łaskawej, Pocieszycielki. 

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ 
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

Powstanie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy niektórzy 
datują na IX wiek, ale według ostrożniejszych szacunków obraz 
powstał nawet w XIV lub XV wieku. Przypuszczenia oparte na 
analizie artystycznej malowidła wskazują, że ikona mogła zostać 
napisana w Bizancjum czy na górze Athos. Stamtąd mogła trafi ć 
na Kretę. Istnieją bowiem przekazy z 1495 roku, mówiące, że na 
Krecie oddawano cześć cudownemu wizerunkowi Matki Bożej. 
Nie wiadomo, czy była to ikona Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, jednak na tej informacji ślad po cudownej ikonie się urywa. 

Pierwsza historyczna wzmianka o ikonie Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy pojawia się 4 lata później, już w Rzymie. Przez 
wiele lat, aż do zburzenia kościoła św. Mateusza przy cudownym 
obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy – a więc w latach 1499-
1808 – wisiały dwie tablice: jedna z napisem łacińskim, druga 
włoskim, opisujące dzieje ikony. Jest w nich mowa o tym, że zo-
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stały one wykradzione z Krety przez pewnego rzymskiego kup-
ca, który ok. 1499 roku wykupił lub wykradł ikonę z jednego ze 
wschodnich kościołów. Wracając drogą morską do Rzymu, w cu-
downy sposób uratował się z burzy, co przypisywał opatrznościo-
wej interwencji Matce Bożej z ikony. Na krótko przed śmiercią 
pozostawił obraz swojemu przyjacielowi z poleceniem oddania 
go do kościoła. Ten jednak nie wypełnił ostatniej woli zmarłego, 
gdyż ikona bardzo spodobała się jego żonie. Po pewnym czasie 
sześcioletniej dziewczynce z tej rodziny przyśniła się Matka Boża 
z życzeniem, by ikonę umieścić w kościele Augustianów pw. św. 
Mateusza Apostoła, który znajdował się przy ich klasztorze na 
Via Merulana na Wzgórzu Eskwilińskim pomiędzy Bazyliką 
Matki Bożej Większej a Bazyliką św. Jana na Lateranie. Tu ponad 
300 lat obraz ten był czczony przez lud rzymski. 

W 1739 roku kościół św. Mateusza Apostoła, w którym 
znajduje się cudowna ikona z Matką Bożą Nieustającej Pomocy, 
przejęli augustianie z Irlandii. W 1798 roku Francuzi pod wodzą 
marszałka Berthiera zdobyli Rzym. Najeźdźcy wygnali z Rzy-
mu Papieża Piusa VI, zniszczyli około 30 kościołów, w tym św. 
Mateusza i klasztor augustiański. Budynki zostały rozebrane, 
a cudowną ikonę przeniesiono do świątyni św. Euzebiusza. W 
1819 zakon augustiański przeniósł się do kościoła Santa Maria in 
Posterula. Ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy umieszczono 
w bocznej kaplicy tego kościoła. Ponieważ w ołtarzu głównym 
znajdował się obraz Matki Bożej Łaskawej, powoli zapomniano 
o ikonie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po ponad pół wieku 
odnalazł ją redemptorysta o. Michał Marchi.

Kaznodzieja w czasie homilii nawiązał do tego, przez kogo 
i kiedy kopia cudownej ikony znalazła się na terenie Rzeczypo-
spolitej, podzielonej przez zaborców. Mówił: „pierwszą na pol-
skich ziemiach kopię ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
w 1883 roku, do Mościsk za Przemyślem przywiózł o. Bernard 
Łubieński. Pod koniec XIX wieku wizerunek intronizowano w 
Wadowicach.” Dzięki temu, że ikonę Matki Bożej intronizowano 

Wadowicach, także w Krzeszowie nadano tytuł wznoszonego 
nowego kościoła Jej wezwaniem. Ta wierna kopia ikony 113 lat 
temu – w 21 czerwca 1903 roku, dzięki staraniom proboszcza ks. 
Michała Bochenka została umieszczona w centralnym miejscu 
naszej świątyni, by stała się Nieustającą Pomocą dla tych, do któ-
rych przybywa i do której przybywają wierni. Na potwierdzenie 
tego, w dniu 1 września 1906 roku biskup krakowski, Anatol 
Nowak, dokonał uroczystej konsekracji krzeszowskiej świątyni 
pod Jej wezwaniem. Homileta, nawiązując do tamtej uroczysto-
ści parafi alnej, podkreślił, że „111 lat temu został konsekrowany 
wasz kościół, co oznacza, że jest jednym z najstarszych kościołów 
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy na polskiej 
ziemi.”

