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1. czytanie (1 Krl 19, 9a. 11-13a)
Bóg objawia się Eliaszowi
Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty,
gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze
wobec Pana!»
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i
druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu
ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu.
A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz
go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy
wejściu do groty.
2. czytanie (Rz 9, 1-5)
Izrael jest ludem Bożym
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje
sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki
smutek i nieustanny ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa
dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała,
przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do
nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.
Amen.
Ewangelia (Mt 14, 22-33)
Jezus chodzi po jeziorze
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi
tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana
falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie
się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do
siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie,
podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy
zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu
zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi,
upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
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IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (13 – 19 VIII)
13 sierpnia – XIX niedziela zwykła
Bliskie jest spotkanie Boga z Eliaszem.
W pierwszym czytaniu (1 Krl 19, 9a. 11-13a) jest o tym, jak
Bóg objawił się Eliaszowi na górze Horeb, gdzie mu kazał pójść
Pan. Eliasz ukrył się w grocie, a przed Panem szła gwałtowana
wichura rozwalająca góry; po wichurze było trzęsienie ziemi, a
po trzęsieniu ziemi ogień. Lecz Pana nie było w tych zjawiskach.
Po trzęsieniu ziemi nastąpił szmer łagodnego powiewu i Eliasz
wyszedł z groty, zasłonił twarz płaszczem, aby nie spojrzeć na
Boga i stanął przy wejściu do groty, a gdy Pan przechodził, Eliasz
zobaczył Go z tyłu.
O bliskim spotkaniu z Bogiem mówi również Ewangelia według św. Mateusza (Mt 14, 22-33). Po rozmnożeniu chleba Jezus
wyszedł na górę sam, zapadł wieczór, a apostołowie pozostali w
łodzi oddalonej od brzegu. Jezioro było wzburzone, łódź miotana
falami, a Jezus nad ranem przyszedł do nich po jeziorze. Zobaczyli Go, zlękli się i krzyknęli, a On odpowiedział: -Odwagi! To
Ja jestem, nie bójcie się! Potem wyraził zgodę na prośbę Piotra,
który chciał przyjść do Niego. Piotr wówczas wyszedł z łodzi i
krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Widząc silny wiatr, uląkł
się jednak i zaczął tonąć. Krzyknął wówczas: -Panie, ratuj mnie!
Wtedy Jezus chwycił go za rękę i powiedział: Czemu zwątpiłeś,
człowiecze małej wiary? Kiedy wszedł do łodzi, upadli przed
Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.
Natomiast w czytaniu drugim (Rz 9, 1-5) przebrzmiewa
smutek i ból serca apostoła z powodu tego, że jego pobratymcy
nie uwierzyli w Chrystusa. Mówi Paweł: Wolałbym sam być pod
klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. Do
nich należą praojcowie i obietnice. I z nich również jest Chrystus
według ciała, Bóg błogosławiony na wieki.
Nie może „chodzić po wodzie”, kto się boi strachu.

14 sierpnia – Poniedziałek
Obowiązki wobec Boga to bojaźń Pańska, miłość i służba
dla Niego z całego serca, całej duszy i ze wszystkich sił swoich.
Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 10, 1222) to przemówienie Mojżesza do ludu, w którym przypomina
wielkie dzieła Pańskie. Przypomina narodowi izraelskiemu, że
jest wybrany i umiłowany spośród wszystkich narodów. Do Pana
należą ziemia, wszystko co na niej jest i niebiosa. On jest Bogiem
nad bogami i wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca. Wszystkich chce przygarnąć.
Natomiast Ewangelia (Mt 17, 22-27)pokazuje, że Chrystus
jest rzeczywistym Synem Boga, bo ma moc czynienia cudów niezwykłych. Opisany jest ten cud na kanwie zbierania podatków.
W Kafarnaum poborcy upomnieli się o podatek. Jezus polecił
Szymonowi iść nad jezioro, zarzucić wędkę i z pyszczka pierwszej
złapanej ryby wyciągnąć statera i dać go jako podatek za Chrystusa i za siebie. Tak też Piotr uczynił.
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Chrystus w cudowny sposób uiścił niesłusznie pobierany
podatek, aby nie dać zgorszenia. Postąpił według głoszonej przez
Siebie zasady: Temu, kto chce ci zabrać suknię, daj i płaszcz.
15 sierpnia – Wtorek - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny
Niewiasta obleczona w słońce to Maryja, która porodziła
Zbawiciela; to jest również Kościół, którego głową jest Jezus
Chrystus.
W pierwszym czytaniu z Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap
11,19a-12,1.3-6a.10 ab) przedstawiona jest Niewiasta obleczona w
słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu. Ma porodzić Syna, którego chce pożreć wielki smok
ognisty. I porodziła, a jej Syn został porwany do Boga, do Jego
tronu.
W Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 39-56) jest o tej Niewieście
z Apokalipsy, która spieszy do swojej krewnej, Elżbiety, aby jej
pomóc przy urodzeniu dziecka. Stanie się on sławnym głosem
Chrystusa, głosem wołającym na pustyni - św. Janem Chrzcicielem. Matka św. Jana - Elżbieta - widząc Maryję, która przyszła
jej pomóc, doznała objawienia i nazwała Maryję błogosławioną,
która uwierzyła, że spełnią się słowa wypowiedziane przez Pana,
że porodzi Zbawiciela. W odpowiedzi Maryja uwielbiła Boga słowami, które nazwano „Magnificat”: -”Wielbi dusza moja Pana i
raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”.
O tym Bogu, o Zbawicielu pisze w drugim czytaniu, w Liście
do Koryntian św. Paweł (1Kor 15, 20-26). Zaznacza, że Chrystus
jest Tym, który zmartwychwstał dla naszego zmartwychwstania.
Ten Chrystus pokona śmierć, pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc i przekaże królowanie Bogu Ojcu. Jako ostatni wróg
zostanie przez Niego pokonana śmierć.
Wniebowzięcie Maryi (ludzkiej natury), to ustanowienie
nowego porządku według świętości i łaski, od Jezusa Chrystusa, od Jego panowania i zwycięstwa nad złem..

16 sierpnia – Środa
Śmierć Mojżesza na zakończenie wędrówki Izraela po pustyni i wejścia do ziemi obiecanej
Kiedy Mojżesz miał 120 lat, Pan Bóg z góry Nebo pokazał mu
ziemię, która miała należeć do Izraela i dodał: Ty tam już jednak
nie wejdziesz (Pwt 34, 1-12). I umarł Mojżesz w krainie Moabu,
a miejsca jego spoczynku nie zna nikt aż po dziś dzień. Po nim
wodzem nad Izraelem został Jozue, syn Nuna, pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz położył na niego ręce.
Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 18, 15-20) to pouczenia Chrystusa, jak postępować w różnych życiowych wydarzeniach; jak
postępować, kiedy ktoś zgrzeszy przeciw tobie: Trzeba zacząć od
upomnienia w cztery oczy, a później wobec świadków, a nawet

wobec Kościoła. Powiedział też Chrystus, że jeżeli dwaj na ziemi
zgodnie będą o coś prosić, wszystkiego użyczy im Jego Ojciec, bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Jego, tam On jest pośród
nich.
Wystarczy dwóch albo trzech, którzy chcą uczcić Jezusa, a
On sam stanie pośród nich.

17 sierpnia – Czwartek - święto św. Jacka,
głównego patrona archidiecezji krakowskiej
Łaska i pokój, udzielone przez Chrystusa, dają rozwój życia
chrześcijańskiego.
W pierwszym czytaniu z Listu św. Piotra Apostoła (2P1, 2-11)
jest zachęta św. Piotra do pracy nad rozwojem chrześcijańskiego ducha w nas, zaczynając od wiary, poprzez poznanie Bożych
spraw, poprzez powściągliwość, cierpliwość, pobożność, przyjaźń
braterską i miłość. To wszystko dopomoże do aktywnego współżycia i poznania Jezusa Chrystusa. Trzeba nam starać się o umocnienie powołania i dobrego wyboru, abyśmy nigdy nie upadli i
weszli do królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.
Natomiast Ewangelia (Mk 1, 14-29) jest o tym, jak po uwięzieniu św. Jana Chrzciciela Jezus przyszedł do Galilei, głosił Ewangelię i tam powołał swoich uczniów. Szymona czyli Piotra i brata
jego Andrzeja powołał od zajęć rybackich. Powiedział: -Pójdźcie
za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Nieco dalej
powołał dwóch następnych rybaków - Jakuba, syna Zebedeusza i
brata jego, Jana. Oni zostawili wszystko i poszli za Nim.
Uczynił Jezus apostołów rybakami ludzi, aby wyławiali ich
z mętnych wód tego świata, wód grzechu i przenosili do czystej
wody Ducha Świętego, do wody życia.

18 sierpnia – Piątek
Bóg przez Jozuego przypomina dobrodziejstwa, jakich
udzielił Izraelowi.
Przypomniał, że wszystkie zwycięstwa i osiągnięcia były nie
ich siłą, ale siłą Boga. Pierwsze czytanie z Księgi Jozuego (Joz 24,
1-13) to przemówienie w Sychem do wszystkich pokoleń Izraela
Jozuego, bo tak mu nakazał Bóg. I powiedział w Jego imieniu
Jozue o tym wszystkim, co uczynił, zaczynając od Abrahama,
poprzez Izaaka i Jakuba, poprzez Mojżesza i Aarona. To wszystko
nie dokonało się mieczem Izraelitów ani ich łukiem. Otrzymali
ziemię, nad którą się nie trudzili, miasta, których nie budowali i
winnice, których nie sadzili, bo taka była wola Pana.
Ewangelia (Mt 19.3-12) to pouczenia Jezusa względem rozwo-

dów małżeńskich. Chrystus nie dopuszcza żadnych rozwodów, a
jeżeli Mojżesz kiedyś pozwalał dawać list rozwodowy i odprawić
żonę, to tylko przez wzgląd na zatwardziałość serc tych, którzy
nie potrafili zrozumieć idei wierności małżeńskiej mającej wymiar Boży. Chrystus powiedział wyraźnie, że kto oddala swoją
żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia
cudzołóstwo. A kto oddaloną bierze za żonę, również popełnia
cudzołóstwo.
Nierozerwalność małżeńska jest odwzorowaniem wierności
Boga; tak jak Chrystus umiłował Kościół, tak mężowie powinni miłować swoje żony i powinni małżonkowie swoją wierność
czerpać z wierności Bożej.

19 sierpnia – Sobota
Po podziale Ziemi Obiecanej pomiędzy poszczególne plemiona Izraela, nastąpiło odnowienie przymierza w Sychem.
Jozue zgromadził wszystkie pokolenia w Sychem i przemówił
do narodu w imię Boga (Joz 24, 14-29), aby byli Mu wierni, bo
On jest Tym, który wyprowadził ich ze wszystkich nieszczęść,
który ich wybrał. Bóg ochraniał ich przez całą drogę i wypędził
przed nimi wszystkie ludy, aby mogli zamieszkać w obiecanej
ziemi. Ale jest też Bogiem zazdrosnym i jeżeli opuszczą Pana, by
służyć innym bogom, ześle na nich znów nieszczęście. Lud odpowiedział Jozuemu: -Chcemy służyć Panu! I zawarł Jozue w tym
dniu w imieniu Pana Przymierze z ludem i nadał ustawę i nakaz
w Sychem. I zapisał Jozue te słowa w Księdze Prawa Bożego. A
jako znak dla tego wydarzenia ustawił wielki kamień w miejscu
poświęconym Bogu. Ten kamień miał być świadkiem wszystkich
słów Przymierza.
Natomiast Ewangelia (Mt 19, 13-15) mówi o Chrystusie błogosławiącym dzieci. Przynoszono je do Niego, a On wkładał na
nie ręce. Uczniowie zabraniali ludowi przyprowadzać dzieci.
lecz Jezus powiedział: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im
przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie.
To jest w jakiś sposób nawiązanie do pierwszego czytania - jak w
Starym Przymierzu pobłogosławiony był lud,podobnie Chrystus
błogosławi dzieci. Królestwo niebieskie należy do nich nie tylko
ze względu na to, że dzieci mają jeszcze czyste serca, ale również
dlatego, że dzieci potrzebują błogosławieństwa Bożego, aby wzrastać w wierze, aby się wychowywać do służby Panu, aby się uczyć
miłości. Dzieci, które nie mają szczególnego błogosławieństwa
Bożego, są osierocone względem Boga.
Mamy się uczyć dziecięcej postawy wobec Boga - zaufania
i miłości - ale również mamy się starać, aby dzieci były umacniane Bożym błogosławieństwem i w tym błogosławieństwie
wzrastały.

PRZY STOLE NA PLEBANII
Chodzenie po wodzie

Pani gospodyni – Dzisiaj na Mszy św. ubawiła mnie moja
wnuczka Martusia, która ma 7 lat, bo siedziała obok i jak była
Ewangelia o tym, że Pan Jezus chodził po wodzie i św. Piotr
prosił Pana, żeby i on mógł iść do Niego po wodzie i poszedł, ale
przestraszył się silnego wiatru i zaczął tonąć. Wtedy Pan Jezus
chwycił go i powiedział „ Czemu zwątpiłeś małej wiary”. A ona

słysząc to pociągnęła mnie za rękaw i wyszeptała – Babciu ja bym
poszła i bym się nie przestraszyła, bo przecież Pan Jezus pozwolił
i wszystko widział.
Ks. Wikariusz – Pani Mario, czy pani tu coś nie zmyśla,
znam przecież Martusię i ona jest bardzo konkretna, wiem że
dociekliwa, ale nie jakaś marzycielka, raczej ważne dla niej jest
13 sierpnia 2017
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to, co widzi i dotyka. No ale może się mylę, i trzeba powiedzieć, że
jeżeli jest taka, to czeka ją piękna przyszłość i może rzeczywiście
będzie chodziła po wodzie, jak ją Pan Jezus zawoła. Natomiast
w tym ewangelicznym opowiadaniu ważniejszy jest tu pewien
kontekst, mianowicie w jakich okolicznościach się to stało, a stało
się po cudownym rozmnożeniu przez Pana Jezusa chleba i ryb,
tak że pięcioma chlebami i dwoma rybami nakarmił 5 tysięcy
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Po tym odesłał uczniów na
drugi brzeg, a sam udał się na górę, aby się modlić. Dopiero nad
ranem przyszedł do nich po wodzie. Więc ten marsz po wodzie
to było zwieńczenie tych cudownie dokonanych Bożych znaków,
aby uczniowie już nie mieli żadnych wątpliwości kim On jest.
Ks. proboszcz. Owszem, Pan Jezus tymi cudownymi znakami
porwał za sobą jakże wielu i myśleli, że tak to już będzie, że będą
za Nim chodzić, a On im będzie rozmnażał chleb. Ale przecież
nie po to Pan przyszedł na ziemię, zresztą cud rozmnożenia
chleba był już w Starym Testamencie dokonany przez proroka
Elizeusza, który niewielką ilością chleba jęczmiennego nakarmił
100 ludzi i jeszcze pozostawili resztki, tak właśnie się stało według słowa Pańskiego. Ale nie to było celem Chrystusowej misji
na ziemi, ale celem było zbawienie człowieka, a do tego potrzebny
był inny chleb i napój, czyli Ciało i Krew Pańska, które to znaki,
mają inny wymiar. Rozmnożenie chleba i chodzenie po wodzie to
może być dziełem każdego wierzącego , ale znakom Ciało i Krew
Pańska nie przynależy chodzenie po wodzie, ale o ile więcej, nieskończenie więcej, to jest zapowiedziane przybycie Chrystusa na
obłokach niebieskich na Sąd Ostateczny.
Ks. emeryt – Dobrze, ale wróćmy do tematu o chodzeniu
Pana Jezusa po wodzie, a bliżej chodzeniu po wodzie św. Piotra
Apostoła, zwróćmy uwagę na 3 ważne momenty. Pierwszy to myśl
św. Piotra, aby Pan pozwolił mu iść po wodzie do siebie, tu zaznaczyła się przywódcza funkcja Piotra, bo widząc niezwykłe cudowne zjawisko i Piotr czuje że oni musza się w to jakoś włączyć,
jakoś zareagować i on zafascynowany i pod natchnieniem Ducha
Świętego już wie co trzeba powiedzieć i śmiało mówi: pozwól mi
iść po wodzie do Ciebie. Można powiedzieć, że o to Panu chodzi-

ło, po to uczynił ten znak, aby wyzwolić w nich tą ponadludzką
inicjatywę i odpowiedział - chodź. Piotr bez wahania położył stopę na wodzie i drugą i już o niczym nie myślał, bo rozpierała go
niebiańska radość, czuje że idzie po jakimś puszystym dywanie,
wokół niego inny świat, ale do Pana nie jest tak blisko, popatrzył i
nagle zaczął obliczać, wszystko dobrze, pomyślał, muszę się sprężyć, wzmocnić wiarę, przecież nie zawiodę Pana i nie ośmieszę się
wobec innych i tu jest drugi moment, zaczął myśleć o tym co robi,
zaczął kontrolować kroki i wtedy otoczenie nagle stało się inne,
gwałtowny podmuch wiatru otrzeźwił go, zachwiał się i rozpaczliwie zbierał siły i nagle poczuł się bezradny, już wiedział, że nie
da rady, ani wiarą, ani fizycznie, choć jako rybak nie bał się wody,
zostało tylko jedno- Panie ratuj.
Ks. infułat – Może ja też coś powiem, bo ks. senior trochę
się rozgadał, a chciałbym nawiązać właśnie do tego przerażenia
tonącego Piotra i wołania o pomoc Jezusa. Przypuśćmy niech to
będzie ten trzeci moment istotny w tym zdarzeniu. Strach Piotra
rzeczywiście był wielki, po euforii cudownego chodzenia po wodzie, taki wstrząs, wszystko runęło, Piotr mógł teraz tylko liczyć
na Jezusa, ale przecież Go zawiódł, zatem rozpaczliwie zawołał
„ Panie, ratuj mnie” i poczuł dotknięcie Jego ręki usłyszał Jego
słowa : „czemu zwątpiłeś małej wiary”, ale ten wyrzut od Pana
był już słodki, bo on jest małej wiary, ale zasługujący na pomoc,
na ratunek. Kiedy wsiedli do łodzi wiatr się uciszył i wszyscy
byli szczęśliwi, szczęśliwy był Piotr nie tylko dlatego że ocalał,
ale i dlatego że przez to cudowne doświadczenie zmądrzał już
więcej wiedział o Jezusie i więcej o sobie. Jego miłość do Jezusa
była coraz mocniejsza, a wiara w siebie okazała się złudzeniem.
To wydarzenie na jeziorze ma też inny głębszy sens dotykający
przebaczenia naszych grzechów i ratunku, jaki tylko Bóg może
nam dać. To właśnie w Kościele i przez kościół Jezus okazuje nam
swoje miłosierdzie i uczy coraz mocniejszej wiary, zawsze jednak
gotowy podać rękę tonącemu, który przez przeciwne wiatry pogubił się w życiu.
Ks. H. Młynarczyk

Ks. bp Szkodoń

ZA WSZYSTKO TRZEBA
PANU BOGU DZIĘKOWAĆ
Miesiąc sierpień jest wypełniony rocznicami patriotycznymi.
Wspominamy 1920 rok, Cud nad Wisłą, wspominamy Powstanie
Warszawskie, ruch solidarnościowy, a cały miesiąc jest szczególnie wypełniony czcią dla Najświętszej Maryi Panny. Ta cześć
skupia się wokół tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, 15 sierpnia. W tym roku czcimy Maryję, wspominając
setną rocznicę Fatimy.
W miesiącach letnich, a szczególnie we sierpniu mają miejsce
piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Z Archidiecezji Krakowskiej
najpierw udała się Pielgrzymka Góralsko-Orawska (to jeszcze w
lipcu), a w sierpniu od święta Przemienienia Pańskiego szli na
Jasną Górę pątnicy w ramach Pielgrzymki Krakowskiej.
Trzeba wspomnieć o licznych rekolekcjach - czy to oazowych
Ruchu Światło-Życie (rekolekcje trwały przez 15 dni) czy też

6

13 sierpnia 2017

rekolekcje sześciodniowe, tzw. rekolekcje apostolskie. Tak samo
wiele, wiele rodzin, szczególnie w Wiśniowej, przeźywało swoje
rekolekcje w ramach tzw. Domowego Kościoła.
I za to wszystko trzeba Panu Bogu dziękować, bo rzeczywiście, w świecie pełnym zamętu (i w samej Polsce, gdzie też jest
wiele napięć i niepokoju) potrzebna jest modlitwa, potrzebne jest
uspokojenie przed Bogiem, potrzebne jest umocnienie, by realizować hasło tego roku: -Idźcie i głoście!
A we wszystkim przecież wspominamy św. Jana Pawła II, o
którym ciągle przypomina „Carolus”. Nie zatraćmy nic z tego,
cośmy otrzymali przez Papieża - Polaka. Wspominamy Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce tu rok temu. Idziemy za
Papieżem Franciszkiem, ale niech trwa w nas wielkie dziedzictwo
mądrości i świętości Jana Pawła II. I o tym pamiętajmy.

W ROCZNICĘ ŚDM (1)
Abp Jędraszewski:
powiedzmy
„dość” iluzjom tego
świata!
Jeżeli zależy nam,
by owoce ŚDM były
trwałe i dobre, potrzeba nam gotowości do
ryzyka, by pójść za Jezusem zdecydowanie
i jednoznacznie aż do
końca. I trzeba nam
też Jego mądrości,
której nas uczy, byśmy
umieli otwierać się coraz bardziej na dobro i
na wyzwania dobra
- mówił abp Marek
Jędraszewski podczas
Mszy św. dziękczynnej za owoce ŚDM. W sanktuarium św. Jana Pawła II zgromadzili
się kapłani, młodzież oraz przedstawiciele władz państwowych,
samorządowych i miejskich.
Mszy św. przewodniczył metropolita krakowski. Obecni byli
biskupi: Henryk Tomasik, Jan Szkodoń oraz Damian Muskus,
który odpowiadał za przygotowanie i przebieg Światowych Dni
Młodzieży. Wśród kilkudziesięciu kapłanów był również kapelan
Prezydenta RP ks. Zbigniew Kras. W papieskim sanktuarium
zgromadzili się również wolontariusze ŚDM i członkowie Komitetu Organizacyjnego. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Światowych Dni Młodzieży
W homilii abp Jędraszewski przypomniał, że kiedy Jan Paweł
II przyjechał do Częstochowy na ŚDM w 1991 roku, odbywał
pielgrzymkę po polskiej ziemi przypominając o tym, że tylko
przykazania są gwarancją wolności dla nas i naszych wspólnot
rodzinnych, społecznych i narodowych, także
wolności w wymiarze państwa polskiego. Tamte ŚDM odbywały się w Polsce, która dopiero
zaczynała oddychać wolnością i otwierała się na
gości ze Wschodu i Zachodu, „pokazując głębię
swojej wiary i pragnienie budowania na Chrystusie, związania z Kościołem, który jest Bożym
Królestwem dla nas i naszego zbawienia”.
Kaznodzieja stwierdził, że po ćwierćwieczu,
które minęło od tamtych wydarzeń, Polacy
znów są poddawani presji kolejnego totalitaryzmu, który chce budować nowy społeczny
ład światowy, tworząc nową wizję człowieka,
przeczącą temu, do czego powołał człowieka
Stwórca.
„Ten obraz, sączony nieustannie do naszych
serc i umysłów, zakwestionował w sposób radykalny Franciszek, kiedy rok temu wzywał do zerwania ze stylem życia, który jest wewnętrznym
paraliżem, które jest biernym przyjmowaniem
haseł i doktryn w ten sposób, że nawet nie zda-

jemy sobie sprawy
z tego, że jesteśmy
zniewalani” - mówił
metropolita krakowski. Według niego,
papież namawiał do
zejścia z kanapy, „by
nie ulegać dalszemu
procesowi letargu, w
którym możemy się
znaleźć i co gorsza
odkryć, że ten letarg
to jest nasze szczęście”.
„Trzeba
zejść
z kanapy, by iść
za Chrystusem, a
to wymaga jednoznacznej
decyzji:
dość z dotychczasowym stylem życia, myślenia i postępowania, w imię wolności,
którą daje nam Chrystus” - dodał abp Jędraszewski. Hierarcha
zaznaczył, że Chrystus domaga się od nas ryzyka i gotowości, by
„porzucić wszystko, co dotąd jawiło się jako szczęście i zrozumieć, że to szczęściem nie było, ale iluzją, której się poddawaliśmy”. Zauważył także, że potrzebna jest mądrość, dzięki której
człowiek potrafi oceniać to, co jest prawdziwie dobre i odrzucać
to, co jawi się złe.
„Jeżeli zależy nam, by owoce ŚDM były trwałe i dobre, potrzeba nam gotowości do ryzyka, by pójść za Jezusem zdecydowanie i
jednoznacznie aż do końca. I trzeba nam też Jego mądrości, której
nas uczy, byśmy umieli otwierać się coraz bardziej na dobro i na
wyzwania dobra” - kontynuował kaznodzieja, tłumacząc, że jeżeli człowiek otworzy serce na autentyczną dobroć, to sam zobaczy,
jak będzie się powiększało i otwierało na coraz nowe horyzonty
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dobrego działania.
„Jeżeli jest w nas gotowość
do pójścia za Chrystusem,
zaryzykowania życia z Nim i
dla Niego, jeżeli w nas jest Jego
mądrość, nie będziemy sami,
Bóg będzie z nami współdziałał dla dobra, które tworzymy”
- przekonywał metropolita
krakowski.
Na koniec wezwał do modlitwy do Ducha Świętego, by
ziarno zasiane podczas ŚDM
przyniosło dobry plon dla nas
samych, dla społeczności, narodu, dla Kościoła w Ojczyźnie
i na świecie. „Trzeba nam nieustannie prosić Ducha Świętego o to, aby nie zabrakło nam
nigdy odwagi, by powiedzieć
„dość” iluzjom tego świata, by
nie zabrakło nam męstwa, by
iść i uczepić się ręki Chrystusa,
by zdążając za Nim dojść do jego Królestwa,
które nie będzie miało końca” - zachęcał.
Na zakończenie Mszy świętej odbyło się
uroczyste dziękczynienie młodych za dar
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Abp Jędraszewski podziękował kard. Stanisławowi Dziwiszowi i jego współpracownikom za przygotowanie wielkiego dzieła
ŚDM. Podziękował również bp. Damianowi
Muskusowi, który kierował Komitetem
Organizacyjnym ŚDM i bp. Henrykowi Tomasikowi, odpowiedzialnemu wówczas za
duszpasterstwo młodych w polskim Kościele. Wspomniał również o władzach państwowych, samorządowych i miejskich, służbach
mundurowych i wolontariuszach zaangażowanych w organizację tego wydarzenia.
Specjalny telegram do uczestników wydarzenia wystosowała premier rządu RP
Beata Szydło.
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O, Maryjo, w niebo uniesiona
O, Maryjo, w niebo uniesiona,
Nad anielskie chóry wywyższona;
Pan uwielbił duszę Twą i ciało,
Wziął do nieba i ozdobił chwałą.
Tam odbierasz hołdy i zaszczyty,
Tron Królowej oddał Tobie Bóg.
Najpiękniejszych widzeń nasz zachwyty,
Otoczona wieńcem swoich sług.
Już odeszłaś w niebo, Matko droga,
Opuściłaś ziemską łez dolinę.
Prowadź nas też prosto aż do Boga,
Proś, by zgładził wszelką naszą winę.
Daj nam, Matko, życie wieść w czystości,
Niech powiewa z serc niebiańska woń.
Pomnóż wiarę, naucz nas miłości,
Miej w opiece, przed nieszczęściem chroń.
O, Maryjo, światy Ty Królowo,
Wspomnij dziś na Syna Twego słowo,
Że na krzyżu Matką nazwał Ciebie Matką naszą nim Cię wziął do siebie.
Więc wierzymy my, sieroce dzieci,
Że dotrzymasz, co nam przyrzekł Bóg,
Iż, gdy dusza nasza z ciał uleci,
To na wieki będziem u Twych nóg.

Pytania do Ewangelii
1. O jakiej porze i którą drogą
przyszedł Pan Jezus do uczniów?
2. Jak na to zareagowali?
3. Co Pan Jezus uczynił Piotrowi
i co mu także zarzucił?

