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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) * ODPUST: I - ś. Marcina, 11 sierpnia, II 
- MB Szkaplerznej - 16 lipca lub niedziela po uroczystości

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. Przemysław Bialik * 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) ODPUST: 
św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, MB Różańcowej - I niedziela października

MAMA, TATA I MY !- piknik rodzinny pierwszoklasistów 
i przedszkolaków. 5 czerwca,  w drugi dzień Zielonych Świątek,  
dzieci wspólnie z rodzicami i wychowczyniami zorganizowali 
piknik rodzinny pod hasłem „Mama, tata i my”. Impreza roz-
poczęła się występem dzieci, które zaśpiewały wiązankę pio-
senek ludowych,  tematycznie związanych z naszym regionem 
.Upominkiem dla rodziców było także zaprezentowane przez 
dzieci „Tango dla taty i dla mamy”, które zostało przez dorosłych 
brawurowo odtańczone . Było przy tym wiele śmiechu i radości- i 
o to właśnie chodziło. Następnie udaliśmy się na szkolne po-
dwórko,  gdzie tatusiowie rozpalili tradycyjną sobótkę. Było też 
wspołne pieczenie kiełbasek,  słodki poczęstunek i wiele wesołej,  
rodzinnej zabawy. Tak oto tradycję połączyliśmy ze współcze-
snością,  a założony cel został w pełni zrealizowany. Po minach 
małych i dorosłych uczestników można było wywnioskować,  że 
impreza naprawdę nam się udała.

E. Słania
www.spmarcyporeba.iap.pl

MAMA, TATA I MY !

Jezusowa szkoła Tańca jest prowadzona przez 
duszpasterstwo młodzieży. Przewodzi ks. Leszek Wę-
grzyn z Krakowa. W czasie tych kilku dni rekolekcji 
w Mucharzu starali się uczyć razem z Jezusem tańczyć 
dla Pana. Przed Panem tańczyć, klaskać, śpiewać. Na 
chwałę Panu Bogu. Chwała Pana Boga objawiała się 

JEZUSOWA SZKOŁA TAŃCA
w tym, że chcieli, aby taniec, muzyka, śpiewanie było 
tronem chwały dla Pana Boga. Oto krótka rozmowa z 
siostrą prowadzącą, która należy do żeńskiego zgroma-
dzenia ukrytego życia zakonnego : 

Przybywamy tu z różnych miejsc - z Krakowa, Mucharza, Bu-
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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  * ODPUST: MB Wspomożenia Wiernych - 24 maja

rzyna, Siedlisk, Makowa Podhalańskiego... 
Pewnie jeszcze kogoś nie wymieniłam. Ja 
jestem siostrą prowadzącą duszpasterstwo 
młodzieży „Sługi Jezusa”. Naszym duszpa-
sterzem jest ks. Leszek Węgrzyn. 

- Do jakiego zgromadzenia Sio-
stra należy?

- Jesteśmy żeńskim zgromadzeniem 
ukrytego życia zakonnego założonym 
przez bł. o. Honorata Koźmińskiego (1829-
1916) i Eleonorę Motylowską (1856-1932). 
Zgromadzenie powstało 8 grudnia 1884 r. 
w Warszawie. W 1908 r. uzyskało od Stoli-
cy Apostolskiej dekret zatwierdzający.

Żyjemy duchowością franciszkańską. 
Naszym charyzmatem jest naśladowanie 
Chrystusa, który służył ludziom i żył w 
ukryciu w Nazarecie.

Służymy Jezusowi na dwa sposoby: bez-
pośrednio przez życie trzema ślubami: czystości, ubóstwa i po-
słuszeństwa oraz modlitwę, pokutę, ofi arę i tworzenie wspólnoty, 
a także pośrednio w bliźnich, zwłaszcza w dziewczętach.

Jezus Chrystus Sługa jest naszym Panem i Oblubieńcem. W 
naśladowaniu Go idziemy za Maryją, Jego Matką, gdyż Ona sama 
siebie nazwała służebnicą Pańską. Zewnętrznie nie różniła się od 
ówczesnych kobiet, jej Boże macierzyństwo było ukryte dla ludzi, 

dlatego jest dla nas wzorem ukrytej 
służby Bogu i bliźnim.

Nasza duchowość jest zakorzenio-
na w życiu i postawie św. Franciszka 
z Asyżu. Jest on naszym duchowym 
ojcem i wzorem do naśladowania 
w pełnieniu woli Bożej, modlitwie, 
zapale ewangelizacyjnym i służebnej 
miłości wobec bliźnich.

- Czy spotykacie się wszyscy 
tylko raz do roku?

-Nie, spotykamy się często. sama 
organizuję różne rekolekcje i warszta-
ty. Ta młodzież, która przyjeżdża, na 
co dzień działa przy różnych parafi ach 
i wspólnotach. Działa także w naszym 
duszpasterstwie. Tu przyjechaliśmy 
na takie specyfi czne rekolekcje, a w 
samym Mucharzu Jezusowa Szkoła 

jest po raz drugi. Ta młodzież, która tu przyjechała (większość z 
nich) w Mucharzu jest już czwarty raz. 

- Ks. Leszek Węgrzyn jest w Mucharzu postacią 
znaną...

- Tak, to oddany duszpasterz Mucharza, ale też teraz Krakowa 
i naszego duszpasterstwa. Jest wiernym głosicielem chwały Pana 
Boga. 

- Czy jest wielu uczestników tego 
spotkania?

- Nasze taneczne rekolekcje w Jezusowej 
szkole Tańca, które trwać będą cały weekend, 
mają 30 uczestników. Na ogół na te spotkania 
przybywa 30-40 osób. Samych animatorów na 
tych rekolekcjach jest 8. Wszystkich animato-
rów w duszpasterstwie jest około 40, a oprócz 
tego na formacji jest 12.

- Spotykacie się także w jakichś in-
nych miejscach?

-Tak, zazwyczaj w Bukowinie Tatrzańskiej, 
Burzynie, Zakopanem, Tarnowie...

- Czy owocem tych spotkań są także 
powołania? 

- Tak, przynajmniej jedno. Ale nasze dusz-
pasterstwo działa od niedługiego czasu, więc 
te powołania kapłańskie i zakonne dopiero 
rosną.  

 - Dziękujemy za rozmowę. 

„Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba - Pod przymiotami ukryty 
chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi - I jak się dzieciom Jego powo-

dzi.
Otocz go w koło, rzeszo wybrana, - Przed swoim Bogiem zginaj 
kolana.

Zróbcie Mu miejsce 
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Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem, - On twoim Ojcem, On 
przyjacielem.
Nie dosyć było to dla człowieka, - Że na ołtarzu, co dzień go 
czeka.
Sam ludu Swego odwiedza ściany, - Bo nawykł bawić między 
ziemiany.
Uścielajmy więc kwiatami drogi, - Któremi Pana iść będą nogi.
Okrzyknijmy to na wszystkie strony: - W pośród nas idzie błogo-
sławiony.

Słowa tej pieśni zawierają całą opowieść o uroczystości Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Podkreślają wielki wyraz 
wiary organizatorów i uczestników procesji Bożego Ciała. Tę 
wiarę wyznajemy, gdy w procesji idziemy, co roku z innego miej-
sca, z kościoła lub miejsca sprawowania Eucharystii do kościoła. 
Długie trasy Procesji Bożego Ciała w naszej parafi i stały się już 
tradycją. W tym roku we Mszy świętej, odprawionej za naszą 
parafi ę: o Boże błogosławieństwo w naszych rodzinach o opiekę 
Matki Bożej, uczestniczyliśmy na Roli Filarówka, odprawionej 
przed domem Ewy i Marka Frączka, przy ołtarzu przygotowa-
nym przez rodziców młodzieży bierzmowanej oraz rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych. Słowa z homilii, które zabrzmiały 
najbardziej dosadnie to: „Najświętszy Sakrament - Boże Ciało, 
jest największym skarbem Kościoła. O tym trzeba mówić. Tym 
należy się szczycić. Tym należy się chlubić.” Także odniesienie 
do słów liturgii mówiącej o wędrówce narodu wybranego przez 
pustynię. Mówił o pokarmie i wodzie potrzebnym na trasę wę-
drówki. Mówił o Pokarmie Wiecznym. 

Słowa refrenu psalmu, możemy uznać za hasło przewodnie 
procesji. „Kościele święty chwal swojego Pana.”

 Zaś słowa pieśni „Idzie, idzie Bóg prawdziwy” za odpowiedź 
na słowa homilii: „Najświętszy Sakrament - Boże Ciało, jest naj-
większym skarbem Kościoła. O tym trzeba mówić. Tym należy 
się szczycić. Tym należy się chlubić.”

„Idzie idzie Bóg prawdziwy,
Idzie Sędzia sprawiedliwy:

Stańmy wszyscy pięknem kołem,
I uderzmy przed nim czołem.

Idzie idzie Bóg łaskawy,
Idzie Twórca wszego prawy (…)

Idzie idzie Król przemożny,
Idzie wielce Pan wielmożny (…)

Idzie idzie światłość wieczna,
Idzie ku nam moc przedwiecz-

na (…)
Idziesz idziesz, miły Panie,

A gdzie Majestat twój stanie,
Niechaj tam stanąwszy kołem,

Na wiek wieków bijem czołem.” 
 Po Mszy świętej, procesja 

przeszła na rolę Turlejówka, 
gdzie znajdował się pierwszy 
ołtarz przygotowany przez 
mieszkańców Piskówki. Do 
drugiego ołtarza na Moska-
lówce przygotowanego przez 
mieszkańców Sularzówki, szli-
śmy ulicą, najdłuższy odcinek 
procesji. Z Mytylówki doszli-
śmy do Susówki, do kaplicy 
– groty przygrożnej, przy której 
mieszkańcy Doboszówki i Za-

gród przygotowali trzeci ołtarz. Od trzeciego ołtarza udaliśmy 
się w stronę kościoła, gdzie przy Krzyżu Misyjnym znajdował się 
czwarty ołtarz zbudowany przez mieszkańców Moskalówki. Pro-
cesja zakończyła się w kościele. Przy każdym z czterech ołtarzy 
homilie wygłosił ks. Proboszcz. Mówił o Sercu Pana Jezusa, które 
pragnie jedności. Zachęcał, aby wpatrywać się w białą Hostię. 
Przy czwartym ołtarzu zawierzył Panu Jezusowi wszystkich, 
którzy brali udział w procesji i podziękował im. Podziękował 
gospodarzom i wszystkim tym, którzy trudzili się w przygoto-
wanie miejsca modlitwy, ołtarzy, trasy, dekoracji drogi i domów, 
także dzieciom, młodzieży i dorosłym biorącym udział w asyście 
procesyjnej. Podziękował paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, 
panom z Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicielom Policji, 
Scholi i Służbie Liturgicznej. 

Za pomysł, takiego przebiegu Uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, trud trasy procesyjnej, głoszone słowo 
Boże oraz błogosławieństwo, mieliśmy okazję podziękować w 
czasie życzeń imieninowych we wspomnienie św. Jana Chrzci-
ciela, patrona ks. Jana Gibały Proboszcza Parafi i pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Palczy, prawdopodobnie kiedyś Para-
fi i Świętego Jana Chrzciciela w Palczy. 
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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) * 
ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

Tutejszego rodaka, ks. Jó-
zefa, obchodzony w rodzin-
nej parafii bardzo uroczyście, 
bo jakże to wspaniały jubile-
usz! Ks. Józef świętował 60 
– lecie święceń kapłańskich. 
Czcigodnemu Jubilatowi 
złożono serdeczne życzenia 
i kwiaty, ofiarowano także 
modlitwę w Jego intencji. 
Te słowa, pełne wdzięcz-
ności i życzliwości parafian, 
zamieszczamy poniżej wraz 
z krótkim wstępem ks. Ju-
bilata. 

Życzenia:

Wystarczyła ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył ci ślub,

bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga
i wiedziałeś co tobie dał Bóg.

Czcigodny Księże Józefie, 
drogi Jubilacie!

60 lat temu odpowiedziałeś 
„tak” na Chrystusowe wezwanie” 
- Pójdź za Mną! Wierny swemu 
powołaniu obchodzisz dzisiaj 
piękny jubileusz. Razem z Tobą 
dziękujemy Panu za te lata pełne 
radości, trudu, doświadczeń i 
zmagań, a wszystko to w służbie 
Bogu i ludziom.

Drogi Jubilacie, dzisiaj – na ko-
lejne lata Twojej posługi – pragnie-
my życzyć Ci: Bożej miłości, ludz-
kiej dobroci, żelaznego zdrowia. 
Niech Jezus Przemieniony będzie 
dla Ciebie wsparciem i umocnie-
niem, a Maryja - Matka Kapłanów 
- Opiekunką i Pocieszycielką. Tego 
życzą Ci ministranci i lektorzy. 
Szczęść Boże!   

II

Dostojny Jubilacie!
Ty dzisiaj najlepiej 

wiesz, ile uczynił dla 
ciebie dobry Bóg. Niech 
Cię niesie nadal na swych 
opiekuńczych skrzy-
dłach. 

Niech Bóg Ojciec, któ-
ry obdarzył Cię życiem, 
powołaniem chrześcijań-
skim, kapłańskim udziela 
Ci ojcowskiej miłości i 
dobroci. 

Niech Syn Boży, który 
dał ci udział w Swoim 
kapłaństwie, przez cie-
bie nadal ubogaca świat 
prawdą i miłością. 

Niech Duch Święty, 
który namaścił cię 60 lat 
temu na kapłana, przez 

Jubileusz kapłański 
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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. * ODPUST: św. Aleksego - 17 lipca

Twoje posługiwanie kapłańskie buduje Królestwo Boże w powie-
rzonych ci sercach.

Niech Maryja, Królowa kapłanów, otacza Cię swoją opieką w 
każdym czasie Twojej służby kapłańskiej.

Niech św. Jan Maria Vianney, patron wszystkich kapłanów, 
wspomaga Cię w codzienności kapłańskiej. 

Szczęść Boże na dalsze lata życia! A za owocne posługiwanie 
w Kościele Chrystusowym niech dobry Bóg obdarza Cię zasłu-
żonym wieńcem zwycięstwa. Tego życzy parafi a Paszkówka, z 
której, drogi Jubilacie, zostałeś powołany i która zawsze o Tobie 
pamięta. 

Ks. Jubilat:
Wiecie... Nie spodziewałem się doczekać 60 lat kapłaństwa. 