Kaznodzieja zwrócił uwagę na dorobek literatury polskiej, 
poświęconej Matce Bożej. „W poezji Teofi la Lenartoiwicza, 
zwłaszcza w wierszu „Stabat Mater”, autor opisał dramat cierpią-
cej Matki na Golgocie na scenie tamtego świata. Wydarzenie z 
Kalwarii poruszyło niebo i ziemię. Czasu chwili nie wytrzymała 
nawet sama przyroda: «słońce się zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek». 

Natomiast Zygmunt Krasiński w wierszu „Psalm dobrej woli” 
ukazuje obraz Maryi Wniebowziętej. Tak więc u Boga mamy 
Pośredniczkę i dzięki Niej otrzymujemy same dobrodziejstwa: 
szacunek dla sąsiadów, szlachetność, braterstwo, wolność: 
„Wszystko, to co mam dałeś, Panie!/(…) Bo na ziemi być Po-
lakiem to żyć błogo i szlachetnie (…)”. Wieszcz ukazuje obraz 
Maryi, która przed tronem Najwyższego trzyma dwa kielichy: 
pierwszy – napełniony krwią męczenników; drugi – krwią same-
go Syna Bożego. 

W wierszu „Modlitwa” Kornel Makuszyński prosi Matkę 
Bożą, aby mógł mówić szlachetnymi słowami. Autor napisał 
prośbę do Matki Bożej, aby ziemia była wolna i bezpieczna, czego 
w dzisiejszych czasach tak bardzo nam potrzeba: „(…) spraw Pa-
nienko, aby nie zbrakło mi dla ludzi serca (…)”.   

Ks. Wojciech Matyga 

W dzisiejszej Belgii, w Mont-Cornillion niedaleko Liege (ów-
czesne Leodium), młoda zakonnica augustiańska Julianna otrzy-
mała w latach 1209-11 objawienia, podczas których Pan Jezus 
prosił o ustanowienie święta Bożego Ciała. Zwierzyła się z nich 
swemu spowiednikowi. Ten jednak zareagował stwierdzeniem: 
– Po co nowe święto? Ustanowienie Najświętszego Sakramentu 

JAK DOSZŁO DO USTANOWIENIAŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

obchodzi się uroczyście w Wielki Czwartek, a Eucharystia czczo-
na jest codziennie w odprawianych Mszach Świętych. 

Po dwudziestu latach, kiedy Julianna została przełożoną 
klasztoru, ponownie przekazała tę prośbę archidiakonowi ka-
tedry w Liege – Jakubowi. Za jego namową miejscowy biskup 
Robert w roku 1246 ustanowił święto Bożego Ciała dla swej 
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diecezji. Dekret biskupa wywołał zastrzeżenia miejscowego du-
chowieństwa, gdyż wielu nie podobała się ta nowa pobożność. 
Dlatego jego następca uroczystość zniósł. Archidiakon Jakub 
odwołał się jednak do przebywającego wówczas na tych terenach 
legata papieskiego, dominikanina Hugona z Saint-Cher. Ten nie 
tylko pochwalił pomysł, ale polecił (1253) wprowadzenie święta 
w diecezjach podległych jego jurysdykcji. 

Opatrzność sprawiła, że archidiakon Jakub z Liege został w 
roku 1261 wybrany papieżem. Jako Urban IV rządził Kościołem 
zaledwie 3 lata, ale pod koniec pontyfi katu, 11 sierpnia 1264 r., 
bullą „Transiturus” polecił obchodzić święto Bożego Ciała w ca-
łym Kościele. Do podjęcia tej decyzji przyczyniła się wieść o cu-
dzie, jaki zdarzył się w roku 1262 w miejscowości Bolsena, poło-
żonej 100 km na północ od Rzymu, w sanktuarium św. Krystyny, 
kiedy przez nieostrożność kapłana kilkanaście konsekrowanych 
kropli wylało się na korporał i zamieniło w krew, która pozosta-
wiła na nim ślady. W 1264 r. przeniesiono skrwawiony korporał 
w uroczystej procesji z sanktuarium w Bolsenie do kaplicy w ka-
tedrze w odległym o 20 km mieście Orvieto (w tym okresie rezy-
dował tam przez kilka lat papież). Korporał można dziś oglądać 
w relikwiarzu w kaplicy katedry w Orvieto. W uroczystość Boże-
go Ciała ulicami tego miasteczka przechodzi procesja, w której 
bierze udział kilkuset mieszkańców w strojach z XIII wieku, co 
stanowi również niezwykłą atrakcję turystyczną. 