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - dogmat ogłoszony uroczyście przez papieża Piusa XII Konstytucją
apostolską Munificentissimus Deus, mówiący o tym, że „Niepokalana Bogurodzica, zawsze Dziewica Maryja, została po zakończeniu
swego ziemskiego życia z duszą i ciałem wzięta do niebieskiej chwały”. Dogmat ogłoszono 1 listopada 1950 roku. Wiara we Wniebowzięcie Maryi była wyznawana przez chrześcijan już od pierwszych wieków zarówno na Wschodzie, jak na Zachodzie. Opiera się
ona na przekonaniu o szczególnej więzi pomiędzy Chrystusem a Jego Matką oraz na wyjątkowym udziale Maryi w dziele zbawienia.
Wniebowzięcie jest konsekwencją Niepokalanego Poczęcia, macierzyństwa Maryi oraz Jej uczestnictwa w zwycięstwie Chrystusa
nad grzechem i śmiercią. W tradycji chrześcijańskiej pojawia się opinia, że Maryja nie umarła, ale z końcem swego życia ziemskiego została wzięta do chwały nieba. Dogmat nie rozstrzyga tego problemu, akcentuje uwielbienie Maryi w duszy i ciele. Uroczystość
Wniebowzięcia Maryi Kościół obchodzi 15 sierpnia. Jest to święto obowiązkowe. Na Wschodzie obchodzono to święto już w IV wieku, na Zachodzie natomiast w połowie VII wieku. W Polsce ma ono swój wymiar patriotyczny - wspominany jest „cud nad Wisłą”
- zwycięstwo Polaków nad bolszewikami w 1920 roku. Od X wieku w tym dniu odbywa się błogosławieństwo zbiorów: ziół, warzyw,
owoców i zbóż.
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Pomóżmy dzieciom zbudować
CERT
Podopieczni wadowickiego Stowarzyszenia ”Dać Szansę”
nie czekają na postępy prac budowlanych z założonymi rękami.
Zakasali rękawy, wzięli ze sobą narzędzia i wyruszyli na działkę
przy ulicy Kochanowskiego, by odwiedzić plac budowy.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pracowników Firmy
Budowlano-Instalacyjnej Gabriela Fryca z Ryczowa, mieli okazję
przekonać się, jak ciężka jest praca przy budowie własnego Domu.
To właśnie dla nich Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutyczne stanie się drugim Domem, w którym będą spędzać
swój czas podczas zajęć, specjalistycznej terapii, czy zabaw integracyjnych.
Mimo, że budynek posiada już fundamenty, a jego mury pną
się w górę, inicjatorzy budowy ciągle potrzebują pomocy ludzi
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dobrej woli. Centrum powstaje z misją niesienia pomocy innym.
Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia „Dać Szansę” pragną,
by stało się ono symbolem wartości bezcennych w dzisiejszym
świecie – bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz
szacunku i tolerancji.
Osoby które zechciałyby wesprzeć budowę CERT mogą przekazać darowiznę na konto budowy: Alior Bank nr 56 2490 0005
0000 4600 8902 9219.
Za wszystkie wpłaty darczyńcom bardzo dziękujemy!
Zobaczmy efekty wizyty Podopiecznych w miejscu budowy
CERT:
www.dacszanse.pl

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

Wadowice, Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
ADRES: pl. Jana Pawła II 1, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 873 20 96, tel./fax +48 33 873 20 57, | www.wadowicejp2.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: kancelaria@wadowicejp2.pl pon.-sob. 9-10; pon., śr. 16-17.30 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 18; Niedziele i święta - 6, 7:30, 8:15
(kaplica Zakładu Karnego), 9 (kaplica w Rokowie), 9:45 (kaplica Dom Samotnej Matki), 10 (kaplica Dom Opieki Społecznej), 10:30, 12, 13:30,
18 (V - VIII 19:00) * Proboszcz - ks. prałat Stanisław Jaśkowiec, dziekan dekanatu Wadowice Północ* Wikariusze - ks. Jacek Tekiela, ks. Adam
Garlacz, ks. Janusz Korbel - moderator dekanalny służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ks. Piotr Sobala, wyśw. 1994, wizytator katechetyczny
rejonu VI * ks. Jacek Pietruszka - dyrektor Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II W duszpasterstwie pomagają: ks. mgr Jakub Gil, infułat, ks.
Zdzisław Kałwa, kapelan Ojca Świętego * Na terenie parafii mieszka: o. Eugeniusz Chuchro OCD, kapelan Zakładu Karnego w Wadowicach * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: przed 1780 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Roków (301), Wadowice – część (9566) * ODPUST: I - Ofiarowania
NMP, niedziela najbliższa 21 listopada, II - MB Nieustającej Pomocy 27 czerwca
Wadowice, Parafia Świętego Piotra
ADRES : al. MB Fa�mskiej 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 28 88, tel./fax +48 33 873 12 00, www.swpiotr.wadowice.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.–sob. 8 – 9, pon., śr. 16 – 18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty 18; Niedziele i święta, 6:45, 8 (kaplica Zawadka), 8:30, 9:30 (kaplica
Zawadka), 10, 11:30, 13, 16 (IX-VI), 18 Proboszcz: ks. Tadeusz Kasperek, dziekan dekanatu Wadowice Południe, kapelan Ojca Świętego * Wikariusze: ks. Artur Czepiel - moderator dekanalny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej, ks. Franciszek Walkosz, ks. Grzegorz Wąchol * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: 1985 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gorzeń Dolny (518), Gorzeń Górny (253), Hobot (200), Wadowice
– część (ok. 9400), Zawadka (700) ODPUST: św. Piotra - 29 czerwca
SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA Karmelici Bosi
ADRES: ul. Karmelicka 22 34-100 WADOWICE skr. Poczt. 28 tel. 033 873 21 87 fax 033 873 23 78 * MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE: 6:00; 7:00; 8:00 i 18:00
Msze św. w uroczystości i niedziele: 6:30; 8:00; 9:30; 11:00, 12:30 i 18:00 ODPUST: św. Józefa - 19 marca, 16 lipca - MB Szkaplerznej, 20 listopada - św. Rafała Kalinowskiego

Rodzina św. Charbela z Libanu
w Bazylice
Grupa 49 chrześcijan z Libanu,
należących do Rodziny św. Charbela,
przez kilka dni pielgrzymowała po
Polsce z relikwiami tego XIX-wiecznego pustelnika, znanego z wypraszania
wielu łask uzdrowień fizycznych i duchowych.
Pielgrzymi pątniczy szlak rozpoczęli w kościele św. Jakuba Apostoła w
Warszawie, odwiedzili również Płock,
Częstochowę, Kraków, Niepokalanów
i 24 lipca naszą wadowicką Bazylikę.
Po Mszy świętej, którą sprawowało
dwóch towarzyszących pielgrzymom
libańskich kapłanów, uczestnicy Mszy
mogli ucałować relikwie św. Charbela
oraz wysłuchać historii i osobiście poznać Raymonda Nader, chrześcijanina
maronity, ojca trójki dzieci, który doświadczył widzeń św. Charbela.
Przewodnik grupy opowiedział
nam, jak Raymond przez kilka lat

szukał odpowiedzi na pytania
dotyczące Boga. Po śmierci św.
Charbela z ciała tego świętego
wypływała krew i woda. W sumie
około 30 litrów. Było to dla Raymonda wielką tajemnicą i bardzo
chciał ją zrozumieć.
Zimą 1994 roku poszedł do
klasztoru w Annaya, położnego
na wysokości 1350 metrów, gdzie
św. Charbel spędził ponad 20 lat na
rozmowie z Bogiem. Kiedy modlił
się i czytał Pismo Święte przy pięciu zapalonych świeczkach, nagle
poczuł przez kilka minut bardzo
porywczy wiatr. Mimo silnego
wiatru, świece nie zgasły. Nie wiedział, co się dzieje dokoła.
Raymond Nader miał poczucie, że jest w innym świecie. Nic
nie słyszał, nie czuł swojego ciała.
Światło, które było dookoła niego
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było milion razy mocniejsze od
słońca, ale nie czuł poparzenia.
Czuł, że ktoś był koło niego, zaczął
z nim rozmawiać. Usłyszał, że nie
śni. Gdy zapytał, kim jesteś, poczuł
wielki pokój w sobie i miłość. Usłyszał: „Ja jestem”.
W takim stanie Raymond był
około czterech godzin. Gdy wracał do samochodu i przechodził
przed figurą św. Charbela, zaczął
odczuwać silne pieczenie na lewym
ramieniu.
Gdy podwinął rękaw koszuli,
zobaczył pięć palców. Ślad wyglądał tak, jakby ktoś odcisnął dłoń
na jego ramieniu. Nie czuł bólu,
tylko ciepło. Widział wodę i krew.
Po powrocie do domu, pokazał
znamię żonie. Już wiedział, że
to wszystko dzieje się naprawdę.
Tamtej nocy zmieniłem całe swoje życie. Postanowił je ofiarować
Chrystusowi. Rozpoczął pracę w
katolickiej telewizji w Libanie. Za
zgodą przełożonych Kościoła, zaczął na cały światy głosić orędzia św. Charbela, których regularnie doświadczał.
Jakie jest przesłanie Świętego Charbela?
Bóg jest prawdziwy i żyje pośród nas, Jezus jest z nami w Eucharystii. Św. Charbel prosi o to, aby opowiadać światu, kim jest
Jezus Chrystus.
Przybyliśmy po to, żeby ludzie poznawali św. Charbela. Św.
Charbel przyjechał do tych, którzy nie mogą do niego pojechać
– mówił Maroun Mazawi, tłumacz pielgrzymów. – Jesteśmy w
Polsce z Panem Raymondem pierwszy raz i nie ostatni raz – wyjaśniał Mazawi.
Msza św.
Szczęść Boże!
Przeczytaliśmy Ewangelię wg św. Łukasza, a teraz ks. Antoni
będzie opowiadał w duchu św. Charbela o jego życiu...
Na pewno nie możemy się porozumieć dzięki językowi. Ja
mówię po arabsku, a państwo po polsku. Jest jednak jeden język,
który nas łączy. To dar od Boga - język Ducha Świętego. Dzięki
temu językowi, językowi miłości, dojdziemy do porozumienia.
Sytuacja mieszkańców Polski i Libanu jest pod pewnymi względami podobna. My jesteśmy w Libanie chrześcijanami wśród
innych narodów wyznających islam. W Polsce jest zaś bardzo
wielu chrześcijan, ale otoczeni jesteście krajami europejskimi,
które niestety zaczynają się powoli od Boga oddalać. Jest to dla
nas szczególna motywacja, by brać przykład z wielkich świętych
Libanu i Polski, takich jak: św. Szarbel, św. Faustyna, św. Jan Paweł II. Z wielką radością modlimy się dziś w kościele, w którym
ochrzczony został Jan Paweł II i w którym spędzał na modlitwie
wiele czasu. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że bardzo kocha
Liban i jest on dla niego drugim domem. Św. Jan Paweł II wiele
trudu włożył w to, by w Libanie chrześcijanie byli bezpieczni. Był
bowiem taki plan, by mieszkańcy Libanu zostali unicestwieni.
Wszyscy święci z Libanu i Polski, dodają nam jednak sił, byśmy
mogli pozostać na naszej ziemi. Dzisiaj przybywamy tu z reli-
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kwiami św. Szarbela (to relikwia kości, relikwia I stopnia) i znajdują się one na ołtarzu. Przyjechaliśmy do państwa, do Polski,
bo jak wiemy Polacy nie mogą za często wędrować do Libanu.
dlatego św. Szarbel przyjechał do was.
Św. Szarbel urodził się w 1828 roku, a zmarł w Wigilię w 1898
roku. Mieszkał, żył przez 23 lata w swojej wiosce, a następne 46
lat - resztę życia - spędził w pustelni. św. Szarbel był znany przede
wszystkim dlatego, że całe swe życie poświecił Bogu. Pracował
na roli, raz dziennie jadł, a resztę czasu poświęcał Bogu. Żył w
skromności, bardzo wiele się modlił i rozpamiętywał słowa Boga,
które stały się fundamentem jego życia. Codziennie przyjmował
też Komunię i była to dla niego najważniejsza czynność w ciągu
dnia. Otrzymał wiele darów od Jezusa i od ponad stu lat czyni z
nich użytek czyniąc wiele dobra dla ludzi. z mocy Jezusa czynił
cuda jeszcze za swojego życia. Znany jest np. cud tego, że lampka olejna paliła się, choć była napełniona nie olejem a wodą. I
powiedział, że my mamy być jak ta lampa - świecić przykładem i rozmawiać z Jezusem. Kiedy św. Szarbel umarł, mimo że
mieszkał w małej wiosce w górach, to cały świat juz wie, kim był.
Uzdrowił wielu ludzi i wielu na całym świecie dał swą szczególną
łaskę. Najważniejszy dar, który otrzymaliśmy, to to że jesteście
państwo z nami dzisiaj dzięki św. Szarbelowi, który nas jednoczy.
Dziękujemy polskiemu narodowi za gościnę w Polsce.
Wyjątkowym darem św. Szarbela dla narodu libańskiego jest
rodzina św. Szarbela i która się dziś tu znajduje z nami, a konkretnie 49 osób. Jesteśmy tu też dlatego, by zaświadczyć, że kochamy
Jezusa i wszystkich ludzi, którzy Go kochają. Czcimy bardzo
świętych, których tu już wymieniałem, ale pamiętajmy też, że
każdy z nas został wezwany do świętości, że może zostać świętym i powinien do tego dążyć. Wszyscy możemy zostać świętymi
już tu na ziemi, jeżeli będziemy kochać Jezusa i czynić wszystko
według Jego słów.
Cdn.
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Orędzie fatimskie
100 lat temu Matka Boża prosiła w Fatimie dzieci, aby przekazały światu warunki, które go mogą ocalić przed samozagładą.
Wyraziła je w następujących poleceniach: „Czyńcie pokutę. Odmawiajcie codziennie różaniec. Zawierzajcie świat, a zwłaszcza
Rosję Niepokalanemu Memu Sercu. Odprawiajcie pięć pierwszych sobót.” Minął już wiek od przekazanych fatimskich poleceń. Jak w tym okresie ludzie otwarli się na głos Maryi? Trzeba
z radością napisać, że najbardziej w naszych parafiach przyjęły
się nabożeństwa fatimskie. Gromadzą one bardzo wielu czcicieli
Matki Bożej. Doświadczamy tego choćby patrząc na odprawianą
„Fatimę” u św. Piotra w Wadowicach, czy tez u księży Pallotynów
na Kopcu. Z nabożeństwem tym związana jest figurką fatimska.
Znajduje się ona prawie w każdym kościele. Jest przez wiernych
bardzo czczona.
W maju byliśmy świadkami, jak na Krzeptówkach w Zakopanem nasz Episkopat przy udziale rządzących oraz licznych wiernych oddał naród Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Gorzej
jest z wypełnieniem prośby Matki Bożej o realizowanie pięciu
pierwszych sobót. Często nawet nie wiemy, jak się do tego zabrać.
Serdecznie zachęcam Czytelników by zrealizowali to maryjne,
fatimskie pragnienie.
Najgorzej wychodzi nam z nawołaniem Maryi do praktykowania pokuty. Wciąż nie bardzo wiemy, co to słowo oznacza. Jaką
treść zawiera. Najprościej można powiedzieć, iż pokuta wyraża

się w nieustannym nawracaniu się. I tu jest zasadniczy problem
każdego z nas ponieważ uważamy się, że jesteśmy porządni, a
nawet bardzo. To drugi – ten obok mnie ma liczne obciążenia.
Powinien z nich czym prędzej wychodzić.
Żydowskie opowiadanie zwane Midraszem mówi, że gdy
biblijny Lot dowiedział się o zamiarze zniszczenia Sodomy i
Gomory, popędził do synów i córek, by ich ostrzec: „Uciekajcie!”
– krzyczał. Ci wyruszyli ramionami: „W mieście gra muzyka
i jest świąteczny nastrój, a ty nam mówisz o zniszczeniu?” Po
Sodomie została kupa popiołu. Dziś jest identycznie, świat się
bawi. Kościół swym orędziem o pokucie psuje mu zabawę. Papież Benedykt XVI mówi, że jest tak jak w tej słynnej anegdocie
Kierkegaarda. Do wsi przyjechał cyrk. Nagle w cyrku wybuchł
pożar i zaczęła palić się wioska. Klown pobiegł do sąsiedniej wsi
i zaczął przerażony krzyczeć: „Pomocy! Pożar! Pożar!” Ponieważ
był w stroju klowna ludzie pękali ze śmiech. „Ha, ha, ha! Świetny
żart.” Za chwilę pożar przeniósł się do tej drugiej wioski. Świat
traktuje głoszących słowo o pokucie jak klownów. Kościół jest
jak ten błazen, który widzi pożar i krzyczy: „Opamiętajcie się, bo
zginiecie!” odpowiada mu śmiech na sali.
Pokuta, do której w Fatimie wzywa Maryja to uświadomienie
sobie własnej małości i grzeszności i prośba do Jezusa by mi nieustannie pomagał w dążeniu do świętości.
Ks. Infułat

OGŁOSZENIE O PIELGRZYMCE
PARAFIA OFIAROWANIA NMP W WADOWICACH
ORGANIZUJE PIELGRZYMKĘ W DNIACH OD 17 DO 24
WRZEŚNIA DO:
Kahlenberg - Conccesio- Mediolair- Turyn -Piza- Rzym
- Cascia- Asyż - Wenecja 8 dni
I dzień godz. 3,00 zbiórka, przejazd do Wiednia, Msza św. na
Kahlenbergu i dalszy przejazd w okolice Tarvisio, obiadokolacja,
nocleg.
II dzień śniadanie, przyjazd do Concesio, małego miasteczka
gdzie urodził się PAPIEŻ PAWEŁ VI. Dalszy przejazd do Mediolanu zwiedzanie m.in.: ZAMEK SFORZESCO, KATEDRA
MEDIOLAŃSKA - największy kościół gotycki na świecie wraz z
wejściem na dach, GALERIA VITTORIO EMANUELE, OPERA
LA SCALA. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
III dzień śniadanie, przejazd do Turynu ze zwiedzaniem
KATEDRY pw. ŚW. JANA CHRZCICIELA Z NAWIEDZENIEM
KAPLICY ŚWIĘTEGO CAŁUNU.
Następnie Piza - zwiedzanie Placu Cudów z Baptysterium i
sławną Krzywą Wieżą lub krótki pobyt w Viareggio, popularnej
miejscowości wypoczynkowej na wybrzeżu Versilia. Przejazd do
hotelu ,obiadokolacja, nocleg.
IV dzień- śniadanie, przejazd do Rzymu, zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra, nawiedzenie grobu Św. Jana Pawła II. zwiedzanie
Watykanu, Muzea Watykańskie. Przejazd na nocleg- zakwaterowanie, obiadokolacja.
V dzień śniadanie, przejazd do Rzymu i dalsze zwiedzanie
min. Pomnik Wiktora Emanuela, Kapitol, Forum Romanum.

Koloseum, Bazylika Santa Maria Maggiore, Schody Hiszpańskie,
Fontana di Trevi, Piazza Wenezia. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
VI dzień śniadanie, przejazd do Cascia - nawiedzenie Sanktuarium świętej Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych.
Następnie Asyż-zwiedzanie urokliwego średniowiecznego miasta, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej wraz z Ogrodem Różanym, Bazylika Dolna św. Franciszka wraz z grobem św. Franciszka oraz Bazylika Górna z zabytkowymi freskami Giotta, spacer
malowniczymi ulicami w kierunku Bazyliki św. Klary. Następnie
San Marino. najstarsza republika na świecie. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
VII dzień śniadanie. Przejazd do Wenecji na parking Tronchetlo (postój autokaru 9 godzin). Transfer do Placu św. Marka.
Zwiedzanie bazyliki św. Marka - patrona Wenecji, Pałacu Dożów
(z zewnątrz) wraz ze sławnym Mostem Westchnień, Wieży Zegarowej, Dzwonnicy. Czas wolny lub propozycja fakultatywna:
przejażdżka gondolami. Spacer do Mostu Rialto. Powrót na
Tronchetto. Nocny przejazd przez Austrię i Czechy.
VIII dzień : Powrót do Polski. Zakończenie imprezy.
UWAGA - KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC
ZMIANI
Koszt wyjazdu wynosi: przy grupie 45-50ośób wynosi
1600,00 + bilety wstępu, lokalnych przewodników i zestaw słuchawek ok. 130€ Koszt obejmuje: Przejazd autokarem turystycznym, opłaty parkingowe i drogowe 6 noclegów ze śniadaniem
i obiadokolacją, obsługę pilota, ubezpieczenie NNW i Kl. /bez
chorób przewlekłych/.
Ks. Jakub Gil - Infułat
13 sierpnia 2017
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Byśmy byli żywymi monstrancjami
W których każdy może dostrzec Chrystusa, zwłaszcza zaś ten, który oddalił się od Niego, od Kościoła.
Tego życzył wiernym w końcowej części kazania odpustowego ku czci św. Piotra – ks. Artur, ukazując
jednocześnie w powrotach Piotra nasze powroty do
Chrystusa.
Od 32 lat - od 29 czerwca 1985 roku - apostoł Piotr jest patronem tego miejsca i tej naszej wspólnoty. Świętując kolejny odpust,
odkrywamy świętego Piotra jako tego, który zawsze umiał powrócić do Jezusa. Także wtedy, gdy odchodził od Niego naprawdę daleko. Wpatrując się w naszego patrona, pytamy: - A jak jest z
naszymi powrotami do Chrystusa? Przecież ilekroć zgrzeszymy,
jesteśmy jak Piotr z Sienkiewiczowskiego „Quo vadis”. Grzesząc,
idziemy w odwrotną stronę niż chce Jezus. Każdy nasz grzech to
przecież nasza ucieczka od Niego. To pójście swoją drogą.
Pewien ksiądz po 12 latach gorliwej kapłańskiej pracy postanowił porzucić kapłaństwo. W ponury, samotny wieczór
jesienią na plebanii spakował rzeczy, w szafie zostawił tylko dwie
sutanny i odjechał. Był zdecydowany. Myślał: -”To już dłużej nie
ma sensu...”. Po długiej jeździe samochodem odczuł znużenie.
Zjechał na pobocze i wysiadł, by się przejść. W jesiennej mgle nie
zauważył, że zatrzymał samochód tuż obok starego, drewnianego, przydrożnego krzyża - bardzo zniszczonego upływem czasu.
I ten widok krzyża był dla niego jak policzek, jak kubeł zimnej
wody. Rozpłakał się i zawrócił. Inaczej - Chrystus go zawrócił jak
Piotra apostoła w „Quo vadis”.
Bracie i siostro, ile razy ciebie Jezus zawrócił tak jak świętego
Piotra z błędnej drogi? Gdy mówiłeś, że twojej małżeństwo nie
ma już sensu, że się coś „wypaliło” i że nie ma czego ratować?
Ile razy? Gdy praca, pieniądze, majątek, rozrywka, koledzy i koleżanki stawali się ważniejsi niż mąż, żona i dzieci, niż rodzina?
Ile razy? Ile razy zawrócił cię Chrystus z drogi, gdy pytałeś jako
kapłan, czy jest sens służyć ludziom, którzy odwdzięczają się
pretensjami, obmową, oszczerstwem i złośliwością? Ile razy?
Ile razy Chrystus stanął na
twojej błędnej drodze, gdy
pytałeś, czy życie ma sens, czy
warto się męczyć, skoro tyle
trudu i niepowodzeń? Ile razy?
Ile razy Chrystus cię zatrzymywał, gdy w cierpieniu powodowanym chorobą, samotnością,
niepowodzeniami
mówiłeś,
że to już koniec? Ile razy? Ile
razy Chrystus wychodził ci
naprzeciw, gdy kolejny raz upadałeś pokonany przez alkohol,
nałóg i gdy ci się wydawało,
że jesteś już wrakiem i dnem?
Ile razy? Ile takich Piotrowych
powrotów kryją konfesjonały
tej świątyni? Ile takich Piotrowych łez przez te 32 lata
płynęło na ławki tego kościoła?
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Ileż modlitewnych westchnień słyszały te ołtarze i te ściany?
Ale, bracie i siostro, skoro dzisiaj tutaj jesteś, przed tym ołtarzem,
by świętować uroczystość odpustową św. Piotra, to masz najlepszy znak, że potrafiłeś wrócić. Że - jak nasz patron - zawróciłeś
z błędnej drogi. Bo gdybyś wtedy nie zawrócił, to tylko Bóg wie,
gdzie ty byś był teraz. I za to dzisiaj umiej Jezusowi podziękować.
Odpust jednak, moi drodzy, to uroczystość, która nakazuje
nam myśleć o całej parafii - także o tych, których tutaj dziś nie
ma z nami, którzy, choć do tej parafii nalezą, do kościoła nie chodzą. Przyjmowali przy tych balaskach I Komunię Świętą, na tym
stopniu otrzymywali sakrament bierzmowania, tu, na klęcznikach składali sobie przysięgę małżeńską. Dzisiaj Kościół omijają
szerokim łukiem. Wybrali drogę niewiary. I choć spotkali na niej
Chrystusa, minęli Go obojętnie i nie zawrócili. Myślimy z bólem
o tych ludziach naszej parafii, którzy nie chodzą do kościoła, których domy są oziębłe dla wiary. Zapewne znasz, bracie i siostro,
takie osoby, może i całe rodziny. Dzisiaj pomódl się właśnie za
tych ludzi obok, którzy żyją bez wiary. Może w twojej rodzinie,
może w twoim domu, może w twoim sąsiedztwie, może w twojej
klatce w bloku... proś, by pozwolili Chrystusowi zawrócić się z
drogi. I przestrzegam cię: - Obyś swoją obojętnością wobec nich,
nie utwierdzał ich w błędnej drodze, którą idą! Obyś nie był obojętny na ich oschłość w wierze! Ale obyś im spieszył na ratunek,
przede wszystkim modlitwą, ale i swoim dobrym przykładem
uczciwego życia wiarą.
Dziękujmy dzisiaj za św. Piotra Apostoła, za jego opiekę nad
naszą parafialną wspólnotą. Módlmy się i za siebie, którzy do
tego kościoła przychodzimy, którzy może nawet mamy ulubione
miejsce w ławce, ale umiejmy modlić się także za tych, którzy tutaj nie przychodzą. Wszak św. Piotr jest patronem całej wspólnoty i tych, którzy tak jak wy są blisko. Ale i tych, którzy są daleko.
Pamiątką dzisiejszego odpustu jest monstrancja, która stoi na
ołtarzu, a dzisiaj została uroczyście poświęcona. Poniesiemy ją
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w odpustowej procesji. Monstrancja w liturgii jest używana po
to, by wszyscy obecni w kościele zobaczyli Jezusa w Eucharystii,
także ci, którzy są najdalej od ołtarza. Obyśmy i my, bracia i siostry, byli żywymi monstrancjami. By ci ludzie obok nas, którzy
kroczą błędną drogą niewiary, zobaczyli Zbawiciela i jak Piotr,
nasz patron, zawrócili z drogi donikąd.

Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas, prowadź całą nasza parafię wspólną drogą!

Szata utkana z miłości Matki
Tak o szkaplerzu mówił w kazaniu odpustowym ku
czci MB Szkaplerznej o. Wiesław Strzelecki. Wyraził
przy tym przekonanie, że owocem noszenia tej świętej
szaty jest postawa naśladowania Maryi w swym codziennym życiu. Przytoczył też wypowiedzi świętych
na temat znaczenia szkaplerza. Więcej o tym w drugiej,
poniższej części słowa.
Niezwykłą rzeczą jest to, że szkaplerz został związany z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Jak wiemy, w tym roku obchodzimy stulecie tych objawień. Podczas ostatniego objawienia - 13
października 1917 roku - wizjonerzy zobaczyli na niebie obrazy
symbolizujące tajemnice różańcowe - od radosnych (wtedy zobaczyli Święta Rodzinę - Matkę Bożą z Józefem i Dzieciątkiem Jezus), przez bolesne (ujrzeli Matkę Bożą we fioletowym ubraniu z
mieczem przeszywającym Jej Serce), do chwalebnych (gdy ujrzeli
na niebie Matkę Bożą, ukoronowaną na Królową Nieba i Ziemi,
z Dzieciątkiem Jezus trzymającym w ręku szkaplerz). W jednym
z wywiadów w 1950 roku Siostra Łucja została poproszona o komentarz do tej sceny. Powiedziała wówczas:
Matka Boża chce, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz. I to właśnie dlatego różaniec i szkaplerz, dwa najbardziej uprzywilejowane sakramentalia maryjne nabierają dziś jeszcze większego,
uniwersalnego znaczenia niż kiedykolwiek w historii.
Później, kiedy poproszono Siostrę Łucję o ujęcie Orędzia Fatimskiego w krótką formułę, aby wszyscy mogli je w życie wprowadzić i realizować, napisała je w postaci ślubowania. Pozwólcie,
że je odczytam:
Najdroższa Królowo i Matko, która w Fatimie obiecałaś
nawrócenie Rosji i pokój dla świata, aby wynagrodzić Twemu
Niepokalanemu Sercu grzechy moje i całego świata, uroczyście
Ci obiecuję: 1.Ofiarowywać wszystkie moje czynności, które
wynikają z codziennych obowiązków; 2. Codziennie odmówić
jedną część różańca z rozważaniami tajemnic; 3. Nosić szkaplerz
Karmelu jako znak obietnicy i akt poświęcenia się Tobie. Będę
odnawiała tę obietnicę często, zwłaszcza w chwilach pokusy”.
Bracia i siostry, powyższe ślubowanie, będące niewątpliwie
wyrazem własnych rozważań Siostry Łucji opartych na przesłaniu fatimskim oraz karmelitańskim powołaniu należy odróżnić
od tego, co Łucja przekazuje nam jako „orędzie z nieba”. Jednak
dla nas wszystkich, noszących szkaplerz Karmelu, wypowiedź
Siostry Łucji stanowi zachętę do coraz gorliwszego naśladowania
i oddania się Maryi.
Bracia i siostry, św. Jan Paweł II w 1988 roku mówił:
Poprzez szkaplerz czciciele Maryi z Góry Karmel wyrażają
pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład
jako Matki, Opiekunki, Siostry, przyjmując z czystym sercem
Słowo Boże i oddając się żarliwej służbie braciom.
A więc Papież również zachęcał nas, abyśmy naśladowali

Maryję.
W tym miejscu wypada zacytować również św. Rafała Kalinowskiego. Może te jego słowa o szkaplerzu są wam dobrze znane, ale nigdy dość przypominać słów tego świętego, który tutaj w
sposób szczególny doznaje czci. Św. Rafał mówił:
Nasza Najświętsza Pani nas ostrzega, byśmy szkaplerz święty
jako oznakę zewnętrzną powołania naszego, nosili z weselem. I
chociaż wyda się nam niekiedy ciężki w naśladowaniu we wszystkim Najświętszej Maryi Panny, chętnie ci dali, a przeto udział w
krzyżu Zbawiciela mieć mogli.
Św. Rafał powtarza to samo - byśmy nosząc szkaplerz starali
się naśladować Maryję. Taki właśnie powinien być, bracia i siostry, owoc noszenia szkaplerza - naśladowanie Maryi. I gdy oddajemy cześć Maryi, gdy naśladujemy Ją, a przez Nią naśladujemy
samego Jezusa, promieniujemy życiem Jezusa. To jest przesłanie
z Fatimy. To jest przesłanie płynące z praktykowania nabożeństwa szkaplerznego. Zaproszenie, które kieruje do nas Bóg w
dniu dzisiejszym - do każdego z nas wyciąga swa dłoń Zbawiciel
i zaprasza nas wszystkich do współdziałania.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć swą wspinaczkę na
Górę Karmel. Czeka mnie może walka z lenistwem. Chodzi o
to, aby w każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy świętej - i to
świadomie, wiedząc, co się dokonuje podczas tych 45 minut,
tu w kościele, na ołtarzu. Czeka mnie praca nad modlitwą, aby
codziennie się modlić - czy to rano, czy wieczorem. I nie tylko
ustami, ale ustami i sercem. Należy podjąć bój z emocjami, aby
nie wybuchać, aby nie obrażać, aby nie krzywdzić drugiego.
Trzeba powstrzymywać język przed obmową, oczernianiem,
niesprawiedliwymi sądami. Wyciągnąć dłoń do zgody, przezwyciężając dawne animozje, zatargi. To nie jest tylko potrzeba takiej
postawy w życiu politycznym, ale również w naszych rodzinach,
w miejscu pracy. Jak nam potrzeba zgody! Człowiek noszący
szkaplerz sieje zgodę, pokój, bo ma spokojne serce; bo swoje
serce kształtuje na wzór Serca Matki Najświętszej... Dla osoby
noszącej szkaplerz święty, orędzie fatimskie staje się naglącym
wezwaniem oraz zaproszeniem do tego, aby przez pryzmat tego
orędzia odnowić swoje powołanie do modlitwy i apostolstwa. Do
tego każdy z nas jest powołany.
Bracia i siostry w Chrystusie panu, pomyślmy dziś, w tę uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, co by się stało, gdybyśmy
zdjęli szkaplerz, ten niewielki kawałek materiału i zapomnieli o
Tej, która nam go dała. Podsuwam tę myśl tak trochę prowokacyjnie. Bo często przyzwyczajamy się do tego, że nosimy tę szatę,
bo przyjęliśmy szkaplerz może rok, a może kilkanaście lat temu
i Ona jest, ta szata, na naszych piersiach, na naszych plecach. Ale
właśnie, może dzisiaj warto się zastanowić, co by się stało, gdybyśmy zdjęli ten szkaplerz. I odpowiadam: -Niby nic; tylko może
jakiś chłód mógłby nas ogarnąć - świadomość, że nie ma blisko
Tej, która nas przyodziewa i nas osłania swoim płaszczem. Bra13 sierpnia 2017
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cia i siostry, duszy i ciału zabralibyśmy wtedy ciepło tej opieki,
która przynosi tyle bezpieczeństwa i pokoju serca, która otacza
troską i miłością wszystkich noszących szkaplerz. Zatem niby
nic - kawałek brązowego płaszcza, symbol, szata, która pozornie
niewiele zmienia, a jednak jest utkana z miłości Matki, z Jej wiary
i wierności. Szkaplerz to cząstka Jej płaszcza. O niego nasze serca
się upominają.

Obyśmy o testamencie Jezusa z krzyża nigdy nie zapomnieli.
Obyśmy orędziem fatimskim zawsze żyli.
Obyśmy o szkaplerzu i o Tej, która na go dała, zawsze pamiętali.