Ale stało się... Za te lata kapłaństwa uroczyście dziękowałem 14 

maja w Krakowie. Nie mogłem jednak pominąć parafi i mojego 
urodzenia, w której przez chrzest wszedłem na drogę wiary i w 
atmosferze tej wiary - wiary rodziców, rodzeństwa, sąsiadów, 
nauczycieli, katechetów wzrastałem. Dziękuję za dar powołania 
do kapłaństwa, za pełnienie służby kapłańskiej przez 60 lat, za 
sprawowanie pamiątki, jaką Jezus ustanowił podczas Ostatniej 
Wieczerzy - pamiątki Jego zbawczej ofi ary krzyżowej i Zmar-
twychwstania, pozostawiając w Kościele dla jej uobecniania. 
Dziękuję więc za Eucharystię, za sprawowanie sakramentów w 
ogóle i za głoszenie Dobrej Nowiny o Bożej łaskawości, Bożym 
miłosierdziu. 

Na początku tej Mszy świętej przeprośmy Boga za nasze 
grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Słowo Boże i złożyć świętą 
ofi arę.  

Cdn.

Ewangelia ze środy 13 tygodnia zwykłego opisuje to, co się 
wydarzyło w kraju  Gadareńczyków, kiedy naprzeciw Jezusa wy-
biegło dwóch ludzi dzikich i opętanych, którzy mieszkali w gro-
bach, przez co nikt nie mógł chodzić tę drogą. Zaczęli krzyczeć: 
-”Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed 
czasem dręczyć nas?”. (-”Przed czasem” - warto to podkreślić”). 
Nieopodal pasła się duża trzoda świń ( w innych opisach ewan-
gelicznych mowa o 2000 sztuk). Złe duchy poprosiły Chrystusa, 
żeby, jeśli już musi ich wyrzucić z ludzi, to żeby chociaż posłał je 
w te trzodę świń. Powiedział im: -Idźcie! I wtedy cała trzoda na-
gle ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w fa-
lach. Pasterze zaś uciekli do miasta, gdzie rozpowiadali o całym 
tym wydarzeniu. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, 
a kiedy Go spotkali, prosili, aby odszedł z ich granic.

Czy dobrze zrobili mieszkańcy tego kraju, prosząc 
Chrystusa, aby odszedł z  ich granic? W ten sposób 
pozbyli się Chrystusa. Bóg przyszedł do nich, a oni 
Mu powiedzieli:  -Prosimy, idź sobie stąd. Prosili, gdyż 
się Go bali...Oczywiście, jest to zrozumiałe, ponieważ 
2000 świń, jak by nie liczyć, stanowi wielki majątek. 
I te zwierzęta zginęły, przepadły. Cóż z  tym zrobić? 
Stały się karmą dla ryb... 

Ale co by się stało, gdyby nie „wypędzili” Jezusa, 
ale oddali Mu cześć jako mocarzowi Ducha? Przecież 
Chrystus wypędzeniem z ich okolic złego ducha już  
zrekompensował  im poniesione straty? Czy to było 
naprawdę potrzebne? Oczywiście że tak, że było warto, 
jak byśmy mogli myśleć inaczej. W każdym razie dzię-
ki tej stracie, którą ponieśli mieszkańcy tych miejsco-
wości, do końca świata  ten opis najbardziej obrazowo 
przedstawiać będzie sytuację ducha nieczystego, który 

CZY OPŁACAŁA SIĘ TAK 
WIELKA STRATA?

może przebywać nie tylko w człowieku, ale też w duszy zwierzę-
cej. A jeśli tak, to łatwo sobie wyobrazić, że może się zagnieździć 
również w różnego rodzaju przedmiotach. Są zatem przeklęte 
miejsca i przeklęte przedmioty. 

I choćby tylko z tego jednego powodu koszt dwóch tysięcy 
świń jest do przyjęcia. Świnie przepadły, ale pozostała świado-
mość siły, jaka się wówczas ujawniła w Chrystusie, który „doga-
dał” się z tymi diabłami? A dlaczego to uczynił? Jest to wielka 
zagadka i całe tomy można by poświecić zagadnieniu, czemu 
Chrystus nie powiedział im po prostu: - „Idźcie precz! Apage, 
satanas!”? Zamiast tego skłonił się do ich prośby... Czy w ten spo-
sób dał im jakąś szansę? Czy to był plan Opatrzności, który się 
nimi posłużył, by wyjaśnić, co kryje w sobie duch i moce ducho-
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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  * ODPUST: I - Trójcy Przenajświętszej - niedziela po Zesłaniu Ducha 
Świętego, II - św. Katarzyny - 25 listopada

I żadne stworzenie nie może 
Nim dysponować, choć mamy 
tendencję, by Boga uprzedmio-
towić czyniąc z Niego bożka 
– tłumaczył podczas kazania o. 
Juliusz Chłanda – pochylając się 
w swym rozważaniu nad tajem-
nicą Trójcy Świętej, która patro-
nuje przytkowickiej parafii. A 
oto fragment tego słowa. 

My również, siostry i bracia, po-
dobnie jak Izraelici na pustyni, two-
rzymy sobie takiego bożka. A Pan do 
nas mówi: „Słuchaj Izraelu: Pan jest 
naszym Bogiem, Panem jedynym! Da-

Bóg jest Bogiem wolnym
wał bowiem pokarm Izraelowi, a 
ten ów pokarm brał, spożywał, 
ale był zniechęcony. Bóg daje mi 
dzisiaj pokarm swojego słowa. 
Pokarm swojej tajemnicy, swego 
Bóstwa. Czy potrafi ę go przyjąć? 
Często człowiek tworzy sobie bó-
stwa. Bożek jest zawsze w jakimś 
stopniu kontrolowany przez czło-
wieka, który może przewidzieć 
jego wymagania. A mając własną 
ideę sprawiedliwości, świętości i 
prawdy, może w jakimś stopniu 
kontrolować swoje bóstwo. Ma 
boga w ręku... 

Natomiast prawdziwy Bóg, 
w którego my wierzymy, jest 
Bogiem wolnym - Bogiem, któ-
rym stworzenie nie może dys-

ponować. Bóg nie pozwala się zamknąć w granicach 
ludzkiej racjonalności, naszych przewidywań. My nie 
wiemy, jak Bóg się zachowa. Dlatego jest osobą żywą, 
transcendentną, przekraczającą sposób naszego my-
ślenia czy działania. Dlatego właśnie Bóg mówi do 
Mojżesza: „Jestem, który jestem - Jahwe”. A w No-
wym Testamencie widzimy Jezusa Chrystusa. Imię 
Jezus oznacza „Jestem, który jestem i was zbawiam”. 

To wszystko, jak powiedziałem, dokonuje się w 
mocy Ducha Świętego. Często mamy taką pokusę 
urzeczowienia Boga. Często ta pokusa jest większa od 
nas samych. Bo tak i tak trzeba postępować, tak i tak 
trzeba się modlić i zachowywać, a wtedy Bóg będzie 
ze mnie zadowolony. Dlatego dzisiaj w Kościele mamy 
często pomieszane języki. Bo jak tu się modlić, jak 
składać ręce, jak przystępować do Komunii świętej 
- na klęcząco czy na stojąco; czy ręce składać w czasie 

we, jakie prawa nimi rządzą. Zdarzają się przecież i współcześnie 
takie różne przypadki, jak np. tajemniczo wypływające na brzeg 
stada wielorybów, które potem ginęły we wrogim sobie bezwod-
nym środowisku. Nie wiadomo, dlaczego to czyniły. Czy też pod 
wpływem złych mocy? 

Są też znamienne słowa opętanych, którzy powiedzieli: -
”Czego chcesz od nas Jezusie, Synu Boży? Czy przyszedłeś przed 
czasem dręczyć nas?”. Oznacza to, że wiedziały, kim On jest i 
wiedziały, co ich czeka. A tu nagle przychodzi, a one czynią Mu 
wyrzuty, że za wcześnie, że to jeszcze nie Jego pora. Wiedziały, że 
przyjdzie Chrystus po raz wtóry na sąd przy końcu świata, a On 

już teraz je dręczy. To tak, jakby była jakaś umowa czy też zostało 
im z góry zapowiedziane, co się z nimi stanie. Jednak cokolwiek 
to by miało być, nie powinno ich zdaniem nastąpić w tamtym 
czasie i miejscu. W takim przypadku zrozumiała staje się ich 
prośba o to, by mogło wejść w świnie. Byłaby to jakaś swoista 
„taryfa ulgowa”. 

Oczywiście, to nie było żadne ustępstwo ze strony Syna Boże-
go względem złego ducha, ale przykład potęgi Boga ukazany na 
zbawcze potrzeby człowieka. Było to świadectwo wielkiej mocy i 
miłości Bożej.                   

Carolus
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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  * ODPUST: Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia

Mszy czy nie, czy podnosić do góry; czy można pijąc kawę modlić 
się, czy modląc się pić kawę? To wszystko dla nas, siostry i bracia, 
jest dla nas takim znakiem zapytania. Tak jak Trójca Święta... 

Ale czytania mówią nam, że Bóg jest nie rezultatem naszej 
wyobraźni czy projekcji, ale On jest żywy. On nas kocha. I tym 
kluczem do odkrycia Trójcy Świętej jest słowo miłość. Bo tak 
jak między dzieckiem i rodzicami występuje pewna relacja, tak 
i między Trójcą Świętą jest relacja miłości. Tam nie ma, siostry i 
bracia, w jakiś sposób konfrontowania się ze sobą: „Bóg jest lep-
szy, Syn Boży gorszy”. Tam nie ma hierarchii wartości, hierarchii 
pierwszeństwa. Tam jest jedność. W Bogu zachodzi jedność, re-
lacyjność, a kluczem do tego wszystkiego jest miłość. 

-”Jeśli istnieje jakaś postawa, która nigdy nie jest łatwa, nigdy 

nie jest oczywista nawet dla wspólnoty chrześcijańskiej, to jest 
to umiejętność miłowania się nawzajem” - powie papież Franci-
szek. Czasami spory, pycha, zazdrość, podziały odciskają swój 
ślad w życiu Kościoła. Jedność to także jednorodność. Tak jak w 
mistycznym ciele, którym jest Kościół, głową jest Chrystus, my 
jesteśmy jego członkami i reprezentujemy różnorodność, bo każ-
dy z nas ma swoje myślenie - jeden bardziej zdolny, drugi mniej; 
jeden coś potrafi, drugi nie. Ale wszyscy jesteśmy w tym samym 
ciele, w tym samym Kościele, w tej samej wspólnocie. A między 
nami pulsuje ta sama Krew Jezusa Chrystusa. Bóg jest jeden, a 
zarazem troisty. 

Cdn.

Ponad 28 lat temu - 21 maja 1989 roku - razem z moimi ko-
legami przyjęliśmy na Wawelu w Katedrze z rąk ks. kardynała 
Franciszka Macharskiego święcenia kapłańskie. Był to duży 
rocznik. Na roku było nas 63. Po święceniach kapłańskich ro-
zeszliśmy - każdy na swoją pierwsza parafię. Był zwyczaj, że 
przynajmniej raz w roku spotykaliśmy się na rocznikowych spo-
tkaniach. Wymienialiśmy się naszymi spostrzeżeniami, przeży-
ciami, doświadczeniami. 

Po pierwszych latach kapłaństwa paru naszych kolegów 
zdecydowało się iść drogą naukową, dwóch też wybrało drogę 
misjonarską i wyjechali na misje do Tanzanii. Jeden z naszych 
kolegów wybrał drogę „wojskową” - został kapelanem. Tak więc 
nasz rocznik prezentował dosyć ciekawy przekrój różnych dusz-
pasterstw. 

Po pięciu latach naszego kapłaństwa po-
stanowiliśmy całym rocznikiem pojechać 
na nasz pierwszy jubileusz do Rzymu. Było 
to wielkie przeżycie i frekwencja wyniosła 
100%. Każdy z nas się cieszył tym spotka-
niem, ale przede wszystkim tym najważ-
niejszym, że spotkamy się z Ojcem świętym 
Janem Pawłem II. Wszyscy się do tego 
przygotowywaliśmy duchowo. Do Rzymu 
przyjechaliśmy, uprzednio odwiedzając Pa-
dwę (w Bazylice u św. Antoniego w pięknej 
asyście odprawiliśmy Mszę świętą). Potem 
nastąpiły wspaniałe dni, kiedy zwiedzali-
śmy Rzym. Najważniejszym momentem 
była jednak odprawiana przez nas wraz 
z Ojcem świętym Janem Pawłem II Msza 
święta w jego prywatnej kaplicy. Pamiętam 
doskonale chwilę, gdy weszliśmy w całko-

SPOTKANIE ROCZNIKOWE 
KSIĘŻY

witej ciszy, a Ojciec święty już klęczał - modlił się, przygotowując 
do Mszy św. Wraz z nim przez ponad pół godziny klęczeliśmy, 
modląc się. Widziałem w nim niesamowite skupienie - taką wiel-
ką koncentrację duchową, wyglądało to jakby rozmawiał. Robiło 
to naprawdę niesamowite wrażenie...

Po Mszy św. nastąpiło krótkie spotkanie z Ojcem świętym. 
Każdy z nas otrzymał tradycyjny pamiątkowy różaniec i mógł 
zamienić z Papieżem kilka słów, powiedzieć, z której parafii 
przybywa i co porabia. Było to niesamowite przeżycie.

Później pojechaliśmy na Monte Cassino i w drodze powrotnej 
odwiedziliśmy Asyż...

Kolejna ciekawa pielgrzymka odbyła się przy okazji jubileuszu 
20-lecia kapłaństwa. Tym razem nawiedziliśmy Ziemię Świętą. 
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Znowu towarzyszyła nam radość z powodu 
wyjazdu. Najpierw były wielkie przygotowania, 
a potem wielkie przeżycia. Wiadomo - Ziemia 
Święta! W każdym miejscu coś nowego i każdy 
tę pielgrzymkę przezywał na własny sposób. Ja 
sam najbardziej przeżyłem wizytę w Bazylice 
Grobu Pańskiego. Wiadomo, najświętsze miej-
sce dla nas - chrześcijan. Człowiek chciałby się 
wcześniej jakoś do tego duchowo przygotować, a 
potem to godnie przeżyć... Tymczasem... po wej-
ściu okazuje się, że jest tam gorzej niż na jakimś 
jarmarku. Tragedia... Krzyki, hałasy, bieganie 
- zupełnie jak za czasów Chrystusa. Dopiero po 
południu trochę się uspokoiło i można w miarę 
spokojnie się pomodlić. A później Droga Krzy-
żowa - tymi krętymi dróżkami między licznymi 
kramami kupieckimi. Trzeba przyznać, że moż-
na dzięki temu było sobie uzmysłowić, co prze-
żywał Chrystus podczas swej drogi krzyżowej. 
Do dzisiejszego dnia doskonale pamiętam chwi-
le spędzone w Ziemi Świętej, w tych wszystkich 
miejscach, gdzie Chrystus stawiał swoje stopy. 