Św. Tomasz z Akwinu napisał na tę okoliczność piękne teksty: 
tzw. ofi cja mszalne i brewiarzowe. Stanowią one wspaniały po-
mnik – zarówno teologiczny, jak i poetycki – kultu eucharystycz-
nego, jak ożywiał ludzi tamtej epoki. Opowiadano, że papież 
Urban IV polecił ułożenie tych ofi cjów jednocześnie dominika-
ninowi Tomaszowi z Akwinu oraz uczonemu franciszkaninowi 
Bonawenturze, aby mógł wybrać najpiękniejsze z nich. Kiedy w 
obliczu papieskiego dworu jako pierwszy zaczął czytać swój tekst 
św. Tomasz, Bonawentura słuchał zachwycony i w miarę czyta-
nia ukradkiem darł swój rękopis na drobne kawałki. Gdy papież 
poprosił go o zaprezentowanie jego tekstu, wskazał na podarte 
szczątki i oświadczył, że nie czuje się na siłach współzawodniczyć 
z Tomaszem. 

Śmierć Urbana IV (+1264) przeszkodziła ogłoszeniu papie-
skiego dekretu. Wieść jednak o tej decyzji rozeszła się po Europie 
i tak np. już w latach 1270-79 urządzano okazałe procesje w Kolo-
nii. Wprowadzały je i inne miasta. Nowa forma eucharystycznej 
pobożności zyskiwała coraz liczniejszych zwolenników. Dopiero 
jednak papież Jan XXII, 50 lat później, w roku 1317, ogłasza 
bullę Urbana IV. Święto Bożego Ciała przyjmuje się szybko w 
całym Kościele. Na ulice miast Italii, Francji, Anglii, Hiszpanii, 

Niemiec, Polski wychodzą eucharystyczne procesje. Wkrótce 
w uroczystość Bożego Ciała mają one miejsce we wszystkich 
parafi ach. Biorą w nich udział władze miejskie, wojsko, cechy 
rzemieślnicze, liczne bractwa ozdabia się domy, a ulice, po któ-
rych ma przechodzić procesja, dekoruje się dywanami z kwiatów. 
Tworzenie się tej nowej formy eucharystycznego kultu należy 
widzieć w kontekście zagrożeń nękających ówczesnych ludzi: 
epidemii i wojen. Procesje eucharystyczne wyrugują z czasem 
tak popularne przedtem procesje biczowników, które miały od-
wracać nieszczęścia. 

W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami 
Krakowa w roku 1320 i prawdopodobnie w tym samym roku 
lub niedługo potem podobne procesje urządzono w Gnieźnie, 
Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. Ceremoniał katedry płockiej, po-
chodzący z XIV w., podaje pierwszy opis takiej procesji w Polsce. 
W Rzymie przygotowano procesję Bożego Ciała po raz pierwszy 
w 1350 r. Od 1305 r. do 1377 r. papieże rezydują nie w Rzymie, 
lecz we Francji, w Awinionie. Rzym popada w ruinę, papiestwo 
przeżywa kryzys tzw. niewoli awiniońskiej. Jedynym znakiem 
jedności Kościoła w tych czasach zamętu, sporów i podziałów 
jest Eucharystia. W 1381 r. Bonifacy IX poleca wprowadzić świę-
to Bożego Ciała wraz z procesją tam, gdzie nie było ono jeszcze 
obchodzone. 

Wychodząc na ulice z procesją, której centrum jest Najświęt-
szy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i 
ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten 
Sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy 
także wprowadzać Zmartwychwstałego w świat, który tak bar-
dzo potrzebuje Jego oczyszczających, uzdrawiających mocy.

Ks. Wojciech Matyga
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Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl, 
parafia.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) * 
ODPUST: św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

Napisał na tabliczce ojciec 
Jana Chrzciciela – Zachariasz. 
Imię to wskazał sam Bóg, a 
oznacza ono, iż dziecko noszą-
ce je, jest darem Boga. Elżbieta 
i Zachariasz dostąpili miło-
sierdzia Bożego, które dociera 
wszędzie i wszystko może. Jak-
że to dla nas wielka nadzieja. 
Poniżej fragment kazania odpu-
stowego nawiązujący do naro-
dzenia św. Jana Chrzciciela. 