In memoriam: O. Filip Sainz de Baranda, przełożony generalny karmelitów bosych w latach 1979-1991.
Otrzymaliśmy smutną wiadomość o
śmierci o. Filipa Sainz de Baranda López
OCD, najpierw w latach 1973-1979 wikariusza generalnego, a następne przez dwie
kadencje, w latach 1979-1991 generała
Zakonu Karmelitów Bosych. Urodzony
w Baranda k. Burgos 3 października
1930 r., o. Filip zmarł 26 lipca 2017 r. w
Burgos i tam został pochowany 28 lipca.
Jemu, jako przełożonemu generalnemu
przypadło wprowadzić w Karmelu Terezjańskim wytyczne reformy soborowej i odnowić prawodawstwo Zakonu,
w czym doświadczył wiele cierpienia
zwłaszcza w odniesieniu do odnowy
Konstytucji Sióstr Karmelitanek Bosych.
Kilkakrotnie był w Polsce, przeprowadził
krótką wizytację duszpasterską jeszcze
jako wikariusz generalny, a następnie w
1980 r. wizytację kanoniczną wszystkich
polskich męskich i żeńskich klasztorów
karmelitańskich. W 1983 r. wziął udział w beatyfikacji św. Rafała
Kalinowskiego na Błoniach Krakowskich i wystosował do całego
Zakonu list okólny o nowym błogosławionym Karmelu, stawiając go za przykład wierności powołaniu, mimo niesprzyjających
zewnętrznych okoliczności jego życia. Gdy po gorbaczowskiej
pierestrojce otwarły się na reewangelizację granice Związku
Sowieckiego, nie tyko zachęcał naszą Polską Prowincję zakonną
do powrotu na dawne wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, ale
sam zadał sobie trud podróży na Litwę i Białoruś, gdzie nie tylko
celebrował Eucharystie i głosił słowo Boże w Wilnie, Gudogaju,
Madziole i Naroczy, a nadto w Kijowie i Berdyczowie na Ukrainie, ale wszędzie spotykał się też z władzami w celu rewindykacji
dawnych klasztorów karmelitańskich.
A oto „curiculum vitae” zasłużonego zakonnika, który był
także zaangażowany w ekspansję Zakonu w Azji, zwłaszcza w
Indiach, w Afryce i w Ameryce Łacińskiej, gdzie po zakończeniu
posługi generalskiej sam pracował w latach 1991-2015.
Rodzicami zmarłego byli Eugeniusz i Leonora. Do Karmelu
Terezjańskiego wstąpił także jego młodszy brat Eugeniusz, misjonarz w Ameryce Południowej. Szkołę średnią Filip ukończył
w liceum karmelitańskim (niższym seminarium) w Calaorra k.
La Rioja w 1945 r. Habit zakonny oblókł 4 października 1945 r.
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w Burgo de Osma, gdzie odbył nowicjat i 5 października 1946 r. złożył
pierwsze śluby zakonne. W Karmelu nosił imię zakonne Filip od Matki
Bożej. Studia filozoficzne rozpoczął
w Burgos i kontynuował w Oviedo
w studentatach Zakonu. Jesienią
1951 r. złożył profesję uroczystą i
został wysłany na studia teologiczne
do „Teresianum” w Rzymie, gdzie
19 grudnia 1953 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1955 r. uzyskał
na „Teresianum” tytuł doktora z
duchowości i rozpoczął studia na
„Biblicum”, uwieńczone licencjatem
z nauk biblijnych w 1958 r.
Wróciwszy do Hiszpanii był
wykładowcą Pisma świętego w
Kolegium Teologicznym Zakonu i
od 1960 r. także dyrektorem kwartalnika „Monte Carmelo”. W 1963
r. został drugim definitorem Prowincji i magistrem kleryków w
Burgos, a w latach 1966-1969 przeorem tego klasztoru i budowniczym nowego kościoła karmelitów bosych w Burgos.
Wybrany prowincjałem w 1969 r. i potwierdzony na tym
stanowisku po pierwszej kadencji w 1972 r., rok później został
wikariuszem generalnym Zakonu.
W Kurii Generalnej w Rzymie pozostawał przez 18 lat, gdyż
po zakończeniu posługi wikariusza generalnego był przez dwie
kadencje generałem Zakonu, znanym jako promotor reformy
soborowej i ekspansji Karmelu Terezjańskiego.
Po zakończeniu posługi generała wyjechał do Ameryki Łacińskiej i był delegatem prowincjalnym delegatury w Paragwayu
i Urugwayu, wychowawcą nowicjuszy i kleryków, propagatorem
duchowości karmelitańskiej i duchowym opiekunem Sióstr Karmelitanek Bosych.
Pod konie 2015 r. powrócił do Hiszpanii i zamieszkał w klasztorze pw. św. Józefa w Burgos, włączając się w życie i posługiwania apostolskie wspólnoty. Zmarł niespodziewanie nad ranem 26
lipca. Requiescat in pace!
o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
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Bachowice - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ADRES: Bachowice, ul. ks. Gołby 18, 34-116 Spytkowice k. Zatora, tel. +48 33 879 11 86 * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 30 minut po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty: 18 (zimą 17:00), Niedziele i
święta: 8, 10:30, 17:30 (zimą 16:30) * PROBOSZCZ: ks. kan. Franciszek Jeleśniański, wyśw. 1981 * Ks. dr
Kazimierz Kaczmarczyk - współpracownik ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1929

74. Tour de Pologne w Gminie
Spytkowice
29 lipca odbył się 1. etap 74. Tour de Pologne. Etap ten rozpoczął się na Rynku Głównym w Krakowie, prowadził m. in. przez
Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, a zakończył się
po 130 kilometrach na krakowskich Błoniach. Kolarze odwiedzili
również Gminę Spytkowice. W Bachowicach zaplanowana została pierwsza Górska Premia TAURON IV kat., którą wygrał Martijn Keizer z holenderskiego teamu LottoNL - Jumbo. Następnie
wyznaczoną trasą cykliści udali się w stronę Spytkowic i Ryczowa. Na całej trasie wyścigu można było dostrzec wielu kibiców,
którzy w najróżniejszy sposób dopingowali przejeżdżających
sportowców. 1. etap wygrał Peter Sagan - kolega Rafała Majki z
teamu BORA - Hansgrohe. Najlepszy z Polaków - Paweł Franczak - zajął ósme miejsce. Finał 74. Tour de Pologne odbędzie się
4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.
www.spytkowice.net.pl

Barwałd Dolny - Parafia św. Erazma BM
ADRES: Barwałd Dolny 50, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 872 20 28, barwald.swerazm@interia.pl,
www.barwald.swerazm.strefa.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr., pt, sob. 7:30-8.00, wt., czw. 17-18
(16-17 zimą) * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta: 7:30, 9:30, 11 * PROBOSZCZ: ks. Wiesław Widuch, R. M.
ROK ERYGOWANIA PARAFII: przed 1327 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barwałd Dolny (750),
Barwałd Średni (1200) ODPUST: św. Erazma - w niedzielę po 2 czerwca

Dwudziestoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 7 w
Barwałdzie Średnim miło i przyjemnie spędziła pierwszy tydzień
wakacji na półkolonii zorganizowanej w tutejszej szkole. Półkolonie to dobry czas na szukanie nowych pasji i sportów oraz integrację z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, gry, wycieczki
i rekreację.
W celu przybliżenia uczestnikom
półkolonii piękna przyrody oraz historii
małej ojczyzny zorganizowano wycieczkę do miasta aniołów, czyli urokliwej
Lanckorony, gdzie uczniowie zobaczyli
tajemnicze ruiny zamku na szczycie Góry
Lanckorońskiej, wspaniałą panoramę
odsłaniającą Kalwarię Zebrzydowską z
klasztorem oraz widoki na doliny i odległe
miejscowości, a także Kościół parafialny
i XIX wieczne domki przy Rynku, które
tworzą malowniczy zespół przypominający minione wieki. Bogactwem przyrody,
zbiorem starych narzędzi i przedmiotów

Półkolonia letnia

codziennego użytku, grami i zabawami terenowymi, spacerem
po łące pełnej kwiatów i ciekawych okazów roślin, pysznymi
kiełbaskami i swojską lemoniadą zachwyciło uczniów lanckorońskie gospodarstwo ekologiczne „Zagroda Ławeczki”.
W drugim dniu trwania półkolonii postawiono na wzbogace-
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nie osobowości dzieci, rozwój wyobraźni i zdolności manualnych
poprzez twórczą zabawę ze sztuką. Zorganizowano więc warsztaty plastyczne. Dzieci wykonały ciekawe i twórcze prace przedstawiające niezwykłe krajobrazy inspirowane pięknem otaczającej
nas przyrody oraz pachnące, kolorowe i pełne skarbów morza
mydełka. Dla rozwoju kulturalnego i dobrego wychowania w
kolejnym dniu uczestnicy półkolonii wraz ze swymi opiekunami
pojechali do Wadowic na fi lm pt.: „Auta 3”, by śledząc przygody i
losy rajdowego mistrza sportu motorowego Zygzaka McQueena,
przekonać się, że „..ostatecznie wygrywa ten, kto zbuduje swoją
tożsamość w oparciu o doświadczenia pokoleń; nie obrazi się na
rzeczywistość i nie obróci plecami do postępu, a jednocześnie
będzie nosił w sercu mądrości starszyzny”.
W czwartym dniu organizatorzy letniego wypoczynku zadbali o zdrowie i tężyznę fizyczną o raz dobre samopoczucie
dzieci. Zorganizowali wyjazd na ściankę wspinaczkową do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Lotnictwo, latanie… podróże… - to pobudza wyobraźnię,
rozbudza marzenia, skłania do stawiania pytań i szukania odpowiedzi, dlatego wspaniałą atrakcją dla wszystkich był również
wyjazd na lotnisko w Balicach w ostatnim dniu pobytu na półkolonii. Dzieci odbyły spacer po części ogólnodostępnej terminala „ścieżką pasażera”, poznały każdy z etapów ścieżki, którą
przechodzi pasażer od momentu pojawienia się na lotnisku,
do momentu wejścia na pokład samolotu. Zostały zapoznane z
tajnikami pracy lotniska, w tym z zawodami na lotnisku, procedurami lotniskowymi oraz faktami historycznymi związanymi z
lotnictwem, historią lotniska oraz wizytami Świętego Jana Pawła
II w krakowskim porcie lotniczym.
Uczestnicy półkolonii, kierownik oraz opiekunowie serdecznie dziękują Urzędowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Ośrodkowi Administracyjnemu Szkół Samorządowych oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wypoczynku
i gościli nas w czasie trwania półkolonii.
Źródło: ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim
www.kalwaria-zebrzydowska.pl

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

Głębokie pragnienie wierności Jezusowi we wszystkim
Przybliżę się do apostołów, którzy słuchają zwierzenia Jezusa.
Są w Galilei, gdzie przeżyli piękne chwile powołania, podziwiając cuda Jezusa otaczanego tłumami. Teraz słyszą od Jezusa, że
będzie zabity, a potem zmartwychwstanie. Opanował ich głęboki
smutek (ww. 22-23).
Co w moim przebywaniu z Jezusem było i jest dla mnie
najważniejszym doświadczeniem duchowym? Jakie słowa z
Ewangelii są dla mnie najtrudniejsze do przyjęcia? Co w moim
przeżywaniu relacji z Jezusem najbardziej mnie zasmuca?
Uczniowie bardzo się zasmucili, słuchając zapowiedzi o

18

13 sierpnia 2017

śmierci (w. 23). Zatopieni w smutku nie zwrócili uwagi na słowa
o zmartwychwstaniu. Smutek otępia ich słuch. Co mogę powiedzieć o moim osobistym doświadczeniu smutku? Jaki wpływ ma
na moje relacje z Jezusem, na słuchanie Jego słowa?
Szymon Piotr słyszy zarzut przeciwko Jezusowi. Jezus pierwszy podejmuje rozmowę z Piotrem, aby uspokoić jego serce (ww.
24-26). W moim życiu staję przed wieloma trudnymi pytaniami
w wierze, zarzutami pod adresem Jezusa i Jego Kościoła. Jezus
uprzedza mnie i zaprasza, abym rozmawiał z Nim o tym.
Czy niepokoją mnie pytania, do których jeszcze nie przyzna-
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łem się Jezusowi? Zwierzę się Jezusowi z myśli i poruszeń, które
mnie nurtują.
Jezus uczy mnie miłości i rozwagi w dialogu z osobami o innych poglądach (w. 27). Trzeba zawsze pamiętać o człowieku, aby
nie gorszyć go swoją postawą. Jezus uczy mnie rozważnej ustępliwości. Jest zawsze gotów mi w tym pomagać.

Powierzę Jezusowi tych wszystkich, którzy nie akceptują moich przekonań i przynależności do Jezusa i Jego Kościoła. Pomodlę się o wzajemną miłość i szacunek dla wszystkich. Będę częściej modlił się za nich o dar wiary i łaskę umiłowania Jezusa.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

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

PIELGRZYMKA GÓRALSKA
W BRZEŹNICY
W środę 26 lipca przez Brzeźnicę przechodziła Pielgrzymka Góralska zmierzająca do
Częstochowy. W porze południowej odpoczywali przy kościele parafialnym, gdzie zostali
bardzo serdecznie przyjęci przez tutejszą społeczność. Bliżej na ten temat powiedział nam
proboszcz tej parafii ks. Adam Lenart.
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy przyjmuje pielgrzymów z Góralskiej Pielgrzymki
już od kilkunastu lat. W tym roku ta pielgrzymka liczy
ponad 800 osób. Księży, sióstr, kleryków na plebanii
nas odwiedziło 18 osób. Jest bardzo miło, radośnie i
cieszymy się z tego, że możemy ich ugościć. Wcześniej
zawsze prosimy parafian o przygotowanie posiłków dla
13 sierpnia 2017
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pielgrzymów i czynią to poszczególne osiedla parafii. Zbierają
się i organizują się sami. My tylko udostępniamy krzesła, stoliki i wspieramy duchowo. To bardzo dobra inicjatywa parafian,
którzy sami chętnie to dzieło realizują, widząc w tym działanie
charytatywne, pomoc pielgrzymom. Potem rozmawiają ze sobą,
proszą pielgrzymów o modlitwę w swoich intencjach. Na koniec
postoju pielgrzymi przychodzą do kościoła pomodlić się, proszą o Boże błogosławieństwo i ruszają w dalszą drogę. Z naszej
parafii idą w kierunku Rybnej, przeprawiając się przez Wisłę w
Czernichowie...
- W waszej parafii znajduje się
wiele relikwii, to ks. proboszcz się
o to postarał...
- Tak, w parafii Brzeżnica mamy różne
relikwie. Są relikwie św. Siostry Faustyny,
relikwie św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, relikwie męczennicy norbertanki z Nowogródka (11 relikwii w jednym relikwiarzu), relikwie męczenników
z Peru – bł. O. Zbigniewa i O. Michała.
Mamy relikwie św. Rity, relikwie św. bpa
Józefa Bilczewskiego, bł. ks. Władysława
Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu,
relikwie bł. Zofii Czeskiej, relikwie św.
Floriana. W niedzielę mamy wprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molli. A
czekają jeszcze na wprowadzenie relikwie
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Nastąpi to 13 sierpnia.
W naszym rejonie parafią, która posiada najwięcej relikwii jest parafia Leśna
koło Żywca - mają ich 108. Są to relikwie
różnego stopnia - I, II i III. Jeszcze więcej
mają siostry Norbertanki koło Bydgoszczy - w jednym kościele nagromadziły

tych relikwii aż ponad 700... Statystycznie najwięcej relikwii posiadają w sumie wszystkie kościoły krakowskie. Pragniemy, aby
w naszej parafii te relikwie nie tylko były, ale by je czczono. Padła
nawet taka propozycja ze strony ks. Andrzeja Scąbra, postulatora
diecezjalnego, aby w każdy piątek wystawiać inne relikwie i po
Mszy św. odmawiać wybraną modlitwę albo litanię do danego
świętego i wystawić te relikwie do ucałowania. Bardzo pięknie
się u nas przyjęło nabożeństwo do św. Rity. Wielu ludzi na nie
przychodzi, nawet spoza parafii.
Cdn.

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

Trzy są nauki Pana:
nadzieja życia – początek i kres naszej wiary;
sprawiedliwość– początek i kres sądu; miłość – radosne i pogodne świadectwo czynów sprawiedliwych.
z Listu przypisywanego Barnabie
Nadzieja życia - początek i kres naszej wiary.
Kiedy człowiek się rozwija, to w jego sercu, w jego myśleniu
nadzieja się doskonali. Ta nadzieja ma różne korzenie i dotyczy
różnych spraw. Przede wszystkim spraw ziemskich. Nadzieja
na jakieś życie. Nadzieja na szczęście. Nadzieja na powodzenie.
Nadzieja dotycząca innych osób. I ta nadzieja, doskonaląc się,
zaczyna dostrzegać coś, co jest poza granicą życia. I tutaj ta nadzieja nie żywi się doświadczeniem, przemyśleniami, poznaniem
rzeczywistości, ale żywi się wiarą. Rośnie z biegiem lat coraz
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bardziej zapotrzebowanie na wiarę. Ale taką wiarę, która niesie
ze sobą nadzieję. Taki jest początek naszej wiary. Ale również będzie miała wiara swój kres, bo wierzymy w coś, co się ma ziścić.
Tego nie widać. To nie jest dostrzegalne w ziemski sposób, ale
dostrzegalne jest poprzez wiarę. Ta wiara, połączona z nadzieją, daje moc w oczekiwaniu - moc oczekiwania. I kiedy to, co
wiara niesie, spełni się, czyli nasza nadzieja doprowadzi nas do
osiągnięcia tego, co oczekiwaliśmy, skończy się również wiara.
Stanie się ona rzeczywistością. ale kres naszej wiary jest poza tym
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ziemskim życiem.
Sprawiedliwość – początek i kres sądu.
Od najmłodszych lat - najpierw na sposób dziecięcy, później
młodzieńczy, a w końcu dojrzały - poszukujemy sprawiedliwości.
Bez poczucia sprawiedliwości nie można żyć. To życie traci sens.
Jeżeli tej sprawiedliwości brakuje nam w codziennym życiu, życiu doczesnym, to przerzucamy nadzieję na sprawiedliwość, na
sprawiedliwe osądy i na drugą stronę życia. I tu właśnie rodzi się
potrzeba sądu. Sprawiedliwość, aby trwała, musi mieć
oparcie w sądzie. To sąd generuje sprawiedliwość. Ale
sąd musi mieć sędziego. Dlatego ludzie ustanawiają
nad sobą sędziów - aby już w tym życiu dotknąć sprawiedliwości. Ale okazuje się, że doskonała sprawiedliwość nie jest możliwa w tym życiu. Doskonałe sądy
nie są w stanie ocenić, wymierzyć win, kar, właściwej
drogi. Dlatego, korzystając z sądów doczesnych,
równocześnie liczymy na dopełnienie wszystkiego
w sądzie ostatecznym. I ten sąd ostateczny będzie
kresem sądów wszelakich. Po sądzie ostatecznym,
kiedy będziemy zjednoczeni z Bogiem, nie będzie
potrzebny już żaden sąd, bo będziemy w sprawiedliwości żyli i sami musimy się stać tą sprawiedliwością
z mocy Jezusa Chrystusa, więc niepotrzebny będzie
sąd. Będzie kres sądu.

miłości staje się bezprzedmiotowy, a owocem miłości jest radosne
i pogodne świadectwo czynów sprawiedliwych. Radosne, bo nas
będzie cieszyć, że będziemy czynić sprawiedliwość i pogodne, bo
ta sprawiedliwość będzie miała formę nie tylko sprawiedliwą, ale
rodzącą pokój i szczęście. Radość, która nie będzie niczym zmącona; radość, której nic nie będzie mogło zastraszyć i zasmucić.
To będzie bowiem radość Boża.
Carolus

Miłość - radosne i pogodne świadectwo czynów
sprawiedliwych.
Miłość jest znakiem, że sąd jest niepotrzebny. Miłość jest ponad sądem. Ona uprzedza sąd. Sąd wobec

Chocznia - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. Kościelna 2, 34-123 Chocznia, tel. +48 33 873 03 70, www.chocznia.pl * KANCELARIA
PARAFIALNA: pon.-sob. 7.30-8 i 18.30-19, pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: W kościele parafialnym: sob. 18:
00; ndz. 7,10, 11:30, 17; Chocznia Górna: 8:15, 11:30, Kaczyna: 8:15 PROBOSZCZ: ks. Zbigniew Bizoń,
R.M. * WIKARIUSZE: ks. Robert Młynarczyk, ks. Grzegorz Bularz ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1350 *
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chocznia (5605), Kaczyna (400) ODPUST: Narodzenia św. Jana
Chrzciciela - 24 czerwca

WCZASOREKOLEKCJE DZIECI I MŁODZIEŻY MARYJNEJ W PIWNICZNEJ
W dniach od 27 lipca do 3 sierpnia grupa Dzieci i Młodzieży
Maryjnej z naszej parafii wyjechała na wczasorekolekcje do Piwnicznej. Znajduje się tam dom rekolekcyjno-wczasowy prowadzony przez Siostry Szarytki. Oprócz modlitwy, śpiewu, siostra
Maria ( która zorganizowała cały wyjazd) zadbała też o wiele
różnorodnych atrakcji. I tak już na drugi dzień nawiedziłyśmy
Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu, w którym znajdują się
doczesne szczątki św. Kingi czczonej tutaj nieprzerwanie od jej
śmierci. W 1999 r. papież Jan Paweł II dokonał aktu jej kanonizacji. Na pamiątkę tych wydarzeń pozostał Ołtarz Papieski
– jedyny zachowany ołtarz z licznych pielgrzymek Jana Pawła
II do Ojczyzny. Pod ołtarzem znajduje się małe muzeum JPII z
pamiątkami związanymi z jego osobą. W sobotę był wyjazd do
Muszyny,tam zwiedzałyśmy Ogrody Biblijne przypominając
sobie historię Zbawienia oraz dla relaksu Ogrody Magiczne aby

na koniec dotrzeć do Amfiteatru na koncert Święta Dzieci Gór.
Obejrzałyśmy występy dwóch zespołów : z Dżakarty w Indonezji
oraz z Łoniowej
( Polska). Niedziela – Dzień Pański – więc zostałyśmy w
Piwnicznej. Trzeba było nabrać sił na poniedziałek, bo wtedy
był wyjazd do Rytra do Parku Linowego. Najstarsze pokonywały
godzinną trasę zieloną, średnie miały do pokonania trasę żółtą
a najmłodsze bawiły się w Strefie Juniora, gdzie atrakcji też nie
brakowało. Wtorek siostra przeznaczyła na Nowy Sącz. Odbywał
się tam tygodniowy Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego i
właśnie wtorek został przeznaczony dla dzieci. Tak więc Msza
św., błogosławieństwo dzieci i koncert „Wesołych Nutek”, ale
jak może Odpust odbyć się bez kramów z łakociami – ten punkt
programu oczywiście też został przez nas zaliczony. Środa również była poświęcona na Nowy Sącz, lecz tym razem było to Mia13 sierpnia 2017
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steczko Galicyjskie z czasów zaboru austriackiego. Przemieżając
miasteczko wchodziłyśmy do poszczególnych domów a tam poznawałyśmy różne zawody, wyposażenia warsztatów rzemieślniczych, warunki mieszkaniowe z czasów gdy Galicją rządził cesarz
Austro- Węgier - Franciszek Józef. Poza zwiedzaniem miałyśmy
też coś do zrobienia, bo siostra wysłała nas na Warsztaty Tkackie i każda po zakończeniu mogła sobie zabrać wytwór swojej
mozolnej pracy. A gdy nadszedł czwartek, trzeba było się już pakować i wracać do domu. Było super, czego dowodem niech będą
umieszczone poniżej nasze niektóre wspomnienia :
„... środa najbadziej mi się podobała, gdyż byłyśmy na warsztatach tkackich, w których brałyśmy czynny udział. To dla mnie
i dla innych świetna zabawa.”(Paulina)
„...każdego kolejnego dnia poznawałyśmy historię różnych
świętych, uczyłyśmy się piosenek o nich,zwiedzałyśmy miejsca z
nimi związane.Oprócz tego były też inne atrakcje, takie jak: Park
Linowy, Ogrody Biblijne, Miasteczko Galicyjskie. Oczywiście
wszystkie atrakcje wymyśliła siostra Maria.Na przyszłość bardzo
polecam wyjazdy do Piwnicznej”(Martyna)
„...chodziłyśmy do kościoła, na spacery, na plac zabaw. Mieliśmy dużo gier i zabaw, różne atrakcje, bardzo ładne widoki...Bardzo fajnie było” (Natalka)
„...najbardziej podobało mi się jak byliśmy w parku linowym i
ogrodach biblijnych. W parku linowym byłam na strefie juniora.
Było super. Najbardziej podobał mi się zjazd na linie...” (Joanna)
„..Mieliśmy dużo atrakcji, byliśmy w parku linowym, na
koncercie, w ogrodach biblijnych, chodziliśmy na spacery i plac
zabaw. Chodziliśmy także do kościoła.Ten czas tak szybko zleciał..”(Julia)
„...było bardzo fajnie. Byliśmy u św. Kingi, ogrodzie biblijnym... Najbardziej podobał mi się park linowy, ogród magiczny i
warsztaty tkackie.W parku linowym były wspinaczki, zjeżdżanie
po linie, kulki na siatce, zjeżdżalnie, chodzenie po linie. Tyle
zapamiętałam z parku linowego. Było naprawdę fajnie. W magicznych ogrodach była duża fontanna, posągi lata, zimy, wiosny
i jesieni...na wszystkich atrakcjach było fajnie” ( Karolina)
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Odpust – okazją do przemiany serc
Tak go powinniśmy przeżywać, dostrzegając swoje
słabości i braki, by mógł je uleczyć Pan i napełnić
swoją łaską. Odpust więc powinien nas prowadzić do
przemiany serc, własnego życia na bardziej ewangeliczne, wierne Chrystusowi. Dla uczczenia swej patronki
– św. Małgorzaty parafianie z Kaczyny obchodzili w
niedzielę 16 lipca br. uroczystość odpustową z której
kazanie wygłoszone przez ks. dr. Pawła Gałuszkę,
dziekana Wydziału Rodzin Kurii Metropolitalnej w
Krakowie, zamieszczamy poniżej.
W tę dzisiejszą odpustową uroczystość Pan Jezus zaprasza
nas, podobnie jak uczynił to wobec tłumu, który szedł za Nim,
byśmy wsłuchali się w Jego słowa, byśmy przejęli się Jego słowem.
To, co charakteryzuje Jezusa, to fakt, że Jezus zawsze chciał dotrzeć do konkretnego człowieka. Choć mówił do tłumów, do olbrzymiej rzeszy, która podążała za Nim, zawsze miał na uwadze
konkretnego człowieka. Zawsze miał na uwadze jego sytuację,
jego problemy, jego troski.
Często, kiedy mówimy „Kościół”, mamy na myśli jakąś
rzeczywistość, która nie wiadomo gdzie się zaczyna, a gdzie się
kończy - tysiące, miliony wyznawców. I można mieć taką wątpliwość, czy Pan Bóg jeszcze to wszystko kontroluje, czy pośród tej
milionowej rzeszy moje serce, moje życie, moja sytuacja rodzinna, małżeńska jest tak ważna, że On ją widzi.
Dzisiaj widzimy, że Chrystus przemawia do tłumu, ale na
uwadze ma serce konkretnego człowieka. Jezus staje wokół tłumu i pierwszą rzeczą, jaką chce zrobić, to z owego anonimowego
tłumu uczynić społeczność - lud wybrany. Lud, który mógłby Go
naśladować nie tylko w tym, co atrakcyjne. O tym myślał apostoł
Piotr, kiedy budował swoją wizję Kościoła jako społeczności,
która już tutaj na ziemi miałaby odnieść sukces. To wizja, która
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ostatecznie upadła, kiedy zaparł się Chrystusa, kiedy zobaczył, że
w życie Mesjasza wpisane jest cierpienie i śmierć. Pan Jezus chce
rzeczywiście, by Jemu zaufać, by Jemu się jakoś z bliska przyjrzeć;
by dostrzec, że to wszystko, co On proponuje to nie tylko doczesność. Dzisiaj jesteśmy ofiarami ogromnej nagonki, ogromnego ataku środków społecznego przekazu, przede wszystkim
reklamy, która często jest podstępna, która często manipuluje,
zawłaszcza wolność i jest jakąś formą ideologii. Reklamy, która
koncentruje nasze spojrzenie tylko i wyłącznie na tym, co tu i
teraz. Jakby przed człowiekiem nie było niczego więcej. Jakby
jego życie, jego los tutaj na ziemi miał się zaczynać i tutaj również
miał się kończyć.
Jezus, który wzywa tłum, by słuchał Go, by poszedł za Nim,
przede wszystkim chciał uwrażliwić serca swoich słuchaczy na tę
rzeczywistość niebieską - cel pielgrzymowania, cel życia. I myślę,
bardzo dobrze się stało, że to dzisiejsze świętowanie rozpoczynamy wokół ołtarza, u progu tego ołtarza, by jak gdyby pokazać, że
już w pierwszym momencie Bóg dla nas jest najważniejszy.
Kiedy w zeszłą niedzielę przyjechałem tutaj do kaplicy,
ogromnie się wzruszyłem. Przed 7 laty, kiedy przyjeżdżaliśmy tu
odprawiać Mszę świętą, a ja byłem jeszcze wikariuszem, nie było
ciągle najważniejszego gościa. Tabernakulum, chociaż zapełniało
się podczas Mszy świętej Jezusem, później, kiedy wyjeżdżaliśmy,
ono stawało się na nowo puste. Wzruszyłem się tym, że dzisiaj w
tej kaplicy mieszka Pan Jezus. Nie na chwilę, nie na czas liturgii,
ale na zawsze. I to z jednej strony jest wielkie wyróżnienie tego
miejsca, ale również wielkie zadanie, wielka odpowiedzialność
was wszystkich.
Z jednej strony odpowiedzialność, żeby ten Jezus nie był tutaj
sam; żeby każdego dnia znaleźć taki moment, taką chwilę, by
wsłuchiwać się w Jego słowa, które chce kierować podobnie, jak
kierował do tłumów w dzisiejszej Ewangelii. Słowa, które z jednej
strony mają ubogacić, ale z drugiej strony mają wychowywać.
Każdy z nas, jak tu jesteśmy,
potrzebuje być wychowywany, bo doskonale wiemy, że ta
skłonność do złego, do grzechu
ciągle jest obecna gdzieś w
naszym sercu. Jakieś pokusy,
coś co sprawia, że nasze życie
traci swoją wartość, jest mniej
piękne...
Obecność Chrystusa w tej
kaplicy to wezwanie do codziennej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, do
cichej adoracji, do tego, by największa świętość, jaką mamy w
Kościele - Jezus Chrystus Eucharystyczny - był doceniony.
Był doceniony przez każdego z
was. Cichą, prywatną, ale jakże
ważną modlitwą. Modlitwą,
która na pewno będzie procentowała błogosławieństwem,
które będzie przynosiła owoce.
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Obecność Chrystusa w tej kaplicy to również zobowiązanie
do tego, by żyć tak, aby On zawsze tutaj był uszanowany. Te
wszystkie wybory, które podejmujecie, będziecie podejmować,
niech zawsze będą odnoszone do tego miejsca jako swoistego
punktu odniesienia - czy ja mogę tak żyć, czy ja mogę tak zdecydować. Przecież pośród nas żyje Chrystus!
Od kilku lat zajmuję się tematyką małżeństwa, rodziny. Muszę
przyznać i w jakiś sposób podzielić się z wami tym, że to temat,
który przynosi wiele satysfakcji. To temat, który każdego kapłana
cieszy. O wiele piękniej pomagać ludziom w przygotowaniu do
małżeństwa, w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu chrztu
niż na przykład wchodzić w rzeczywistość choroby, smutku, cierpienia, ale też często i śmierci. Kiedy myślimy o rodzinie, zawsze
mamy przed sobą przyszłość. Zawsze w konkretnych dzieciach
możemy dostrzec nadzieję dla społeczności, ojczyzny, dla całego
świata. Mawia się, że przedłużeniem rodziców, przedłużeniem
losów poszczególnych rodzin jest dziecko. Wszyscy wiemy, że
przemijamy, ale poprzez dar potomstwa, dar rodzicielstwa, rodzina żyje, zyskuje kolejne pokolenia.
Ale temat rodziny to dzisiaj również źródło ogromnej troski.
Kiedy, kochani, patrzymy, jak łatwo z tego, co miało być fundamentem na całe życie, się rezygnuje. Kiedy czyta się dzisiaj badania socjologiczne, widzimy, że co trzecie, co czwarte małżeństwo
w przeciągu pierwszych pięciu lat od zawarcia sakramentu małżeństwa się rozchodzi. I rzeczywiście, kiedy przyglądamy się tym
powodom, to one są głupie. Najczęściej wynikają z tego, że jeden
nie potrafi dostrzec potrzeby drugiego, że małżonek tak bardzo
zapatrzony jest w siebie, w swoje przyzwyczajenia, że nie potrafi
ustąpić żonie. Brak dialogu, brak wspólnej modlitwy, brak bycia
razem, decydowanie się na łatwe kompromisy, które często mają
właśnie tyle przynieść, ale okazuje się, że o wiele więcej zabierają.
Często przyczyna rozpadu współczesnych rodzin, współczesnych
małżeństw jest przyzwolenie ze strony tych wszystkich, którzy
powinni zwrócić uwagę. I mówię to z całą odpowiedzialnością.
Kochani, grzech ma to do siebie, że on się rozrasta, on pęcznieje, aż w końcu zawłaszcza. Jeżeli już na początku nie widzimy
tego, co jest złem, nie potrafimy zwrócić uwagi, nie potrafimy
wezwać do tego, że u nas jest inne wychowanie, że jesteśmy
przyzwyczajeni do czegoś innego, tylko przyzwalamy na chociażby zamieszkiwanie razem, chociażby wiele
innych spraw, które godzą w wartości tradycyjnej rodziny. Dzisiaj, myślę, dla nas ogromnym
wyzwaniem jest to działanie, które powinno
umacniać, uzdrawiać rodzinę. I nie myślcie,
że to uzdrowienie przyjdzie z góry - że dadzą
je biskupi, że może wpłynie na to uzdrowienie
rząd, władza. Nie, ono - jeżeli się zrodzi i ma
być owocne - musi wypływać z serca każdego
z nas. Musi wyjść od rodziny. I to jest tak, jak
mówił św. Jan Paweł II. Nadzieja jest w rodzinie - w sercach, które będą uporządkowane,
pełne ładu.
Kochani, dzisiejsza uroczystość odpustowa
to również czas, kiedy chcemy bardzo dziękować za to błogosławieństwo, te wszystkie łaski,
które obecność Jezusa Eucharystycznego już
przyniosła. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym
ziarnie, które pada na różnego rodzaju glebę.
Myślę, że piękną ikoną do tej dzisiejszej Ewangelii jest ta rozkopana droga. Trochę ta Ewangelia jest bardziej realna dzisiaj niż kiedy by to

wszystko było uporządkowane. No właśnie, to ziarno Słowa Bożego może padać na taka drogę kamienistą, wyboistą i ono zaginie.
Ale może również padać na ziemię żyzną, ziemię urodzajną i tam
wydawać piękny plon. Przykładem takiego urodzajnego gruntu,
urodzajnej ziemi jest patronka tej kaplicy - święta Małgorzata,
którą dzisiaj czcimy, męczennica. Małgorzata, gwoli przypomnienia, była bardzo piękną i bogatą córką pogańskiego kapłana. Zakochał się w niej miał namiestnik rzymski, który chciał ją
pojąć za żonę. Ta jednak stanowczo odmówiła, twierdząc, że ma
już oblubieńca - Jezusa Chrystusa. Namiestnik, dowiedziawszy
się o tym, że jest osobą wierzącą, że staje się chrześcijanką, kazał
ją aresztować i usiłował ją skłonić do odstępstwa obietnicami, a
nawet groźbami. Kiedy to wszystko zawiodło, nakazał zastosować wobec Małgorzaty wyszukane tortury. By ją „złamać” szarpano jej ciało hakami i palono je ogniem. Następnie wrzucono
do więzienia, grożąc jej jeszcze większymi mękami. Wtedy miał
się pojawić szatan w postaci smoka i ją zaatakować. Odpędziła go
wszakże znakiem krzyża świętego, a kiedy nadal obstawała przy
wierze, została ścięta.
W każdym z nas znajdują się, jak to dzisiaj mówiła Ewangelia,
olbrzymie połacie różnorodnej ziemi. Może kiedy patrzymy na
ten ostatni czas, ostatni rok naszego życia, widzimy tam więcej
nieużytków zagospodarowanych przez wybujałe chwasty, różnego rodzaju nałogów, złych skłonności niż urodzajnych terenów
stanowiących dobre środowisko do uprawy. Ale myślę, że ta Eucharystia, ten dzisiejszy odpust staje się - i rzeczywiście może być
- początkiem przemiany naszych serc. Nie bójmy się dostrzec w
nich nieużytków. Po to, by napełnić je Bożą łaską, Bożym miłosierdziem, Bożymi darami.
A tak konkretna rzecz na koniec, którą chcę, byśmy zakończyli naszą uroczystość odpustową w tej kaplicy po procesji,
to błogosławieństwo. I wtedy proszę was, kiedy będziecie się
żegnać, pomyślcie o tym znaku krzyża św. Małgorzaty. Znaku
krzyża, który odpędził szatana, którego wyobrażał smok. Niech
ten krzyż, którym dzisiaj zakończymy naszą procesję, stanie się
znakiem, gdzie odpędzimy wszystko to, co złe, co grzeszne i zaprosimy na nowo do życia nas, naszych rodzin, małżeństw, całej
społeczności Jezusa Chrystusa, który jest urodzajną siłą i mocą
dla każdego z nas.
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Frydrychowice - Parafia Śśw. Arch. Michała, Gabriela i Rafała
ADRES: Frydrychowice 88, 34-108 Frydrychowice, tel. +48 33 879 57 77 parafiafrydrychowice@gmail.com
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon. - pt. 8. – 9., sob. 16.– 19. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18, Niedziele
i święta - 7:30, 8:50 (kaplica Frydrychowice), 10 (kaplica Przybradz), 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef
Gwiazdoń, R.M. * WIKARIUSZ: ks. mgr Dariusz Mieszczak * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1325
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Frydrychowice (2600), Przybradz (961) ODPUST: św.
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - ostatnia niedziela września