W naszym kapłaństwie było wiele chwil radości, szczęścia, 
ale były też chwile smutne, a nawet tragiczne... Już w seminarium, 
kiedy jako klerycy przygotowywaliśmy się do święceń, zmarł na 
chorobę nowotworową nasz kolega. Bardzo to przeżywaliśmy... 
Kiedy byliśmy na II roku kapłaństwa, przeżyliśmy śmierć ko-
lejnego kolegi. Później jeszcze dwa razy byliśmy na pogrzebach 
naszych kolegów rocznikowych. Niestety, nie brakowało także 
tragedii odejść ze stanu kapłańskiego. 3 naszych kolegów posta-
nowiło zrezygnować. Cóż, trzeba się za nich modlić...

Wraz z biegiem lat naszego kapłaństwa zaczęły też napływać 
pierwsze nominacje na proboszczów. Zauważyliśmy wówczas, 
jak zmieniły się też nasze rozmowy duszpasterskie. Już nie tyle 
mówiliśmy o szkołach, ile o materiałach budowlanych, firmach 
wykonawczych itd. Wiele rozmów dotyczyło remontów kościo-
łów i plebanii. 

Parę lat temu zdecydowaliśmy się na to, aby uczestniczyć 
dodatkowo (poza zwyczajowymi zjazdami rocznikowymi) w 
naszych rocznikowych rekolekcjach. To jest pewien ewenement, 
gdyż zazwyczaj kapłani wolą rekolekcje przeżywać indywidual-
nie. My to czynimy we wspólnocie i coraz więcej kolegów w tych 
naszych rocznikowych rekolekcjach uczestniczy. A jest wtedy 
znacznie więcej czasu i na modlitwę, i na rozmowę. 

Pięć lat temu z rąk ks. kardynała Dziwisza przyjąłem nomi-
nację na proboszcza w Radoczy. Z wielką radością przyjąłem ten 
przywilej, by tutaj móc pracować. Z wielką radością przyjął mnie 
również ks. kanonik Henryk Młynarczyk. Razem duszpaste-
rzujemy, staramy się pomagać naszym parafianom wzrastać w 
miłości, wierze, nadziei. 

W tym roku postanowiłem zaprosić kolegów z mojego roczni-
ka właśnie do Radoczy na nasze spotkanie. Bardzo się ucieszyłem, 
że aż tylu dotarło (przybyło 31 kolegów). Nie wszyscy oczywiście 
mogli przyjechać z powodu różnych obowiązków. Dzwonili, łą-
czyli się z nami duchowo i przepraszali, że choć chcieli, nie mogli 
przybyć. Wspólnota kapłańska to wielka radość. Możemy się po-
dzielić w niej naszymi radościami i troskami, ale przede wszyst-
kim możemy się pomodlić, aby wzmocnić na nowo naszą wiarę i 
nasze powołanie, by móc jak najlepiej służyć Chrystusowi Panu.

Cieszę się również, że moi parafianie byli na tej Mszy św., 
tym bardziej, że miała miejsce w sobotę przed południem. Mimo 
tego znaleźli czas, by przybyć do naszej świątyni i jestem im za to 
bardzo wdzięczny. 

Mam nadzieję, że moim kolegom podobało się w Radoczy i 
ufam, że właśnie Przemieniony Pan Jezus obdarzy nas wszyst-
kich łaską silniejszej wiary, nadziei i miłości, żebyśmy przemie-
niali wciąż siebie i cały świat, gdyż to jest nasz obowiązek. To jest 
nasze powołanie - przemieniać świat dla Chrystusa.  

Warto dodać, że w tym roku nasz rocznik cieszy się szczegól-
nie z tego, że ks. prof. Janusz Mastalski został wybrany na rektora 
naszego krakowskiego seminarium. Jesteśmy dumni z tego, że 
nasz kolega rocznikowy został tak doceniony. Z drugiej strony 
jest to pewne zobowiązanie, więc zamierzamy się modlić w jego 
intencji, aby jak najlepiej pełnił tę wielką i odpowiedzialną służbę 
w seminarium.

Ks. Janusz Sołtys 

W piątek tj. 23 czerwca o godzinie 14:00 z parafii Radocza 
wraz z księdzem proboszem Januszem Sołtysem, scholą, mini-
strantami i lektorami odbyła się wycieczka w Pieniny.

Po dojechaniu do Dębna zwiedzaliśmy bardzo piękny i za-
bytkowy kościółek. Do jednych z najciekawszych zabytków tego 
kościoła należą: zabytkowe cymbały mszalne, polichromia, za-
bytkowa figura św. Mikołaja.

Wycieczka w Pieniny
Gdy zakończyliśmy zwiedzanie, pojechaliśmy zakwaterować 

się w ośrodku rekolekcyjnym w Maniowach.
Mogliśmy się rozpakować i rozejrzeć po okolicy. Wieczorem o 

godzinie 18:00 poszliśmy na grilla, piekliśmy kiełbaski, ziemnia-
ki i mogliśmy pobawić się w ogrodzie. Po zakończeniu mieliśmy 
wolny czas, a o godzinie 22:00 poszliśmy na modlitwę
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Na następny dzień po porannej Mszy św. poszliśmy na śnia-
danie.

Gdy już zjedliśmy, pojechaliśmy zwiedzać stary Zamek w 
Niedzicy. Przewodnik opowiedział nam ciekawą legendę zwią-
zaną z zamkiem o królewskiej parze, która zamieszkała w wieży 
zamkowej przez częste kłótnie. Niestety to nie pomogło i pewne-
go razu król wypchnął królową z okna i wpadła do studni. Na po-
czątku był z tego zadowolony, ale potem zaczął żałować. Nachylił 
się nad studnią i krzyknął „Czy mi przebaczysz” i usłyszał odpo-
wiedź żony „Przebaczam Ci (...) Łysy”. Lecz było to zaskakujące 
określenie, gdyż król słynął z gęstych czarnych włosów. Jednakże 
następnego dnia patrząc w lustro król ujrzał, że na jego głowie nie 
ma ani jednego włosa.

Po zjedzeniu obiadu i zabawie pojechaliśmy pod górę Wdżar. 
Potem wspinaliśmy się na jej szczyt i zjeżdżaliśmy z wyciągu nar-
ciarskiego (krzesełkowego), a następnie bawiliśmy się zjeżdżając 
z toru saneczkowego.

Wszystkim bardzo podobała się ta wycieczka w góry i na 
pewno długo jej nie zapomnimy.

autor: Natalia Spisak 
Julia Cichoń
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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 

23 czerwca 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste za-
kończenie roku szkolnego 2016/2017. Podzielone zostało ono 
na dwie części; pierwsza  dla klas I – V szkoły podstawowej 
miała miejsce o godz. 9.00 oraz druga dla klas VI i I – III gim-
nazjum o godz. 11.00. Ceremonia rozpoczęła się od przywitania 
gości, wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu 
narodowego.  Później głos zabrał dyrektor, pan 
Mirosław Pękala, który zapoznał zebranych na 
sali gimnastycznej gości i rodziców z  osiągnię-
ciami szkoły, sukcesami uczniów i nauczycieli, 
podziękował za ofi arną i ciężką pracę oraz życzył 
wszystkim przyjemnego i bezpiecznego wypo-
czynku. Następnie odbyła się część artystyczna 
przygotowana przez uczniów klas III gimnazjum 
pod kierunkiem pań: Iwony Wojtyczy oraz Mał-
gorzaty Norek. Wychowankowie zaprezentowali 
zebranym zabawne przedstawienie ukazujące 
różnice w podejściu uczniów do spraw szkolnych, 
wynikające z ich postrzegania rzeczywistości w 
wyniku nabywanych z wiekiem różnych życio-
wych doświadczeń. I tak po jednej stronie sceny 
mogliśmy obserwować  grzecznych uczniów klas 
początkowych szkoły podstawowej, po drugiej 
zaś, ich już mniej grzecznych starszych kolegów 
z gimnazjum. Do zaprezentowanych scenek do-
dano trafny i żartobliwy komentarz. Po zakoń-
czeniu części artystycznej w-ce dyrektor szkoły, 
pani Małgorzata Koźlak, przeczytała treść listu 

Zakończenie roku szkolnego 
gratulacyjnego, skierowanego do rodziców tych uczniów, których 
wyniki w nauce pozwoliły wpisać ich nazwiska do Złotej Księgi 
najzdolniejszych. Po wręczeniu rodzicom listów gratulacyjnych 
oraz rozdaniu nagród książkowych i dyplomów, przyszła pora na 
pożegnanie absolwentów klas III. Z rąk wychowawczyń odebrali 
oni świadectwa ukończenia Gimnazjum im. Króla Kazimierza III 
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Ryczów - Parafi a MB Królowej Polski

ADRES: ul. ks. Kani 1, 34-115 Ryczów, tel. +48 33 879 00 07 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie 
po Mszy św. o 6:30 i 19 (zimą o 18) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17:30 * PROBOSZCZ: 
ks. Adam Ogiegło, E.c, kapelan „Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka”, kapelan Stowarzyszenia 
MALTA - Służba Medyczna * WIKARIUSZ: ks. Dariusz Biernat ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1436 * 
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Półwieś (730), Ryczów (2370)  * ODPUST: I - MB Królowej 
Polski - 3 maja, II - Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września

Wielkiego w Rudniku. Należy dodać, 
że najzdolniejszymi uczniami naszej 
szkoły zostali: Emilia Małota z kl. 
III a - zdobywczyni nagrody Primus 
Inter Pares ufundowanej przez Bur-
mistrza Gminy Sułkowice oraz Grze-
gorz Żmija z kl. III b, którzy uzyskali 
najwyższą średnią ocen, najwyższy 
wynik na egzaminie gimnazjalnym 
oraz reprezentowali szkołę w licznych 
konkursach na szczeblu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim, zdo-
bywając tytuły laureatów i fi nalistów. 
Na zakończenie uroczystości wszyscy 
uczniowie udali się z wychowawcami  
do swoich klas, na ostatnie przedwa-
kacyjne spotkanie.(ACh)

www.zporudnik.edupage.org

17 maja 2017r., w przededniu rocznicy urodzin Ojca świętego, 
Jana Pawła II, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie 
odbył się Gminny Konkurs Papieski. Była to jego siódma edy-
cja. Do konkursu „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci i młodzieży” 
zgłosili się uczniowie ze wszystkich szkół gminy Spytkowice. 
Honorowy patronat nad eliminacjami objął ks. Józef Piwowarski, 
dziekan dekanatu zatorskiego.  

Organizatorzy za główny cel tych zmagań postawili sobie 

motywowanie uczniów do zapoznania się z życiem i twórczością 
Wielkiego Rodaka, Syna Ziemi Wadowickiej i promowanie war-
tości, którymi  w swoim życiu kierował się Jan Paweł II.  Ucznio-
wie edukacji wczesnoszkolnej  mieli wykazać się znajomością 
lektury  Małgorzaty Skowrońskiej i ks. Roberta Nęcka Jan Paweł 
II dzieciom  JAK BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM, Wydawnic-
two Zielona Sowa Sp. z o.o., Warszawa 2016. Natomiast uczniowie 
klas IV – VI dobrze poruszali się w tematyce papieskiej z książki  

VII Konkurs Papieski w Ryczowie
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*** SKAWINKI ***

ks. Mieczysława Mokrzyckiego i Brygidy Grysiak Najbardziej 
lubił wtorki - opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II, Wy-
dawnictwo M, Kraków 2008. 

Uczestnicy konkursu wykazali się rzetelną i obszerną wiedzą 
na temat życia Papieża Polaka, a same zmagania były dla uczniów 
wymagające. Jury, któremu przewodniczenie w pierwszej grupie 
wiekowej przypadło ks. Adamowi Ogiegle, proboszczowi parafii 
w Ryczowie i ks. Józefowi Piwowarskiemu dla klas IV – VI, zgod-
nie podkreślało wysoki poziom wiedzy uczestników. 

Pierwsze miejsce wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
zajęły dzieci z Ryczowa, drugie - uczniowie Szkoły Podstawowej 

ze Spytkowic, a trzecie wychowankowie Szkoły Podstawowej z 
Bachowic. Natomiast w grupie uczniów starszych pierwsze miej-
sce wywalczyły dziewczyny ze Szkoły Podstawowej ze Spytkowic, 
drugie miejsce zajęli uczniowie z Ryczowa, a trzecie - uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Miejscu. 

Organizatorów ogromnie cieszy fakt, że rokrocznie dzieci 
wykazują się  niesłabnącą chęcią udziału w zmaganiach konkur-
sowych, zawsze znajdują się oddani opiekunowie poświęcający 
czas na przygotowanie wychowanków do eliminacji z wiedzy o 
Papieżu Polaku oraz darczyńcy bogatych nagród.    

  Dorota Fryc-Piętak

Co to oznacza? Tłumaczył to młodzieży bierzmowa-
nej ks. bp Grzegorz Ryś, podkreślając, iż Duch Święty 
– Duch Prawdy pomoże jej w tym byciu prawdziwymi 
wyznawcami Chrystusa. A polega to na tym, by być 
spójnymi w wyrażaniu wiary i praktykowaniu jej w 
swoim życiu tak, by wszyscy, którzy nas znają, którzy 
na nas patrzą – zbliżyli się do Boga. Poniższy fragment 
kazania ks. bp. Grzegorza skłania nas do refleksji nad 
tym jak żyję, a może nawet do wnikliwego spojrzenia 
w lustro, by zobaczyć jaki jestem. 

Mawiamy: - To jest prawdziwy nauczyciel. To jest prawdziwy 
lekarz. To jest prawdziwy przyjaciel... 

Przeciwieństwem prawdy nie jest tylko to, że powiedziałem 
coś, co jest nieprawdą. Przeciwieństwem prawdy może być to, że 
prowadzę podwójne życie - może co innego widać, a co innego 
jest w środku. Duch Święty jest Duchem Prawdy. To znaczy, że we 
mnie nie ma takiego jakiegoś rozdwojenia: -”Na zewnątrz niby 
taki fajny biskup, ale czy wiecie, co w środku? 
Lepiej żebyście nie wiedzieli...”. Ale wy też nieźle 
wyglądacie dzisiaj... Na zewnątrz przygotowani 
do bierzmowania, ale nikt jednak nie wie, co 
macie w środku. Duch Święty jest tym, który 
uzdalnia człowieka do tego, żeby ten był praw-
dziwy w swojej wierze - żeby wiara nie była dla 
mnie czymś, co jest tylko zewnętrzne...