Imię Jan oznacza „Bóg jest łaska-
wym dawcą; Bóg jest miłosiernym 
dawcą”. To imię podkreśla, że Bóg 
jest miłosierny, że chętnie udziela 
swoich darów. Wskazuje nam, że 
Bóg jest szczodry. Ten sens podkre-
śla bardzo mocno sposób nadania 
imienia Janowi Chrzcicielowi. Kiedy 
znajomi pytają Zachariasza, jakie 
imię zostanie nadanie jego synowi, 
on na tabliczce pisze: „Jan jest imię 
jego”. Nie pisze, że będzie miał na 
imię Jan, ale że Jan jest jego imię. Bo 
to imię nadał mu Bóg. Zachariasz je 
usłyszał w czasie swojego zwiastowa-
nia. I teraz tę prawdę tylko przekazu-
je. -Jan jest mu na imię - oznacza, że 
to dziecko jest hojnym darem od 
samego Boga, jest objawieniem Jego 
miłosierdzia. 

Spróbujmy odkryć na podsta-
wie narodzin św. Jana Chrzciciela, 
na czym polega Jego miłosierdzie, 
jakim Bóg jest. Otóż, św. Łukasz 
zapisze w swojej Ewangelii:

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem 
Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na 
imię było jej Elżbieta.

Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagan-
nie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.

Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; 
oboje zaś byli już posunięci w latach. 

I oto Zachariasz słyszy od archanioła Gabriela, że będą 
mieli syna. Otóż, miłosierdzie Boga polega na tym, że to, co 
jest bezpłodne, z punktu widzenia rozumu niemające się prawa 
wydarzyć, co jest puste, obumarłe, staje się źródłem życia. Dla 

Jan jest jego imię 

miłosierdzia Bożego nie ma granic moż-
liwości działania. One są tylko w świecie 
materialnym, one są tylko w naszych 
umysłach. Natomiast dla Bożego Miło-
sierdzia wszystko może się stać. Choćby 
coś było całkiem pozbawione życia, po 
ludzku niemożliwe do uzdrowienia, dla 
Miłosierdzia Bożego nie stanowi żadnej 
przeszkody. I to jest niezwykle ważne, 
pocieszające dla nas. 

Choćby w naszym życiu duchowym 
były przestrzenie obumarłe z powodu 
grzechów i zaniedbań, choćbyśmy sobie 
z czymś nie radzili, coś przerastało nasze 
ludzkie możliwości, Boże miłosierdzie 
może to ożywić, wskrzesić, uzdrowić, 
sprawić, że na nowo będzie tętniło życiem. 
Jeśli dobrze będę przystępował do sakra-
mentu pokuty i pojednania, korzystał z 
sakramentu Bożego miłosierdzia, Bóg 
uzdrowi mnie z mojego egoizmu, pychy, 

lenistwa. 
Elżbieta i Zachariasz nie mieli prawa mieć dziecka. Po ludzku 

było to niemożliwe. Elżbieta była bezpłodna. Oboje byli posu-
nięci w latach. A jednak oboje stali się rodzicami. Bo Bóg jest 
szczodry. On chętnie chce nas ubogacać swoimi darami. Bo na-
rodzenie dziecka to nie jest ich zasługa, ale darmowy i szczodry 
dar od Boga. To pierwszy rys Bożego miłosierdzia, ukazanego w 
narodzinach św. Jana Chrzciciela. 

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

 

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  * ROK ERY-
GOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217), 
Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495) * ODPUST: Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca

Uczniowie naszej szkoły przywitali lato na sportowo.Uczest-
niczyli oni w turnieju przygotowanym przez mgr Annę Chromy, 
mgr Grażynę Stawowy i mgr Konrada Kawalera.Dzieci z klas I-
III wzięły udział w sztafecie oraz przygotowały stroje ekologicz-
ne a gimnazjaliści i uczniowie klas IV-VI rywalizowali podczas 
gry terenowej i wykonywali plakat o tematyce ekologicznej.Na 
zakończenie turnieju jego uczestnicy mogli zobaczyć pokaz 
udzielania pierwszej pomocy podczas inscenizowanej scenki 
przygotowanej przez naszego absolwenta Michała Maślankę i je-
go klasową koleżankę.