Ks. Jan Sopicki, misjonarz w Brazylii
Już wiele razy w Carolusie przedstawialiśmy ks.
Jana pracującego na misjach, a ostatnio w Brazylii.
Korzystając że jest na urlopie w rodzinnych Frydrychowicach poprosiliśmy go o podzielenie się z nami
wiadomościami z brazylijskiej ziemi
Nadal pracuję w Brazylii, w Rio de Janeiro w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego. Jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia, to dla
mnie najpiękniejszą rzeczą była organizacja Kontynentalnego
Kongresu Miłosierdzia Bożego. Odbył się on w dniach 22-25
czerwca w Aparecidzie. Przybyli na niego uczestnicy z wielu
krajów Ameryki Łacińskiej i Północnej oraz przedstawiciele Watykanu - kardynałowie, biskupi i przede wszystkim wielu ludzi
świeckich. Z pewnością jest to wielkie wydarzenie dlatego, że za
pierwszym Kongresem pójdą inne i mamy poparcie naszych biskupów, episkopatu, gdy chodzi o głoszenie Miłosierdzia Bożego.
Ponownie w parafii jestem z moim bratem, księdzem Krzysztofem, któremu zostały zlecone ostatnio dwa zadania - organizowania pielgrzymek z naszych
parafii pallotyńskich, jak i duszpasterstwo
kolarzy, gdyż sam jest kolarzem i praktykuje
ten sport.
Gdy chodzi o inne sprawy, to w ubiegłym
roku mieliśmy wiele pielgrzymek z racji Roku
Jubileuszowego, Roku Miłosierdzia Bożego.
Była pielgrzymka księży z Rio de Janeiro i byli
u nas wszyscy biskupi z archidiecezji Rio de Janeiro, pielgrzymka ministrantów, pielgrzymka
katechistów, pielgrzymka diakonów i wiele,
wiele innych grup. Przyjeżdżali później także
ludzie całymi dekanatami i indywidualnie.
I przez cały rok gościliśmy wielu, wielu pielgrzymów. Trzeba też było przy okazji wykonać
bramę jubileuszową, przez którą przechodzili
ci wszyscy pielgrzymi z racji Roku Jubileuszowego. I myśmy ich wszyscy podejmowali. Dzięki tym działaniom kult Miłosierdzia Bożego
został jakoś upowszechniony i stał się rzeczą
normalną. Wielu ludzi włączyło się też do
odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia.
W naszym sanktuarium Koronkę odmawiamy
codziennie o 15, a później odczytujemy jedną
stronę z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Raz
w tygodniu - w piątki - ta Koronka jest transmitowana przez radio na cały teren Rio de Ja-
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neiro. I to nas bardzo cieszy.Jest jeszcze kwestia powołań... Mamy
w tym roku kolejne święcenia kapłańskie, jednego z Brazylijczyków, zaraz po tym, jak wrócę z wakacji - 2 września. oprócz tego
mam 16 kleryków w seminarium. Jest to dla nas wielką radością,
ponieważ nie chcemy być jakimś zamkniętym klanem Polaków,
ale staramy się cały czas, aby przekazywać wszystko naszym
miejscowym następcom.
Można by jeszcze wiele powiedzieć... Nadal wydajemy kwartalnik o Miłosierdziu Bożym i staramy się jak najbardziej rozpowszechniać kult Bożego Miłosierdzia. Ks. Krzysztof, mój brat,
zabrał do Polski na Światowe Dni Młodzieży ponad 130 osób.
Wszyscy wrócili zachwyceni Polską. Bardzo dobrze ją wspominają i o niej mówią, co sprawia nam wielką radość. Można powiedzieć śmiało, że chyba nigdy nie było tylu Brazylijczyków w
Polsce, co właśnie podczas Światowych Dni Młodzieży. To może
byłoby tyle z ostatnich doświadczeń...
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Izdebnik - Parafia św. Małgorzaty Dz. M.
ADRES : Izdebnik 218, 34-144 Izdebnik, tel./fax +48 33 876 32 25 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni
powszednie po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 8, 11, 16 * PROBOSZCZ: � ks. Andrzej
Gawenda, E.c., wyśw * ODPUST: św. Małgorzaty, 20 lipca * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1335
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brody - część (90), Podchybie (100), Izdebnik - część (1700)
ODPUST: św. Małgorzaty - 20 lipca

Pamiętajmy, czego dokonała
Św. Małgorzata, patronka izdebnickiej parafii, męczennica sprzed kilkunastu wieków. Kościół pamięta o
niej po dzień dzisiejszy, stawiając ją za wzór. Ta młoda
dziewczyna urzeka swym pięknem wiary, przywiązania
do Chrystusa, że możemy zapytać samych siebie i jak
jest z moim przywiązaniem do Chrystusa? Do refleksji
składania poniższy fragment kazania odpustowego,
wygłoszonego przez ks. Jubilata Kazimierza Sławińskiego, sercanina z Biertowic.
A w drugim czytaniu św. Paweł Apostoł, wspominając
najpierw najwyższy wyraz miłości Boga do swego stworzenia,
Boga, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas
wszystkich wydał i dzięki któremu odnosimy pełne zwycięstwo,
przypomina nam, że nasza odwzajemniająca miłość do Boga
winna być tak wielka w naszym życiu, że ani śmierć, ani życie,
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani jakiekolwiek stworzenie
nie potrafi nas oderwać od miłości, która mamy w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.
Jakże piękne i budzące nadzieję są te wypowiedzi Pisma świętego! Wciąż aktualne! Jak aktualne jest w każdej epoce dziejów
Słowo Boże kierowane do ludzkości, kierowane do nas! W cytowanych słowach odnajdujemy syntezę tego, kim była i czego właściwie dokonała wielka patronka waszej parafii i Kościoła - św.
Małgorzata i męczennica. Niewiele znamy szczegółów z jej życia,
bo jak krótkim ono było, tak wielowiekowa dzieli nas odległość
od czasów, w którym przypadło jej spełnić swoje posłannictwo.
Trzeba nam bowiem cofnąć się myślą
19 wieków - do czasów, gdy panował
straszliwy cesarz Dioklecjan i kiedy
to miało miejsce jedno z największych
i najokrutniejszych prześladowań wyznawców Jezusa.
Według zachowanej legendy,
podania św. Małgorzata była córką
pogańskiego kapłana w Antiochii
Pizydyjskiej, miasta leżącego dziś na
terenie Turcji, a w którym jak wiemy
głosił Ewangelię nie kto inny, jak św.
Paweł Apostoł (o czym jest mowa
w Dziejach Apostolskich) i gdzie
- właśnie w Antiochii - wyznawców
Chrystusa po raz pierwszy nazwano
chrześcijanami. Wiemy, że do nawrócenia św. Małgorzaty przyczyniła się
jej opiekunka, która zajmowała się
nią po śmierci matki. Otóż, tej pięknej, młodej - może siedemnastoletniej, osiemnastoletniej - dziewczynie
przydarzyło się, że zakochał się w

niej poganin - namiestnik Olibriusz, którego św. Małgorzata nie
chciała przyjąć za małżonka, bo twierdziła, że od momentu kiedy
uwierzyła w Jezusa, On stał się jej jedynym wybranym, jedynym
Oblubieńcem i nie potrzebuje nikogo innego na tym świecie.
Chciano ją odwieść od tej drogi, żeby zrezygnowała z tego postanowienia i przyjęła za męża Olibriusza. Ale ona zdecydowanie
i bardzo mocno trwała na swoim stanowisku. Nie odstąpiła od
tej drogi nawet wówczas, kiedy przywiązanie do niej przyniosło
skutki wyrażone torturami. Była więziona, a w końcu ścięta
około roku 303 albo - jak inni podają - 295. Tyle faktów na temat
naszej dzisiejszej patronki - św. Małgorzaty...
Ale to nie te fakty są dla nas, drodzy bracia i siostry, najważniejsze. Dla nas i dla naszego wzrostu w wierze (a przecież o to
chodzi w przeżywaniu naszego corocznego odpustu, abyśmy
umocnili naszą wiarę, żebyśmy zbudowali jeszcze bardziej naszą
przynależność do Chrystusa, tak dalece, jak ona to pokazała) najważniejsze jest odczytanie i uświadomienie sobie, co tak naprawdę stało się w jej życiu, przez co stała się ona dla Kościoła i dla
nas tak porywającym przykładem. Uświadomienie sobie, co się
takiego stało że jej kult, który rozpoczął się na Wschodzie zaraz
po jej śmierci, a na Zachód przedostał się w średniowieczu, rozprzestrzenił się do tego stopnia, że ta parafia została poświęcona
św. Małgorzacie. Uświadomienie sobie, co się to stało, że ona tak
zakorzeniła się w mentalności i przeżyciu wiernych całego świata, że do dzisiaj żyjemy pamięcią o tym, czego dokonała.
Cdn.
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Jaroszowice - Parafia św. Izydora
ADRES: Jaroszowice 90, 34-100 Wadowice, tel. +48 33 823 25 52 * KANCELARIA PARAFIALNA: w dni
powszednie po Mszy św. o 18 * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Dariusz
Chałubiński * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1980 ODPUST: I - św. Izydora - niedziela po 10 maja, II - MB
Anielskiej - I niedziela sierpnia

Piotr Blachowski

Bezinteresowność czy własne ego?
Czy stać nas na bezinteresowną pomoc dla tych, którzy jej potrzebują, a nie mają na tyle odwagi, by o nią poprosić? Dla wielu z
nas to problem nie tylko fizyczny, ale i emocjonalny.
A jednak są tacy, którzy potrafią przełamać barierę wstydu,
barierę emocji, wyciągając dłoń po pomoc i z pomocą. Dzielimy
się w naszym społeczeństwie na trzy grupy: pierwsza to ci, którzy pomocy potrzebowali, druga – którzy pomocy potrzebują i
trzecia – którzy jej będą potrzebować. Nie chodzi tutaj tylko o
pomoc materialną, ale także psychologiczną, duchową, specjalistyczną oraz medyczną. Jakiejkolwiek udzielimy, zawsze będziemy odczuwać satysfakcję. Mimo wszystko chętniej zajmujemy
się problemami obcych niż swoimi, rodzinnymi, gdyż „cudze”
problemy można o wiele łatwiej zrozumieć i zaakceptować lub,
niestety, pominąć.
Popatrzmy na kobietę kananejską: jej odwaga i niezłomna
wiara, a zarazem przeświadczenie o słuszności prośby są godne
naśladowania. Chcąc pomóc swemu dziecku, z matczynej miłości godzi się na największe poniżenie. Córka prawdopodobnie
nie zdaje sobie sprawy z bezgranicznej ofiary matki, która jest
gotowa poświęcić wszystko, aby uwolnić swe dziecko z jarzma

zależności od złego. Miłość matki do dziecka sprawia cud. Pan
Jezus mówi; „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się
stanie jak chcesz!” (Mt15, 28). Oto cud miłości. Przedstawiony
problem jest ponadczasowy i ma życiową doniosłość.
Pan Jezus początkowo tłumaczy, że Jego misja ogranicza
się do zagubionych owiec z domu Izraela. Swoi – obojętnie, czy
chodzi o własną rodzinę, czy o dalszych krewnych – mają zawsze pierwszeństwo. Przede wszystkim należy zaradzić biedzie
i ubóstwu w najbliższym otoczeniu. Potem przychodzi kolej na
potrzeby obcych. Kobieta kananejska z pewnością to rozumiała. Dla Boga jednak ważny jest każdy człowiek w każdej sytuacji, a równocześnie jego wiara i miłość. Ta pogańska kobieta
doświadczyła łaskawości Pana, bo dała dowód wiary i nadziei
umotywowanej miłością do dziecka. Pamiętając o tym bądźmy
ludźmi, którzy w udzielaniu pomocy nie robią żadnych różnic i
nie stwarzają barier.
MARYJO, MATKO WSZYSTKICH LUDZI, spraw, abyśmy
uznawszy swoje wspólne pochodzenie i wspólne przeznaczenie
odnosili się do siebie z szacunkiem i pomagali sobie nawzajem.

Kalwaria Zebrzydowska - Parafia św. Józefa
ADRES: ul. Rynek 26,, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska * KANCELARIA PARAFIALNA: Pon, śr - 15:30 - 17:30; Wt, czw,
pt: 8:00 - 8:30; Sob: 8:00 - 9:30, nd i święta: nieczynne * MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i święta - 6:30, 8:00, 9:30, 11:00
(dla dzieci), 12:30 (chrzcielna) 16:30 * Proboszc z: ks. Wiesław Cygan * wikariusze: ks. Jarosław Warzecha, ks. Lesław
Kaczmarczyk; ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1942 * ODPUST: I - św. Józefa - 19 marca, II - Najśw. Rodziny Jezusa,
Maryi i Józefa - niedziela po oktawie Bożego Narodzenia

„Młodość – projekt życia”
Stowarzyszenie GPS Kalwaria zostało laureatem pierwszej edycji Nagrody
Metropolity Krakowskiego „Młodość
– projekt życia”. Nagroda młodym została
wręczona podczas obchodów pierwszej
rocznicy Światowych Dni Młodzieży, jakie
odbyły się w Tauron Arenie w Krakowie,
uczestniczyło w tym spotkaniu około 10
tys. młodych osób głownie wolontariuszy
ŚDM 2016.
W trakcie wydarzenia po raz pierwszy
została wręczona nagroda Metropolity
Krakowskiego, której celem jest uhonorowanie młodych ludzi, którzy aktywnie
włączają się w życie Kościoła i służbę na
rzecz drugiego człowieka.
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Nagroda Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt
życia” została ustanowiona z okazji rocznicy ŚDM w Krakowie.
Jest ona przyznawana młodym ludziom, którzy ofiarnie i twórczo
angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych, podejmując
inicjatywy służące pomocy drugiemu człowiekowi, promocji
kultury i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu życia
religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach. W
pierwszej edycji Nagrody uczestniczyło 50 kandydatów.
W kategorii działalność społeczna uhonorowano Stowarzyszenie GPS Kalwaria Zebrzydowska. Jak podkreślono młodzi
otrzymali ją za aktywizację rówieśników w duchu nauczania św.

Jana Pawła II. Z ich inicjatywy odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej imprezy kulturalne, sportowe, modlitwy i spotkania
młodych.
GPS Kalwaria zorganizowało m.in. Misyjny Koncert Kolęd,
podczas którego młodzi zbierali ofiary na rzecz misji w Ekwadorze, a także Chrześcijańskie Walentynki – koncert i świadectwa
promujące chrześcijański model małżeństwa i rodziny. Młodzi
organizują także popołudnia z grami planszowymi dla dzieci,
zbierają i przewożą dary dla szkół na Kresach, prowadzą wieczory uwielbienia oraz akcje charytatywne na rzecz potrzebujących.

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

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

Absolutna cisza
Ks. Rafał, który ostatnio dołączył do naszej Wspólnoty na
Kopcu, zauważył, że trudno o ciszę w „Strefie Ciszy”. Ta „Strefa”
to pomysł, który zrodził się kilka miesięcy temu i jest okazją do
przebywania przed Najświętszym Sakramentem w ciszy, zawsze
w środę po Mszy św. wieczornej do godziny 21. Nie ma głośnych

modlitw, ale położenie naszej kaplicy na Kopcu sprawia, że wcale
nie jest cicho. Tuż za drzwiami przebiega droga krajowa nr 52. A
ruch jest niemały, by nie rzec, że za duży. Przyznam, że nieraz,
wsłuchując się w pojazdy, uświadamiam sobie możliwe historie.
A to pędzi /słyszę po ryku silnika/ jakiś człowiek, który chce
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sobie czy innym udowodnić, że ma szybki /jak na naszą drogę
– za szybki/ motor. Myślę o nim ze złością i niepokojem, myślę o
nieszczęściach, które rodzą się z brawury. Słyszę jak na wolnych
obrotach pracuje silnik TIR-a, który stoi w ogromnym korku i
może znowu jego kierowca za późno dojedzie do domu po pracy
/ile rodzin nie tylko żyje z pensji kierowcy ciężarówki, ale i cierpi
z braku ojca i męża w domu/. Niekiedy dociera do mnie warkot
traktora, który blokuje wąską drogę, ale ciągnie z pola chleb, który na razie jest tylko ziarnem. Odgłos, który mnie zawsze porusza

to dźwięk karetki lub straży. Jeśli je słychać, to znaczy, że gdzieś
źle się dzieje, że kogoś dopadło jakieś nieszczęście. Jest jeszcze
innych wiele głosów ulicy. Ale nawet gdyby ich nie było to pewnie
mógłbym usłyszeć bicie własnego serca. Co ono mi mówi…?
Cisza potrzebna jest nie dla samej siebie. Jest przestrzenią, w
której mogę wiele usłyszeć. Także i Boga. „Bo to przez Niego i dla
Niego zostało wszystko stworzone. Jemu cześć i chwała na wieki
wieków. Amen.”
Ks. Jacek Jezierski

Krzeszów - Parafia MB Nieustającej Pomocy
ADRES: Krzeszów 212, 34-206 Krzeszów, tel. +48 33 874 81 74, parafiakrzeszow@onet.pl, www.parafiakrzeszow.pl
* KANCELARIA PARAFIALNA: pon., wt., czw., sob. 7-8; śr., pt. 17:30-18:30 MSZE ŚWIĘTE: Soboty – 17; Niedziele
i święta - 7:30, 9, 10:30, 14:30 * Proboszcz: ks. Antoni Kania, R.M. Wikariusz: ks. Wojciech Matyga * ROK
ERYGOWANIA PARAFII: 1355 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Krzeszów (1395), Kuków (1290),
Targoszów (226), Tarnawa Górna (264) * ODPUST: I - MB Nieustającej Pomocy - ostatnia niedziela czerwca, II - św.
Michała - ostatnia niedziela września

O co proszę? O głęboką wiarę, że
Jezus nigdy nie pozwoli mi zginąć
Po rozmnożeniu chleba Jezus przynagla uczniów, aby przepłynęli na drugi brzeg (w. 22). On sam idzie na górę, aby się modlić. Nie chce rozgłosu. We wszystkim, co czyni, szuka chwały
Ojca.
Będę kontemplował Jezusa cichego i pokornego, całkowicie
oddanego Ojcu. Czy w mojej pracy potrafi ę usuwać się na bok?
Czy szukam przede wszystkim chwały Boga? Czy nie przysłaniam Go sobą?
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Wejdę na górę razem z Jezusem, aby się modlić (w. 23). Pomyślę, że jestem razem z Nim. Jest wieczór. Będę wpatrywał się
w Jego rozmodloną twarz, przysłuchiwał się Jego rozmowie z Ojcem. Uświadomię sobie, że Jezus codziennie wpatruje się w Ojca
i modli się za mnie. Rozmawia z Nim o moim życiu. Czy wierzę w
Jezusa, który codziennie modli się za mnie do Ojca?
Będę patrzył na uczniów, którzy zmagają się z przeciwnymi
falami, aby przepłynąć na drugi brzeg jeziora (w. 24). Zauważę
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ich zmęczenie, ciężki oddech i trud wiosłowania na wzburzonym
jeziorze. Nie rozpoznają Jezusa przychodzącego do nich (ww.
25-26).
Czy rozpoznaję Jezusa pośród moich codziennych zajęć? Czy
zmęczenie i aktywne życie nie przysłaniają mi Jego obecności?
Wczuję się w przeżycia Piotra kroczącego po jeziorze (w.
28- -30). Spróbuję razem z nim doświadczyć momentu tonięcia.

Poczuję ciepło dłoni Jezusa. On natychmiast ratuje mnie z kłębiących się fal jeziora.
Wyznam Jezusowi moją wiarę i będę Go prosił o głębokie
przeczucie Jego obecności, zwłaszcza pośród kryzysowych sytuacji. Uchwycę się Jezusa, wypowiadając proste słowa modlitwy:
„Jezu, trzymaj mnie mocno i nie pozwól mi zginąć!”.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

Lanckorona - Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
ADRES: ul. św. Jana 12, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 876 35 77, parafia@lanckorona.pl,
parafia.lanckorona.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon.–pt. 19-20 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(XI- XII 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 17 * PROBOSZCZ: ks. Jan Bobrek, R.M. * WIKARIUSZ:
ks. Marek Ślęczka * NA TERENIE PARAFII MIESZKA: ks. Jan Krzysztof, R.M. * ROK ERYGOWANIA
PARAFII: 1373 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Jastrzębia (628), Lanckorona (1823) *
ODPUST: św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca

Złoty jubileusz Straży Pożarnej
w Jastrzębi
W pierwszą niedzielę lipca w Jastrzębi świętowano
wspaniałą uroczystość 50 – lecia założenia Straży
Pożarnej w Jastrzębi. Rozpoczęła się ona Mszą św.
koncelebrowaną przez ks. Wiesława Cygana, dziekana
dekanatu kalwaryjskiego, ks. Jana Bobrka proboszcza
z Lanckorony – gminnego kapelana strażaków, ks.
Leszka Dyląga, wikariusza z Sułkowic, pod przewod-

nictwem ks. brygadiera Władysława Kuliga, wojewódzkiego kapelana strażaków. Wprowadzenie do Eucharystii i fragment słowa – zamieszczamy poniżej.
Przystępując do sprawowania Najświętszej Ofiary Jezusa
Chrystusa w intencji mieszkańców a przede wszystkim strażaków - jubilatów, uznajmy przed Bogiem, że wszyscy jesteśmy
13 sierpnia 2017
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grzeszni i słabi i przeprośmy Go, aby ta nasza wspólna modlitwa
była miła Bogu i dla każdego wyjednała jak najwięcej potrzebnych łask, a przede wszystkim, aby wyjednała te potrzebne łaski,
Boże błogosławieństwo i bezpieczeństwo dla obecnych tutaj Strażaków. Przeprośmy Boga i miejmy ufność, że te nasze grzechy i
słabości będą nam zapomniane...
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Kazanie:
Czcigodni Kapłani,
Wielce szanowni Mieszkańcy, przybyli Goście,
Jednostki zaprzyjaźnione wraz z Pocztami Sztandarowymi,
Drodzy bohaterowie dnia dzisiejszego, a więc Strażacy -Jubilaci, przeżywający swój jubileusz 50-lecia powstania jednostki
wraz z obecnymi tutaj jeszcze niektórymi Druhami, którzy brali
udział w zakładaniu tej jednostki, brali udział w zakładaniu tego
fundamentu, który trwa po dzień
dzisiejszy i który umożliwia rozwój
tejże jednostki!
Bohaterowie, zaprosiliście nas, a
myśmy przybyli, mimo tej niepewnej
pogody. Przybyliśmy tu na boisko
sportowe i w tej specyficznej okoliczności - że tak powiem - stajemy
przy ołtarzu, tworząc wspólnotę ludzi wierzących w dziękczynieniu, w
błaganiu i w prośbie, ale również zastanawiamy się nad tym wszystkim,
co Chrystus chce każdemu z nas
powiedzieć w ten dzień Pański. Bo
dzień Pański zobowiązuje do tego,
aby przyjąć Słowo Boże, aby to słowo
Boże wcielać w swoje życie, aby tym
Słowem Bożym żyć na co dzień. Boże
obietnice, które są zawarte w Piśmie
świętym zostały nam dane jako pokarm, jako umocnienie i jako światło
na nasze ziemskie pielgrzymowanie.
Bo przecież, drodzy bracia i siostry, nasze codzienne życie domaga
się tego światła Bożego, domaga się
nasza nadzieja umocnienia, domaga
się nasza wiara pokarmu, którym
jest przede wszystkim i nade wszyst-
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ko Eucharystia. Ale również nasza
miłość potrzebuje wzorców do naśladowania. I kiedy gromadzimy się tu pod
chmurką na Eucharystii, uświadamiamy
sobie, że tym najwspanialszym, pierwszym wzorem dla nas - ludzi wierzących
- ale także i dla strażaków jest sam Jezus
Chrystus, który przyszedł, aby służyć. I
to Jezus Chrystus uczy każdego z nas, a
tym bardziej strażaków służby drugiemu człowiekowi. Innymi wzorcami jest
liczne grono świętych i błogosławionych,
a wśród tych świętych nasz najwspanialszy patron, św. Florian, którego w sposób szczególny dzisiaj przyzywamy do
naszego modlitewnego spotkania.
Cdn.

Leńcze - Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ADRES: Leńcze 132, 34 142 Leńcze, tel. +48 33 876 88 08 * KAN CELARIA PARAFIALNA: dni powszednie
- po Mszy św.: pn., wt., czw. od 7.30; śr., pt., sb. od 18.30 (zima od 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18
(zimą 17:00); Niedziele i święta -8, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Bohdan Ciołczyk, wyśw. 1989 * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1530 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Leńcze (1240), Podolany (217),
Zarzyce Małe (110), Zarzyce Wielkie (495) * ODPUST: Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca

Ku czci św. apostołów
Piotra i Pawła
Końcowy fragment kazania odpustowego ku czci
św. apostołów Piotra i Pawła jest zachętą do życia wg
wartości chrześcijańskie, a nie trendów światowych.
Należymy bowiem do Chrystusa i Jego słowem mamy
się kierować w życiu. Jest też nawiązanie do obietnic
Bożych zawartych w przytoczonym fragmencie Księgi

Mądrości, które tchną nadzieją, zwłaszcza gdy zaufamy
Bogu i wytrwamy.
Skoro żyjemy w takiej rzeczywistości jaka jest, to nie rozdzierajmy szat, tylko chciejmy zdać sobie sprawę z tego, gdzie
jesteśmy, z kim - czyli z Bogiem i dla kogo - czyli dla bliźniego
(wspólnoty) i dla świata. Nie chodzi o to, by
zachłystywać się, jak niektórzy „wartościami europejskimi”, bo mamy lepsze wartości
- wartości ewangeliczne. Wartości europejskie, na ile są wartościami chrześcijańskimi,
mogą być przez nas wysłuchane, ale jak są
bez tego słowa „chrześcijańskie”, zostawmy
je innym. Ważne, byśmy mieli świadomość
tego, co otrzymaliśmy i co mamy przekazać.
Co się jakoś zawsze w życiu księdza Zbigniewa jasno objawiało...
Pod koniec może jeszcze przypomnę
słowa z Księgi Mądrości dotyczące tego, co
ci Pan obiecał i czego oczekuje od każdego
z nas:
Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
przygotuj swą duszę na doświadczenie!
(Widzimy to na przykładzie życia św. Pawła
czy św. Piotra).
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy...
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(Czego współczesności bardzo brakuje. Dlaczego nie ma cierpliwości? Bo nie ma przebaczenia, miłości i zrozumienia.
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia! (Ta właśnie ufność
i głęboka wiara).
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Można powiedzieć, księże Zbigniewie, że ty jesteś tak troszkę
na półmetku. Jeszcze nie powiesz, jak w dzisiejszym czytaniu, że
bieg ukończyłeś. Ja ci życzę jeszcze parę latek, żebyś jak najwięcej
dobrego swym życiem jeszcze wniósł. A Pan cię widzi jeszcze w
swojej winnicy, żebyś Jego obecność w słowie i czynie objawiał.
Tu dorzucę jeszcze, że w słowie jesteś konkretny i zwięzły).
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
Niekiedy nam się wydaje, że to znamy. Ale czy w ten sposób
reagujemy? Wciąż powtarzam, że Bóg zna naszą rzeczywistość i
dlatego nie przejmujmy się jak i co, ale po prostu zawierzmy.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
Wydawałoby się, że to takie proste... Skoro tak, to dlaczego w
tak skomplikowany sposób to przyjmujemy? Może za mało milczymy, może za mało się modlimy? A bez tego ani, ani...
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
wiecznego wesela i zmiłowania!
Taka jest nasza droga - przez cierpienie...
I później również mówi Księga Mądrości o pewnych biadach:

Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.
Życie prawe to jest jedna droga...
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.
Jakże może otrzymać?
Biada wam, którzy straciliście cierpliwość:
cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?
Czuwajcie i módlcie się.
Niby to wszystko znamy... Niechże ci patronowie - Piotr i Paweł - będą dla was tymi światłami w przekazie, słuchaniu Słowa
Bożego i w prowadzeniu do Pana. Bo inaczej?
Wpadnijmy raczej w ręce Pana
niż w ręce ludzi:
jaka jest bowiem Jego wielkość,
takie też i miłosierdzie.
Prośmy Boga również o to, abyśmy potrafi li odpowiedzieć
jak w Ewangelii na to wezwanie: -Kim Ty jesteś? Kim Ty jesteś,
Chryste? Wydaje się nam, że potrafimy na to odpowiedzieć, ale
jak Chrystus powiedział do Piotra: - To nie twoje ciało, nie twoja
inteligencja odpowiedziała na to, ale Bóg. Stąd nikt z nas Słowa
Bożego bez modlitwy i prośby do Ducha Świętego nie zrozumie
w sposób właściwy. A wtedy odpowiemy tak mądrze, jak Piotr.
Bo na ile mamy jedność z Duchem Świętym, to to Słowo Boże jest
mądre i skuteczne - nie tylko nas, ale i innych uświęcające.