Już kończę... Rozumiecie, co znaczy być 
prawdziwym w wierze? Na zewnątrz, widać, je-
steście chrześcijanami - macie powieszone krzy-
że (ja swój schowałem). To jest znak, że jesteście 
Chrystusowi... Ale czy myślicie, że wystarczy to 
na siebie ubrać? Jacy jesteście w środku? Duch 
jest Duchem Prawdy. Duch Święty jest po to 
wam dawany, żebyście niczego w wierze nie uda-
wali, tylko żebyście byli w tym swoim działaniu 
postępowaniu, w życiu spójni. Żebyś był chrze-
ścijaninem nie tylko wtedy, gdy jesteś w Kościele, 
ale także wówczas, gdy jesteś w szkole. A potem 
- abyś był chrześcijaninem, jak będziesz w pra-
cy. Żebyś był chrześcijaninem także po pracy, 

Być prawdziwym w wierze 
podczas wypoczynku. Żebyś był chrześcijaninem , jak stworzysz 
rodzinę i żebyś nim był także wtedy, gdy jej nie stworzysz... Duch 
Prawdy. Duch Prawdy...

I wtedy otwiera się ta ostatnia rzecz, o której mówiło to jed-
no, jedyne zdanie - pierwsze z tej dzisiejszej Ewangelii - wtedy 
będziesz świadkiem. To znaczy, że nie będziesz musiał gadać o 
Jezusie, nie będziesz musiał mówić kazań, ale ludzie będą pa-
trzeć na ciebie i będą mogli powiedzieć cokolwiek o tym, kim 
był Chrystus. Zróbcie taką rzecz przed spaniem: stańcie przed 
lustrem, popatrzcie do tego lustra i zadajcie sobie pytanie: -Co 
ktokolwiek może powiedzieć o Jezusie, patrząc na tę osobę, którą 
widzę w lustrze? Co może powiedzieć o Jezusie ktoś, kto was zna? 
Na tym właśnie polega świadectwo - że ktoś cię widzi i zaczyna 
cokolwiek rozumieć z Boga. Św. Franciszek, jak pisał regułę dla 
swoich pierwszych braci, to mówił tak: -”Wszyscy bracia mają 
przepowiadać o Panu Jezusie. A niektórzy to nawet słowami...”. 
Tylko niektórzy słowami... W sumie muszę przyznać, że najpro-
ściej o Jezusie się gada. Ja mam przez to dość łatwą funkcję w ży-
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Spytkowice - Parafia 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. Szymon Wróbel 
* ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Lipowa (80), Miejsce 
(510), Przewóz (540), Spytkowice (2826), Wróblówki (70)  * ODPUST: I - św. Katarzyny - niedziela po 
25 listopada, II - MB Królowej Świata - 22 sierpnia

ciu do spełnienia. O Jezusie się dobrze mówi. A pytanie jest, czy 
Go rzeczywiście przepowiadam wtedy, gdy - za przeproszeniem 
- się zamknę i przestaję gadać. Czy Go przepowiadam także tym, 
jak żyję? A na tym wła-
śnie polega dawanie 
świadectwa.

Słuchajcie, takie 
cztery rzeczy wyszły 
nam z tych czytań...Po 
pierwsze, że Duch 
Święty może sprawić, 
że wasz dom będzie jed-
nym z najważniejszych 
domów w dziejach Ko-
ścioła. Drugie, że Duch 
Święty sprawi, że nigdy 
grzech was nie zniewo-
li. Trzecie, że będziecie 
prawdziwi. I czwarte 
- że będziecie świadka-
mi. Czy chcecie tego? 
Jak tego chcecie, to was 
teraz wybierzmuję... A 

jak nie, to niech się ks. Adam z wami męczy następne 3 lata. Ale 
jakbyście chcieli, to ja jestem gotów... To co? Mówią, że chcą. To 
ja mówię „amen”...  

On – czyli Jezus Chrystus. Takie 
pragnienie wyraził mottem na ob-
razku prymicyjnym ks. Maksymi-
lian Grabowski, którego Prymicje 
odbyły się w tutejszej parafii w 
pierwszą niedzielę czerwca. W kaza-
niu, którego fragment kontynuuje-
my poniżej zostało podkreślone za-
danie kapłana, jakim jest niesienie 
Chrystusa współczesnemu światu, 
budzenie nadziei w sercach ludzkich 
czujących osamotnienie czy lęk, jest 
także nawiązania do wspomnianego 
motto. 

To właśnie przeżywają uczniowie 
– mimo że są apostołami i tyle lat spędzili 
w bliskości Jezusa. Teraz są bezradni, za-
mknięci, samotni... I On pozwala na to. To 
część Jego terapii (tak jak chory zaczyna 
otwierać się na lekarza, na jego terapię, kie-
dy choroba zaczyna go boleć, kiedy cierpi z 
powodu choroby, kiedy z powodu choroby 
jego życie staje się udręką). Nawet kiedy 

Umniejszać siebie, by On wzrastał 
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Stanisław Dolny - Parafi a Św. Stanisława BM

ADRES: Stanisław Dolny 150, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. +48 33 876 76 10 * KANCELARIA 
PARAFIALNA: pt. 16-18, codziennie po Mszy św.. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00 * 
PROBOSZCZ: ks. Józef Piasecki * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1994 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: 
Stanisław Dolny - część (950), Zebrzydowice - część (200). NA TERENIE PARAFII MIESZKA ks. Konstanty Sordyl, 
R.M. * ODPUST: św. Stanisława BM - 8 maja

próbujemy sami zbudować sobie kościoły bez Boga, szukać wła-
snych sposobów pokonania samotności. Ale czy ta cała nowocze-
sna technologia, którą się posługujemy - świat wirtualny, portale 
społecznościowe, setki przyjaciół na FB, ciągłe korzystanie z ko-
mórek albo smartfonów, wyczekiwanie na każdą wiadomość, na 
każdy mail - czy to nie świadczy o wielkiej tęsknocie człowieka 
za pokonaniem samotności? Czy nie świadczy to o desperackich 
próbach pokonania samotności technologią, na ludzki sposób? 

I kapłan pośrodku takiego świata - pełnego samotności, lęku 
- ma wypowiedzieć i uobecnić Jezusa. Jest w tym świecie nie po 
to, aby go oskarżać, żeby go potępiać, żeby narzekać, jaki jest zły 
i bezbożny. Otrzymał łaskę święceń i powołanie, by uobecniać 
nadzieję, że Jezus przychodzi niespodzianie w sam środek tego 
świata i nigdy nie przestanie przychodzić. Ten świat jest Jego 
winnicą. Jest miejscem, które On wybrał, by go zanurzyć w Du-
chu Świętym - czyli zanurzyć w miłości Boga. 

Drodzy moi, dzisiaj wraz z błogosławieństwem księdza pry-
micjanta otrzymamy też jego wyjątkowe słowo - motto kapłań-
skiego życia. Jest to słowo, które kiedyś prorok, nadzwyczajny 
prorok - św. Jan - wypowiedział, wprowadzając Jezusa w świat: 

- Bo trzeba, żeby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Po 
roku obecności księdza Maksymiliana w parafi i poznaliście 
jego osobę, jego talenty. Od słowa księdza proboszcza po słowo 
grupy czytającej Pismo święte można by stworzyć pewną litanię 
pewnych dobrych cech, jakie mogliście poznać, zakosztować... 
Ale one same nie są najważniejsze. Ta najważniejsza cecha jest 
wypisana na tym obrazku. Jest słowem, które wiedzie w całą jego 
kapłańską przyszłość. To jest to, czego ks. Maksymilian pragnie 
- czego nie ma, ale na co ma nadzieję; co odkrył jako swoją drogę, 
przyszłość. Wszystkie nasze talenty, zdolności, nawet nadzwy-
czajne, nawet szczególnie cenne, nawet chwalone przez wszyst-
kich bez tego będą bezowocne. Bez tej drogi mogą stać się nawet 
szkodliwe, wręcz niszczycielskie. Dar umniejszania siebie, by 
zrobić miejsce dla Pana. I to jest dar możliwy tylko jako Zesłanie 
Ducha Świętego. Tego człowiek nigdy nie potrafi  zrobić sam z sie-
bie. Potrzebuje do tego potężnego tchnienia Bożego Ducha. Dar 
miłości w Bogu. Pokora umniejszenia siebie, by mógł zaistnieć 
On. Gotowość, by samemu znikać. Nie z powodu kompleksów, 
lęków, czy zamknięcia. Znikać przez miłość. Nie szukać siebie, 
swej chwały, swoich sukcesów i zysków. 

 Cdn.

Prosił bierzmowanych ks. inf. Ja-
kub Gil, stawiając im za wzór Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który od dzie-
cięcych lat, za namową swego taty, co-
dziennie odmawiał daną mu przez nie-
go modlitwę. Pomoc Ducha Świętego 
jest nieodzowna, by pięknie i godnie 
żyć, by bronić swej wiary, by w niej 
wytrwać. Zatem wszyscy podejmujmy 
często modlitwę do Ducha Świętego. I 
o tym w drugiej części kazania. 

Czasem się jednak zdarza, że rozwój w 
łonie matki przebiega nieprawidłowo, że 
dziecko rodzi się niepełnosprawne z wadami 
fi zycznymi albo psychicznymi... Obecnie jest 
tendencja, by dzieci badać już w łonie i jeżeli 
wykryje się takie nieprawidłowości, umoż-
liwić matce aborcję, pozbawić to dziecko 
życia. Wiemy, że Kościół bardzo broni życia. 
Każdego życia. Patrząc wczoraj na te obrazy, 
pomyślałem, że to dziecko - zrodzone jako chłopak czy dziew-
czyna - rozwija się rok, dwa, przeżywa dzieciństwo, a potem 
młodość; cały czas dojrzewa; w dorosłym życiu funkcjonuje jako 
mężczyzna czy kobieta. Potem taki człowiek idzie do kościoła i 
słyszy, że nie wolno im tego czy tamtego; że powinien nad sobą 
pracować i się zmieniać na lepsze. I może ten człowiek odczuwać 
- jak to dziecko w łonie matki - bezsensowność zmian, skoro jest 

Módlcie się do Ducha Świętego
mu dobrze tak, jak żyje. Myśli wtedy 
człowiek: -”Nie będę sobie dokładał 
obciążeń i ograniczeń. Będę żył we-
dług własnych pragnień i uznania...”. 
Pamiętajmy jednak, że tak - „po swo-
jemu” można żyć tylko tutaj. A czy 
chcemy czy nie, przychodzi taki czas, 
że musimy porzucić tę ziemię... Nie 
wiemy, jak ten drugi świat wygląda, a 
im mniej wierzymy, tym mniej o nim 
wiemy. Bo gdy wierzymy, to Chry-
stus nam wiele o nim opowiada... To 
bierzmowanie jest po to, byście na 
tym świecie mogli się trzymać Bożych 
przykazań, żebyście mogli się rozwijać 
po Bożemu. Po to przyjmujecie Ducha 
Świętego, sakrament bierzmowania. Bo 
Duch Święty chce was uczyć. Chce was 
uczyć dzień po dniu tego, jak godnie 
żyć. Dlatego proszę was: -Módlcie się 
często do Ducha Świętego. Módlcie się 

do Niego, gdy macie dni radości i dni smutku, dni niepowodzeń. 
Może słyszeliście o Karolu Wojtyle jako ministrancie? Był 

bardzo żywym chłopcem - jak to zazwyczaj ministranci. Zda-
rzało mu się rozmawiać podczas Mszy świętej, szturchnąć tego 
czy innego kolegę, innego ministranta. Działo się to jednak pod 
czułym ojcem jego taty. W końcu to swawolne zachowanie go 
zdenerwowało. Kiedy Karol wrócił po Mszy świętej do domu, ta-
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tuś wziął go na kolana i powiedział: -”Lolku, ty się źle zachowałeś 
na Mszy świętej... Widziałem, że się nudziłeś, że nie słuchałeś o 
czym mówi ksiądz, ale bujałeś sobie gdzieś w obłokach... Ty się 
źle zachowałeś. Dlatego proszę cię: - tutaj jest książeczka, a w 
niej modlitwa do Ducha Świętego o poprawne życie. Odmawiaj 
tę modlitwę jak najczęściej...”. Po latach Karol Wojtyła - już jako 

Jan Paweł II - wspominał: -”Od tego czasu tę modlitwę codzien-
nie odmawiam. Do dnia dzisiejszego ją odmawiam, prosząc, aby 
Duch Święty kierował moim życiem...”. Ja was proszę o to samo: 
-Często módlcie się do Ducha Świętego. Żebyście się nie zagubili 
w tym życiu. Żebyście się nie stracili Bogu, który chce was mieć w 
domu swoim. Żebyście się nie zagubili. O to was proszę. 

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)

Słowo „serce” było tym słowem kluczowym 
w kazaniu odpustowym. W sobotę, 24 czerwca 
br, tuż po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezu-
sa, świętowano w parafii uroczystość odpustową 
dla uczczenia Niepokalanego Serca NMP. O na-
bożeństwo ku czci Niepokalanego Serca prosiła 
przed stu laty sama Matka Boża objawiając się 
dzieciom w Fatimie. Z nabożeństwem tym wiążą 
się dla nas niezwykle ważne obietnice, przy-
pomniane w poniżej zamiesczonym fragmencie 
słowa. 

Przesłanie tego dzisiejszego uroczystego dnia - wasze-
go odpustu - zawiera się w słowie „serce”. Zarówno Pismo 
święte, jak i mistycy, poeci, ludzie prości mówią o sercu 
człowieka. Bo w nim jest jego centrum, ośrodek działa-
nia. Ono jest siedliskiem życia duchowego człowieka. Jest 
siedliskiem miłości. Człowiek jest taki, jakie jest Jego ser-

Człowiek jest taki, jakie jest Jego 
serce 
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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) * ODPUST: ostatnia niedziela sierpnia 
albo pierwsza niedziela września

ce. Ono wyraża najgłębsze ja człowieka, jego wnętrze, całą jego 
osobę. W nim spotykają się władze ducha, rozumu i woli oraz 
poruszenia duszy - tj. uczucia, zarówno dobre, jak i złe. Serce to 
po prostu sumienie człowieka. To najbardziej intymny ośrodek 
osoby ludzkiej, w którym Bóg daje się poznać człowiekowi. 

Czym jest serce, przekonujemy się mówiąc, że Duch Święty 
mieszka w sercu człowieka, że modlitwa jest wzniesieniem serca 
ku Bogu, że Boga oglądają ci, którzy są czystego serca. Jest ono 
miejscem spotkania z tym, co nadprzyrodzone - tak jak zmysły 
umożliwiają kontakt za światem widzialnym. Tym słowem wyra-
żamy całego niepodzielonego człowieka. Serce - źródło i siedziba 
życia religijnego i moralnego. 

Bracia i Siostry, wczoraj spotkaliśmy się z Najświętszym 
Sercem naszego Zbawiciela, Jezusa, a dziś dana jest nam łaska 
spotkania się z Sercem Matki. Musimy spojrzeć w tym momencie 
na to, co wydarzyło się przed stu laty w Fatimie. Oto 13 dzień 
czerwca przed stu laty... Dzieci czekały na Matkę Bożą. Ona ich 
nie zawiodła. Ucieszyły się, kiedy Ją zobaczyły. Pani powiedziała: 
-Przyjdźcie tu ponownie 13. kolejnego miesiąca. Odmawiajcie 
codziennie różaniec. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, dodała: 
-Jezus chce, abym była więcej znana i miłowana. Chce On wpro-

wadzić na całym świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, obiecuję ratunek. Te 
dusze będą obdarzone szczególną łaską Bożą. Postawię je przed 
Jego tronem jak kwiaty. 