Mamy nadzieję, że tak spędzony dzień należał do udanych…
www.szkolalencze.pl

Turniej sportowo-ekologiczny  

W upalną niedzielę 25 czerwca 2017 r. na przystani kajakowej 
w Łączanach odbył się Piknik Flisacki. Było to kolejne wydarze-
nie w zakresie Kultywowania Tradycji Wiślanego Flisactwa. Im-
preza została zorganizowana przez Centrum Kultury i Promocji 

Piknik Flisacki w Łączanach 
w Brzeźnicy i Międzyszkolny Klub Kajakowy w Łączanach w 
ramach projektu „Polsko-Słowacki rok obrzędów i zwyczajów w 
cyklu wydarzeń kulturalno-turystycznych”.

www.ckbrzeznica.pl
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Łękawica - Parafia 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) ODPUST: św. Józefa Robotnika - 1 maja

Nie lubimy zazwyczaj ludzi, którzy od nas dużo wymagają. 
Uczniowie, studenci boją się nauczycieli i profesorów, którzy są 
surowi, wymagający na egzaminach. Nie lubimy wymagających 
dyrektorów i przełożonych. Przez świat przelewa się wręcz fala 
łatwizny. Sprzyjają temu społeczne prądy młodzieżowe, liberało-
wie głoszący hasła, że człowiek do niczego nie jest zobowiązany; 
że może robić, co mu się chce, co mu się podoba, bo jest wolny. 
Dzisiaj rzeczy, którymi się człowiek posługuje, są coraz lepsze, 
i oczekiwania człowieka wobec przedmiotów codziennego 
użytku też są coraz wyższe, lecz sam człowiek dzięki nim wcale 
się lepszym nie staje. Być lepszym, to w trudzie pracować nas 
sobą, stawiać sobie wymagania, nie iść na uproszczenia. Gdyby 
sportowiec nie trenował na stadionie, nie mógłby startować w 
igrzyskach sportowych i swoimi wyczynami nie zachwycałby wi-
downi. Gdybyśmy leżeli na tapczanie przed szklanym ekranem, 
nie pracowali, nie przesiadywali w bibliotece, w laboratorium 
zapewne dzisiaj jeszcze ludzkość nie wyszłaby z epoki kamienia 
gładzonego.

Św. Jan Paweł II nauczał Polaków: „Nie chciejcie Polski, 
która by was mało kosztowała”. A do młodzieży często powta-
rzał: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali”. I to dużo więcej, bez obawy uszczerbku na zdrowiu. 
A jest odwrotnie, w wielu środowiskach postępowi nauczyciele 
życia lansują hasła wyzwolenia od wszelkiego trudu, wysiłku, 
wszystko zdobyć jak najłatwiej, bez zobowiązań. Postuluje się, 
by rodzice od swoich dzieci za wiele nie wymagali. Zaleca się 
wychowanie bezstresowe, czyli kształtowanie takiego człowieka, 
który w przyszłości potknie się o najmniejszą nierówność. Bo nie 
będzie przygotowany do tego, by omijać napotkane przeszkody.

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus staje przed nami jako Ten, 
który stawia nam bardzo wysokie wymagania: „Kto miłuje ojca 
lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bie-
rze krzyża swego, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”. Chry-

ks. Leszek Smoliński

Wysokie wymagania
stus chce być pierwszy od twojej matki, od twego ojca, od twojego 
kochanego dziecka, syna i córki. A więc wymagania jakby wbrew 
naszej naturze. Co więcej, mówi o tych, co nie biorą krzyża, a 
idą za Nim, że nie są Go godni. Są również tacy ludzie, którzy 
idą za Chrystusem, ale bez wymagań. Przyklaskują Chrystuso-
wi, przyklaskują papieżowi. Ale już te trudniejsze wymagania 
Ewangelii podają w wątpliwość, zostawiają na boku, nie chcą o 
nich słyszeć.

Czy warto poddać się Bożym wymaganiom? Warto. Nigdy 
się wtedy nie przegrywa. Ceńmy sobie również tych ludzi, któ-
rzy dużo wymagają od siebie. Bez wymagań do niczego się nie 
dochodzi. Tak łatwo uciekać nam od naszych obowiązków, od 
trudnych ludzi, od spotkań. Tak łatwo buntować się wobec bólu, 
cierpienia. Patrząc na Jezusa w Ewangelii widzimy, jak straszna 
jest samotność człowieka cierpiącego, który do końca i mimo 
wszystko kocha. Pokusa pójścia za Nim bez krzyża, bez obciąże-
nia jest silna. Odpowiedzią na letnie chrześcijaństwo jest Duch 
Święty, Duch Jezusa. On napełnia nas mocą Chrystusa, umacnia 
naszą wiarę, by odkryć radość Ewangelii.