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

Królowej Anielskiej śpiewajmy…
Całym sercem czynili to
parafianie z Łączan, oddając cześć swojej Patronce
– Matce Bożej Anielskiej
w uroczystość odpustową, w niedzielę 6 sierpnia br. Sumie odpustowej
przewodniczył i kazanie
wygłosił ks. Robert Jończyk, wikariusz z Zatora.
W pierwszej części słowa
wspomniał o jubileuszu
poświęcenia świątyni, a
następnie wyjaśnił czym
jest odpust. Fragment kazania drukujemy poniżej.
Czcigodni Księża,
Drodzy Siostry i Bracia!
W całym Kościele, wśród
wszystkich chrześcijan przeży-
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wamy dziś jedno z najstarszych świąt
- Święto Przemienienia Pańskiego,
gdzie Chrystus na górze Tabor odsłania uczniom - Piotrowi, Janowi, Jakubowi Swoją chwałę i Swoje Bóstwo.
Każdego roku przeżywamy także w
naszych wspólnotach parafialnych
dzień odpustu czyli dzień szczególnie
dedykowany patronom parafii.
Dziś przychodzi nam w tej świątyni przeżywać uroczystość odpustowa
ku czci Matki Bożej Królowej Anielskiej. Jest to stara tradycja chrześcijańska, która sięga XIV wieku. 2 sierpnia liturgicznie wspominamy dzień
poświęcony Matce Bożej Anielskiej.
Związany jest ten dzień z odpustem
Porcjunkuli, którego może doświadczyć każdy, kto przybywa do Asyżu,
do Kościoła Matki Bożej Anielskiej.
Odpust ten został ustanowiony przez
Papieża Honoriusza na prośbę św.
Franciszka na dzień 2 sierpnia w całym Kościele powszechnym. Tutejsza
wspólnota parafialna szczyci się tytułem Matki Bożej Anielskiej.
Kult Matki Bożej Anielskiej i obraz Maryi związany jest z historią tej
parafii od wielu dziesiątek lat, niemal
od samego początku tworzenia się wspólnoty religijnej w Łączanach. Najpierw czczona w starej kaplicy, dziś w tej okazałej
świątyni. I ta dzisiejsza uroczystość odpustowa wpisuje się także
w ważną datę związaną z początkiem istnienia tej świątyni, w
której właśnie się modlimy, bo 7 sierpnia w 1977 roku - czyli
40 lat temu - kardynał Karol Wojtyła dokonał poświęcenia tego
kościoła wzniesionego w krótkim czasie, bo w przeciągu 12 mie-

sięcy. Chcemy dziś Panu Bogu
podziękować za tę świątynię, za
budowniczych tej świątyni, za
tych, którzy tu się modlą i prosić
za tymi, którzy kiedyś będą się
modlić w tym miejscu.
Czym jest, siostry i bracia,
świątynia? Czym jest odpust parafialny? W jakim celu przeżywamy
takie dni i co to daje człowiekowi
wierzącemu? Kościół naucza, że
przez odpust Bóg darowuje kary
doczesne za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty. Aby
zyskać odpust zupełny, trzeba być
w stanie łaski uświęcającej czyli
bez grzechu ciężkiego i spełnić
przepisane prawem dobre uczynki
oraz modlitwy. Ktoś może zapytać, jaka jest rola Maryi w tej
przeżywanej uroczystości. Przed
wiekami, w czasie objawienia się
Pana Jezusa św. Franciszkowi w
Asyżu, Matka Boża stała u boku
swojego Syna. Nie powiedziała ani
jednego słowa, nie wstawiała się za
Franciszkiem, jak zwykle cicha i
pokorna, ukazała się ubogiemu
zakonodawcy wraz z Jezusem. Bo
przecież to wydarzenie miało miejsce w małej świątyni pod Jej
wezwaniem. Ale nam wszystkim, którzy tajemnicę Matki Bożej
Anielskiej wspominamy, chciała pokazać, że zawsze człowiek
wierzący to człowiek, który zjednoczony jest z Bogiem.
Siostry i bracia, Polacy jako naród tak wiele zawdzięczają
opiece Matki Bożej. Trzeba wspomnieć choćby obronę Jasnej
Góry czy Cud nad Wisłą. Tak wiele zawdzięczamy trosce Maryi,
nieoszacowanych dla naszego narodu i dla naszej ziemi
wielkich czcicieli, jak choćby
wspominamy św. Jana Pawła II
czy Prymasa Tysiąclecia, sługę
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
Moi drodzy, jeżeli ktoś
myśli „Polska”, to nie sposób
jednocześnie nie myśleć o Kościele i Maryi. Czym byłby ten
kraj i jak byłby ubogi, gdyby w
jego wierze i kulturze zabrakło Matki Najświętszej? Choć
Maryja widnieje w tysiącach
wizerunków, w tysiącach obrazach chodzi, moi drodzy, o Jej
obecność w naszych sercach i w
naszych duszach. (...)
Cdn.
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Łękawica - Parafia św. Józefa Robotnika
ADRES: Łękawica 163, 34-124 Klecza Górna, tel. +48 33 879 70 51 * KANCELARIA PARAFIALNA: codziennie
po Mszy św. * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (zimą 16:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11 * Proboszcz: ks. Józef
Bała, R.M. * ROK ERYGOWANIA PARAFII: 1908 * MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Łękawica (1150),
Zagórze (50) ODPUST: św. Józefa Robotnika - 1 maja

Augustyn Pelanowski OSPPE

Milczenie Boga

„Modlitwa błagalna jest oskarżona i właściwym oskarżonym jest naturalnie sam Bóg. Lecz Bóg milczy. Pozwala spokojnie skarżyć się i oskarżać. Milczy z uporem, milczy tysiące
lat. Przemówi dopiero wtedy, gdy dojdzie do rozprawy, i wobec
tego mowy oskarżycielskie przeciw modlitwie błagalnej mogą
trwać nadal, mogą płynąć skargi złamanych serc, mędrkujących
umysłów. Cynicy, nazbyt gadatliwi poeci mogą demonstrować
swą zręczność lub uknutą bezbożność” (Karl Rahner). Czyż nie
odczuwaliśmy choć raz tego milczenia Boga, mimo naszego
krzyku? Czy nie czuliśmy, jakby odwrócił się, obojętny? Wołamy,
modlimy się, skarżymy, lecz On się nie odzywa. A kiedy padamy
do Jego stóp złamani bezsilnością, On wydaje się mieć łaskę jedynie dla naszych sąsiadów, a nawet wrogów.
Tak naprawdę jest inaczej. Dostajemy więcej niż ci, o których
myśleliśmy, że są faworytami. Paweł pisze, że nadmiar łaskawości Boga doprowadził Izraela do nieposłuszeństwa, a wtedy
jego opór zaprowadził Bożą hojność na bezdroża pogan. Bóg
wyciągnął rękę do swego narodu, ale ponieważ została zraniona
odtrąceniem, wzbogacona o źródło rany, skierowała się ku poganom. Jezus zaraz po tym, jak zgorszył faryzeuszy, udał się na
pogranicze Tyru i Sydonu, może po to, by wypełnić zapowiedź
Izajasza, iż cudzoziemcy zostaną przygarnięci i rozweseleni?
Ale dlaczego łaska zaczyna się niełaskawie? Nie odezwał się do
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niej ani słowem! A ona krzyczała. Prowokacja, niekonsekwencja
czy strategia Boga? Nawet gdy upadła Mu do nóg, wydawał się
nieugięty. Jej wołanie zostało oddane przez greckie kradzo, co
oznacza nieartykułowane okrzyki, czyli wołanie, którego sam
autor nie potrafi do końca zrozumieć. Może czekał, aż jej wołanie
stanie się prośbą zrozumiałą dla niej samej? Może był czas, kiedy inni ją o coś prosili, a ona milczała? Może była nieubłagana
dla swej córki? Nie zawsze wiemy, o co nam naprawdę chodzi.
Dopóki nasze błaganie nie pozbędzie się presji wywieranej na
Boga oraz pretensji i skargi, która bardziej jest oskarżaniem
Boga niż skarżeniem się Bogu, Bóg milczy. Jeden z więźniów
obozu koncentracyjnego był przed wojną piekarzem. Obok jego
piekarni mieszkała żydowska uboga rodzina. Zdarzało się, że
owi biedacy przychodzili po chleb. Piekarz odmawiał. Po kilku
latach, w Oświęcimiu, jeden z wartowników często pałaszował
kanapkę z kiełbasą i czasami rzucał mu, jak psu, niedojedzony
chleb pachnący kiełbasą. Trzeba było aż obozu koncentracyjnego, by pogłębiła się nie tylko wiara, ale i hojność wysłuchiwania
pozbawionego grosza człowieka. Nie dziwmy się Bogu, że nie
wysłuchuje dzisiaj naszych krzyków i skarg, tylko raczej przypomnijmy sobie, czy w przeszłości nie zostawiliśmy kogoś bez
wsparcia, choćby w postaci kromki chleba?
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Marcyporęba - Parafia 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

Przyjmij szkaplerz
Ta zachęta Maryi skierowana jest nie tylko do św.
Szymona Stocka, generała zakonu karmelitów, który
ten Znak otrzymał, ale także do wszystkich wiernych,
by go ze czcią nosili, jak czyniło to wielu świętych,
m.in. św. Jan Paweł II. Ale nie chodzi tu tylko o noszenie go, lecz o życie w zgodzie z Ewangelią, o słuchanie
Boga, o powierzenie Chrystusowi i Jego Matce swojego życia. Jakie przywileje towarzyszą temu znakowi?
O tym w poniższym fragmencie kazania odpustowego
z niedzieli 16 VI br.
Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego... 3 lata temu,
kiedy pełniłem posługę diakona w parafii Kraków-Sidzina, w
szkole podstawowej tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych prowadziłem katechezę na temat nieba, czyśćca, piekła.
Następnego dnia po tej katechezie (bo wiadomo, że uroczystość
Wszystkich Świętych skłania do tego, by coś więcej powiedzieć o
tym, co dzieje się z duszami po śmierci) jeden z rodziców wysłał
do księdza proboszcza anonimowy email o treści: -”Nie życzę sobie, żeby diakon straszył moje dziecko piekłem”. Moi drodzy, jest
w nas ludziach coś takiego, że trudno jest nam przyjąć prawdę o
tym, że kiedyś możemy zostać potępieni. I to nie jest straszenie,
ale mówienie o rzeczywistości, która może nas spotkać, ale nie
musi. To zależy od nas. Myślę, że czulibyśmy się oszukani, gdybyśmy dopiero po śmierci dowiedzieli się, że dusza może być po
śmierci potępiona. Wiele mówi się o tym, że w Europie mamy
kryzys wiary, kryzys chrześcijaństwa. zapewne jeździcie po
świecie, więc pewnie to dostrzegacie albo słyszycie w rozmowie

z tymi, którzy na Zachodzie pracują, bo obserwują to każdego
dnia. Jednak nie wszędzie w Europie kościoły są puste... Tam
kościoły są pełne, gdzie duchowni nie mówią o istnieniu piekła
i potępienia. Tam, gdzie o tym się mówi, ludzie nie przychodzą.
Bo nie chcą słyszeć tego, że ich grzeszne życie, brak regularnego
oczyszczania się z grzechów podczas spowiedzi, brak korzystania
ze zdrojów miłosierdzia, Może mieć bardzo przykre konsekwencje po śmierci...
Dzisiaj, w to święto już nie tylko my, duchowni, księża, ale
sama Maryja przypomina nam o tej rzeczywistości i chce nam
pomóc. I chcąc nam pomóc, znowu wyciąga do nas rękę i mówi,
co zrobić, aby po śmierci cieszyć się życiem wiecznym z Bogiem, a
nie cierpieć z powodu potępienia za grzeszne życie i żałować za te
wybory i decyzje, które były tu, na ziemi niewłaściwe. Dziś, w to
święto Maryja mówi do każdego z nas: -”Przyjmij szkaplerz, jeśli
tego jeszcze nie zrobiłeś!”. Ktoś pomyśli: -”Ale jak to? Kawałek
materiału z wizerunkiem Pana Jezusa i Matki Bożej ma zapewnić
opiekę Maryi i uchronić przed wiecznym potępieniem?”. Gdybyśmy tak myśleli, to byłby to wyraźnie zabobon... Podobnie jak w
pierwszym czytaniu to nie rozdarty płaszcz Eliasza dawał władze
Elizeuszowi, ale Boży Duch. Płaszcz był tylko zewnętrznym znakiem. I tak samo szkaplerz ma być zewnętrznym znakiem tego,
komu się oddajemy w opiekę, komu powierzamy nasze życie.
Ten szkaplerz, noszony na szyi ma nam przypominać o naszej
przynależności do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a z drugiej
strony do Jego Matki, Maryi. Ale również ma nas zobowiązywać
do prowadzenia sakramentalnego życia zgodnego z Ewangelią.
Za każdym razem, kiedy się ubierasz, rozbierasz, widząc ten
szkaplerz, patrząc na
niego, o tym właśnie ma
ci przypominać...
Moi drodzy, mamy w
Kościele świętych. Oni
już przeszli przez to życie i dzisiaj cieszą się radością oglądania Boga.
Po to oni nam są dani,
abyśmy chcieli i potrafi li ich naśladować. I jak
pewnie znacie historię
niejednego świętego, ich
życie od początku nie
było święte... Borykali
się z różnymi grzechami i problemami, ale na
pewnym etapie swojego
życia potrafi li zawrócić.
Wielu z tych świętych
nosiło szkaplerz. Po13 sierpnia 2017
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śród nich choćby św. Jan Bosko, choćby św. Maksymilian Maria
Kolbe, św. Wincenty a Paulo. Sama Matka Boża, kończąc swoje
objawienia w Lourdes czy w Fatimie, ukazała się właśnie w szkaplerzu, wyrażając przy tym wolę, by wszyscy je nosili. Pewnie

doskonale pamiętacie zdjęcie Papieża Jana Pawła II, który po
Zachariaszu przebywał w szpitalu, a na którym to zdjęciu widać
wystający spod piżamy szkaplerz, który to dziesięcioletni Karol
przyjął w wadowickim Karmelu.

Mucharz - Parafia św. Wojciecha BM
ADRES: Mucharz 111, 34-106 Mucharz, tel. +48 33 876 14 67, email: parafiamucharz@onet.pl,
www.parafiamucharz.pl * KANCELARIA PARAFIALNA: pon., śr. pt. 16-18 * MSZE ŚWIĘTE: Soboty - 18 (XIV 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

*** KRZESZOWICE ***
OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. BOLESŁAWA,
OJCA KS. KRZYSZTOFA STRZELICHOWSKIEGO
W środę 2 VIII w kościele parafialnym św. Marcina
w Krzeszowicach lokalna społeczność z licznie przybyłymi kapłanami i osobami świeckimi żegnała śp. Bolesława, ojca ks. proboszcza parafii Mucharz Krzysztofa
Strzelichowskiego. Licznie przybyli żałobnicy to żywe
świadectwo wzorowego chrześcijańskiego życia śp. Bolesława i podziękowanie za wszelkie dobro, jakim przez
jego osobę Bóg obdarzył innych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jan
Szkodoń, kazanie wygłosił kolega rocznikowy ks. Krzysztofa,
ks. Leszek. Poniżej zamieszczamy
relację z tej żałobnej uroczystości, zaczynając od nadesłanych
kondolencji ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
Arcybiskup, metropolita krakowski,
który nie mógł dzisiaj uczestniczyć w
uroczystości pogrzebowej, do uczestników tychże uroczystości, kieruje swoje
słowo.
Drogi Księże Kanoniku;
Droga Rodzino śp. Bolesława Strzelichowskiego
Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o
śmierci śp. Bolesława, waszego Ojca. Łącząc się duchowo z wszystkimi, których ta śmierć napełniła bólem,
pragnę przekazać wyrazy serdecznego współczucia i zapewnić o
gorącej modlitwie. Obecny czas skłania nas ku refleksji nad ludzką
egzystencją, związaną również z przemijaniem i ze śmiercią, a
równocześnie kieruje nas wzrok na tajemnicę zmartwychwstania.
W Jezusie Chrystusie, jak głosi prefacja o zmarłych, zabłysła dla
nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca
nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności.
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Jestem głęboko przekonany, że dobre czyny śp. Bolesława zostaną trwale zapisane w księdze życia. Niech Jezus Chrystus, zwycięzca śmierci, który daje odkupienie, przyjmie zmarłego Bolesława do swego królestwa, aby tam wraz z Najświętszą Maryją Panną
i wszystkimi świętymi mógł wychwalać wielkie miłosierdzie Boże.
Łącząc się duchowo z uczestnikami liturgii pogrzebowej,
udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.
Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita
Krakowski
Słowo Ks. bp. Jana
Szkodonia na początku
Mszy świętej
Łączymy się w modlitwie
za naszego zmarłego Brata,
szczególnie z Małżonką
zmarłego i z synami. Sprawujemy tę Eucharystię wraz
z Księdzem Krzysztofem. On
sam przy trumnie z ciałem
swego Ojca dziękuje Bogu
za życie i dziękuje za religijne wychowanie. Dziękuje za
udział w odczytaniu, przyjęciu i realizacji powołania
kapłańskiego, jaki zawsze
mają rodzice. Modląc się za
naszego zmarłego Bolesława, prosimy Boga o takie rodziny, o takich rodziców, którzy pomogą przyjąć powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne dla swego syna i dla swojej córki. Pan Jezus mówi:
-”Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”. Lecz człowiek
jest wolny i człowiek odpowiada na łaskę Bożego wezwania. Jesteśmy zawsze członkami społeczności, rodzimy się, wychowujemy
w rodzinie i w realizacji powołania (nie tylko zresztą powołania
do służby Bożej, ale i powołania rodzinnego, małżeńskiego, do
życia samotnego) mają swój wielki udział rodzice.
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Polecamy miłosierdziu Bożemu naszego zmarłego Brata.
Dziękujemy za 87 lat jego życia. Polecamy wstawiennictwu
Matki Najświętszej jego życie,
śmierć i wieczność. Prosimy, by
Maryja w tym roku, w którym
wspominamy setną rocznicę
Fatimy, wyprosiła, szczególnie
bliskim, dar pociechy, nadziei
i szczególnie dla Księdza
Krzysztofa prosimy o potrzebne łaski w pełnieniu powołania
kapłańskiego. Dziękujemy za
jego dotychczasowe życie kapłańskie, za gorliwość, prostotę, otwartość dla ludzi, pokorę.
To przecież też swoje źródła te
przymioty mają w rodzinie.
Na początku świętej Eucharystii, dziękując Bogu za
dar naszego barta, za jego życie, prośmy o miłosierdzie, o
przebaczenie. Niech Bóg okaże
łaskawość temu, który przeszedł do wieczności, a prosząc
o miłosierdzie dla zmarłego,
prosimy dla nas samych o
miłosierdzie, o przebaczenie,
o pojednanie z Bogiem i z
ludźmi.
Kazanie ks. Leszka,
kolegi rocznikowego syna
zmarłego ks. Krzysztofa:
Szanowna Pani Halino,
Małżonko śp. Bolesława;
Szanowny P. Aleksandrze
ze swoją małżonką Renatą,
swoimi Dziećmi i Wnukami,
Krzysiu, Bracie w kapłaństwie i Przyjacielu,
Księże Biskupie, wszyscy
Kapłani,
Siostry i Bracia zgromadzeni na tej liturgii, którą żegnamy
śp. Bolesława, mieszkańca Krzeszowic, człowieka związanego
z tym miejscem, z tą parafią, z tym środowiskiem i wspólnotą
Kościoła...
Dzisiaj Kościół przychodzi ze Słowem o skarbie i o perle.
Dziś Jezus mówi nam przypowieść o czymś niezwykle ważnym,
najważniejszym, co człowiek powinien w życiu swoim odkryć,
ku odkryciu czego zmierzać. Powinien być gotowy na to, by odkrywając, poświęcić się i ofiarować po to, by na końcu otrzymać
to, co Bóg przygotował - udział w królestwie niebieskim. To jest
ta owa perła, ów skarb, który Bóg daje nam na drodze naszego
pielgrzymowania. Daje nam po to, abyśmy spośród różnych
wartości, które stawia przed nami świat i które człowiekowi
wydają się za ważne, za pomocą Jego łaski wybrali i odkryli w
życiu to, co najważniejsze. Na drodze do królestwa, na drodze do
spotkania z tą wieczną nagrodą, tą największą, najświętszą, najważniejszą wartością człowiek buduje swoją rzeczywistość i tutaj

też ma możliwość odkrycia niejednej perły i niejednego
skarbu.
Takim skarbem w życiu naszego zmarłego Brata
była rodzina. Nie tak dawno obchodzili 60 lat małżeńskiego pożycia. Tworzyli i budowali rodzinę i dom.
Skromny, normalny, a równocześnie pełen ciepła, życzliwości, pełen gościnności dom, w którym oni, ale i ci,
którzy do nich przyszli, czuli się dobrze. 60 lat... W dzisiejszych czasach, ktoś może powiedzieć, że niebywałe,
rekordowe osiągniecie... Bo śp. Bolesław wraz ze swoją
małżonka odkryli, że to jest skarb, który Bóg im daje do
przyjęcia i do przechowania. I do wykorzystania. Skarb
życia małżeńskiego, skarb życia rodzinnego. Skarb,
który daje człowiekowi radość i satysfakcję. I skarb,
który pozwala patrzeć w perspektywie wieczności z
obietnicą i nadzieją, że Pan to dzieło życia przyjmie.
Takim skarbem, z którego śp. Bolesław korzystał,
było jego religijne życie. Wiara, którą Bóg obdarzył go
w sakramencie chrztu, nie pozostała przez niego odłożona, nie pozostała zapomniana, nie pozostała rzeczywistością,
która go nie interesowała. On na wierze i na codziennej modlitwie budował to, co uznawał za najważniejsze w swoim życiu.
Skarbem był różaniec, który miał w swojej ręce i modlitwa różańcowa, która praktykował. Modlitwa, którą zapewne ogarniał tych
wszystkich, których nosił w swoim sercu. Ale zapewne modlił się
też i za tę parafię, i za naszą ojczyznę, i modlił się za tych, którzy
odeszli, bo z kolei ten skarb wiary, który posiadł i który przyjął
i rozwijał, dawał tę niezwykłą moc, pewność i skuteczność jego
wezwań do Pana.
Takim skarbem była radość i pogoda ducha, którą miał i
którą się dzielił i wnosił w codzienne życie. Pan dał mu łaskę
przeżycia 87 lat. Pan dał mu łaskę radości z rodziny, z dzieci,
wnuków i prawnuków. Pan dał mu łaskę tego, że 29 maja 1988
roku uczestniczył w tej świątyni jako ojciec kapłana sprawującego swoją prymicyjną Mszę świętą. I to też był skarb... To też
był skarb, do którego on się przygotowywał, który odkrywał. To
też był skarb, który pomagał budować, modląc się i dając dobry
13 sierpnia 2017
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przykład chrześcijańskiego życia swojemu synowi,
którego Pan powołał do kapłańskiej służby.
I wreszcie przyszedł ten skarb, którego nie lubimy, który nam nie pasuje - skarb krzyża - cierpienia, choroby, wieku, niedoskonałości ciała, ograniczenia tego wszystkiego, co przedtem można było, a
co już teraz niemożliwe. I ten skarb też został przez
niego przyjęty. I ten trud, i ofiara, i wzajemna pomoc, którą sobie świadczyli on - małżonek, p. Halina - małżonka, troszcząc się i opiekując, pomagając
sobie nawzajem w tych już sędziwych latach.
Moi drodzy, czy w tym zwariowanym świecie,
w którym żyjemy i który się nam próbuje wtłoczyć
wszelkimi możliwymi kanałami do naszej świadomości, do naszej codzienności, to życie, nie jest
skarbem? Normalne, proste i zwykłe. Jest także
nauczką dla nas wszystkich, którzy nieraz oczekujemy nie wiadomo jakich fajerwerków w życiu,
nie wiadomo jakich doznań, przeżyć, informacji z
pierwszych czy drugich stron gazet. Skromne, spokojne życie, 87-letnie, które dzisiaj wychwalamy, bo
ono było skarbem. Każdy pogrzeb dla każdego, kto
w nim uczestniczy - czy to z tej strony, czy z drugiej
strony ołtarza - jest okazją do poczynienia refleksji.
Refleksji nad tym, jakim skarbom poświęcamy się
na co dzień, które są dla nas najważniejsze.
Chrystus powiedział jeszcze takie jedno zdanie: -Gdzie skarb twój, tam serce twoje... Serce śp.
Bolesława, gdy biło tu, na ziemi, biło dla skarbu
królestwa niebieskiego. I ufamy, wierzymy, że to
królestwo niebieskie, do którego Bóg zaprosił go
w sakramencie chrztu, stanie się jego udziałem. A
my, żyjący, czyńmy wszystko, abyśmy tego skarbu
sprzed oczu nie stracili.
Podziękowanie ks. Krzysztofa, syna
Zmarłego:
Kiedy dzisiaj czytałem w czytaniu brewiarzowym słowa
proroka „w każdej chwili uwielbiaj Pana Boga”, przypomniała
mi się chwila, kiedy dowiedziałem się o śmierci Taty. To były
poranne godziny sobotnie. I
kiedy zacząłem od razu dziękować Panu Bogu za dar życia
mojego Taty, za to, że dane mi
było mieć takiego Ojca, wielka
radość wypełniła moje serce.
Radość to słowo właściwie adekwatne. Radość i pokój... Kiedy
sprawowałem w godzinach porannych pierwszą Eucharystię,
Pan Jezus od razu przyszedł z
tymi słowami, które stanowią
podstawę naszej nadziei, tego
światła, które wypełnia nasze
serca, kiedy w Ewangelii świętego Jana (w dzień wspomnienia św. Marty) ewangelista
mówi, że wielu przybyło do
domu Marty i Marii, aby pocieszyć je po stracie brata. Ja
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dzisiaj patrzę na ten Kościół i widzę, ilu przybyło na tę Eucharystie
pogrzebową z wszystkich stron, aby
pocieszyć nas i łączyć się w wierze chrześcijańskiej. Wielkie Bóg
zapłać! I wielkie słowa, które Pan
Jezus wypowiada w tej wspaniałej
Ewangelii św. Jana w rozdziale 11:
-Jestem życiem i zmartwychwstaniem. Kto wierzy we Mnie, choćby
i umarł, żyć będzie. Te słowa, mówiące, że każdy, kto żyje i umiera,
ale wierzy w Niego, nie umrze na
wieki, uświadamiają mi, że nasz
Tato żyje w Jezusie Chrystusie...
Pragnę teraz tak serdecznie
podziękować za Jego prostotę, za to, że miał taki dar, który ja
całkiem niedawno dopiero, być może przy pomocy łaski Bożej
pozyskałem, że cieszył się z tego, co jest, nie akcentując tego, cze-
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go nie ma. To jest wielki dar od
Pana Boga. Dziękuję mojej Mamie, która przez 60 lat tworzyła
z nim wspólnotę małżeńską. I
tworzy. I chyba z każdą chwilą
przekonywali się, jak bardzo
są sobie potrzebni i jak bardzo
miłość Chrystusowa ich łączy i
pomaga im przeżywać cierpienie i trudności. Dziękuję Bratu,
który świetnie się opiekował
Rodzicami i Tatą. Bratowej,
która miała taki niekłamany,
nieudawany podziw dla naszego Taty za jego taką troskę,
chociażby względem Mamy.
Dziękuję Wnukom, z których
był tak bardzo dumny. Prawnuk Franuś urodził się 3 dni
po wyborze na papieża Franciszka, ale nie nosił imienia na
cześć papieża Franciszka, tylko
na cześć ojca naszego Taty. Kiedy mówił Tato, już czasami taki
osłabiony, nie mogąc chwycić
oddechu, o Franku, to rozjaśniała się jego twarz... Bardzo
chcę podziękować Rodzinie.
Tato był bardzo czuły na każdy
punkt zainteresowania.
Ciąg dalszy w dodatku parafialnym
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Palcza - Parafia 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

Na Kalwarii Tokarskiej
Na zboczu Urbaniej Góry w
Tokarni, na początku lat osiemdziesiątych pan Józef Wrona rozpoczął
budowę Kalwarii Tokarskiej. Wzdłuż
wąwozu, prowadzącego w górę,
artysta rzeźbiarz umieścił wiele
rzeźb. Są tam figury: Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej, Pana Jezusa
Frasobliwego, Pana Jezusa stojącego
u słupa, Anioła Stróża z dziećmi,
Matki Boskiej Fatimskiej, Świętej
Rodziny, Świętego Franciszka, Świętego Jana Pawła II, rzeźba- łódź z
figurą Pana Jezusa i wiele innych. Są
kaplice będące stacjami drogi krzyżowej. Na szczycie góry znajduje się
wysoki krzyż z postacią ukrzyżowanego Chrystusa. Na trasie wiodącej
na szczyt, można podziwiać piękne
widoki na okolicę, zaś z pod krzyża
rozciąga się piękny widok na całą Tokarnię.
W sobotę 29 lipca, udaliśmy się tam wraz z ks. Proboszczem
–kanonikiem Janem Gibałą. Pielgrzymka wynikała z potrzeby
wiary, z chęci przeżycia modlitewnego spotkania i była odpowiedzią na zaproszenie ks. kanonika Roberta Pietrzyka, Proboszcza
Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni.
Na miejscu przywitał nas ks. Robert Pietrzyk, zaprosił do
kościoła, pokazał zabudowania i ogród. Patrzyliśmy na kościół
i jego otoczenie z zachwytem i trochę z zazdrością. Widać jak
wiele trzeba wysiłku i ofiary, aby móc szczycić się taką budowlą,
takimi zabudowaniami.
Przed Mszą świętą, ks. Robert Pietrzyk,
opowiedział nam jeszcze o kościele i życiu
społeczności parafialnej, o planach na
przyszłość. Wiele ciepłych słów skierował
pod adresem ks. Jana Gibały, jako swojego
kolegi i przyjaciela. Wspominając czas spędzony w Palczy, podkreślił jak wiele w tym
czasie zdobył doświadczeń, jak wiele uczył
się od kolegi- proboszcza.
W homilii Mszy świętej, ks. Jan Gibała
podkreślił rolę Matki Bożej w życiu człowieka oraz rolę matek ziemskich. Rozwinął
myśl ewangeliczną.
Przypomniał o Światowych Dniach
Młodzieży. Nawiązał do historii parafii Tokarnia, podkreślił zaangażowanie w życie
parafialne kapłanów i wiernych.
Po Mszy świętej udaliśmy się na Kalwarię Tokarską, na Drogę Krzyżową – na
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Urbanią Górę. Stacje Drogi Krzyżowej to
płaskorzeźby, wcześniej umieszczone na
pniach drzew, a obecnie na drewnianych
krzyżach zwieńczonych daszkiem, który
zabezpiecza płaskorzeźbę. Każdy krzyż
osadzony jest w betonie. Jak podkreśla
ks. Robert Pietrzyk, właściciele pól na
Urbaniej Górze nie tylko zgodzili się na
zabetonowanie krzyży w ich ziemi, ale
też pomagali przygotować teren, między
innymi kosząc i karczując go.
Przy każdej stacji ks. Jan Gibała,
przewodniczył modlitwie i rozważaniom. Rozważania te dotyczyły każdej
dziedziny życia. Mogliśmy zatrzymać się
przy ważnych, wyjątkowych sytuacjach
życiowych i tych zwykłych codziennych
sprawach a mających niekiedy ogromny
wpływ na życie nasze i naszych rodzin.
Z racji czasu i miejsca, pielgrzymka
do Tokarni, obecność na Kalwarii Tokarskiej może być i zapewne
dla większości uczestników będzie zachętą pielgrzymowania do
najstarszej polskiej Kalwarii - Kalwarii Zebrzydowskiej. Niech
każda Kalwaria, ze stacjami wykutymi, rzeźbionymi czy malowanymi, stanowi miejsce medytacji i modlitwy. Niech będzie
wskazaniem, byśmy nie zapominali o tym, czym jest wiara, bezinteresowna miłość, poświęcenie cierpienie, śmierć.
Za zaproszenie, poświęcony czas, gościnność i poczęstunek
dziękujemy ks. Robertowi Pietrzykowi. Za modlitwę, rozważania, zaangażowanie i troskę dziękujemy ks. Janowi Gibale.
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Paszkówka - Parafia 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

Abyśmy Jemu zawierzyli
Samemu Bogu. A im więcej trosk, trudów, tym bardziej możemy Mu zawierzyć.
W ostatniej, poniższej części
kazania jest mowa o powołaniu każdego z nas do różnych
zadań apostolskich. Jest też
odniesienie do powołania
kapłańskiego o. Józefa jezuity, świętującego jubileusz 60
– lecia kapłaństwa.
69 lat temu, kiedy wstępował
do towarzystwa, O. Józef usłyszał
swoje imię: -”Józefie z Paszkówki...”. Ale mowa jest w Ewangelii
o dwunastu apostołach. Musimy
sobie uświadomić, że ta liczba
ma symboliczny charakter. Ona
oznacza cały lud Boży. Dwanaście było pokoleń Izraela i to znaczy cały lud Boży - spośród całego ludu Pan wybiera sobie tych,
którymi chce się w szczególny sposób posługiwać. Spośród nas
wszystkich - do nas, do każdego z nas w jakiś indywidualny sposób kieruje Pan to wezwanie, więc możemy swoje imię usłyszeć.
Usłyszeć jako wezwanie to takiej czy innej posługi dla naszego
Pana. Pan wysyła swoich uczniów mówiąc: -Idźcie i głoście!
Bliskie jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe
duchy... Bliskość królestwa to
jest to słowo, które się staje.
Jest słowem obietnicy, ale tej,
która się spełnia. Pan jest blisko
i chce być blisko swojego ludu,
nas wszystkich, żebyśmy doświadczali tego, że On się nami
opiekuje, troszczy się o nas w
codzienności.
I w końcu znaki tej bliskości... To wypędzanie duchów,
to leczenie chorób i słabości.
Drodzy, nadal uczniowie Pana,
my wszyscy jako uczniowie
Chrystusa jesteśmy zaproszeni, wezwani do tego, żeby
kontynuować tę misję. Poprzez
pocieszanie, jednanie, poprzez

tę posługę, która w różny sposób
się przejawia. Ilekroć w naszym
życiu doświadczamy, że potrafimy wyjść poza jakieś podziały,
poza jakieś troski, niesnaski, to
doświadczamy tak naprawdę tej
uzdrawiającej mocy Pana Boga.
Wypędzania duchów doświadczamy, ilekroć zwyciężamy w
naszym życiu zamęt, wszelkie
kłamstwa,
niedomówienia,
podstępy. To wszystko, co wprowadza podziały miedzy nami,
co nas zamyka w sobie, co nas
zamyka na innych. I do tego
wszystkiego jesteśmy wezwani
i wszyscy, i niektórzy w sposób
szczególny w tym kapłaństwie
ministerialnym.
I Pan mówi: - Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jest
coś niesamowitego w tym, że ta posługa może się odbywać tylko
darmowo, że tylko doświadczywszy tego, co Pan Bóg w naszym
życiu robi, możemy to głosić z całą mocą. Ale to oznacza także w całkowitym zawierzeniu Panu Bogu. To, że uczniowie działali
darmowo, oznacza, że w niczym innym nie pokładali ufności, że
całą swoją nadzieję złożyli w Nim.
Tak sobie myślę, że być może nasz Jubilat jest szczególnie
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uprzywilejowany... Bo być może z wiekiem człowiek jeszcze
bardziej zawierza, kiedy już doświadcza, że tak po ludzku coraz
mniej może, i wtedy to zawierzenie Panu Bogu staje się jeszcze
bardziej szczere. Kochani, możemy sobie uświadomić, że być
może właśnie na tym polega paradoks Ewangelii - że im więcej
trosk i trudności w naszym życiu, tym bardziej możemy zawierzyć. Kiedy wszystko się dzieje po naszej myśli, to człowiek ma
pokusę - wielką pokusę - żeby myśleć, że to wszystko dzieje się w

jego mocy. Im trudniej czasem, tym więcej przestrzeni w naszym
życiu na to całkowite zaufanie Panu Bogu.
Módlmy się dzisiaj wraz z Jubilatem, dziękując za to, że Pan
Bóg w różnoraki sposób każdemu z nas okazuje swoją troskę,
swoją obecność w naszym życiu. Módlmy się, abyśmy Jemu
zawierzyli, aby posługiwał się nami jeszcze bardziej, żebyśmy
zawierzyli do końca Jego miłości.