Dzieci ujrzały wówczas Jej Serce otoczone cierniami, które 
je boleśnie raniły ze wszystkich stron. Zrozumiały, że jest to 
Niepokalane Serce Maryi, bolejące nad niezliczonymi grzechami 
świata i oczekujące pokuty i zadośćuczynienia ze strony ludzi. 
Łucja usłyszała też zapewnienie Maryi: - Ja cię nigdy nie opusz-
czę... Ucieczką twoją i drogą, która cię doprowadzi do wiecznego 
szczęścia, do Boga będzie Niepokalane moje Serce.

Bracia i Siostry, oto jeden z najważniejszych elementów fa-
timskiego orędzia - kult Niepokalanego Serca Maryi - oddanie 
się temu Sercu w duchu wynagrodzenia i poświęcenie mu świata, 
a zwłaszcza Rosji. Maryja wskazuje na swe Niepokalane Serce, 
jako na pewną drogę ocalenia dla świata. Ten proces ocalania 
świata rozpoczął się w szczególny sposób po tym, jak Jan Paweł 
II spełnił ten fatimski nakaz, poświęcając Rosję Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Było to 25 marca 1984 roku. Wszystkie wielkie 
wydarzenia najnowszej historii świata mają swój związek z tym 
niezwykłym aktem.   

Cdn.

O to modlili się rodzice i wierni dla młodzieży, która 
w dniu 6 czerwca, na zakończenie wizytacji kanonicz-
nej, przyjęła z rąk o. bpa Damiana Muskusa sakrament 
bierzmowania. Poniżej zamieszczamy prośbę rodziców 

Żeby mieli pewność i wiarę 
o ten sakrament, a następnie fragment kazania bpa 
Damiana, przywołujący biblijny opis Zesłania Ducha 
Świętego na Maryję i Apostołów w Wieczerniku. 
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Przedstawiciele rodziców kandydatów do bierzmo-
wania:

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Kilkanaście lat temu, dając nam naszym dzieciom życie, Pan 

Bóg obdarzył nas niewysłowionym szczęściem, ale i olbrzymią 
odpowiedzialnością za to, jaką drogę życia im wskażemy. Czując 
tę odpowiedzialność, przynieśliśmy ich najpierw do Kościoła, by 
prosić o chrzest święty dla nich, o miłość do Jezusa na całe życie. 
Teraz, u progu dorosłości, sami będą wybierać swoje drogi, ścież-
ki, którymi będą podążać. Prosimy cię, Księże Biskupie, za nami, 
rodzicami o przymnożenie wiary, żebyśmy dla nich dobrym 
przykładem, a nie zgorszeniem. A dla nich módl się z nami o dary 
Ducha Świętego, by idąc do szkoły, do pracy w każdym dniu szli 
z pewnością, że skoro Bóg z nimi, to któż przeciwko nim. Żeby 
pamiętali o tym, jak wielki jest bezmiar Bożego miłosierdzia, 
szczególnie w chwilach trudnych, chwilach zwątpienia. I żeby 
mieli pewność i wiarę, że nawet kiedy wszystko się wali, kiedy 
jest źle, to dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Prosimy Cię, 
czcigodny Księże Biskupie, udziel naszym dzieciom sakramentu 
bierzmowania. 

Wprowadzenie (ks. bp Damian Muskus):
Za chwilę będziemy świadkami kolejnego Zesłania Ducha 

Świętego w sakramencie bierzmowania. O ten sakrament przed 
chwilą prosili przedstawiciele rodziców młodzieży bierzmo-
wanej. Zgodnie z prośbą rodziców otoczmy naszą serdeczną 
modlitwą wszystkich, którzy dzisiaj zgromadzili się w świątyni 
- rodziców młodzieży, świadków i przede wszystkim samych 
młodych, by potrafili szeroko otworzyć swoje serca na działanie 
Ducha Świętego i pozwolili Mu prowadzić się przez życie.
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Na początku tej Eucharystii, świadomi naszych słabości, 
przeprośmy dobrego Boga i prośmy Go o miłosierdzie...

Kazanie: 
Czcigodny Książe Proboszczu;
Kochani Rodzice, Świadkowie, Siostry i Bracia stanowiący te 

wspólnotę parafialną;
Wy, drodzy Młodzi, którzy za chwilę otrzymacie sakrament 

Ducha Świętego

W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej parafii wizytację 
kanoniczną. Właściwie ona dobiega już końca, bo przed dwoma 
tygodniami nawiedziłem szkołę, a dzisiaj odwiedzając waszą 
świątynię, modląc się razem z wami tutaj, zamykamy czas wizy-
tacji kanonicznej tą uroczystością, w której teraz bierzemy udział. 
Pragnę podziękować wszystkim za możliwość spotkania, także w 
szkole, za piękne przeżycia, za piękną akademię, za możliwość 
spotkania z nauczycielami. i dziękuję również za możliwość spo-
tkania z wami od samego i rana tu, w świątyni i w kościele kapli-
cy w Kozińcu. Obecnie, na zamkniecie tej wizytacji sprawujemy 
uroczystą Eucharystię ubogaconą jeszcze jednym sakramentem 
- sakramentem bierzmowania, do którego młodzi zostali przygo-
towani i jak słyszeliśmy przed chwilą, są pełni świadomi darów, 
które otrzymają i obowiązków, jakie przed nimi stawia Kościół.
W pierwszym czytaniu, jakie dzisiaj w liturgii słowa było przypo-
minane, usłyszeliśmy takie zdania – „Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, 
w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, 
które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden”. Ten opis 
pierwszego bierzmowania w dziejach świata sugeruje, jakoby w 
chwili Zesłania Ducha Świętego apostołowie zostali obdarzeni 
jakąś super mocą, jakimiś nadludzkimi i zdolnościami. Święty 
Łukasz pisze dalej, że mówili obcymi językami apostołowie, a 
wszyscy świadkowie byli zdumieni tym, co się dzieje. Można 
więc domyślać się, że po tak wstrząsającym doświadczeniu stali 
się innymi ludźmi, a ich życie zmieni-
ło się radykalnie. 
Mówię o apostołach, o ich życiu i po-
dejściu do rzeczywistości. I tak rze-
czywiście było. Mali, słabi ludzie, któ-
rzy wiele razy zawiedli Pana Jezusa, 
powodowani strachem, chęcią zysku 
czy marzeniami o władzy i wpływach 
i o znaczeniu w środowisku, poszli 
w świat z silną wiarą, dzięki której 
mężnie mogli znosić prześladowania. 
Poszli odważnie głosić Dobrą Nowinę 
i dzielić się tą prawdą, która poznali, 
żyjąc tak blisko Pana Jezusa, towarzy-
sząc Mu przez trzy lata Jego publicz-
nej działalności. 
To jednak nie oznacza, że nagle wraz 
z przyjściem Ducha Świętego stali się 
nadzwyczajnymi bohaterami, stali się 
herosami bez wad i słabości. Że Duch 
Święty tak po prostu w magiczny 
sposób uwolnił ich od wątpliwości, 
zagubienia i lęków. Trzeba powie-
dzieć, że apostołowie pozostali wciąż 
tacy sami; byli takimi samymi ludźmi 
jak my wszyscy, ale zadanie, jakie im 

pozostawił Pan Jezus, posyłając ich na świat, już nie wydawało 
się być ponad ludzkie siły jak przedtem, zanim przyszedł duch 
Święty. W czym więc tkwi ta niezwykła tajemnica - powiedzieli-
byśmy po ludzku - sukcesu w głoszeniu - które trwa aż po dzień 
dzisiejszy - Ewangelii? 
Najbliżsi Pana Jezusa dobrze wiedzieli, że w godzinie próby 
zawiedli, nie zdali egzaminu. Wiedzieli, że Pan Jezus ich z tego 
powodu nie odrzucił. Nie wyrzekł się ich. A wręcz przeciwnie 
- świadom ich słabości powierzył w ich ręce losy całego Kościoła. 
Dał im kolejną szansę. A wraz z nią umocnienie duchem Świę-
tym. Jezus nie potrzebuje bowiem ludzi doskonałych i bez skazy. 
To, co dla niego najważniejsze, mieści się w naszych sercach. To 
szczera miłość, wielkie marzenia o świecie bez nienawiści i zła, 
to pragnienie dobrego, pięknego życia i tęsknota za miłością. Tak 
naprawdę tyle wystarczy. Tyle wystarczy Jezusowi. A resztę do-
kona On sam i Jego Duch. wystarczy powiedzieć Mu “tak”, wy-
starczy się z nim zaprzyjaźnić, a On już będzie w nas działał. To 
On w nas będzie dokonywał cudów, On w nas będzie dokonywał 
przemiany. 
Moi drodzy, to dzięki Duchowi Świętemu wasi rodzice wychowu-
ją was na dobrych ludzi. Widzicie przecież, jak bardzo są zapra-
cowani, jak bardzo są zabiegani, zaaferowani różnymi trudno-
ściami i kłopotami, które ich spotykają na co dzień. Skąd by mieli 
jeszcze tyle siły, gdyby chcieli liczyć tylko na własne, ludzkie moż-
liwości - gdyby nie Duch Święty, gdyby nie moc z wysoka? To On 
sprawia, że rodzice mają jeszcze w sobie siłę i czas, aby się o was 
troszczyć, by was wychowywać. To dzięki darom ducha Świętego 
wasi wychowawcy i nauczyciele uczą was mądrości serca, a serca 
głoszą wam słowa nadziei. To Duch Święty sprawia, że tak wielu 
chrześcijan na całym świecie ma odwagę znosić prześladowania 
i cierpienia dla Jezusa, a nawet potrafią oddać dla Niego życie. 
To Duch Święty otwiera nasze serca, wypełnia je miłością i po-
maga nam czynić dobro, gesty miłosierdzia wobec tych, którzy 
są smutni, sami, porzuceni, biedni, sponiewierani... To wszystko 
sprawia Duch Święty. To On sprawia, że potrafimy dostrzec i zo-
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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  * ODPUST: I - św. Jana Kantego - niedziela poprzedzająca lub 
następująca po 20 października, II - MB Królowej - 22 sierpnia
 

Gościnna Szunemitka otworzyła drzwi swego domu Elize-
uszowi. Jej gościnność została wynagrodzona: bezdzietne mał-
żeństwo ucieszyło się narodzinami dziecka.

Gościnność zaowocowała nowym życiem. Kto przyjmuje Je-
zusa, otrzymuje nowe życie w Bogu. Kiedy On do Ciebie przycho-
dzi, uczyń przynajmniej tyle, ile uczyniła Szunemitka prorokowi: 
przygotuj izbę na górze. Niech Pan zamieszka na stałe w Twoim 
wnętrzu na najwyższym miejscu. Niech to będzie mieszkanie ob-
murowane, ponieważ miejsce dla Boga trzeba obmurować swoją 
modlitwą i opanowaniem. Napisano przecież: „Miastem odkry-
tym, bez murów, jest człowiek nieopanowany” (Prz 25,28). A Bóg 
nie zamieszka w sercu nieopanowanym.

Szunemitka wstawiła Elizeuszowi łóżko. Dla ciebie to znak, 
że nie wolno ci zasnąć, jeśli nie spotkałeś się w ciągu dnia z 
Bogiem. „Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię 
na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom 
moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania” 
(Ps 132,3–5). Był tam również stół, który oznacza możliwość spo-
żywania z Panem nie tylko uczty miłości w Eucharystii, ale też 
najdrobniejszych okruszyn Jego cudownych uzdrowień. Niech 
w twoim życiu duchowym znajdzie się dla Jezusa i krzesło, czyli 
tron, abyś nie uległ pokusie pychy i faryzejskiej hipokryzji. O 
nich Biblia mówi: „Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierw-
sze krzesła w synagogach” (Mt 23,6). Wreszcie wstaw do swego 

 Augustyn Pelanowski OSPPE

Umebluj Bogu mieszkanie
serca lampę słowa Bożego, aby świeciła ci w ciemną noc zwątpień 
i zawahań. Przygotuj swoją duszę na odwiedziny w ten sposób, a 
na pewno nagroda nowego życia nie ominie ciebie jeszcze w tym 
życiu. Kiedy człowiek wstępuje do Boga – drzwi nieba otworzy 
kluczem skruchy. Gdy Bóg wstępuje do domu człowieka, wystar-
czy pełna miłości gościnność serca. Gościnność jest wewnętrz-
nym uporządkowaniem ducha, które umożliwia Duchowi Boga 
zamieszkanie w nas.