Ponikiew, Parafia 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

POŻEGNANIE ŚP. STANISŁAWA
KSIĄŻEK | 15.09.1944 + 26.05.2017
W niedzielę 28 maja br.
odbył się pogrzeb śp. Stanisława Książek. Mszę świętą
pogrzebową odprawił ks.
proboszcz Henryk Pyka w
koncelebrze z ks. Mirosławem
Cupkiem z rodziny synowej
Zmarłego ( wikariuszem parafii w Rudawie).
Śp. Stanisław został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ponikwi, którego
historię i powstanie zawarł w
swojej książce „Ponikiew Śladami naszych przodków 1395
– 2005 , monograficzny zarys
dziejów wsi i jej kolonii”.
Autor nie będąc z zawodu
historykiem -- jak sam pisze
„ podjął trud przywrócenia
prawdy o ludziach, nazwach i historii, jaka przetoczyła się przez
tę ziemię”. Tak nakreślone zamierzenie zostało ze wszech miar
zrealizowane. Praca Pana Stanisława Książka „ Ponikiew. Śladami naszych przodków 1395- 2005” jest wedle jego zamierzeń
próbą rekonstrukcji dziejów tej miejscowości, próbą niezwykle
udaną recenzja Krzysztofa Koźbiała, dr nauk humanistycznych w
zakresie historii, obecnie pracownik (adiunkt) Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wadowice, 21.04.2008 r.
Ponikiew należy do bardzo ciekawych miejscowości o specyficznej kulturze i historii, której pozazdrościć może niejedna
wieś. Nowy wiek, bogaty w fakty, wydarzenia, jest okazją, aby
spojrzeć na nasze 610-letnie dzieje. Obraz historii, jaki pragnę
ukazać w miarę moich możliwości z masy archiwalnych dokumentów, to przede wszystkim interesujące mnie informacje o
dawnej góralskiej Ponikwi, wsi naszych przodków, które przekazywane z pokolenia na pokolenie pragnę ocalić od zapomnienia. Przypominając przeszłość, tę najbliższą i tę bardzo odległą,
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chciałbym zarazem uzmysłowić
wszystkim mieszkańcom wsi i kolonii, że nie pochodzimy „skądś
tam”, że mamy własną historię,
własną małą ojczyznę, świat,
który wyraziście jeszcze żyje w
nazewnictwie, a także umysłach
ludzi pamiętających lata swego
dzieciństwa, jak i lata swoich
przodków. Świat, w którym jeszcze nie tak dawno było słuchać jesienią stukot cepów w stodołach,
sąsiadów kłócących się na całe
gardło o miedzę, zapach palonych
badyli, jak i widok kobiet noszących trawę w koszykach. Inspiracją do spisania dziejów stały się
odnalezione przeze mnie materiały historyczne, zgromadzone
w archiwalnych zasobach. Są one
dziś niezwykle cennym źródłem informacji o naszej ziemi. Przy
odtwarzaniu dziejów wsi i jej kolonii, również ważnym materiałem poznawczym są Metryki Józefińskie z lat 1785-1788 r., a także
rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej i wiele innych cennych materiałów, np.: Kroniki Kościelne czy źródła drukowane. Wiersz T.
Szantrocha „W Ponikiewskiej dolinie”
W Ponikiewskiej dolinie
wskok przez białe kamienie
droga z rzeką wraz płynie
i bulgoce westchnieniem.
Jak tu podejść, jak zawieść
do kościoła, na sumę?
w jałowcowy różaniec
myśli wiążą się smutne.
W kurnej chacie dym gęsty
w drzwiach się słania jak niedźwiedź,
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a przed chatą w trzy grzędy
zasadzonych bulw dziewięć.
I kamienie, kamienie,
kościół murem obwiedzion,
koza biała przy drzewie,
a na drzewie znów dzięcioł.
Cmentarz w środku, by razem
gospodarski był statek,
dzwoni grabarz żelazem
na ostatni podatek.
A dokoła, śród ścieżyn
co za cuda: te góry:
głąb śródleśnych rubieży,
a nad nimi już chmury.
Jest autorem dwóch książek , pisarz lokalny , który kochał
swoją „ Małą Ojczyznę”., dla której poświęcił życie i najcenniejsze
wartości przekazane z domu rodzinnego, które zawarł w drugim
dziele swojego życia:
„Ostatni Książę” Którego imię trwać będzie wieki -Tropami
faktów, mitów i legend w poszukiwaniu historii ludzi gór Beskidu
Małego Ponikiew 2012
„Inspiracją do napisania tej książki stały się skrawki mitów i
legend ludzi gór Beskidu Małego, opowiedziane przy ognisku w
dniu 3 września 1933roku, po poświęceniu schroniska na Leskowcu. Ostatni Książę jest właśnie takim fragmentem zapomnianej
już legendy ludzi gór Beskidu Małego, które przez długie wieki
były ozdobą ziemi, w której trwały. Niniejsza książka nie jest
pracą naukową lecz poświęcona jest dziejom osadnictwa w Dolinie Skawy i gór Beskidu Małego od czasów najdawniejszych.
W niniejszym opracowaniu skupiłem się przede wszystkim na
historii tego niewielkiego pasma górskiego, jakim jest Beskid Mały
i ludziach w nim żyjących przed wiekami. Są w historii człowieka
epoki tak oddalone i tak mroczne, że nic o nich nie wiemy, a których poznanie jest nieraz więcej kłopotliwe niż zupełna niewiedza.
Pobudza naszą ciekawość, a nie zadawala jej, stawia wymagania,

a nie może dać dowodów, jedynie domysły. ”Po latach żmudnych
dociekań historycznych, dziś mogę odpowiedzieć głośno na postawione przed wielu, wielu laty pytanie. Kiedy spoglądam z oddali
na szczyty gór Beskidu Małego – owych niemych świadków tamtych dni, to niekiedy własnym oczom nie wierzę, w szczególności,
gdy jestem na szczytach tych gór, że po wiekach znów powróciła
na górę nazywaną dawno „Lasem Krzewu Jałowca”, dziś Groniem
JPII, mała świątynia z „Królową Góry”. Zbudowana z kamieni
jako dar ludzi gór a obok niej niczym opiekun na tarasie góry, na
granitowej skale, stoi ostatni Książę Górali Polskich, Beskidzkich
–Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II, którego imię trwać będzie wieki
. Dziś, na progu nowego tysiąclecia, czasu telefonii komórkowej,
telewizji satelitarnej i komputerów, jestem niezwykle dumny, że
na oczach milionów ludzi wypełnia się jedna z najpiękniejszych
legend ludzi gór Beskidu Małego” Ostatni Książę”, którego imię
trwać będzie wieki.
ŚP. Stanisław Książek przeżywszy 72 lata był dobrym mężem,
ojcem i dziadkiem, pracowitym człowiekiem z wielkimi wartościami które pozostawił dla przyszłych pokoleń. Szedł przez życie
dobrze czyniąc i dlatego na końcu Jego drogi przyszło tak wiele
osób, by go pożegnać. Dobry Ojcze a nasz Panie daj Mu wieczne
spoczywanie.
Podziękowanie:
Wszystkim Uczestnikom pogrzebu: Księżom, Służbie Liturgicznej, Dyrekcji Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Ponikwi, Zespołowi Szkół w Jaroszowicach, Zakładowi Przemysłu Cukierniczemu „Skawa”, w Wadowicach, Zakładowi De Heus
sp Z.O.O w Spytkowicach, Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym- składamy podziękowania za obecność i udział w pogrzebie śp. Stanisława Książek. Bóg zapłać za modlitwę, liczne ofiary na Msze św.,
wszystkie wyrazy współczucia, kondolencje i łączność z nami.
Żona i synowie z rodzinami
Z poważaniem
Dorota Książek

Przytkowice - Parafia Przenajświętszej Trójcy
ADRES: Przytkowice 417, 34-141 Przytkowice, tel. +48 33 876 84 76, poczta@parafiaprzytkowice pl,
www.parafiaprzytkowice.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

Pozwólcie się prowadzić Duchowi
Świętemu
Zachęcał w Słowie Bożym o. bp Damian Muskus
młodzież, która z jego rąk przyjęła sakrament bierzmowania. W drugiej, poniższej części słowa bp Damian
podkreślił rolę naszego otwarcia się na działanie Ducha Świętego, naszą gotowość współpracy, nasze posłuszeństwo Duchowi Świętemu, który nas prowadzi
drogą pewną, skuteczną, piękną, ukazującą perspektywę zbawienia. Poniżej wspomniany fragment z tej

czerwcowej uroczystości.
Jesteście na zawsze uczniami Jezusa. Czy tego będziecie chcieli, czy nie, On się was nie wyrzeknie. Miłosierny Pan będzie się
stale troszczył o was i kształtował w was serca zdolne do przyjmowania ofiarnej miłości. Będzie przenikał wasze życie i waszą
codzienność. Będzie przenikał darami, które dzisiaj otrzymacie
- mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności
13 sierpnia 2017
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i bojaźni Bożej, które
będą was uzdalniać do
patrzenia na świat oczami Boga.
Dary Ducha Świętego pomagają nam cieszyć
się życiem. Dary Ducha
Świętego pomagają nam
radzić sobie z różnymi
wątpliwościami, które
rodzą się w sercu człowieka. Dają nam siłę do
działania i uwalniają od
lęku, a w najtrudniejszych doświadczeniach
życia wlewają pocieszenie i otuchę. Te dary
powodują również, że
jesteśmy zdolni do podejmowania odpowiedzialności za siebie,
za swoje życie, ale także za życie naszych bliźnich, naszych braci
i sióstr, których spotkamy na naszej drodze. Dary Ducha Święta pomagają nam również brać odpowiedzialność za świat. Ja
wiem, że to wielkie słowa, ale Pan Bóg złożył losy świata właśnie
w naszych rękach. On czuwa nad nim, ale to nam -ludziom - dał
zdolność do rozwijania się, do kształtowania swoich postaw. To
w nasze ręce włożył odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy i który tworzymy. Dzięki darom Ducha Świętego umiemy
cieszyć się życiem i towarzyszy nam świadomość, że jesteśmy
ukochanymi dziećmi Boga.
Wielu z was, moi drodzy, dopiero pewnie szuka swojego miejsca w Kościele. Są wśród was pewnie i tacy, którzy nie do końca
są pewni, gdzie to miejsce jest, jakie jest ich życiowe powołanie.
Bo te zasadnicze wybory i decyzje są dopiero przed wami. Dziś
doświadczycie działania Ducha Świętego. Ale to początek waszej
drogi. Tak naprawdę wiele zależy od was. Czy będziecie chcieli
się naprawdę z Bogiem Trójjedynym zaprzyjaźnić i codziennie
od nowa odkrywać Jego dary? Czy przyjmiecie Go w swojej
codzienności, gdy będzie do was przychodził na różne sposoby,

czasem niezauważalnie, by otwierać wasze serca na miłość Ojca i
tchnąć w was odwagę uczniów Jezusa? Czy zgodzicie się na to, by
was przez życie prowadził? To naprawdę od was zależy, czy taką
zgodę wyrazicie. Bóg jest gotów, by was prowadzić i opiekować się
wami przez całe wasze życie...
Moi drodzy, otwórzcie się na działanie Ducha Świętego.
Pozwólcie Mu prowadzić się przez życie. Bardzo na tym zależy
waszym rodzicom, świadkom, którzy obok was za chwilę staną,
bardzo zależy na tym waszym duszpasterzom i całej wspólnocie
Kościoła. Tylko dzięki temu otwarciu na Ducha Świętego, będziecie mogli iść przez życie bezpiecznie. Bo On was będzie prowadził. On was będzie strzegł przed pomyłkami i błędami, które
tak łatwo człowiekowi popełnić pod wpływem różnych pokus,
które się pojawiają czy pod wpływem złych ludzi, którzy obok
nas mogą stanąć.
Otwórzcie się na działanie Ducha Świętego! Pozwólcie Mu się
przez życie prowadzić, a wówczas będziemy o was spokojni, bo
prowadzić was będzie Duch Prawdy, Duch Miłości, Duch Pokoju,
Duch Mocy.

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

Chrystus wciąż przemienia
Każde spotkanie człowieka z Chrystusem, skutkuje
dobrem, owocuje przemianą na lepsze, daje szczęście.
W pierwszą niedzielę sierpnia świętowaliśmy uroczystość odpustową ku czci Przemienienia Pańskiego.
Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. inf.
Jakub Gil. Zamieszczamy je poniżej.
Moi drodzy Uczestnicy tej wspaniałej uroczystości odpustowej!
Odpust na Przemiennie Pańskie... Przecież z tym przemienie-

46

13 sierpnia 2017

niem wciąż się spotykamy w naszym życiu osobistym. Wciąż się
zmieniamy... Byliśmy dziećmi. Później staliśmy się ludźmi dojrzałymi, następnie dojrzałymi i nawet nie spostrzegliśmy, kiedy
staliśmy się ludźmi podeszłego wieku. I w związku z tymi przemianami nie tylko w latach jesteśmy inni, ale także i w zdrowiu,
i w wyglądzie zmieniamy się, wciąż się zmieniamy. Zmieniają
się warunki naszej pracy, zmieniają warunki mieszkania i życia.
Założyliśmy własne rodziny, a nawet nie zauważyliśmy, kiedy nasze dzieci dorosły, opuściły dom i same założyły własne rodziny.
Pojawiają się w domu synowe, zięciowie i nasze domy się dzielą.
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Wciąż jesteśmy świadkami zmian. Zmian w
naszym życiu prywatnym, rodzinnym, zmian
społecznych i politycznych. Żyjemy w świecie
przemian. Ten świat, który nas otacza to jest
świat przemian. Te przemiany, które się dokonują, często nas napawają strachem, lękiem,
niepokojem. Częściowo napełniają także nadzieją, bo spodziewamy się czegoś lepszego,
czegoś piękniejszego.
Chrystus, którego Przemienienie wspominamy dzisiaj, zawsze ma moc do tego, by
zmieniać człowieka na lepsze. W Ewangelii
spotkanie z Jezusem jest zawsze znakiem
zmiany na lepsze w życiu człowieka. Z tego,
który był opętany, Jezus wyrzuca złego ducha. Temu, który był niewidomy, Chrystus
przywraca wzrok. Temu, który chorował na
trąd, Chrystus oczyszcza ciało i staje się on
zdrowy. Te zmiany, bardzo pozytywne, zachodzą zawsze przy
spotkaniu z Jezusem. Ta, która miała być ukamienowana, dzięki
słowom Chrystusa odchodzi wolna... Ten, o którym mówiono do
Chrystusa: -”Gdybyś tu był, on by nie umarł!” - o Łazarzu, zmartwychwstanie. Chrystus każdorazowo wprowadza w życiu człowieka zmiany na lepsze. Spotkanie z Chrystusem zawsze jest taką
siłą, która pozwala na to, o czym mówi dziś Jezus w Ewangelii. A
mówi do przerażonych apostołów: -Wstańcie! Nie lękajcie się!
Dziś Chrystus podczas tego odpustu do każdego z nas mówi:
-Wstań! Lękasz się o swoje zdrowie, przeżywasz smutek z powodu choroby w twej rodzinie; przeżywasz niepokój, ponieważ
masz trudności w pracy; przeżywasz dramat niemożności utrzymania rodziny... Wstańcie! Wstańcie... Chrystus ma moc do tego,
by człowieka umocnić; by się już więcej nie lękał. To jest właśnie
siła wiary. Nie lękajcie się! Wstańcie! Wyjdźcie z tego smutnego
położenia. Miejcie nadzieję, że to się zmieni. Ja wam daję moc do
zmiany.

Moi kochani, kiedy w zeszłym roku
gościł u nas Papież Franciszek, mówił do
tej młodzieży słowa, które obiegły później
cały świat: -Wstańcie z kanapy! Nie siedźcie
bezczynnie! Ubierzcie buty i wyjdźcie na
zewnątrz czynić dobro! To podobne słowa
do tych z dzisiejszej Ewangelii. Wstańcie z
kanapy i włóżcie na nogi buty, które pomogą wam iść i czynić dobro. To jest ogromne
ważne - to, co Chrystus do nas mówi: Przestań się lękać! Miej nadzieję! Miej ufność
we Mnie!
To, że dzisiaj przed Mszą świętą odmawialiście Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
miało ogromny sens. Miłosierdzie Boże i
Przemienienie Pańskie. Chrystus w swoim
miłosierdziu zawsze będzie dbał o to, żeby
do człowieka, który jest wystraszony, przerażony, nie tylko mówić, ale wszystkim dawać mu siłę, by przestał
się lękać.
W ostatnich dniach czytałem bardzo ciekawą książkę, zawierającą listy ks. Stanisława Musiała do swej rodziny. Ks. Stanisław
Musiał to jezuita, który przed kilkunastu laty odszedł do Pana.
Pochodził z Łososiny Górnej, wsi koło Limanowej. Ta książka
to zbiór jego listów do rodziny. Zmarł w wieku około 60 lat i był
wielkim szermierzem pojednania w Kościele, szermierz zacieśniania związków chrześcijan z Żydami - wielki działacz w tym
kierunku. Stanisław Musiał, jezuita, opowiada w jednym z listów
takie zdarzenie, które miało miejsce w jego rodzinie. Mianowicie, w 1942 roku do jego domu przyszedł pewien znajomy Żyd,
mieszkający jeszcze przed wojną niedaleko ich domu rodzinnego.
Ten Żyd chodził po domach i prosił o jedzenie dla swej rodziny. I
z tym workiem, który był naładowany różnymi zebranymi przez
niego wiktuałami przyszedł do domu ks. Stanisława i prosił
mamę, by też mu coś dała, by mógł wyżywić swoją rodzinę. I w
tym czasie ojciec ks. Stanisława
zauważył przez okno, że pod
ich dom przyjeżdża żandarmeria niemiecka. Krzyczy do tego
Żyda, by uciekał. Ojciec bierze
starszego syna i przez tylne
wyjście uciekają w las. Żyd jednak się nie rusza... Może był już
tak zmęczony ciągłą ucieczką,
że tym razem został w kuchni.
Wchodzi kilku żandarmów
niemieckich i zauważają go.
Zauważają Żyda i worek pełen
jedzenia. W domu matka z
córką i z dwoma synami. Ten
Staś maił wówczas 4 albo 5
lat. Wszyscy przerażeni, gdyż
za pomoc Żydom groziła kara
śmierci. Niemiec patrzy na tego
Żyda i każe go podwładnym
aresztować. Ci przywiązują go
do furmanki, odwożą na pewną odległość od domu i rozstrzeliwują. Potem wracają do
domu. Każą matce i dzieciom
stanąć pod ścianą. Wyciąga ten
13 sierpnia 2017
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Niemiec rewolwer i mierzy w matkę... Ten mały chłopaczek - Staś
- wrzeszczy wniebogłosy. Klęczy. Mówi „Zdrowaś Maryjo” i błaga tego Niemca, żeby nie strzelał. Niemiec mierzy w matkę, bo
przecież jest to dla niego czymś normalnym - za pomoc Żydom
śmierć. Taka była u nich praktyka. A tym bardziej za ukrycie
takiej ilości jedzenia. Za takie przestępstwa należy się jakby podwójna śmierć... Staś błaga Niemca, modli się, płacze, wrzeszczy...
Niemiec w pewnym momencie opuszcza ten rewolwer i chowa go
do kabury. I dzieje się rzecz niesamowita - wyciąga z kieszeni takie koraliki i daje jednej z córek, ośmioletniej. A później wyciąga
cukierki i daje temu chłopcu i drugiej córce... Zaczyna mówić...
-Ja też mam takie dzieci. Opuściłem te dzieci. Znalazłem się tutaj,
w Polsce. Módl się dziecko, żebym wrócił do domu; żebym wrócił
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do moich dzieci...
Nastąpiła niesamowita zmiana sytuacji w tym domu. W jednej chwili byli skazani na śmierć, a w następnej Bóg ich ochronił.
Przemienił ich los. I ta modlitwa małego dziecka, i ich modlitwy
- bo jak mówiła matka - dawniej zawsze się wspólnie modlili,
zapewne ich uratowały. Bóg ich uchronił od niechybnej śmierci.
Chrystus przemienił ich, skazanych na śmierć. Przeżyli...
Moi kochani, Chrystus mówi: -Wstańcie! Nie lękajcie się! Nie
lękajcie się... Żeby nas Bóg obdarzył taką mocą, byśmy w tych
różnych niepokojach, lękach, strachu mieli siłę do tego, by wstać
i pójść z ufnością po moc Bożą.
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Rudnik - Parafia 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

Kolorowo i sympatycznie podczas
przejazdu wyścigu
Chwila oczekiwania na kolarzy, napięcie i radość, że znowu
przejeżdżają przez naszą gminę – to przecież duże wyróżnienie,
że jest pokazana w telewizji, a relacja także transmitowana za
granicą. A przy okazji zacieśnienie relacji międzysąsiedzkich
- tak można opisać sobotę 29 lipca 2017 r., kiedy przez Rudnik,
Suchą Górę i Biertowice śmignęła (dla obserwujących w jednym
punkcie – w 30 sekund) tęcza kolarzy z całego świata, by pokonać I – 130 kilometrowy etap wyścigu kolarskiego 74. Tour de
Pologne.
Jak relacjonuje jedna z osób obserwujących wyścig w Biertowicach Monika Widlarz: „Najpierw na drodze pojawiły się
służby zabezpieczające: straż pożarna, policja, później kolorowe,
także zagraniczne samochody, rzucano kibicom żółte balony i
koszulki. Wszyscy czekali z napięciem, dzieci krzyczały „jadą,
jadą!” i nagle są, raptem 30 sekund, niczym podmuch wiatru
i przejechali zawodnicy w kolorowych strojach, wyglądali jak
tęcza. Możemy się czuć zaszczyceni, że przez te nasze Biertowice
jechał i Ojciec św. Jan Paweł II, i że gościli tu pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży i że przejeżdża Tour de Pologne. Nie każda

miejscowość ma taką szansę. Jesteśmy tu takim łącznikiem komunikacyjnym. To wyróżnia naszą miejscowość. Na co dzień nie
zwracamy na to uwagi, ale naprawdę warto to docenić.”
jgk
Fotografie: Monika Widlarz
www.gmina.sulkowice.pl

Ryczów - Parafia 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

Przemienienie Pańskie
Pielgrzymka do Ziemi Świętej to okazja, aby nawiedzić wiele
miejsc związanych z działalnością Jezusa Chrystusa. Jednym z
takich miejsc jest Góra Tabor. Odegrała ona ważną rolę już w
czasach starotestamentalnych. Jednak dla chrześcijańskiego pielgrzyma jest ważna ze względu na wydarzenie opisane w Ewangelii. Ewangelia nie podaje wprawdzie nazwy góry Przemienienia
Pańskiego, jednak starożytna tradycja, poświadczona już przez
Orygenesa na pocz. III w., sięgająca zatem czasów bliskich apostolskim, wskazuje Tabor jako miejsce, gdzie Chrystus pozwolił
oglądać Piotrowi, Jakubowi i Janowi promień swej niebiańskiej

chwały. Ewangeliczny tekst opisujący to wydarzenie przemawia
do słuchacza jeszcze mocniej, gdy stanie on osobiście na Górze
Tabor. Święta góra, wznosząca się samotnie na wysokość 588 m
npm ponad otaczającą ją równiną, wygląda z dołu bardzo majestatycznie. Tak przedstawiała się oczom Psalmisty, gdy stawiał ją
na równi z wysokim szczytem Hermonu. Dzięki swemu charaktery-stycznemu kształtowi, swej malowniczości, swej roślinności
i wspaniałej panoramie, jaką stąd można oglądać, jest to jedyna
w swoim rodzaju góra na terenie całej Palestyny. Droga wije się
serpentyną po jej zboczach, porośniętych dębami, drzewami
13 sierpnia 2017
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świętojańskimi i mastyksowymi, terebintami i piniami.
Jedziemy na górę wysłużonym
mercedesem. Jego kierowca,
stary arab pamiętający jeszcze
czasy, gdy po tej drodze chodziły wielbłądy, z impetem pokonuje zakręty i klepiąc dłonią
w deskę rozdzielczą mówi: To
jest mój wielbłąd! Wjeżdżamy
przez średniowieczną Bramę
Wiatru na spłaszczony szczyt,
stanowiący małą równinę o
1200 m długości i 400 szerokości otoczony murami twierdzy
saraceńskiej z XIII w. Pierwsze
sanktuarium upamiętniające to ewangeliczne wydarzenie postawiono tutaj w IV wieku. W roku 570 anonimowy Pielgrzym z
Piacenzy oglądał tu trzy bazyliki, upamiętniające trzy namioty,
które pragnął postawić św. Piotr. Początkowo miejscem tym opiekowali się benedyktyni. Potem rządzili tutaj Saraceni, niszcząc
budowle chrześcijańskie. Od roku 1631 są tutaj franciszkanie.
Dziś mają oni na Taborze klasztor i hospicjum dla pielgrzymów
oraz wzniesioną w roku 1924 wspaniałą bazylikę, godną świętości tego miejsca. Bazylika składa się z trzech naw, przedzielonych
potężnymi filarami i arkadami. Przed wejściem wznosi się bogato
rzeźbiony łuk, opierający się po bokach o dwie wieże. Tworzy się
w ten sposób jakby przedsionek, który ma zamiast sklepienia
błękit nieba. W głębi przedsionka znajduje się portal. Dwie wieże
po bokach fasady łączą z kościołem dwie kaplice, wzniesione na
miejscu wcześniejszych, poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi. W
ten sposób zrealizowało się pragnienie św. Piotra, by wznieść

na Taborze trzy przybytki:
dla Chrystusa, Mojżesza i
Eliasza. W centrum bazyliki
schodami rozciągającymi
się na całą szerokość nawy
głównej schodzi się po 12
stopniach do krypty, zachowującej starożytne mury i
ołtarz, odnaleziony w czasie
wykopalisk. Z naw bocznych
wchodzi się po schodach do
prezbiterium, wznoszącego
się ponad kryptą na wysokość kilku metrów powyżej
poziomu posadzki kościoła.
Misterium Przemienienia
Pańskiego upamiętnia mozaika w absydzie centralnej, natomiast
mozaiki w krypcie przedstawiają cztery inne przemienienia
Chrystusa: narodzenie, Eucharystię, mękę i śmierć oraz zmartwychwstanie. Kaplice zamykające nawy boczne poświęcone są
Niepokalanej i św. Franciszkowi. Wchodząc do kościoła, już od
drzwi obejmuje się jednym rzutem oka całą przejrzystą strukturę
budowli. Wnętrze świątyni upamiętnia ewangeliczne wydarzenia
zilustrowane pięknymi mozaikami. Jednak, aby poczuć atmosferę tego miejsca, trzeba wyjść na zewnątrz i spojrzeć na otaczającą
nas równinę, której na odległym horyzoncie dotyka błękit nieba.
Apostołowie, jakby zawieszeni między niebem i ziemią, mogli się
czuć nieco zagubieni i zdezorientowani, będąc świadkami tak
niezwykłego spotkania. Oderwani od ziemi wysokością Góry
mogli dotknąć niebieskiej chwały Mistrza. W tę mistykę może
się zanurzyć także i pielgrzym stając dzisiaj na szczycie Taboru.
Ks. Adam Ogiegło

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

Podsumowanie pierwszego półrocza aktywności sołtysów
Co roku, w okresie wakacyjnym, podsumowujemy prace,
które wykonują sołtysi dysponujący środkami finansowymi w
ramach tzw. rezerwy sołeckiej. Rezerwa sołecka to część budżetu
gminy, którą rozporządzają według własnego uznania, realizując
tym samym najpilniejsze potrzeby swoich Mieszkańców. Wielkość nakładów jest dużo wyższa dzięki współpracy z Wójtem
Gminy. Współfinansowanych jest wiele znaczących inwestycji,
które rozwiązują sołeckie problemy. Również w tym roku sołtysi
nie próżnują. W Spytkowicach wyremontowano drugą część
drogi „za zamkiem” oraz drogę pod wał w ciągu ul. Brzestowej.
Część środków została wydatkowana na promocję sołectwa oraz
zakup wyrobów betonowych. Warto zaznaczyć, że bardzo czę-
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sto montaż takich elementów odbywa się przy pomocy samych
Mieszkańców. Ponadto Pani Sołtys, wspólnie z Sołtysem Lipowej, przekazała fundusze na utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym w ciągu ul. Słonecznej. W Bachowicach Sołtys
skupił się na remontach dróg rolniczych. W sumie wyremontowanych zostało 26 mostków prowadzących do pól! W ramach
rezerwy sołeckiej zakupiono materiały do remontu dróg oraz
utwardzono parking przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym. W
Ryczowie również prace skupiły się na poprawieniu stanu linii komunikacyjnych. Wyremontowano m. in. kolejną część tzw. drogi
„do studzienek” oraz przepust w ciągu ul. Spokojnej. Dodatkowo
uzupełniono kamieniem drogi dojazdowe do posesji. Sołtys Pół-
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wsi część środków wydatkował na przygotowanie
działki gminnej pod plac
zabaw oraz poszerzenie
w tym miejscu ul. św.
Floriana. Ponadto utwardzono drogę w okolicach
boiska sportowego oraz
sfinansowano zakup płyt
na chodnik łączący ul.
Wąwozową z ul. Jana III
Sobieskiego w Ryczowie.
Działania Pani Sołtys z
Miejsca skupiły się na
estetyzacji oraz promocji
sołectwa.
Nie sposób w tym
miejscu opisać wszystkie
osiągnięcia
sołtysów.
Warto podkreślić, że ich aktywność to nie tylko praca, którą
widać. Bardzo duże znaczenie ma również współpraca z organizacjami społecznymi, która w każdym sołectwie stoi na bardzo
wysokim poziomie. Całkowita wartość dotychczas wykonanych
prac przekroczyła 130 tysięcy złotych, co z pewnością świadczy

o ich szerokim zakresie. Z racji tego, że sołtysi nie lubią siedzieć
z założonymi rękami, z niecierpliwością czekamy, co przyniesie
druga połowa roku w ich wykonaniu.
www.spytkowice.net.pl

Stanisław Dolny - Parafia 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

Odbiór prac przy Stanisławiance
W dniu 28 lipca dokonano odbioru prac przy budynku
Stanisławianki w Stanisławiu Dolnym, wykonano plac zabaw i
parking.
Przedmiotem robót był Plac zabaw wraz z ogrodzeniem.
Wartość zadania wyniosła 29.995,54, a także plac parkingowy i
ułożenie krawężników – całość prac wyniosła 20.999,86 zł.