Pewnego dnia rano siedziałem w celi i czytałem Pierwszą 
Księgę Królewską, fragment o sprowadzeniu Arki przez Salo-
mona do Jerozolimy. Natrafi łem na dziwne zdanie: „…Pozostają 
one tam do dnia dzisiejszego” (1Krl 8,8). Chodziło o osprzęt Arki 
Przymierza, o drążki, cheruby i wszystko, co służyło kapłanom 
do umieszczenia Arki w świątyni. Tego ranka słowa te zabrzmia-
ły dla mnie wyjątkowo: to, co czynimy dla Boga, pozostaje na 
zawsze, nigdy nie mija. Byłem nimi olśniony. Dosłownie rozświe-
tliły one poświatą zrozumienia mroki mojego umysłu. Byłem 
szczęśliwy, że zrozumiałem niezmienność i wieczystość każdego, 
nawet najmniejszego gestu, jaki czynimy dla Boga. Pomyśl tylko: 
jakieś drążki drewniane, uczynione z drewna akacjowego, zosta-
ły wniesione do świątyni i ten gest pozostał na zawsze w pamięci 
Boga! Czy to nie piękne?!

baczyć bliźnich: chorych, odrzuconych, ubogich i bezdomnych. 
Owocem darów Ducha Świętego jest życie wszystkich świętych, 
którzy byli ludźmi takimi jak my. Mieli swoje wady, swoje przy-
wary, ale dziś czcimy ich jako świętych, bo zaufali bez reszty i 
bezgranicznie samemu Bogu. Oddali Mu swoje życie - swoją 
teraźniejszość i przyszłość - i Bóg tak pokierował ich życiem, że 
dzisiaj czcimy ich jako świętych i błogosławionych Kościoła. 
Moi drodzy, Jezus i nas wszystkich, i was zaprasza do współpracy. 
On nas wszystkich pragnie uczynić świętymi. Pragnie, abyśmy 
budowali dobro w swoich środowiskach, w swoich rodzinach, 
abyśmy przede wszystkim odkrywali dobro w swoim sercu i tym 
dobrem chcieli się dzielić. Pan Jezus zna nasze słabości. Dobrze 
wie, że jesteśmy słabi lękliwi. On dobrze zna prawdę naszych serc. 
Dlatego obdarza nas swoim duchem, by nas umocnić; byśmy nie 
tylko liczyli na swoje własne, ludzkie siły, ale byli wspomagani 
przez Tego, który wszystko może: który może działać znaki i 
cuda, który może góry przenosić, uzdrawiać i wskrzeszać umar-
łych. To dzięki Duchowi Świętemu stajemy się prawdziwymi bo-
haterami i wcale nie chodzi tu o jakieś spektakularne czyny, które 

zadziwiałyby świat i środowisko, które zaimponowałyby otocze-
niu, ale chodzi o zwykłą, codzienną wierność Jezusowi. chodzi o 
zwykłą, codzienną przyjaźń z nim, która czasem - no niestety - 
jest trudniejsza niż nawet najwspanialsze i spektakularne dzieła. 
Warto zaryzykować tę przygodę. Warto zakochać się w Jezusie. 
Warto otworzyć dla niego całe swoje serce. 
Moi drodzy, o tę codzienną wierność Jezusowi i dla was, i dla nas 
wszystkich - o to, byśmy nie zapomnieli, że zostaliśmy powołani 
do szczególnej współpracy z Jego Duchem - modlimy się dzisiaj. 
I prośmy Ducha Świętego, by zapalił w nas ogień swojej miłości. 
Niech płonie w was nieugaszony ziemskimi namiastkami szczę-
ścia i sukcesu. Niech was prowadzi po drogach waszego życia 
bezpiecznie. Niech duch Święty sprawi, abyście żyli pięknie, aby-
ście byli ludźmi dobrymi, abyście byli ludźmi pełnymi miłosier-
dzia, potrafi ącymi dzielić się tym, co macie w swoim sercu naj-
piękniejsze z tymi, którzy są słabi, smutni, porzuceni, zepchnięci 
na margines społeczeństwa. Niech Duch Święty da wam moc do 
pięknego, dobrego życia.
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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) * ODPUST: I - Nawiedzenia NMP - 31 maja, II - św. Andrzeja Apostoła - 30 listopada

To nawiedzenie Boże, to które kojarzymy z Ma-
ryją niosącą Boga w dom Elżbiety i Zachariasza. My 
także, mając Boga w sercu, możemy i powinniśmy Go 
nieść innym ludziom, potrzebującym Boga, miłości, 
wsparcia. Przypomniał o tym kaznodzieja odpustowy, 
odnosząc te słowa do przeżywanej uroczystości Nawie-
dzenia NMP, obchodzonej w łączności z jubileuszu 45 
– lecia kapłaństwa ks. kanonika. 

Czcigodny Księże Jubilacie;
Księże Kanoniku, Księże Proboszczu;
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Gromadzi nas dzisiaj podwójna uroczystość. Uroczystość 

odpustowa Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i uroczystość 
jubileuszowa kapłaństwa waszego rodaka, który w tej służbie w 
Winnicy Pańskiej jest już 45 lat. 

Moi drodzy, jak słyszeliśmy, Maryja nawiedza dom Zacha-
riasza i Elżbiety, niosąc tam Boga w swoim łonie. A więc jest to 
prawdziwe nawiedzenie. Nawiedzenie Boże, za pośrednictwem 
Bożej Rodzicielki. Jest to nawiedzenie owocne i błogosławione. 
Jak mówi św. Elżbieta: - Poruszyło się z radości w czasie tego na-
wiedzenia Dzieciątko w moim łonie.

Prawdziwe nawiedzenie 
Kochani, bywa nieraz tak, że mówimy, iż mamy Boga w na-

szym sercu. Ale w takim razie naszą rzeczą jest też nawiedzać 
tymże Bogiem tych, którzy potrzebują naszego serca, którzy 
potrzebują naszych czynów, naszych słów, pociechy, pomocy. 
Chrystus pragnie przyjść na ten świat przez nasze życie ofi arne, 
uczynne i służebne. I tak na pewno było i jest, że przez te 45 lat 
życia i kapłaństwa księdza kanonika tenże Chrystus przychodził, 
ciągle przychodził, rodził się niejako na nowo wśród tych ludzi, 
gdzie pracował. Jak słyszałem - niedawno w Paszkówce, a wcze-
śniej były różne miejsca naszej krakowskiej archidiecezji, takie 
jak: Zakopane, Libiąż, Oświęcim, Kraków, pewnie jeszcze można 
by tutaj coś dołożyć... I wszędzie tam, gdzie był, tam sprawiał, że 
Jezus przychodził do tych ludzi, wśród których służył. Bo kapłań-
stwo to jest służba - na okrągło, przez 24 godziny na dobę. To nie 
jest tak, że popracuję 8 godzin i mam fajrant. Tak może być wszę-
dzie, w każdym zawodzie, ale na pewno nie w kapłaństwie. Tutaj, 
w tej Winnicy Pańskiej, trzeba ciągle być na służbie...

Kochani, Chrystus sprawia to, że za pośrednictwem naszych 
serc, ust, rąk może kochać, przemawiać i działać. I działa. cza-
sami nawet zaskakuje inicjatywa niektórych ludzi, którzy sami, 
nawet niewskazywani i nieproszeni, idą i robią coś, aby chwała 
Boża była większa. Nie dalej jak wczoraj przeszliśmy się z księ-
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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 * ODPUST: I - św. Joachima i Anny - niedziela po 26 lipca, 
II - Miłosierdzia Bożego - II niedziela wielkanocna

dzem proboszczem i siostrą zakonną do waszego przepięknego 
kościółka (przyznam, że jestem w Tłuczani któryś raz, ale nigdy 
wcześniej go nie widziałem). I co zauważyliśmy, gdy tam poszli-
śmy? Że pojawili się panowie z kosiarkami i innymi maszynami, 
aby przygotować jego otoczenie, żeby tam było jeszcze piękniej, 
żeby chwała Maryi, która jest waszą Matką, była jeszcze większa 
- aby każdy, kto tam pójdzie, mógł w pięknym otoczeniu się po-
modlić, oddać cześć Panu Bogu i Jego ukochanej Matce. 

Właśnie o to chodzi, aby Pan Jezus mógł przez nas się ob-
jawiać. I dlatego nie można w naszym życiu przeoczyć żadnej 
okazji do dobrego słowa czy dobrego uczynku. Na pewno przez 
takie akty naszej życzliwości poruszy się z radości czyjeś serce. 
Można powiedzieć więcej - przez każdy akt miłości i życzliwo-

ści Chrystus rodzi się w naszych sercach, które miłość świadczą i 
które tej miłości doznają. 

Moi drodzy, powiedział kiedyś jeden z moich wujków takie 
słowa: „Aby coś przyjąć, musisz najpierw oddać to, co masz, aby 
mieć puste ręce”. To już było dawno. Dlaczego mi o tym mówił? 
Zapamiętałem. Tylko puste ręce mogą coś przyjąć. Wyobrażam 
sobie, że bardzo bym chciał na przykład otrzymać jakiś mały, 
kryształowy wazonik. Przychodzą do mnie przyjaciele i prawie 
każdy coś przynosi -jakieś kartki z życzeniami, długopisy, ekspres 
do kawy, kwiatek w doniczce, a na końcu przychodzi jeszcze ktoś z 
takim malutkim kryształowym wazonikiem i mówi: -”Szkoda, że 
masz zajęte ręce. Nie jesteś w stanie już niczego przyjąć”. 

Cdn.

To temat, jaki w czerwcową niedzielę podjął ks. 
proboszcz w kazaniu, wyjaśniająć czym ono jest, kto 
nas tym darem obdarza, jak jest ważne i potrzebne i 
jak powinno być realizowane. Kanwą rozważania były 
słowa Pana Jezusa „żniwo wprawdzie wielkie, ale ro-
botników mało”. W taki sposób rozważanie to wpisa-
ło się w świętowanie 20 – lecia święceń kapłańskich 
ks. Henryka Jurczasiaka, tutejszego wikariusza, któ-
remu składamy serdeczne życzenia obfitego błogo-
sławieństwa Bożego na dalszą służbę Bogu i ludziom 
i polecamy Go modlitwom naszych czytelników. A 
poniżej fragment kazania. 

Kiedy gromadzimy się na spotkaniu z 
Chrystusem Panem, kiedy przychodzimy 
po to, żeby wziąć udział we Mszy świętej, 
za każdym razem słyszymy Słowa Boże 
skierowane do całego Kościoła. Wiemy, 
że były one napisane do tych ludzi, którzy 
żyli na początku chrześcijaństwa, że były 
napisane od ludzi współczesnych Jezusowi 
Chrystusowi. I niejednokrotnie mamy taką 
tendencję, aby spośród tych słów, które są 
wypowiedziane, które są zapisane, wybrać 
te słowa, które nas dotyczą, które mówią o 
czymś albo o kimś bardzo do nas podob-
nym, a inne aby pozostawić po prostu na 
uboczu. Bo przecież dzisiaj słyszymy prze-
piękne słowa powołania uczniów Pana Jezu-
sa - tych, którzy szli z Panem Jezusem. A szli 
po to, aby uczyć się Jego drogi. Szli po to, bo 
Pan ich powołał. I słyszą dzisiaj ci uczniowie 
bardzo ciekawe słowa: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało”. 

Powołanie 
W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko zostało tak skomercja-

lizowane, mniej wiemy o tym, co się w rolnictwie dzieje i wydaje 
się nam, że przez rolników znacznie mniejszy trud jest podejmo-
wany, ponieważ człowiekowi pomagają maszyny, ponieważ jeden 
człowiek tak wiele pól potrafi  uprawiać. Niegdyś jednak w czasie 
żniw w bardzo krótkim czasie trzeba było zebrać plon. Co cieka-
we, nie zawsze ci żeńcy, którzy zbierali plon, nie zawsze byli także 
siewcami, nie zawsze byli rolnikami, którzy uprawiali tę ziemię. 
Chodziło tylko o to, aby w czasie żniw tych żeńców było jak naj-
więcej. Dlatego mówi Pan Jezus: „Proście Pana żniwa, aby wypra-
wił robotników na Swoje żniwo”. 

A my możemy powiedzieć inaczej - prośmy Pana o to, aby 
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Witanowice - Parafi a 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 ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI 
NALEŻĄCE DO PARAFII: Babica (690), Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380) * 
ODPUST: św. Mikołaja, niedziela najbliższa 6 grudnia 

dał ludzi, którzy będą przez Niego 
powołani. I niejednokrotnie, kiedy 
słyszymy o powołaniu przez Pana 
Jezusa uczniów, apostołów, to z taką 
zazdrością spoglądamy w ich kierun-
ku. Może to nie jest jakaś ogromna 
zazdrość, ale jednak się zastanawia-
my, dlaczego Pan Jezus nie przyszedł 
w pewnym momencie i nie zawołał 
mnie (mnie czyli nas) po imieniu. 
Dlaczego nie zawołał nas po imieniu i 
nie powiedział: ty będziesz, rybakiem, 
ty będziesz inżynierem, a ty będziesz 
księdzem...? Bo nie chodzi tu jedynie 
o powołanie do kapłaństwa. 

Chociaż oczywiście ono jest bar-
dzo ważne: bo cóż byłby wart świat, 
na który nie będzie przychodził Jezus 
Chrystus pod postacią chleba i wina; 
bo cóż będzie wart świat, jeśli czło-
wiek, który miał nieszczęście wpaść 
czy upaść pod takim czy innym grzechem nie będzie miał grze-
chów odpuszczonych; bo cóż będzie wart świat, jeżeli człowiek z 
grzechem pierworodnym będzie żył, postawiony przed dylema-
tem, czy ten grzech jest mu w chrzcie świętym odpuszczony, czy 
on ma prawo nazywać się dzieckiem Bożym, czy jest tylko kimś 

żyjącym na świecie ? Dlatego to powołanie 
przez Chrystusa Pana byłoby czymś pięknym, 
byłoby czymś wspaniałym...

Ale przecież wiemy coś więcej. Słowa o 
powołaniu Pan Jezus nie skierował tylko do 
apostołów. Gdyby tylko dwunastu apostołów 
było na całym świecie przez cały czas od chwi-
li, kiedy Pan Jezus chodził po świecie, kiedy 
narodził się, do dzisiejszego dnia, to bylibyśmy 
bardzo biedni w tym naszym posługiwaniu 
Chrystusowi Panu. Dlatego Pan wybiera ciągle 
ludzi, którzy są mu potrzebni, a ponieważ wi-
dzi, że są ciągle jeszcze ogromne ilości ludzi, to 
chce, aby więcej poznawało Jego imię. Oblicza 
się, że co roku około 1/6 (może 1/5) przybywa 
powołań kapłańskich. Przybywa także samych 
chrześcijan. Około 1/5 jest ludzi wierzących. 
A reszta ludzi? To ci, którzy - jak powiedział 
św. Franciszek Ksawery - nie potrafi ą odróżnić 
prawej ręki od lewej; nie wiedzą, co to jest. 
Dlatego, kiedy przyjechał tam, gdzie trzeba 

było i gdzie mógł się udać, to uczył chociażby jednej modlitwy, 
odbierał zobowiązanie, że będą ją odmawiać i udzielał chrztu. I 
tak bardzo prosił naszego Pana, Jezusa Chrystusa, o to, aby posłał 
robotników na swoje żniwo...

Cdn.

Te słowa Pana Jezusa kilkakrotnie przywołał w 
kazaniu ks. bp Jan Zając, który w ostatnią niedzielę 
maja wizytował tę parafię, ciesząc się z jej pięknej, 
długoletniej historii i budu-
jąc się wiarą tej wspólnoty. 
W kazaniu tym przypomniał 
cel naszego życia, którym 
jest niebo, a więc i potrzebę 
podejmowania drogi, którą 
wskazuje nam Chrystus, by 
je osiągnąć. Pierwsza cześć 
słowa – poniżej. 

Kochani moi, oto jesteśmy w 
tym pięknym wieczerniku. Jeszcze 
jedno wspomnienie z historii... 
Będąc wikariuszem w parafi i w 
Wadowicach łączyłem się tutaj 
właśnie z wami przy rozpoczęciu 
budowy tego kościoła. Wiele lat 
minęło. Dlatego wchodząc tu 

Idźcie i nauczajcie 
dzisiaj do tej świątyni, przypomniałem sobie tamte chwile i słu-
chając słów, które wypowiadał ksiądz proboszcz i przedstawiciele 
parafi i, uświadomiłem sobie, jak piękna i bogata jest historia tej 

wspólnoty parafi alnej. 
Tym bardziej, że jeszcze 
w latach dziecięcych by-
wałem w Witanowicach, 
kiedy przyjeżdżałem do 
Tłuczani, skąd pochodzi 
mój ojciec. Ta ziemia 
jest mi zatem szczególnie 
bliska. Mówię to dlatego, 
ażebyśmy umieli dzisiaj 
dziękować Panu Bogu 
za historię tej wspólnoty 
parafi alnej. Ale trzeba 
nam pamiętać, że trzeba 
nam na nowo tworzyć tę 
historię, bo do tego jeste-
śmy wezwani...