W odbiorze prac uczestniczyli Burmistrz Miasta Augustyn
Ormanty, radna Rady Miejskiej Ewa Pacut, wykonawca prac,
inspektor budowalny i pracownicy Urzędu Miasta.
Dzięki inwestycją w ostatnich latach w obiekty wokół Stanisłąwianki, te tereny zmieniły się nie do poznania, warto się tam
wybrać całą rodziną do czego zachęcamy.
www.kalwaria-zebrzydowska.pl
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Stanisław Górny - Parafia 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)

Augustyn Pelanowski OSPPE

To nie upiór, to zbawca
Zaraz po rozmnożeniu chleba, Jezus przynaglił uczniów, aby
wsiedli do łodzi. Nie czekał na okrzyki podziwu i wdzięczność.
Przebywał sam na modlitwie, gdy uczniowie wiosłowali ku drugiemu brzegowi. Był odłączony, jak Paweł, który dla zbawienia
braci pragnął być nawet pod klątwą. Eliasz wchodzi na górę Horeb, aby się modlić za Izrael dryfujący ku bałwochwalstwu.
Burza. Jezus, mając przed sobą ścianę ulewy i pęknięcia nieba
zarysowane piorunami, nie cofnął się do uwielbiających Go tłumów, ale podążył za zagubionymi w nawałnicy uczniami. Przyjaźń, pełna pragnienia uratowania przyjaciół, daje moc kroczenia po niemożliwym gruncie, po falach! Bóg nie zostawia swych
przyjaciół w najstraszniejszych sztormach. Idzie jak orzeźwiający
powiew uspokojenia. Bóg wszystko uspokaja, o nikim nie zapomina, za każdym, kto zagubił się, podąży.
Nie poznali Go. Trudno poznać Boga w chwili, w której
wydaje się, że to właśnie On nas opuścił. Wydawał się upiorem,
ale był zbawcą. Czy można się dziwić, że najpierw była bojaźń,
zanim przyszło uspokojenie i miłość? W książce „Zaćmienie
Boga” Martin Buber, komentując zwątpienie Whiteheada, który
nie mógł pogodzić Boga bojaźni, znanego ze Starego Testamentu,
z Bogiem miłości, jaki się objawił w Jezusie, napisał, iż ten fi lozof
zupełnie nie uchwycił sensu słowa „początek”. Początkiem mądrości jest bojaźń Boga. Początkiem, ale nie końcem! Kto zaczyna
od miłości, nie odczuwając przedtem bojaźni, ten miłuje bożka,

a nie rzeczywistego Boga, który na początku jest niezrozumiały
i przerażający. Miłość bez szacunku staje się zuchwałą bezczelnością. Duch naszej epoki wymusza na nas wyobrażenie Boga,
który jedynie się uśmiecha i czule przemawia. Ale jest to obraz
uformowany naszymi potrzebami i spowodowany tłumieniem
lęków. Bóg nas nie straszy dla zabawy albo wymuszenia czołobitności, lecz niekiedy, aby nas uratować, musi użyć swej potęgi,
a ta, choć zbawienna, przeraża. Przecież zbliżał się po to, by ich
uratować! Bali się, dopóki tylko był dla nich obrazem, przestali
się bać, gdy stał się dla nich słowem, gdy przemówił!
I jeszcze jedno. Wszyscy chcemy kierować swoim losem
samodzielnie. Wydaje nam się, że możemy panować nad sobą i
kierować łodzią losu ku wieczności bez specjalnych interwencji
Boga. Pewnego dnia przychodzi burza, żywioły niewidzialnych
sił przejmują nad nami kontrolę, wszystko wymyka się z rąk, a
grunt spod nóg. Jesteśmy bezradni. Chcąc przed tym doznaniem
zdezerterować, szukamy kogoś, kto przejmie odpowiedzialność
za nasz los, pojawia się wtedy uzależnienie i podporządkowanie,
dominacja i tyrania. Nikt nas nie zbawi oprócz Boga. Człowiek
został obdarowany taką potęgą istnienia, że sam nie jest w stanie
jej unieść. Do tego potrzeba aż Boga.
Jezu Chryste, pozwól nam dążyć do Ciebie w miłości i wierze,
w każdej chwili i o każdej porze.

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

Wakacje w Kozińcu
W pierwszych tygodniach lipca na terenie Kozińca realizowany był program dla dzieci „WAKACJE”, który został zorganizowany przez Dom Kultury w Kozińcu we współpracy ze Stowarzyszeniem „KLEKS” ze Świnnej Poręby.
Wakacyjne zajęcia dla dzieci w Domu Kultury w Kozińcu
W pierwszych tygodniach lipca na terenie Kozińca realizowany był program dla dzieci „WAKACJE” który został zorganizowany przez Dom Kultury w Kozińcu we współpracy ze Stowa-
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rzyszeniem „KLEKS” ze Świnnej Poręby. W zajęciach w sumie
uczestniczyło ponad 50 dzieci z terenu gminy Mucharz oraz ze
Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie. W organizacji przedsięwzięcia pomagali bezpłatnie wolontariusze i rodzice dzieci, koordynatorem całości oraz opiekunem była p. Monika Radwan.
W pierwszym dniu zajęć dzieci podzielone na grupy uczestniczyły w warsztatach podczas których uczyły się zasad grania
w szachy oraz w inne ciekawe gry planszowe. Zajęcia były pro-
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wadzone przez instruktorkę. Oprócz warsztatów dzieci miło
spędziły czas na różnych wspólnych zabawach, nie zabrakło też
słodkiego poczęstunku. W drugiej części dnia dzieci podjadając
popcorn oglądnęły w kinie w Wadowicach film „Gru, Dru i Minionki”.
04.07.2017 r. – w drugim dniu „WAKACJI” dzieci pojechały
do Zatorlandu w Zatorze gdzie po całym dniu biegania, skakania,
zabawy wydawały się być nie zmęczoneJ. Dzieci zwiedziły Park
Ruchomych Dinozaurów po którym oprowadzał przewodnik,
płynęły po Parku Mitologii, były też w kinie 5d i miały moc
atrakcji na karuzelach, dmuchańcach i placu zabaw. Oczywiście
był też ciepły obiadek oraz słodkie paczuszki ze słodyczami.
Trzeci dzień wakacyjnych zajęć upłynął na grach i zabawach
w Domu Kultury oraz na placu zabaw, był to też kolejny dzień z
instruktorką gry w szachy oraz w inne gry planszowe. Po południu dzieci udały się do kręgielni w Wadowicach gdzie po udanej
zabawie zaproszone zostały na pizzę.
W czwartek 06.07.2017r. w ramach wakacyjnych zajęć dzieci
pojechały na Czarny Groń do Rzyk i spędziły cały dzień na szalonej zabawie na placu zabaw oraz w parku linowym. Wszystkie
dzieci uczestniczące w wycieczce otrzymały ciasteczka, brzoskwinie oraz lody, dla spragnionych zapewnione zostały napoje,
a w pobliskiej karczmie dzieci ze smakiem zjadły obiadek. Na
szczęście pogoda dopisała:).
W ostatni dzień I tygodnia
wakacji odbyły się warsztaty
„Natura podbita w glinie”
oraz „Szachy - przygody z
królewską grą”. Po twórczo i
edukacyjnie spędzonym czasie
dzieci oglądnęły bajkę w ramach „Wakacyjnych spotkań
z bajką”, były też inne ciekawe
zabawy i miło spędzony czas z
rówieśnikami.
Drugi tydzień „Wakacji”
rozpoczął się warsztatami,
które cyklicznie powtarzały
się w trakcie całego programu
wakacyjnego „Szachy - przygody z królewską grą”. Zajęcia
były poświęcone poznawaniu

podstaw gry w szachy, miały również udowodnić, że gra jest doskonałą okazją do nieszkodliwej rywalizacji oraz do wyćwiczenia
min. cierpliwości i samodyscypliny. Oprócz gry w szachy w tym
dniu przeprowadzone zostały różne wesołe gry i zabawy oraz
zorganizowane zostały warsztaty „Sznurkowe szaleństwo”.
We wtorek 11.07.2017 r. dzieci po porannych warsztatach
plastycznych w Domu Kultury w Kozińcu udały się na fantastyczną zabawę do Park Family Fun w Oświęcimiu, gdzie na 4
poziomach, na powierzchni prawie 500m2 nie można było się
nudzić. Tor gokartowy, trampoliny, strefa armatek, kule do bujania, falista zjeżdżalnia i wiele innych atrakcji – czyli wszystko
to co dzieci lubią najbardziej. Szkoda tylko, że czas tak szybko
minął …nikomu nie chciało się wracać.
Środa 12.07.2017 r. – kolejny radosny dzień wakacji i do tego
bardzo słoneczny. W ramach wakacyjnych zajęć dzieci pojechały
do Inwałd Parku – do Parku Miniatur i Warowni. Podczas wycieczki dzieciom towarzyszyła pani przewodnik, która w ciekawy
sposób opowiadała o atrakcjach parku i znajdujących się tam
obiektach. A wolnym czasie moc zabawy w Lunaparku oraz
oczywiście smaczny obiadek.
W czwartek 13.07.2017 r. zorganizowana została dla dzieci
wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce. Wędrówka po kopalni
była połączeniem edukacji z zabawą i aktywnym zwiedzaniem
po przez skorzystanie z programu edukacyjnego „Śladami legend wielickiej kopalni”.
Podczas wędrówki trasą
turystyczną z przewodnikiem dzieci rozwiązywały
różne quizy, tropiły ślady
Skarbnika oraz rywalizowały w konkurencjach
związanych
z dawnymi
pracami górniczymi. Na
zakończenie trasy edukacyjnej wszystkie dzieci
otrzymały
pamiątkowe
dyplomy. Podczas wycieczki dzieciom został zapewniony obiad, który został
podany w pięknej sali w
podziemiach kopalni.
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Piątek – ostatni dzień wakacyjnego programu upłynął na
warsztatach i zabawach w Domu Kultury.
Program „Wakacje” został zorganizowany przez Dom Kultury w Kozińcu we współpracy ze Stowarzyszeniem „KLEKS” ze
Świnnej Poręby. Koszty przedsięwzięcia udało się obniżyć dzięki
dofinansowaniu przez Stowarzyszenie „KLEKS” oraz dzięki
życzliwości firm, które udzieliły rabatu na zakup poszczególnych

biletów wstępu. Podziękowania należą się wolontariuszce, która
przez 2 tygodnie bezpłatnie pomagała w opiece nad dziećmi oraz
pani Monice Radwan, która wykonała ogrom pracy i wzięła odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie.
Mamy nadzieję, że dzieci miło będą wspominać spędzony
wspólnie czas.
www.mucharz.pl

Tarnawa Dolna - Parafia św. Jana Kantego
ADRES: Tarnawa Dolna 269, 34-210 Zembrzyce, tel. +48 33 874 62 06 * e-mail: parafia_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

ks. Leszek Smoliński

Żebrak wiary
Prof. Anna Świderkówna, autorka „Rozmów o Biblii”, złożyła
takie świadectwo: „Bóg. On jest sensem mojego życia. Widzisz,
im człowiek jest starszy, tym jaśniej ten sens widzi (...). Dom
rodzinny miał na mnie wielki wpływ. Ukształtował moje życie
we wszystkim, w różnych drobiazgach. Przede wszystkim wielki
wpływ wywarła na mnie matka. Jeszcze dziś często robię coś albo
myślę o czymś tak, jak ona by myślała lub robiła”.
Ewangelia opowiada dziś o jednej z matek. Pewnie o każdej
matce można napisać ciekawą książkę. Ta kobieta z Ewangelii,
kobieta kananejska, była bardzo mądra. Miała wielką wiarę, wierzyła, że życie zależy nie tylko od człowieka, ale przede wszystkim od Boga. Jezus pochwalił jej wiarę głośno, wobec apostołów.
Coś dziwnego i jednocześnie zaskakującego znajdujemy w
postępowaniu Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Kananejczycy byli
w Starym Testamencie symbolem obcych, z którymi trzeba było
wojować i których należało tępić. Czcili bowiem pogańskiego
bożka Baala. Jezus jednak spotyka niewiastę kananejską, nie
omija jej.
Kananejska kobieta, obarczona cierpieniem swojej córki, nie
przestaje poszukiwać rozwiązania swojego problemu. Gdy spotykają nas problemy życiowe zastanawiamy się, do kogo mamy
się wtedy udać? Ludzie wybierają różne sposoby. Odwiedzają
gabinety psychologów, psychoanalityków, spotykają się z przyjaciółmi w zaufaniu opowiadając o swoich kłopotach, pomyłkach
i życiowych porażkach. Zawsze to lżej na sercu jak się wyrzuci
z siebie rozmaite bolączki. Są różne adresy, pod które człowiek
udaje się ze swoimi problemami.
Dla ucznia Jezusa tym najwłaściwszym jest On sam. Postawa
kobiety kananejskiej jest postawą desperacji. Mówią, ze tonący
chwyta się brzytwy. Nie ma już nic do stracenia. Taką siłę ma
grzech, ze przypiera do muru, szczególnie wtedy, gdy na dłużej
zagości w sumieniu. Co prawda owa kobieta nie prosiła o rozgrzeszenie dla siebie, ale o uwolnienie od złego swoją córkę. Była
spoza narodu izraelskiego, a jednak wiedziała, że ten, którego
błaga o pomoc, nie odmówi.
Życie Kananejki jest właśnie drogą prowadzącą do wiary, do
coraz większej wiary. Jej życiowa sytuacja wymaga takiej postawy i pomimo, że Jezus nie wyraża zbyt wielkiego zainteresowania jej osobą i problemami, które przeżywa, to jednak jej kon-
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sekwencja w proszeniu o uzdrowienie córki, jej upór i mądrość
odpowiedzi na słowa Jezusa, nie pozwalają Mistrzowi z Nazaretu
pozostać obojętnym. Chrystus podkreśla wielkość wiary kobiety
kananejskiej. Jezus nie może na nią nie spoglądać, czy odwrócić
oczy: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz”.
Warto się zastanowić dzisiejszej niedzieli, jaka jest nasza wiara. Postawa Kananejki staje się pomocą do opowiadania się w życiu po stronie Jezusa, do nieustannego proszenia o miłosierdzie
– nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. I pogłębiania
naszej wiary. Zakończmy rozważanie słowami wiersza ks. Jana
Twardowskiego:
„Stukam do nieba
proszę o wiarę
(…) zawsze świeżą bo nieskończoną
taką co biegnie jak owca za matką
nie pojmuje ale rozumie
ze słów wybiera najmniejsze
nie na wszystko ma odpowiedź” („Proszę o wiarę”).
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Tłuczań - Parafia 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

W czasie deszczu w Tłuczani
nie było nudno
To nieprawda,
że w czasie deszczu
dzieci się nudzą.
We
wtorkowe
przedpołudnie
25 lipca 2017 r.
udowodnili
to
najmłodsi. Dzieci
uczestniczące w zajęciach w świetlicy
środowiskowej w
Tłuczani,
odpowiedziały na zaproszenie miejscowej biblioteki publicznej i wraz
z opiekunką spędziły deszczowy czas na pikniku wśród książek
i gier.
Myślą przewodnią spotkania była organizacja wyprawy po
skarb. Na naszej mapie pt. „Gmina Brzeźnica: mapa turystyczna” dzieci szukały ciekawych miejsc do których można się wybrać.
Wspólnie rysowały też plan drogi, jaką pokonały idąc do biblioteki. Następnie wysłuchały kilku fragmentów książki Adama
Wajraka pt. „Przewodnik prawdziwych tropicieli” o alfabecie
Morse’a i o tym jak określać strony świata. Później wszyscy grali
w różne gry. Czas szybko minął na wspólnej zabawie.

Dziękuję Pani Justynie Krzykawskiej za przyprowadzenie
dzieci i za pomoc w organizacji zajęć, dzięki którym najmłodsi
poznali bibliotekę w wakacyjnej odsłonie. Do następnego spotkania lub pikniku
Anna Agata Kubas
www.gminnabiblioteka.brzeznica.pl

Tomice - Parafia 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

Każdy z nas chce być w niebie
Jakże wiele chcielibyśmy na ten temat wiedzieć. To
przyszłe życie nas bardzo interesuje. Ale przecież wystarczy sięgnąć po Pismo Święte, wystarczy korzystać
z sakramentów świętych, by być blisko Boga, by żyć w
promieniach Jego łaski. Ale jest też wiele doświadczeń
z życia ludzi, którzy w osobisty, czasem dziwny sposób, doświadczyli nieba. Takim przeżyciem dzieli się

z nami w poniższej, drugiej części kazania ku czci św.
Jakuba – ks. Paweł Opala.
Podchodzimy do tego Stołu na każdej Mszy świętej. My
tym pokarmem się karmimy, posilamy się. Nie tylko po to, aby
wzmocnić nasze siły fizyczne, ale też po to, żeby wzmocnić się na
tej drodze naszego życia duchowego. A więc pomyślmy: mamy
13 sierpnia 2017
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dwa tak wspaniałe sakramenty - sakrament Eucharystii i pokuty. Kiedy z tego korzystamy, możemy
się poczuć, jakbyśmy już byli chociaż przez chwilę
w niebie.
Jest wielu ludzi, którzy doświadczyli w jakiś
sposób nieba. Opisują to w różnych książkach. Jest
np. taka książka „Niebo istnieje naprawdę”. Opisane w niej jest, jak pięcioletni chłopiec podczas
operacji zostaje przeniesiony do nieba. I on później,
po tym, jak już wrócił do domu w pełni zdrowia,
opowiada, co tam widział. Opowiada o spotkaniu
z aniołami, z Panem Jezusem, jak siedział na Jego
kolanach. Opowiadał, że widział też Pana Boga.
Mówił o rzeczach, o których pięcioletnie dziecko
nie wie, bo nie jest w stanie poznać w tym wieku o
wielu sprawach związanych z Panem Bogiem, choć
nie znał jeszcze Katechizmu. A on o tym wszystkim
mówił, o tym wszystkim opowiadał.
Jest jeszcze inna książka, nosząca tytuł „Byłem
w niebie”. Jest to świadectwo dorosłego człowieka,
który - tak po ludzku sądząc - zginął w wypadku
samochodowym. Przez 7 godzin był martwy, a tak przynajmniej
stwierdzili lekarze. Tymczasem on przez te 7 godzin ziemskich
przebywał w niebie. I też opowiadał o tym, kogo spotkał, ilu znajomych, kogo z rodziny. Opowiadał o spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Opowiadał o tym, że ci, którzy są w niebie, mogą przyjść
w specjalne miejsce i zobaczyć, co się dzieje na ziemi, co dzieje się
w ich rodzinach. Opowiadał o piekle, że miał możliwość zobaczenia go. Ale wielu spraw, które go nurtowały, które chciał jeszcze
poznać, nie mógł. Pan Jezus mu powiedział: -Jeszcze nie jest ten
czas. Ty musisz wrócić na ziemię...
Wyobraźmy sobie, jak ten człowiek, uznany z martwego,
wstał jednak z łóżka...
Być może są inne osoby, które przeżyły coś takiego, mają za
sobą podobne doświadczenie, chociaż nikomu o tym nie mówią,
bo to ich wewnętrzna rzecz...
Może w tym miejscu, zanim skończy się to dzisiejsze kazanie,
podzielę się takim swoim osobistym doświadczeniem, o którym
także nikomu nie mówiłem. A było to dokładnie 5 lat temu, bo
5 marca 2012 roku. Miałem wówczas operację. Wycinano mi
woreczek żółciowy. Kiedy już pani anestezjolog pożyczyła mi
kolorowych snów i zasnąłem (to co będę mówił, traktuję jako
sen), jak powiedziała mi potem pielęgniarka - jak niemowlę przyśniło mi się cos takiego... W dużej sali leżałem sam jeden,
jedyny na stole operacyjnym. W pewnym momencie uznałem,
że wstanę, bo co będę tak sam robił. Ale nie mogłem wstać. Poczułem, że nogi mam jakby sparaliżowane. Wtedy pomyślałem,
co zrobię, skoro nie mogę chodzić. Jak wrócę do parafian i jak
będę im służył? Uznałem jednak, że może za długo leżę i mi to za
chwilę przejdzie. Ale kiedy o tym pomyślałem, zauważyłem, że
powoli, bardzo powoli otwierają się drzwi w rogu pokoju. Nikogo
tam nie było, ale lóżko, na którym leżałem, nagle obróciło się w
stronę tych drzwi. Przestałem się czuć sparaliżowany. Powoli się
podniosłem i czekałem, aż te drzwi się otworzą i ktoś wejdzie.
Nikt nie wszedł. Ja jednak wiedziałem, że ktoś tam jest, ktoś tam
czeka. Przyszła mi do głowy taka myśl - ten ktoś, kto stoi za tymi
drzwiami albo przyjdzie po mnie, abym przekroczył ten próg,
albo każe mi przyjść do siebie. Ile tam osób było, nie wiem. Ja
ich nie widziałem. Zastanowiłem się wówczas, coś pomyśli moja
mama, kiedy dowie się, że umarłem. Co pomyślą moi przyjaciele,
z którymi tyle lat życia spędziłem wspólnie na różnych rozmo-
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wach? Co będą myśleć? A co będą robić moi parafianie, kiedy
dowiedzą się, że ja umarłem? I kiedy te drzwi się tak powoli
otwierały, z wielką niecierpliwością oczekiwałem na przejście
tego progu. Progu - być może - do innego życia, bo ja tu już nie
wrócę. Czekałem na to z wielką niecierpliwością - jak dziecko na
prezent. To była wielka niecierpliwość, ale taka radosna niecierpliwość...
Kiedy, moi drodzy, przeszły mi już te wszystkie myśli przez
głowę, czekałem na spotkanie z tą jedną, jedyną osobą... I przyszła mi ostatnia myśl... Powiedziałem tylko tyle: -Panie Boże,
niech się spełni Twoja wola... I wiecie, co się stało? Tak jak te
drzwi się powolutku otwierały, tak zamknęły się z niesamowitą
prędkością. Zamknęły się tak szybko, że jeszcze czegoś takiego
nie widziałem... Ale kiedy te drzwi się zamknęły, usłyszałem tylko tyle: -”Budzimy się! Nie śpimy?!”. I się obudziłem...
Moi drodzy, nie wiem zatem - był to sen. Ci którzy mnie
obserwowali podczas operacji, powiedzieli, że było bardzo spokojnie. Pani anestezjolog, która mnie przewoziła na salę pooperacyjną, powiedział mi tylko tyle: -Proszę księdza, my się księdzem
opiekowaliśmy przez dwie godziny. Niech się ksiądz nami teraz
zaopiekuje...”. I opiekuję się nimi, bo każdego dnia za panią anestezjolog, za tamte pielęgniarki, które tam były, za tego chirurga,
który przeprowadzał operację, zanoszę modlitwy, żeby Pan Bóg
dał im sprawne ręce, by mogli innych leczyć...
Czy byłem w niebie? Być może był to przedsionek nieba. A być
może był to tylko sen. Sen, który zapamiętam do końca życia.
Moi drodzy, każdy z nas chce być w niebie. Każdy z nas chce
otrzymać właśnie tę nagrodę wiecznej szczęśliwości, to błogosławieństwo Pana Boga. Dlatego, moi drodzy, nie zamykajmy swych
serc przed Jezusem Chrystusem. On do każdego z nas przychodzi.
On do serca każdego z nas puka i prosi: -”Wpuść Mnie...”. Chce
zamieszkać w moim sercu. A jeżeli będę miał Jezusa Chrystusa
w swoim sercu, to już jestem prawie jak w niebie - to niebo mam
tutaj, na ziemi. I tego nieba, tej radości, tej szczęśliwości dzisiaj,
w tym dniu odpustowym, w tym dniu, kiedy czcimy św. Jakuba
- naszego patrona, wielkiego patrona - tego nieba niech nam Pan
Bóg zawsze uchyla. A wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi. Wtedy będziemy mogli powiedzieć: -”Jestem błogosławiony...”.
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Witanowice - Parafia św. Mikołaja
ADRES: Witanowice 7, 34-103 Witanowice, tel. +48 33 879 49 23 * KANCELARIA
PARAFIALNA: codziennie po Mszy św. o 7.30 i 18.30 (zimą o 17.30) * MSZE ŚWIĘTE: Soboty
-18 (zimą 17:00); Niedziele i święta - 7, 9, 11, 16 * PROBOSZCZ: ks. Józef Wróbel, R.M. *
WIKARIUSZ: ks. Bogusław Nagel ROK ERYGOWANIA PARAFII: XIII w. * MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII: Babica (690), Lgota (370), Witanowice (1100), Wyźrał (380) *
ODPUST: św. Mikołaja, niedziela najbliższa 6 grudnia

Witanowice – jubileusz 700 lecia
Wsi i parafii
Listy gratulacyjne i podziękowania:
I Senator RP – Andrzej Pająk
Proboszcz Parafii
pw. Św. Mikołaja w Witanowicach
Ksiądz Kanonik Józef Wróbel
Ubiegły rok był szczególnym rokiem, który to uchwała
Senatu RP z dnia 20 stycznia 2016 r. w swoim tytule określiła
Annus Domini MMXVI - Rokiem Jubileuszowym 1050 - lecia
Chrztu Polski. Tą uchwałą Senat RP złożył hołd „pierwszemu
historycznemu władcy Polski Mieszkowi l, którego decyzja o
przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miata
fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa”. To
właśnie ten rok, „Rok 966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polskiego, którego politycznym pragnieniem było
zawsze posiadanie własnego i niezależnego państwa”. Ale rok
966 i przyjęcie chrztu to nie tylko początek kształtowania się
Państwa i Narodu, ale przede wszystkim początek Kościoła na
polskiej ziemi i wyłanianie się nas z historii jako ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Ponad 350 lat od tego wydarzenia, a
700 lat temu dzięki tej decyzji Mieszka l pojawiła się parafia św.
Mikołaja w Witanowicach. Dzisiaj w tej szczególnej chwili dziejów, gromadzimy się, by podziękować Bogu za te siedem stuleci
błogosławieństwa i opieki nad parafią św. Mikołaja w Witanowicach, nad jej mieszkańcami, którzy współcześnie zamieszkują
wioski w trzech gminach.
To wyjątkowy czas, by wyśpiewać Bogu dziękczynne „Te
Deum laudamus”, by Pani Jasnogórskiej podziękować za
matczyną opiekę i ciągłe przynoszenie do naszych domów i
naszych serc swojego ukochanego Syna i naszego Pana Jezusa
Chrystusa. To wreszcie czas, by złożyć hołd i podziękowania dla
całego zastępu Kapłanów, którzy na przestrzeni tych siedmiu
wieków ofiarnie głosili Ewangelię i sprawowali posługę kapłańską wszystkim wiernym tej parafii. Jakaż to przepiękna sztafeta
kapłanów, począwszy od pierwszego proboszcza po współczesnego nam Księdza Proboszcza Józefa Wróbla.
Ten jubileusz witanowickiej parafii, w jakże pięknym otoczeniu innych jubileuszy się odbywa. Pierwszym znamienitym
jubileuszem o wymiarze ponadnarodowym jest stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, w dalekiej Portugalii. W drugiej
kolejności to polski jubileusz, który powoduje drżenie serca
każdego Polaka, tak w kraju, jak i poza jego granicami. W tym

roku 8 września przypada 300. rocznica koronacji Jasnogórskiego
Obrazu Matki Bożej, Królowej Korony Polskiej.
Obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze abp Krzysztof Szembek. Ten
uroczysty obrzęd przypominał koronację królów Polski i dokonany został 8 września 1717 r. Decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono, po raz pierwszy poza Rzymem, dokonać koronacji Obrazu papieskimi diademami i używania tytułu Królowej Korony Polskiej.
Na tę okoliczność Senat RP ustanowił rok 2017 Rokiem Koronacji
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.
Pragnę wymienić jeszcze jeden znamienity i bardzo ważny jubileusz: 600 - lecie nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności Prymasa Polski. Właściwe ustanowienie godności prymasowskiej dla całego Kościoła polskiego nastąpiło przy poparciu króla
Jagiełły podczas soboru w Konstancji (1414 -1418).
W najbardziej lapidarny, zwięzły sposób można o roli Kościoła
i kapłanów w dziejach Polski, w dziejach człowieka, wypowiedzieć
się słowami Prymasa Polski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego - prawdziwego interrexa w czasie komunistycznego zniewolenia: „Kościół ratuje naród”. Tak było w przeszłości, tak jest i
dzisiaj. Jedyną siłą zdolną ocalić dzisiaj człowieka jest religia, jest
wiara. Wobec ideologii zniewalających i redukujących człowieka
do roli rzeczy, kto może przybyć mu z pomocą jak nie kapłan, jak
nie Kościół, przynoszący mu dobrą nowinę - Ewangelię i kapłańską posługę? Tak jest w Polsce, tak jest i tutaj w tej parafii Witanowice pw. Św. Mikołaja.
Na następne 700 lat, na Twoje kapłańskie, proboszczowskie
dłonie, składam życzenia dla wszystkich Twoich parafian, niech
Bóg Wszechmogący błogosławi Warn i udziela potrzebnych łask
i wszelkiego dobra. Niech Matka Boga i Królowa Korony Polskiej,
od trzech wieków królująca nam z Jasnogórskiego wzgórza, którą
tak pięknie wysławia Jan Lechoń:
„O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i pysznej komnacie
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami
Matko Boska Częstochowska zmiłuj się nad nami!”.
osłania swoim matczynym sercem i wspiera każdego z parafii
św. Mikołaja w Witanowicach przez następne 700 lat.
Z wyrazami szacunku
13 sierpnia 2017
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Andrzej Pająk,
Senator RP

Witanowice, dnia 9 lipca 2017 r.

II Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Józef Brynkus
Wadowice, 8 lipca 2017 r.
Przewielebny Ksiądz Kanonik Józef Wróbel
Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Witanowicach
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszu
700-lecia Wsi i Parafii Witanowice. Siedem wieków trwania i rozwoju to praca kilkudziesięciu pokoleń mieszkańców tej ziemi. Z
radością i szacunkiem oddaję hołd temu wielkiemu dorobkowi.
Patronat św. Mikołaja nad tutejszą parafią nakierowuje moje
myśli na to, jak ważne jest współdziałania, wspieranie i braterska
czy sąsiedzka pomoc, nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, ale
także w pokonywaniu codziennych trudności. Jestem przekonany, że m.in. ten patronat przyczynia się do ogromnego zaangażowania mieszkańców Witanowic w rozmaite inicjatywy i
organizacje społeczne, służące dobru i pożytkowi miejscowego
społeczeństwa. I nie tylko miejscowego, o czym przekonuje przykład Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nie zawsze jednak możemy obronić się przed tragedią. Witanowice także mają w swej historii zdarzenie, które przyniosło
ogromną stratę i ból dla mieszkańców, wskutek spalenia starego
zabytkowego drewnianego kościoła w 1963 r. Był jednak wśród
tej tragedii także znak nadziei, pokazujący jak ważne jest trwanie, pamięć i tradycja. Tym znakiem było cudowne ocalenie
piętnastowiecznej rzeźby Św. Anny Samotrzeć. Znak Bożej opieki nad wsią i parafią. Pół wieku temu ówczesny kardynał Karol
Wojtyła wbił łopatę na placu budowy nowej świątyni. Piękny
nowy kościół jest centralnym miejscem duchowego i kulturalnego życia parafii i wsi.
Siedemset lat tradycji Witanowic wspaniale splata się z dziejami wielu znanych polskich rodów szlacheckich i ziemiańskich,
ale przede wszystkim rodzin włościańskich, z ich codziennym
trudem w pracy dla chleba. Historia ma jednak także niespodzianki czy epizody, które ubarwiają dzieje, karząc nam patrzeć
na nie w szerszej perspektywie. Mało kto pamięta dzisiaj, że
Witanowice mają również swój epizod związany z dziejami
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wydobycia węgla kamiennego, kiedy w drugiej połowie XIX w.
próbę taką podjął jeden z ówczesnych właścicieli miejscowych
majątków. Doceniajmy te wszystkie elementy w lokalnej historii,
wpływające na odrębność tradycji i wyróżniające poszczególne
wspólnoty. Bądźmy z nich dumni, nawet gdy były tylko epizodami. Bo historia naszych małych Ojczyzn to jest nasza historia.
Witanowicom, Parafii św. Mikołaja oraz wszystkim mieszkańcom życzę dalszego rozwoju i wszystkiego najlepszego.
Z poważaniem:
Poseł RP
dr hab. Józef Brynkus
Wadowice, 8 lipca 2017 r.
Przewielebny Ksiądz Kanonik Józef Wróbel
Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Witanowicach
Serdecznie gratuluje Księdzu Kanonikowi odznaczenia Krzyżem Zasługi. Cieszy mnie ogromnie ten dowód uznania dla pracy
Księdza w Witanowicach i wadowickim dekanacie, ale przecież
także dla całej drogi życiowej Księdza. Myślę, iż nie tylko parafianie pamiętają o tym, że to już prawie trzydzieści lat posługi Księdza w witanowickiej parafii. A przede wszystkim że doceniają ten
piękny, wspólnie przeżyty czas.
Krzyż Zasługi ustanowiono ponad dziewięćdziesiąt lat temu
w II Rzeczpospolitej dla uhonorowania ludzi, którzy czynią więcej, niż nakazuje im obowiązek czy powołanie. Którzy w swej
służbie angażują się w życie Ojczyzny i społeczności w sposób
przynoszący konkretne dobro i dorobek służący nie im samym,
ale przede wszystkim ogółowi społeczeństwa. Rzeczpospolita
chciała doceniać to zaangażowanie i jestem przekonany, że także
dzisiaj nadawanie takich odznaczeń spełnia to kryterium.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję, życząc Księdzu Błogosławieństwa Bożego i obfitości łask, satysfakcji z owoców pełnionejposługi oraz wiele zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w
życiu codziennym.
Z wyrazami szacunku:
Poseł RP
dr hab. Józef Brynkus

D
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Woźniki - Parafia 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

Przystanek pielgrzymki z Wadowic
do Częstochowy
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Wysoka - Parafia 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

Odpust z kapłańskim jubileuszem
Obchodzono
uroczyście w niedzielę 23
lipca, dla uczczenia Patronki parafii – św. Marii Magdaleny. Podczas
tego odpustu dziękowano Bogu za 60 – letnią
posługę
kapłańską
ks. Taduesza Madonia,
pallotyna,
tutejszego
rodaka.
Uczestników
Sumy odpustowej, księży
koncelebrujących
tę Sumę przywitał ks.
proboszcz. Jego słowo
wprowadzające zamieszczamy poniżej wraz z
fragmentem kazania, w
którym ks. Marian Szczotka nazwał św. Magdalenę
– zwiastunką zmartwychwstania, zaś tutejszy kościół
– Jej bazyliką.
Powitanie (ks. proboszcz):
Przeżywamy dziś odpust ku czci św. Marii Magdaleny, naszej
Patronki. Bardzo serdecznie witam w naszych progach Księdza
Jubilata, naszego Rodaka - Ks. Tadeusza Madonia - który 60 lat
temu przyjął święcenia kapłańskie i stał się apostołem Ewangelii
we wspólnocie pallotynów. Serdecznie witam jego Konfratra
ze wspólnoty pallotynów, Ks. dr.
Mariana Szczotkę, który u nas tutaj
głosi słowo Boże i modli się z nami.
Również dzisiaj przewodniczy tej
Sumie odpustowej i wygłosi Słowo
Boże. Bardzo pozdrawiamy Księdza infułata Jakuba Gila z Wadowic
i cieszymy się bardzo, że uświetni
swoją modlitwą i darem swojej osoby w naszym kościele w ten dzień
odpustowy. Bardzo serdecznie witamy naszych Rodaków - Księdza
Kamila i Księdza Stasia, którzy
specjalnie przyjechali, aby z nami
się modlić i sprawować tę Przenajświętszą Ofiarę. Witam serdecznie
Was wszystkich na tej Mszy świętej
i zapraszam wraz ze sztandarami
górników, strażaków, panie z Koła
Gospodyń Wiejskich do wspólnej
modlitwy. Tę Mszę św. odprawiamy
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w 60. rocznicę święceń
kapłańskich ks. Tadeusza Madonia. (...)
Oczywiście Msza św.
przez Księdza głównego celebransa sprawowana jest za całą
naszą parafię - o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski i żeby ten
jubileusz, przeżywany
w odpust, zaowocował
wieloma powołaniami
kapłańskimi,
zakonnymi (męskimi i
żeńskimi), misyjnymi
i do instytutów życia
konsekrowanego.
Wprowadzenie (ks. Tadeusz Madoń SAC):
Stanęliśmy tu dziś razem na tym świętym miejscu, aby z patronką dnia dzisiejszego świętą Marią Magdaleną, a równocześnie z patronką naszej parafii, a więc z patronką nas wszystkich,
złożyć hołd i podziękować Jedynemu i Wiecznemu Kapłanowi
– Jezusowi Chrystusowi za wszelkie dary, a szczególnie za Sakrament Kapłaństwa udzielony mi przed 60 laty.
Wyznajmy, iż On jest Jedynym i Wiecznym Kapłanem. Nie
było, nie ma i nie będzie innego, bo właśnie tylko On, na Krzyżu,
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w imieniu całego Rodzaju Ludzkiego, złożył Najświętszej Trójcy
Jedyną, Najświętszą i Wieczną Ofiarę z samego Siebie. Tę właśnie
Jedyną Ofiarę, posługując się nami Chrystus stale uobecnia.
Chrystus przed 60 laty, poprzez Sakrament Kapłaństwa dał
mi udział w swoim Jedynym i Wiecznym Kapłaństwie. Nam zaś
wszystkim, ale tylko przez Chrzest święty, dał udział również w
Swoim Kapłaństwie. Zatem wszyscy razem z Chrystusem, bo On
jest tu wśród nas obecny i posługuje się nami – składamy tę samą
Jedyną i Wieczną Ofiarę.
Wyznawszy przeto swoją wiarę, stojąc na progu Najświętszej
Ofiary, prosimy wszyscy o przebaczenie grzechów.
Kazanie (ks. Marian Szczotka):
Uroczystość podwójna. Przede wszystkim odpust w parafii
Marii Magdaleny, ale też uroczystość 60-lecia kapłaństwa naszego księdza pallotyna Tadeusza. 60 lat pracy kapłańskiej... Jest to
wspaniała uroczystość. Nie każdemu dane jest przeżyć aż tyle lat
kapłaństwa. Na pewno ks. infułat przeżyje więcej. Mnie doszło
do 55... Co dalej będzie, Bóg to wie. Ale myślę, że ks. Tadeusz
przeżyje jeszcze więcej i może za 5 lat będziemy uroczyście obchodzić 65 lat kapłaństwa...
A gromadzimy się, kochani, w tym wspaniałym kościele,
który możemy nazwać (mówiłem o tym na poprzednich Mszach
świętych) Bazyliką Marii Magdaleny. Taki wspaniały! Taki
czysty! Tak pięknie urządzony! Takie obejście wokół kościoła...
Kochani, jest za co dziękować panu Bogu i czego gratulować

waszemu proboszczowi, który tutaj koncelebruje razem z nami.
Gromadzimy się zatem, jak powiedziałem, w tej bazylice Marii
Magdaleny. Patrzymy dzisiaj na wyjątkową osobę, z której nasz
Mistrz wyrzucił siedem złych duchów i którą uczynił pierwszą
zwiastunką swego zmartwychwstania. A więc stała się pierwszym apostołem. To ona poszła do apostołów, bo tak chciał
Jezus, mówiąc jej: -Mario, idź i powiedz moim uczniom, moim
apostołom, że zmartwychwstałem, że jestem. I ona poszła... I całe
średniowiecze wszyscy prawie ojcowie, wielcy uczeni, dogmatycy, teologowie uważali ją za misjonarkę. Misjonarka apostołów...
Bo z taką wieścią poszła do apostołów.
Ale też z drugiej strony kierowane dzisiaj do nas słowo Boże
akcentuje w jakiś szczególny sposób miłość Magdaleny, jej niezwykłe przywiązanie do Mistrza, któremu służyła aż do końca
swojego życia. Należała przecież, mogę powiedzieć śmiało, do
rodziny Jezusa i Maryi, i Józefa. Była bardzo blisko i należała
do licznej grupy niewiast, które towarzyszyły Jezusowi, słuchały
Jego nauk, modliły się razem z Nim i wypraszały dla siebie, jak
również dla każdego, którego spotykały po drodze, szczególne
łaski. Była nawet obecna w drodze krzyżowej Jezusa, ale była
obecna na Golgocie, kiedy Jezus konał na krzyżu, kiedy do
Maryi, swojej Matki powiedział „Niewiasto oto syn Twój”, a do
św. Jana „synu, oto Matka twoja”. Jakież to wzruszające! I Maria
Magdalena również nam była obecna. Współcierpiała. Modliła
się. Może wtedy gorzkie łzy płynęły z Jej oczu. A wiec ta miłość
była na pewno bardzo gorąca.
Cdn.

Zator - Parafia 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

Postój suskiej pielgrzymki

13 sierpnia 2017

61

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

Zebrzydowice, Parafia 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

ks. Tomasz Horak

Niech wszystkie ludy
Wracałem ze szpitala. Przede mną szedł mężczyzna, trzymany za rękę dreptał przy nim mały chłopczyk. Rozmawiali o
ciężko chorej mamie, o pieniądzach, o zepsutej lodówce, o jakiejś
Basi, która złamała nogę. Sprawy były aż za bardzo dorosłe na
wiek małego rozmówcy. W pewnym momencie mały stanął, pociągnął ojca za rękę, popatrzył do góry i zapytał: „Tato, kiedy już
wreszcie nie będziemy mieli kłopotów?”. Mężczyzna schylił się,
wziął malca na ręce, przytulił i powiedział: „Kłopoty będą zawsze. Ale my się nie poddamy, nie jesteśmy sami”. Postawił syna
na ziemi, skręcił w boczną ulicę. A ja zastanawiałem się, kogo
miał na myśli, mówiąc „nie jesteśmy sami”.
Nie mieć kłopotów! To przecież praprzyczyna wszystkich
rewolucji i społecznych utopii: tak zorganizować świat wokół
siebie, aby... Aby co? Raj na ziemi osiągnąć? Jak dotąd nie udało
się. Mało tego, wszystkie rewolucje i utopie powodowały nasilenie niedoli człowieka. Ludzkość wiele osiągnęła. Wystarczy
wspomnieć postęp medycyny i techniki, co pozwala godniej żyć.
Jednak kondycją stworzenia jest przemijanie i jest ono nieuniknione. Dlatego nieuchronne są trudności, kłopoty i ból.
Chodził kiedyś po ziemi Boży Syn, miał ziemski życiorys i
nadziemską moc. Uzdrawiał, wskrzeszał, burzę uciszył, chleb
rozmnażał. Nakarmił tysiące – dziesiątki tysięcy głoduje. Wicher
ucichł – huragany wciąż pustoszą ludzkie sadyby. Wskrzeszał
– miliony grobów znaczną ziemię. Uzdrawiał wielu – chorują
wszyscy. Zwątpienie przeze mnie przemawia? Nie. Realizm. Bo
wiem (taka jest moja wiara), że Bóg nie popełnił błędu, nie pomylił się stwarzając świat i mnie na tym świecie.
Święty Paweł cztery razy powtórzył dziś słowo „miłosierdzie”.
Nie lubimy tego wyrażenia. Miłosierdzie kojarzy się nam z litością. Nie jest to fałszywe skojarzenie, ale też nie najtrafniejsze.
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Paweł (semita piszący po grecku) pojmuje miłosierdzie jako
zwrócenie się ku komuś, bycie dla kogoś. Więcej – miłosierdzie
to wierność wobec samego siebie i wobec dobrowolnie akceptowanych więzów łączących z innymi (Biblia nazywa to przymierzem). Żadne porównanie miłosierdzia człowieczego z Bożym
nie jest pełne. My możemy zaradzić tylko najdotkliwszym brakom. Zaś Boże miłosierdzie – to odwieczny plan obdarowania
wszystkich pełnią dobra. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć myślą
takiej perspektywy. Dlatego tak boleśnie odczuwamy wszelkie
niedostatki. A przecież Bóg wszystkim winien jest samego siebie, bo sam tak zdecydował. To jest jego miłosierdzie: wierny
samemu sobie, zwracający się ku nam Bóg stał się człowiekiem.
Jezus (ziemskie imię Bożego Syna) stał się znakiem i zapowiedzią
zbawienia.
To kolejne słowo naszego skarbca wiary: zbawienie. „Tato,
kiedy już wreszcie nie będziemy mieli kłopotów?” – przecież to
jest pytanie o zbawienie, o wyzwolenie ze wszystkiego, co boli.
Potrzebne było miłosierdzie Jezusa wobec spotykanych ludzi.
Potrzebne jako znak, jako zapewnienie dane całym pokoleniom,
że ponad niedolą człowieka jest moc Boga. I Jego dobroć. I Jego
wierność wobec siebie i wobec nas. Jednym słowem: Jego miłosierdzie, które owocuje zbawieniem.
Jezus mówi: „Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z
domu Izraela”. Zaskakujące. Czyżby Bóg czynił różnice? Apostoł Paweł wyjaśnia: „Bóg wszystkim okaże miłosierdzie”. Sam
zresztą Jezus odpowiedział proszącej kobiecie bardziej mocą niż
słowem: dziecko zostało uzdrowione. Jakiś czas później nakazał
apostołom: Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody
(Mk 16,15; Mt 28,19). Nie, Bóg różnic nie czyni. Jego plan zbawienia wszystkich, okazania wszystkim miłosierdzia, spełnia się
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w czasie. Jednym z etapów było przyjście Syna Bożego na świat,
a to musiało dokonać się w jakimś narodzie i w jakiejś epoce. Do
dziś nie wszędzie dotarła wyzwalająca moc Ewangelii.
„Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże” – refren dzisiejszego psalmu. I słowa proroctwa: „Dom modlitwy dla wszystkich
narodów”. I kobieta z Ewangelii – reprezentantka wszystkich narodów: Odmowa z jaką się spotkała, wyzwoliła jej głęboką, ufną
wiarę. Tę wiarę Jezus dostrzegł: „O niewiasto, wielka jest twoja
wiara!” To znaczy, żeby wejść w krąg mocy i dobroci Boga, trzeba i wystarczy uwierzyć. Dla nas „uwierzyć”– to przekonać się
o czymś, bez oczywistości, lecz na mocy czyjegoś autorytetu. W

Biblii „uwierzyć” to zdać się na kogoś, oprzeć się na nim, związać
się z nim żywymi więzami. Wiara to nie rozumowe przytakiwanie, lecz wewnętrzna więź osób.
Żeby wejść w krąg mocy i dobroci Boga potrzeba wiary...
Tymczasem człowiek bardziej wierzy w siebie i sobie niż Bogu.
Zadufany w swą mądrość i potęgę bierze się do zbawiania świata
wedle własnych pomysłów, siłą narzucając swoje idee innym, a
zarazem walcząc z Bogiem. My, chrześcijanie, odpowiadamy jak
ów ojciec dziecku: „Kłopoty będą zawsze. Ale my się nie poddamy, nie jesteśmy sami”. Z nami jest Bóg, któremu uwierzyliśmy.

IDŹCIE I GŁOŚCIE
Co niesie tydzień (20–26 VIII)
20 sierpnia – XX niedziela zwykła
Powszechność zbawienia to znaczy, że wszyscy są do niego
powołani, wysłużył nam Chrystus przez ofiarę na krzyżu.
Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 56, 1. 6-7)
mówi o powszechności zbawienia. Bóg przypomina: -Zachowujcie Prawo, przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie

wnet nadejdzie. I dodaje, że cudzoziemców, którzy przyłączyli się
do Pana, ażeby Mu służyć i Go miłować, też przyprowadzi na swą
górę świętą i rozweseli w domu modlitwy, a ich ofiary zostaną
przyjęte. -”Bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla
wszystkich narodów”.
W tym samym duchu, choć w pewnym kontraście jest Ewangelia (Mt 15, 21-28) opowiadająca o tym, że Chrystus podąża w
13 sierpnia 2017
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stronę Tyru i Sydonu, a kobieta kananejska (czyli nie z narodu
izraelskiego) wołała za Nim, żeby się ulitował nad jej córką,
dręczoną przez złego ducha. On się jednak do niej nie odezwał.
Kiedy zaś uczniowie domagali się, aby ją odprawił, powiedział:
-Zostałem posłany jedynie do owiec, które poginęły z domu
Izraela. Ona jednak nie rezygnowała i wciąż prosiła o pomoc.
Powiedział jej wówczas: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom,
a rzucać szczeniętom. Odparła na to: Tak, Panie, lecz i szczenięta
jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Jezus powiedział
wtedy: O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak pragniesz! I w tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Nie ma tutaj dysonansu między pierwszym a drugim czytaniem, choć w pierwszym mowa jest o tym, że cudzoziemcy zostaną włączeni do miłości Boga, a w drugim czytaniu porównani
zostali do psów. Wszystko to jest w porządku. Chrystus tak powiedział, ponieważ był na etapie szukania owiec, które poginęły
z Izraela - czyli przyszedł do Żydów - natomiast drzwi dla pogan
i dla zbawienia wszystkich otworzyły się dopiero z chwilą, kiedy
Chrystus umarł na krzyżu. Natomiast to, że tej obcej kobiecie
udało się wyprosić interwencję Pana Jezusa to zasługa jej wiary i
pokory. Przez to uniżenie i przez tę wiarę w Chrystusa jak gdyby
została dołączona do narodu wybranego.
Natomiast drugie czytanie z Listu do Rzymian (Rz 11, 13-15.
29-32) to apel św. Pawła do pogan. Św. Paweł mówi, że jest przeznaczony dla nich jako apostoł i chlubi się tym, ale równocześnie ma nadzieję, iż przez to, że poganie wchodzą do królestwa
niebieskiego, pobudzą się Żydzi i niektórzy z nich przynajmniej
uwierzą w Chrystusa. I dodaje: Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie
powstaniem ze śmierci do życia?
Pan nie zapomniał o swoim ludzie i chociaż srogo ich doświadcza, to i dla nich ma czas zbawienia.

21 sierpnia – Poniedziałek
Niewierność Izraela w czasach Sędziów
Zapłonął gniew Pański przeciw Izraelitom, bo szli za cudzymi
Bogami należącymi do ludów sąsiednich i oddawali im pokłon,
tym samym drażniąc Pana (Sdz 2, 11-19). I wydał ich w ręce tych
ludów okolicznych. I spadł na Izrael ucisk ogromny. Lecz ulitował się Pan nad nimi i wzbudził im tzw. „sędziów” czyli mężów
opatrznościowych. Dzięki tym sędziom wybawiał Izraelitów z
rąk tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swych nie słuchali. I
dalej uprawiali nierząd z innymi bogami. Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Lecz po śmierci sędziego odwracali się
i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie.
Ewangelia (Mt 19, 16-22) również pochyla się nad problemem moralnym związanym z naszym postępowaniem. Pewien
człowiek zapytał Chrystusa, co ma czynić, by otrzymać życie
wieczne. On mu odpowiedział: -Zachowuj przykazania. zapytał:
-Które? Odparł Chrystus: - Te najważniejsze. Rzekł młodzieniec,
że przestrzegał tego wszystkiego i zapytał, czego mu jeszcze brakuje. Usłyszał w odpowiedzi: -Jeśli chcesz być doskonały, idź,
sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w
niebie. Niestety, młodzieniec odszedł zasmucony, gdyż posiadał
wielki majątek.
Poziom moralny naszego właściwego postępowania jest
stopniowany. Najwyższy stopień - czyli doskonałość - jest dla
tych, którzy starają się odpowiedzieć właściwie na Boże oczekiwania.

64

13 sierpnia 2017

22 sierpnia – Wtorek
Ulitował się Bóg nad Izraelem i powołał Gedeona, aby wybawił ich z jarzma Madianitów.
Pierwsze czytanie z Księgi Sędziów (Sdz 6, 11-24a) mówi o
ukazaniu się anioła Gedeonowi, kiedy ten młócił na klepisku
zboże, by je ukryć przed Madianitami. I powiedział Pan, żeby
poszedł zwyciężyć Madianitów. Gedeon, zaskoczony, odpowiedział: -Nie mam takich możliwości. Jak to może się stać? I prosił
Boga o znak. I dał mu Bóg znak, bo kiedy Gedeon przyniósł mięso i chleby przaśne, aby złożyć przed Panem ofiarę, anioł końcem
laski dotknął tej ofiary, a wówczas wyszedł z niej ogień i strawił
tę ofiarę.
W jakiś sposób Ewangelia z tego dnia (Mt 19, 23-30) nawiązuje do tego wydarzenia. Jest to bowiem ciąg dalszy opowiadania o młodzieńcu, który odszedł smutny od Chrystusa, gdyż
był bogaty i nie chciał rozdać swego majątku. Chrystus po jego
odejściu powiedział: -Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa
niebieskiego. Łatwiej jest przejść wielbłądowi przez ucho igielne
niż bogatemu trafić do królestwa niebieskiego. Pytali przerażeni
uczniowie: -Któż może się zbawić? Powiedział Chrystus: - U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.
Bogactwo jest słabością człowieka. Jak Gedeon czuł się zbyt
słaby, by walczyć z wrogiem i dopiero Bóg musiał mu pomóc
uwierzyć, że to Bóg będzie za niego walczył, tak samo w sprawach
pójścia drogą za Chrystusem napotyka człowiek wiele słabości.
Ci, którzy pokonają te słabości, otrzymają nagrodę taką, jak
Chrystus powiedział: Zasiądziecie również na dwunastu tronach,
aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I dodał na końcu: Wielu
zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
Bóg utwierdza nas w dobrym, gdy się na Niego otwieramy i
ze słabości czyni moc

23 sierpnia – Środa
Dążenie do władzy przyczyną zbrodni bratobójstwa.
Pierwsze czytanie z Księgi Sędziów (Sdz 9, 6-15) jest o tym,
że po śmierci Gedeona, przez którego Bóg wyzwolił Izraelitów,
jeden z jego synów - Abimelek - w spisku z możnymi miasta
Sychem wymordował wszystkich swoich braci (a było ich wielu)
poza jednym - Jotamem, który nawiązując do tej zbrodni, opowiedział bajkę o tym, jak drzewa wybierały króla i w końcu wybrały oset. Było to nawiązanie do bratobójcy Abimeleka, którego
możni z miasta Sychem ogłosili królem.
Natomiast Ewangelia z tego dnia (Mt 20, 1-16) zawiera przypowieści Jezusa, który porównuje królestwo niebieskie do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, by nająć robotników
do pracy w swej winnicy, obiecując im w zamian denara. Później
jeszcze dwukrotnie w odstępie kilku godzin wychodził i najmował kolejnych robotników. Na zakończenie dnia wszystkim
robotnikom wypłacił po denarze. Niezadowoleni byli z tego ci,
którzy pracowali najdłużej. Jest to alegoria zbawienia - ci, którzy
byli Bogu wierni przez całe życie, dostaną tego samego denara jakim jest zbawienie - co ci, którzy w ostatniej chwili swego życia
się nawrócili i Bóg ich przyjął do siebie.
Nikt na zbawienie nie zasłużył, otrzyma je każdy szukający
Boga.
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24 sierpnia – Czwartek - święto św. Bartłomieja, apostoła
Niebiańskie Jeruzalem jest zbudowane na fundamencie
apostołów, a chwała Boża jest mocą i źródłem światła niebiańskiego.
Pierwsze czytanie (Ap 21, 9b-14) mówi o niebiańskim Jeruzalem. Odnosi się to do Kościoła, który jest zbudowany na fundamencie apostołów. To jest miasto święte, zstępujące z nieba,
od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.
Ten Kościół to oblubienica Baranka czyli Chrystusa. Przedstawienie Kościoła jako ludnego miasta mówi o tym, że więź
obywateli niebiańskich jest więzią bliską jak życie w mieście, a
nazwanie Kościoła oblubienicą Baranka mówi o tej szczególnej
miłości, podobnej do miłości małżeńskiej.
Ewangelia św. Jana (J 1, 45-51) to powołanie Natanaela czyli
Bartłomieja. Filip spotkał Natanaela i powiedział, że znaleźli
tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie - Mesjasza. I zaprowadził go do Chrystusa. Jezus, widząc zbliżającego się Natanaela
powiedział: -To prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu!
Zapytał Natanael: -Skąd mnie znasz? Widziałem cię, zanim cię
zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym powiedział Jezus.
To wystarczyło Natanaelowi, by zrozumiał i powiedział z serca:
Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela! Na końcu zaś
dodał: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa
otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna
Człowieczego.
Chrystus nazwał Natanaela czyli Bartłomieja Izraelitą, w
którym nie ma podstępu. Czyż może być wyższe odznaczenie,
duchowy awans i zachęta dla nas wszystkich, by nie było w nas
podstępu?

25 sierpnia - Piątek
Owdowiała Rut, Moabitka, pozostaje z teściową i chce być
wierna Bogu Noemi.
Pierwsze czytanie (Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22) opowiada o pewnej rodzinie izraelskiej, która wyemigrowała z powodu głodu i
osiedliła się w ziemi Moabu. Niestety, mąż Noemi - bo tak na
imię było Izraelitce - umarł. Umarli też jej synowie, którzy wzięli
za żony Moabitki. Noemi postanowiła wrócić do ojczyzny, gdzie
już nie było głodu. Jedna synowa opuściła ją i pozostała w swej
ojczyźnie, a druga - Rut - została przy niej, mówiąc: Gdzie ty

pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim
Bogiem. Ta miłość synowej do teściowej była nie tylko miłością
ludzką. Rut zrozumiała, że prawdziwym Bogiem jest Bóg nie ten
z jej ojczyzny, ale z ojczyzny Noemi.
To czytanie w pewien sposób koreluje z Ewangelią (Mt 22, 3440). Faryzeusze, chcą pochwycić Chrystusa w mowie, zapytali,
które przykazanie w Prawie jest najważniejsze. On odpowiedział:
-Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest pierwsze i najważniejsze. drugie, podobne: Będziesz miłował swojego bliźniego,
jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe
Prawo i prorocy. Taki jest właśnie sens naszej wiary, taka jest
prawda płynąca od naszego Boga. Taką jest miłość, którą zaświadczył Jezus Chrystus na krzyżu.
Jezus związał nas więzami miłości, abyśmy odpłacali Mu za
ten dar wielki naszym małym darem serca.

26 sierpnia – Sobota
Przedziwne są plany Boże.
Pierwsze czytanie jest z Księgi Rut (Rt 2, 1-3. 8-11; 4,13-17).
Dalsze losy Noemi i Rut to przybycie do ojczyzny. Pan sprawił, że
Rut spotkała się z Boozem i Booz zaślubił Rut, stała się jego żoną.
Urodziła mu syna, który otrzymał imię Obed. Obed był ojcem
Jessego, a synem Jessego był Dawid. I tak szlachetna Rut przez
Opatrzność Bożą została wciągnięta w drzewo genealogiczne
Chrystusa.
Ewangelia z tego dnia jest nawiązaniem do tego czytania (Mt
23, 1-12). Chrystus przemówił do tłumów, wytykając uczonym
w Piśmie i faryzeuszom zachowania wynikające z pychy. Obciążają ciężarami nie do uniesienia ludzi, podczas gdy sami ich nie
wypełniają, ale wszystko robią, by się ludziom pokazać - by ich
pozdrawiano i zwracano do nich rabbi - tzn. nauczycielu. -Tylko
jednego macie nauczyciela - powiedział - i jest nim Chrystus. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo jeden jest Ojciec wasz,
w niebie. Nie chciejcie, by nazywano was mistrzami, bo jeden jest
wasz mistrz - Chrystus. Największy z was niech będzie waszym
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Miłość i pokora Rut sprawiła, że Opatrzność włączyła ją w
rodowód Chrystusa, a pycha i wywyższanie się doprowadziły
faryzeuszy i uczonych w Piśmie do upadku.

PRZY STOLE NA PLEBANII
Dzieci i szczenięta

Pani gospodyni – Moja sąsiadka, stara panna, która kocha
koty i psy i nie wiadomo ile ich ma, powiedziała mi po Mszy św.
że jest zniesmaczona dzisiejszą Ewangelią, bo Pan Jezus powiedział, że nie dobrze jest zabierać jedzenie dzieciom i rzucać psom,
bo jak ktoś ma psy to powinien je traktować tak jak domowników,
jednakowo. Dodała też, że nie podoba jej się porównanie Kana-

nejczyków do psów, a tak to wyglądało z czytanej Ewangelii
Ks. wikariusz- Pani Mario, ale ma Pani tych sąsiadów, oczywiście to nie pani wina, bo sąsiadów się nie wybiera. Przepraszam żartowałem. Rzeczywiście dzisiejsza Ewangelia jest trochę
szokująca, ale znamienne jest to że Kościół podaje Ewangelię tak
jak została napisana nic nie zmieniając, nie robiąc cenzury, nie
13 sierpnia 2017
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odkładając trudniejszych tekstów do kąta. Niech to co ma szokować, szokuje i prowokuje do wgłębiania się w tajemnice Królestwa Niebieskiego. Jakby pierwotna zasada jest taka: głupi niech
jeszcze bardziej zgłębiajac, podły niech jeszcze spodleje, a dobry
niech staje się lepszy i się uświęca. Nie znaczy to żeby Chrystus
przekreślił całkowicie tych głupich i tych podłych, bo przecież
to On ich stworzył i ich kocha, ale muszą przejść taką „terapię”,
by mogli nadawać się do Jego Królestwa. Natomiast to wszystko,
co zawiera w sobie to spotkanie Chrystusa z matką proszącą o
uzdrowienie dziecka, ma wiele bardzo pouczających wymiarów,
które odkrywają tajemnice zbawienia.
Ks. proboszcz – Właśnie o to chodzi w tym wydarzeniu, jak
i w innych, bo wszystko co działo się wokół Jezusa, miało nie
tylko wprost ewangeliczny sens kształtowania ludzkich serc,
ale i odkrywało to co dotąd było zakryte, chociaż wielokrotnie
przez proroków zapowiedziane. Chrystus też zapowiedział, że
przyszedł szukać zagubionych owiec z Izraela i nie przyszedł
nawracać sprawiedliwych ale grzeszników. Tak więc przyszedł
zasadniczo tylko do Żydów i to do tych którzy byli przez mających władzę, pogardzani. Właśnie to ich przeznaczył na pierwszy
„ewangeliczny połów”, do nich mówił, ich uzdrawiał i oni za Nim
szli. Oczywiście ten pierwszy „połów” nie był trwały, wielu z tych,
którzy śpiewali Chrystusowi, hosanna później było biernymi
świadkami Jego Męki. Ale zasiane ziarno, które padało na różną
glebę przyniosło właściwe owoce i to szczególnie w swoim czasie
wśród tych, których pozornie odsunął, nazywając ich „psami”
Ks. emeryt – Ja bym tu zwrócił uwagę na to, co było tym momentem, który zmienił podejście Chrystusa do Kananejki proszącej o uwolnienie dręczonej przez złego ducha jej córki. Wydaje
się, że była to jej głęboka wiara w Jezusa i pokora nie zważająca
na żadne odmowy, czy pozorne obelgi. Ale jeszcze coś więcej,
Chrystus ją jakby przyparł do muru, wydusił z niej wyznanie na
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podstawie którego mógł uczynić dla niej to co normalnie uczynił
by dla członka swojego narodu. Otóż kiedy upadła przed Nim
i prosiła: Panie, dopomóż mi, i usłyszała odmowę „ Niedobrze
jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom” to wtedy Duch Święty
podpowiedział jej najwłaściwszą odpowiedź – powiedziała : „
Tak Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze
stołu ich panów”. Kluczowe tu jest słowo „ich panów” – znaczyło
to, że tak dzieci jak i szczenięta mają tego samego Pana, którym
jest On Chrystus, a ona, która wiarą odkryła tą tajemnicę, przez
wiarę została wraz z córką zaliczona do już nie do szczeniąt, ale
do dzieci. Teraz Chrystus już nie mógł jej odmówić.
Ks. infułat- Tak, ale tu trzeba podsumować ten pozorny dysonans miedzy Narodem Wybranym a narodami pogańskimi.
Dlaczego Bóg (pozornie, bo nie na zawsze) odrzucił Żydów, a w
ich miejsce przyjął pogan, czyli między innymi nas, to znaczy odsunął „dzieci”, a „adoptował szczenięta”. To nie jest czymś przypadkowym, to jest ważnym elementem tzw. ekonomii zbawienia,
która posłużyła się Starym Prawem, aby stało się wychowawcą
Narodu Wybranego. Niewykonanie tego Prawa stało się podstawą odrzucenia (dla dobra odrzuconych), aby żadne stworzenie
nie chełpiło się przed Bogiem. Tak więc pokuta Narodu Wybranego, jego upokorzenia będą w swoim czasie mieć koniec, tak o
tym pisze św. Paweł Apostoł : „ Bo jeżeli ich (Żydów) odrzucenie
przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie,
jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia. Jeżeli bowiem zaczyn
jest święty to i ciasto: jeżeli korzeń jest święty to i gałęzie”. Podsumowując Chrystus, który mówił, że przyszedł szukać owiec, które poginęły z Domu Izraela, w swojej Ofierze na drzewie Krzyża
przygarnął cały rodzaj ludzki, stając się Panem i Bratem. Kościół
jest teraz Domem Bożym i Bramą do nieba. W tym Kościele On
daje życie, bo daje samego Siebie i otwiera wieczność.