 I to, co tutaj się dzieje 
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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) * ODPUST: Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia

pod tym duchowym kierownictwem księ-
dza proboszcza przy owocnej współpracy 
księży wikariuszy, to jest jakieś wielkie 
wezwanie, abyśmy najpierw przezywali 
dzisiejsze święto, jeszcze bardziej wpatru-
jąc się w Pana Jezusa. Czyniliście to w cza-
sie misji świętych, ale trzeba nam pamiętać, 
że Jezus nie tylko przychodzi po to, ażeby 
obdarowywać nas swoimi darami. Tak 
- to też na pewno - ale przede wszystkim 
przychodzi po to, ażeby zaprosić nas do 
wspólnego wędrowania w stronę nieba, bo 
taki jest cel naszego życia. Po to żyjemy na 
tej ziemi, abyśmy budując świątynię, budu-
jąc Kościół, który my stanowimy, tworząc i 
wspierając i życie parafi alne, kierowali nasz 
wzrok w stronę nieba. Tak jak tamci apo-
stołowie, gdy żegnając się z Panem Jezusem 
wpatrywali się w górę i trzeba było głosu z 
nieba: -Dlaczego patrzycie w niebo? Ten, 
który odchodzi, przyjdzie powtórnie. 

Ale On jest z wami i dziś nas Duch 
Święty umacnia w tym przekonaniu, że 
Jezus, który odszedł do nieba, jest w swoim 
Słowie, ale jest tez i obecny w każdym z nas. Bo świątynią Ducha 
Świętego jesteśmy. Przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, 
a więc jesteśmy tą żywą monstrancją, która niesie w sobie Jezusa 
Chrystusa, Odkupiciela człowieka. I Pan Jezus raduje się tym 
waszym zaangażowaniem w życie parafi i, ale też i widzi, że to, co 
jest słabe i grzeszne, jest jakąś przeszkodą w tym gorliwym pój-
ściu w stronę nieba. Jezus dzisiaj jeszcze raz powtarza nam to, co 
powiedział apostołom: -Idźcie i nauczajcie, Idźcie i nauczajcie... 

A zatem nie możemy stać w miejscu. Nie możemy się zachwy-
cać tym, co w naszym życiu jest piękne, tym, co dzięki łasce Bożej 
otrzymujemy, ale mamy iść, a więc mamy ruszać z tego wieczer-
nika, by po spotkaniu z Jezusem Chrystusem nieść tę radość 
wszędzie tam, gdzie posyła nas Jezus. A są tutaj obecni i rodzice, 
małżonkowie i może osoby, które w jakiś sposób zostały same 

tutaj na ziemi... Tyczy się to wszystkich nas - i starszych, i młod-
szych. Pan Jezus mówi dzisiaj do wszystkich: -Idźcie i głoście, 
że Chrystus jest wśród was, że Jezus kocha wszystkich. Idźcie i 
nauczajcie. Dobrym słowem wspierajcie tych, którzy żyją może 
gdzieś na obrzeżach Kościoła i modlitwą pomagajcie im wrócić 
do jedności z Chrystusem Panem przez sakrament pokuty, a 
zwłaszcza przez Eucharystię. Idźcie i nauczajcie! - mówi Jezus, 
otaczając swoją miłością, zwłaszcza młodzież, aby ci młodzi, któ-
rzy są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, jednak 
przychodzili na to wielkie, wspaniałe spotkanie w Eucharystii. 
Niech udział młodzieży, udział dzieci w Eucharystii, we Mszy 
świętej będzie znakiem głębokiej wiary i pełnej ufności nadziei. 
Niech również to nowe pokolenie, narażone na różnego rodzaju 
niebezpieczeństwa, garnie się do Chrystusa Pana. 

Cdn.

Kto? Dobry Pasterz, a więc Pan Jezus, dla którego 
każdy z nas jest kimś wyjątkowym i kochanym. Mówił 
o tym w kontekście czytań biblijnych o Dobrym Pa-
sterzu – ks. bp Jan Zając, który wizytował w maju br. 
parafię Woźniki, odwiedzając również parafian z Zygo-
dowic. Zachęcał także w tym słowie do posłuszeństwa 
Pasterzowi, do słuchania Jego głosu wybrzmiewające-
go w Piśmie Świętym. Fragment kazania – poniżej. 

Pan Jezus nie tylko że przedstawia się jako Pasterz, ale wyraź-

nie zaświadcza, że jest Tym, który pasie owce, troszczy się o pa-
stwisko, troszczy się o zdrową, dobra trawę, ażeby Jego owce mo-
gły żyć w dostatku. I przygotowuje Pan Jezus ten pokarm dla nas, 
którym jest najpierw Słowo Boże. To Słowo Boże jest pokarmem. 
I Pan Jezus wyraźnie powiedział, że jest Dobrym Pasterzem. 
A dobry pasterz nie tylko zna owce, ale przede wszystkim zna 
wszystkie owce po imieniu. Może się to wydawać nam dziwne, 
ale gdy się porozmawia z pasterzami wypasającymi owce gdzieś 
na górskich halach, okazuje się, że oni wiedzą, co to znaczy, że 
Pan Jezus powiedział, że zna swoje owce po imieniu. Dobry pa-

Zna owce po imieniu 
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sterz jest tak zbratany ze swymi owcami, że zna je wszystkie. I to 
jest dla nas wszystkich jakieś wielkie przypomnienie. Pan Jezus 
zna nas nie tylko jako tłum, jako rzeszę, ale zna każdego z nas po 
imieniu. To jest wielka radość! Bo ważne jest nie tylko to, by oka-
zywać troskę o człowieka, ale jeszcze, by znać go z imienia, Gdy 
ktoś nas tak traktuje, to zawsze budzi się gdzieś w sercu człowieka 
wielka radość. Radość z tego, że nie jesteśmy traktowani jak jakiś 
przypadkowy człowiek, ale ktoś wyjątkowy. Taki właśnie Chry-
stus się nam objawia. 

Jesteśmy tu dziś po to, aby jeszcze raz uwierzyć, mocno uwie-
rzyć, że Jezus jest razem z nami. Jest to rzecz bardzo ważna, bo 
nieraz w tym naszym codziennym życiu gubimy się. Tym bar-
dziej, o czym też Pan Jezus mówił, że przychodzą do nas ci, którzy 
mienią się pasterzami, podczas gdy Pan Jezus nazywa ich wprost 
rozbójnikami i złodziejami. Bo są to ci, którzy pod płaszczykiem 
zatroskanych ludzi chcą nam wcisnąć własną ideologię - myśli, 
które nie mają nic wspólnego z myślami i Ewangelią Pana Jezusa. 
Dlatego Pan Jezus nas przestrzega, żeby jednak bronić się przed 
tymi, którzy wciskają się do owczarni i chcą nami zawładnąć. A 
zły duch to wszystko jeszcze wykorzystuje, żeby nas ściągnąć z tej 
drogi, jaką jest droga prawdy Bożej. 

Dlatego trzeba nam uwierzyć w obecność Pana Jezusa, a 
przede wszystkim być otwartym na Jego słowa. Bo Pan Jezus 

do nas mówi... Kiedy? Choćby przed chwilą - gdy słuchaliśmy 
Ewangelii, to przecież były to słowa Pana Jezusa. To nie tylko 
przypomnienie, że gdzieś tam kiedyś Pan Jezus tak powiedział. 
Nie kiedyś, ale dzisiaj, w tym dniu, konkretnie 7 maja 2017 roku. 
Dzisiaj, o tej godzinie Pan Jezus do nas mówi... 

I tu nasuwa się pytanie: - Czy naprawdę w to wierzymy? 
Trzeba nam dać odpowiedzieć: -Tak, Panie! Tymczasem wielu 
odpowie: -”Mam pewne wątpliwości...”. Dlatego trzeba nam dzi-
siaj na nowo uwierzyć, że Pan Jezus mówi, gdy jesteśmy na Mszy 
świętej, ale mówi również i wtedy, gdy w domu czy na lekcji religii 
bierzemy Pismo święte do ręki i czytamy. I tu powstaje pytanie, 
nieraz drażniące nas. Pytanie o to, czy sięgamy po Pismo święte. 
Czy wiemy, że mamy Pismo święte w domu? Nie tylko ucznio-
wie, ale każdy. Każdy, kto chce być uczniem Pana Jezusa, kto jest 
owieczką Pana Jezusa, powinien słuchać Pana Jezusa, czytając Pi-
smo święte. I tu jest następne zadanie dla nas - żeby jednak sięgać 
do Pisma świętego. Bo - przyznajmy się szczerze - nie zawsze to 
jest tak jasne i czytelne, że Pismo święte jest naszym pokarmem 
codziennym. Żeby nie odkładać go jeszcze na półkę, ale żeby brać 
do ręki i czytać. Jeszcze raz to podkreślam: to nie jest jedynie za-
danie dla uczniów, ale to jest zadanie dla każdego z nas. 

Cdn.

Wysoka - Parafi a św. Marii Magdaleny 

ADRES: Wysoka 190, 34-105 Wysoka, tel. +48 33 873 75 26 * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw. 7:30-8:
30 śr., pt., sob. 18:30-19:30 * MSZE ŚWIĘTE: 7:30, 9:30, 11:30 * PROBOSZCZ: ks. mgr lic. Adam Stawarz, E.c., 
ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1176 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Stanisław Górny (Czerna 130), 
Wysoka (1800) * ODPUST: św. Marii Magdaleny - 22 lipca

W Pana Jezusa i Panu Jezusowi, Jego słowu przemie-
niającemu i zbawiającemu. Jego miłości aż po krzyż. 
Przypomniał o tym podczas Mszy św. z udzieleniem 
młodzieży sakramentu bierzmowania – ks. bp Jan Za-
jąc. A mówiąc o krzyżu, odniósł się do przeżywanego 
czasu Wielkiego Postu, w którym szczególnie rozwa-
żamy dzieło odkupienia nas – ludzi, tak ukochanych 
przez Boga. A poniżej dalsza część tego słowa. 

Trzeba uwierzyć 
Trzeba uwierzyć. Uwierzyć, że Pan Jezus może dokonać 

takiego cudu, bo jest Bogiem prawdziwym, ale także jest Czło-
wiekiem, jest naszym Odkupicielem, i choć zasłonięty jest krzyż, 
macie na sobie ten krzyż, który powinien wam przypominać o 
miłości Pana Jezusa, który ma moc płynącą z tego krzyża i potrafi  
was ubogacić swoją miłością, ubogacić was hartem ducha, dara-
mi Ducha Świętego. Pan Jezus zapłacił tak straszliwą cenę -został 
ukrzyżowany, zabity - za nas. Co więcej, trzeba sobie uświado-
mić, że to my zabiliśmy Pana Jezusa przez nasze grzechy... Ale 
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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)  * ODPUST: I - św. Wojciecha - niedziela po 23 kwietnia, II - św. Franciszka 
z Asyżu - niedziela po 4 października 

On w swoim miłosierdziu powiedział: -”Przebaczam... Dzisiaj ze 
Mną będziesz w raju...”. To właśnie usłyszał łotr wiszący po Jego 
prawej stronie i słyszy to każdy kto z pokorą, ufnością i wiarą 
przychodzi do Pana Jezusa, prosząc: -Pamiętaj o mnie, gdy przyj-
dziesz do swojego królestwa...  

Dzisiaj właśnie dokonuje się to wielkie porozumienie między 
wami i Panem Jezusem... Swoją postawą prosicie, aby Pan was 
ubogacił; ażeby was obdarzył darami Ducha Świętego; aby dał 
wam Siebie samego w Komunii Świętej. I dzisiaj Pan Jezus po-
wie: Dziś będziesz w moim królestwie. Nie w niebie, ale tutaj, na 
ziemi. Bo stanie się i moim dzieckiem, a przede wszystkim stanie 
się moim bratem, moją siostrą. Bo taki jest Pan Jezus, który przy-
garnia do siebie, dokonuje tego cudownego działania, że człowiek 
staje się dzieckiem Bożym, staje się przyjacielem Chrystusa Pana, 
staje się bratem i siostrą po to, ażeby razem iść przez to życie 
ziemskie i dojść do chwały nieba. Bo dopiero tam, u bramy nieba 

okaże się, czy my jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami - by wejść 
do domu Ojca. I na to wasze wędrowanie w stronę nieba, na to 
dokonywanie się tego cudu ubogacenia was darami Ducha świę-
tego dzisiaj Pan Jezus przygotowuję wam tę tajemnicę. 

Zesłanie Ducha Świętego... Co trzeba czynić? Przypomnijmy 
sobie to, czego nauczał nas św. Jan Paweł II, gdy dokonywał bierz-
mowania dziejów. Dzisiaj wspominamy tamtą rocznicę odejścia 
do domu Ojca, ale przypominajmy sobie również to wielkie 
wydarzenie, jakie miało miejsce w czasie kolejnych pielgrzymek 
do ojczyzny, gdy dokonywał na błoniach krakowskich bierzmo-
wania dziejów. Wtedy mówił te słowa, które dzisiaj przekazuje 
również i wam. Bo to będzie droga, którą wskazuje Jan Paweł II, 
by umocnieni darami Ducha Świętego, przeżywszy ten cud Ze-
słania Ducha Świętego, zmierzać prostą drogą do chwały nieba. 
Co mówił Ojciec święty do naszego narodu? Co mówi dzisiaj do 
was? - „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara”. 

Cdn.

Boże Ciało | fotorelacja 
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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

Powiedział w kazaniu ks. bp Jan Zając, kierując 
te słowa szczególnie do młodzieży oczekującej na 
przyjęcie sakramentu bierzmowania. To przyjęcie da-
rów Ducha Świętego ma im pomóc w realizacji zadań 
apostolskich i trwania wiernie przy Chrystusie. Poniżej 
dalszy fragment rozważania z tej uroczystości, w któ-
rym m.in. zachęta do pogłębienia znajomości Pisma 
Świętego indywidualnie i przez udział w katechizacji. 

Wasza tu obecność, drodzy młodzi, świadczy o tym, że chce-
cie być blisko Pana Jezusa. Dlatego też teraz otwierajcie wasze 
umysły, ażeby przyjąć światło Boże. Bo Jezus przyjmuje wasze 
oświadczenie. Mówiliście przed paroma minutami, że pragnie-
cie przyjąć sakrament bierzmowania, pragniecie przyjąć Ducha 
Świętego, aby być świadkami Pana Jezusa i by wyznawać wiarę - i 
to odważnie, do samego końca waszego życia. Dlatego przycho-
dzi do was Jezus - bo okazujecie Mu swoją miłość, wypełniając 

Trzeba okazać miłość Bogu 
tym samym konieczny warunek. Bo aby przyjąć Pana Jezusa, 
przyjąć dary Ducha Świętego, trzeba okazać miłość Bogu. 

Ale też trzeba przyjąć naukę Bożą... Dlatego otrzymacie Du-
cha Świętego, który wam ułatwi poznawanie Bożej prawdy. I od 
dzisiejszego dnia, gdy na waszych głowach spocznie ręka bisku-
pa, w tym prostym znaku Duch Święty oświeci wasze umysły, 
abyście z radością i wytrwale korzystali z Bożej nauki, z Bożej 
prawdy. I od dzisiaj w sposób jakże odważny, czytelny będziecie 
szukać Bożego Słowa. Będziecie uczestniczyć w liturgii i słowa i 
nie tylko otwierać na to Słowo, na przyjęcie Bożej prawdy swoje 
uszy, ale także i ducha. Wtedy właśnie zdaje się egzamin z tego 
zobowiązania, że chcecie być blisko Chrystusa Pana i Jego Ewan-
gelii. Ale i wtedy, gdy bierzecie w domu czy na katechizacji do 
ręki Pismo Święte, to wtedy również przekazuje wam swojego 
ducha, abyście poznawać mogli Bożą naukę, Bożą Ewangelię. Ale 
trzeba je brać do ręki, trzeba czytać i przyjmować Bożą prawdę. 

I tu się nasuwa pytanie: - Jak jest z tym najważniejszym dzie-
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łem Bożym, jakim jest Pismo święte, w 
waszym życiu? Czy w każdym domu jest 
Pismo święte? Nie tylko gdzieś tam leżące 
na półce, ale będące blisko człowieka? Od 
dzisiaj zobowiązujecie się, drodzy młodzi, 
do tego, że to Pismo święte, wasz egzem-
plarz nauki Bożej, będzie zaczytywany, 
wręcz niszczony przez branie go do reki i 
czytanie, przeżywanie. I to każdego dnia. 
Bo tak jak potrzebujemy chleba powsze-
dniego na każdy dzień, tak potrzebujemy 
również Bożego Słowa. I na to wasze wczy-
tywanie się w Boże Słowo, na to wasze pój-
ście za głosem Pisma świętego dzisiaj was 
Duch Święty umocni...

I trzeba dzisiaj również obiecać Du-
chowi Świętemu, że będziecie z Nim 
współpracować. Również i wtedy, gdy da-
lej korzystać będziecie z solidnej katechi-
zacji. Zrozumcie to, młodzi. Bo młodzi po 
bierzmowaniu mają nieraz takie pokusy: 
- „Skoro zdałem egzamin, skoro już otrzy-
małem bierzmowanie, to katechizację 
mogę sobie podarować... Mam tyle innych 
zajęć... „ Gdyby ktoś miał taką pokusę, to 
szkoda przystępować do tego sakramen-
tu bierzmowania. To by było zmarnowanie Bożych darów. Od 
dzisiaj trzeba jeszcze rzetelniej korzystać z nauki Bożej. Ale z 
katechizacji powinni korzystać wszyscy. Bo do nas wszystkich 
należy to zadanie pogłębiania nauki Bożej. Korzystajcie zatem 
z tego wielkiego daru i korzystajcie dalej z tego światła Ducha 
Świętego.  

Idźmy dalej, na pewno jest rzeczą ważną , by przyjąć Boże 
Słowo, ale Pan Jezus oczekuje, że będziecie postępować według 
nauki Bożej. I tu jest kłopot, bo łatwo jest obiecać Panu Jezusowi 
poznawanie Jego Ewangelii i pójście za Nim, bronie wiary i po-

dążanie za Jego głosem... Ale gdy przyjdzie takie czy inne znie-
chęcenie, takie czy inne zwątpienie, gdzieś to wszystko znika - te 
dobre postanowienia. Dlatego dzisiaj Duch Święty umocni waszą 
wolę, umocni waszego ducha, abyście nie tylko w chwilach unie-
sień, nie tylko od święta, ale na co dzień żyli według Ewangelii 
Bożej. To rzecz bardzo trudna. Ale po to przychodzi moc Boża, 
żeby współpracując z nią, budować królestwo Boże i wypełniać 
zadania, jakie stawia przed nami sam Bóg, ażeby poznać swoje 
powołanie życiowe, by realizować to, czego oczekuje Bóg od nas. 
Dzisiaj się na to decydujecie, drodzy młodzi. 

Cdn.
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IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (9–15 VII) 

9 lipca – XIV niedziela zwykła 

Sprawiedliwy król i zwycięski, który objawia się prostacz-
kom, pokrzepia utrudzonych 

W pierwszym czytaniu słyszymy (Za 9, 9-10): -Idzie do ciebie, 
Córo Jeruzalem! Jedzie na osiołku, pokorny. On zniszczy wszel-
kie złe moce, broń połamie, pokój obwieści. Jego władztwo od 
morza do morza aż po krańce ziemi. 

Potwierdzenie tego proroctwa jest w słowach Ewangelii (Mt 
11, 25-30). Wysławia Chrystus Ojca Niebieskiego, że zakrył to 
Jego Królestwo przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je pro-
staczkom. Tak przykazał Mu Ojciec, którego tylko Syn zna. I On 
może objawić Go. I ten Syn zaprasza wszystkich utrudzonych, 
obciążonych, aby ich pokrzepić, wziąć do swojego królestwa. Ale 
muszą Jego jarzmo wziąć na siebie i uczyć się łagodności i pokory, 
by znaleźć ukojenie dla dusz swoich. Jarzmo Chrystusa jest słod-
kie, a jego brzemię lekkie. 

Jak gdyby dopełnieniem tych słów – z czytań pierwszego i 
trzeciego – jest drugie, z Listu do Rzymian (Rz 8, 9. 11-13). Za-
chęca św. Paweł, byśmy żyli według Ducha, a nie według ciała. O 
ile Duch Boży w nas mieszka – bo kto nie zna Ducha Chrystuso-
wego, to do Chrystusa nie należy. Ale jeżeli mieszka w nas Duch, 
który wskrzesił Chrystusa z martwych, to również przywróci do 
życia nasze śmiertelne ciała. Jesteśmy zatem dłużnikami, ale nie 
ciała – abyśmy nie żyli według ciała, ale według ducha. I przy po-
mocy tego ducha mamy uśmiercać popędy ciała, byśmy żyli.   

Żyje według Ducha ten, który należy do Chrystusa

10 lipca – Poniedziałek 

Drabina Jakubowa, to jest dom Boga i brama do nieba

Kiedy Jakub wędrował do Charanu (Rdz 28, 10-22a) zatrzyma 
się w pewnym miejscu na nocleg, podłożył pod głowę kamień i 
w nocy, we śnie ujrzał drabinę opartą o ziemię, sięgającą swoim 
wierzchołkiem nieba i aniołów Bożych, którzy wchodzili na górę 
i schodzili na dół. Na szczycie był Bóg Pan, który mówił: -Ja je-
stem Pan, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz 
oddaję tobie i twojemu potomstwu, które będzie liczne jak proch 
ziemi. Jakub, zbudziwszy się, przejęty trwogą, rzekł: - To jest dom 
Boga i brama do nieba. Wziął ów kamień, który położył sobie pod 
głowę, postawił jako stelę (czyli stojący kamień na upamiętnienie 
tego miejsca) i rozlał na jego wierzchu oliwę. Nazwał to miejsce 
Betel i złożył ślub: -Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie 
w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i 
ubranie do okrycia się i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu mego 
ojca, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawi-
łem jako stelę, będzie domem Boga.

Natomiast jakby duchowy wymiar tego spotkania Boga z Ja-
kubem jest w Ewangelii (Mt 9, 18-26). Mowa tam jest o tym, jak 

zwierzchnik synagogi przyszedł do Jezusa i prosił, aby przyszedł 
do Niego, bo córka Jego dopiero co skonała. Chrystus poszedł za 
Nim i po drodze uzdrowił kobietę, która przez 12 lat cierpiała na 
krwotok, a potem idąc do domu kapłana, powiedział wszystkim, 
że dziewczynka nie umarła, tylko śpi, a oni wyśmiewali się z Nie-
go. Wziął ją za rękę, a ona wstała. Wieść ta rozeszła się po całej 
okolicy. 

Ta scena jak gdyby obrazuje drabinę Jakubową, drabinę łaski 
Bożej. Chrystus jest tą drabiną, po której Bóg zsyła swoją zbaw-
czą moc i uzdrawiające działanie Boga Człowieka.

Chrystus jest tą drabiną, która łączy ziemię z Ojcem i zmar-
łych obdarza życiem  

11 lipca – Wtorek - Święto św. Benedykta, 
opata, patrona Europy 

 
Tylko ci od Chrystusa otrzymają moc i chwałę ci, którzy za 

Nim idą. 

W pierwszym czytaniu z Księgi Przysłów (Prz 2, 1-9) są po-
uczenia, ze jeżeli przyjmiemy Boże nauki i Jego wskazania, ku 
mądrości nastawimy ucho i ku roztropności serce, wezwiemy na 
pomoc rozsądek i rozwagi będziemy szukać jak skarbu, to bojaźń 
Pańską zrozumiemy, osiągniemy znajomość Boga, On udzieli 
mądrości. Bo On tarczą dla żyjących uczciwie.

A Ewangelia (Mt 19, 27-29) to słowa Jezusa stanowiące odpo-
wiedź na pytanie Piotra, co otrzymają za to wszystko, co dla Nie-
go opuścili. Powiedział: -Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy 
zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, 
zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić 
dwanaście pokoleń Izraela. 

Kto wszystko opuścił dla Chrystusa – wszystko od Niego 
otrzyma.

12 lipca – Środa

Sprzedany przez braci do Egiptu, stał się ich ratunkiem, bo 
Bóg obraca zło na dobro

W pierwszym czytaniu (Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a) 
mowa jest o tym, że dwunastu było synów Jakuba, którzy dali po-
czątek dwunastu pokoleniom Izraela, wśród nich Józef, którego 
ojciec bardzo kochał i wyróżniał wśród innych. Bracia z zawiści 
mieli zamiar go zabić, ale w końcu sprzedali go jako niewolnika 
do Egiptu. Później do tego Egiptu musieli jednak przyjść, by szu-
kać ratunku przed głodem. W Egipcie Józef zrobił wielką karierę, 
bo Bóg objawił mu przyszłość – że będzie 7 lat głodu – i z rozkazu 
faraona został zarządzającym spichlerzami kraju. Tu spotyka 
swych braci, którzy przybyli do Rgiptu, aby zakupić żywność. 
Nie poznali go, lecz on ich tak. Tak rozpoczęła się historia życia 
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Izraelitów w Egipcie. 
Również dwunastu apostołów wybrał Jezus (Mt 10, 7-15). 

Udzielił im władzy nad duchami nieczystymi i nad ludzkimi cho-
robami i słabościami. Kazał im nie iść do pogan, lecz do owiec, 
które poginęły z domu Izraela. Kazał iść i głosić, że bliskie jest już 
królestwo niebieskie. 

Dwanaście filarów Bożej budowli Ducha, to wyraz zbaw-
czej pełni szczęścia bez końca. 

13 lipca – Czwartek 

Józef egipski jest znakiem Boga, który przebacza i daje 
schronienie

 
W pierwszym czytaniu (Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5) słyszy-

my o powtórnym przyjściu po zboże do Egiptu. Wtedy Józef daje 
się poznać swoim braciom. Przebacza im ich zły uczynek i poleca 
sprowadzić ojca i resztę rodu Jakuba do Egiptu.

Natomiast Ewangelia wg Mateusza (Mt 10, 7-15) to dalszy 
opis rozesłania apostołów, aby głosili królestwo Boże. Akcentuje 
Chrystus, że darmo otrzymali i darmo mają dawać, nie zabezpie-
czać się na drogę, bo o zabezpieczenie będzie się starał Bóg, a ci, 
którzy nie będą chcieli ich przyjąć, zostaną osądzeni surowiej niż 
mieszkańcy Sodomy i Gomory.

Kto darmo od Boga otrzymał, darmo też powinien dawać, 
aby życie osładzała wdzięczność 

14 lipca - Piątek

Niezbadane i przedziwne Boże zamiary, ale Jego drogi pro-
wadzą do prawdziwej wolności 

Pierwsze czytanie (Rdz 46, 1-7. 28-30) mówi o przybyciu Izra-
elczyków do Egiptu, aby ratować się przed głodem. W Egipcie 
czekał na nich Józef, a Bóg, który kierował ich krokami, powie-
dział do Jakuba: -Idź bez obawy, bo w Egipcie uczynię cię wiel-
kim narodem i stamtąd cię wyprowadzę. Tak zamieszkał Izrael 
na 460 lat w Egipcie, w ziemi Goszen, a później Bóg wyprowadził 

go z tej niewoli. 
Przedziwne są zamiary Boże w Nowym Przymierzu, nie w 

tym zawartym pod Synajem, lecz zawartym przez Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa i w Jego ofierze krzyżowej. Oto w Ewangelii 
(Mt 10, 16-23) posyła Jezus swoich apostołów jak owce miedzy 
wilki. Będą narażeni na sądy, biczowania, na śmierć i cierpienia. 
Ale Duch Jezusa będzie nimi kierował. Duch Jezusa będzie przez 
nich mówił na świadectwo Ewangelii. Brat wyda brata na śmierć, 
a ojciec syna; że dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich 
przyprawią. Świadkowie Jezusa będą w nienawiści u wszystkich z 
powodu Jego imienia. To będzie ich zwycięstwem, kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony 

Zwyciężyli bo wytrwali do końca, wytrwali bo miłość nio-
sła ich na skrzydłach Ducha

 
15 lipca – Sobota 

Bóg obraca zło na dobro i realizuje swoje święte plany, aby 
zgromadzić przy sobie wybranych, a ludzkość obdarzyć poko-
jem 

Fragment Pisma świętego z pierwszego czytania (Rdz 49, 29-
33; 50, 15-26) mówi o przybyciu rodu Jakuba do Egiptu, bo tak 
Bóg ratował ich od głodu. Zgromadził ich w Egipcie, aby stali 
się wielkim narodem i by później wyprowadzić ich z niewoli do 
ziemi, którą obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I tak się 
stało. 

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 10, 24-33) to słowa Jezusa do 
apostołów skierowane, aby ich podnieść na duchu. Powiedział: 
Jeżeli mnie przezwali Belzebubem, to i mnie będą prześladowali. 
Ale nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą. Bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. 
I powiedział: - Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed 
ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie.

Zaprzeć się Jezusa, to zaprzeć się samego siebie i skazać na 
odrzucenie


